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1. UVOD 
Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (v nadaljevanju knjižnica) za leto 2018 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. Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih podali 
strokovni delavci in računovodska služba, ter izpisov v programski opremi COBISS. 

1.1. Predstavitev zavoda 

Naziv: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož 

Sedež: Žigrova 6b, 2270 Ormož 

Matična št.: 5627460 

Davčna št.: 88074412 

Tel.: 02 741 55 80 (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). 

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. 2018: 

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

s krajšim delovnim časom: Simona Sakelšek, Majda Hebar, Špela Dovečar, Marinka Vnuk, 
Marijana Korotaj, Milica Šavora. 

- Računovodska služba: Stina Hergula (krajši delovni čas) 

- Tehnična služba: Rudi Pevec (krajši delovni čas) 

- Javna dela: Nataša Krajnc (krajši delovni čas) 

- Zaposlitev za delo na projektu: Nežka Orešnik 

- 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 2018 sestal na šestih rednih sejah, dve sta bili v stari sestavi. Obravnaval in 
sprejel je poslovno poročilo z zaključnim računom za leto 2017, obravnaval in podal je soglasje k 
usklajenemu finančnemu načrtu za leto 2018, obravnaval in potrdil je spremembe in dopolnitve 
programa dela knjižnice za leto 2018. Direktorici je določil letno oceno za leto 2017 in število dni 
letnega dopusta za leto 2018. V novi sestavi se je seznanil s polletnim poročilom knjižnice za leto 
2018, podal soglasji k Spremembam pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

mailto:knjiznicaorm@orm.sik.si
http://www.orm.sik.si/
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knjižnici, izpeljal postopek imenovanja direktorja knjižnice, sprejel predlog finančnega načrta za leto 
2019.  
 

Direktor 

Od 1. oktobra 2018 je direktorica knjižnice kot strokovni in poslovni vodja zavoda za krajši delovni čas 
ponovno imenovana Milica Šavora. V letu 2018 je kot direktorica opravljala vsa vodstvena in 
organizacijska dela, ki izhajajo iz veljavnih zakonskih aktov in predpisov.  

1.2. Dejavnost 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na 
področju knjižnične dejavnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Knjižnična 
dejavnost je namenjena 16.0661 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 (Odločba Ministrstva za kulturo št. 612-173/2010/38 z dne, 14. 7. 2011). Tudi po 
preteku sedmih let knjižnica ne izpolnjuje minimalnih pogojev glede števila strokovnih delavcev. 

                                                           
1
 Po uradnih podatkih Statističnega urada RS za 1. julij 2018. 

http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=354740541


   Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2018 

5 

1.3. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti Knjižnice Franca Ksavra Meška 

Ormož 

Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2018 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), 

 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 središka deluje ob 
skupni uporabi virov šolske in splošne knjižnice v skupnem prostoru OŠ Ivanjkovci. 

Knjižnično gradivo je locirano v vseh štirih organizacijskih enotah in arhivu. Izposoja gradiva je do 
srede maja potekala avtomatizirano preko programske opreme COBISS2/Izposoja, od srede maja pa 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. 

V letu 2018 se je izvedla prenova celostne podobe knjižnice. Uvedli so se novi logotip knjižnice kot 
celote ter posamezni za vsako izmed organizacijskih enot. 

Knjižnica je na spletnem naslovu http://www.orm.sik.si objavljala prireditve in druge dogodke, 
spremembe urnika odprtosti in mesečne novitete. Aktualne dogodke je objavljala tudi na spletnem 
družbenem omrežju Facebook, Google My Business, nekatere tudi na Napovednik.com, Kamri in 
Instagramu. 

http://www.nuk.uni-lj.si/kis/pravilnik_razvid.html
http://www.orm.sik.si/
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Uporabnikom knjižnice je bilo v okviru e-točk (javno dostopnih točk za dostop do interneta) na voljo 5 
osebnih računalnikov v ormoški in po dva računalnika v vseh treh krajevnih knjižnicah, skupaj torej 11 
računalnikov. Računalniki so omogočali dostop do interneta, uporabnikom je bila na voljo tudi 
možnost tiskanja na tiskalnik in uporaba optičnega bralnika (skenerja). Uporabnikom je v osrednji in 
krajevnih knjižnicah v Ivanjkovcih ter pri Svetem Tomažu bilo na voljo tudi brezplačno Wi-Fi omrežje, 
ki omogoča, da se uporabniki povežejo v splet tudi preko svojih mobilnih naprav.  

1.5. Sodelovanje z zavodi in drugimi institucijami 

Knjižnica je v letu 2018 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 iz knjižnice je v letu 2018 pripravila 10 srečanj. 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 v sklopu martinovanja in Severolandije v Ormožu izvedla ustvarjalno 
delavnico za otroke. 

 Z Občino Ormož je sodelovala na Gregorjevi tržnici, kjer je pripravila delavnico za otroke. 

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

 Z Gimnazijo Ormož in KUD Prasila je sodelovala na Simpoziju o Martinu Kojcu, kjer je izvedla 
pogovor s Heleno Srnec o izdani biografiji »Martin Kojc – most k spoznanju« ter pogovor z 
avtorico in predstavitev dela za dijake in zaposlene na Gimnaziji Ormož. 

 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. V Osnovni šoli Miklavž 
pri Ormožu je ob zaključku bralne značke izvedla pravljično uro za učence prve triade ter 
delavnico kreativnega pisanja za učence zadnje triade. V Osnovi šoli Velika Nedelja s 
podružnico Podgorci je v okviru projekta Popestrimo šolo izvedla pravljično uro in delavnico 
Lego zgodbe. Prav tako je v OŠ Središče ob Dravi v okviru omenjenega projekta izvedla 
delavnico Lego zgodbe.  

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

  Z Osnovno šolo Stanka Vraza je knjižničarka pripravljala pravljične urice in izbor gradiva za 
učence s posebnimi potrebami ter skrbela za inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v 
knjižnico. V sklopu projekta Popotovanje v pravljični svet za učence posebnega programa je v 
letu 2018 bilo izvedenih 10 srečanj. 

 Za 20 skupin predšolskih otrok v vrtcih občin Ormož in Sveti Tomaž je omogočila obiske 
knjižničarke, ki jim je v obliki bibliopedagoških ur predstavila knjižnico, knjižnične novitete iz 
zbirke gradiva za otroke ter jih povabila, da jo skupaj z odraslimi obiščejo. 

 Za društvo Sožitje je pripravila lutkovno pravljično urico. 

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

 V soorganizaciji s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj je uspešno izvedla projekt Bralne značke za 
odrasle. 

 S Komunalnim podjetjem Ormož je v prostorih bazena pripravila izbor gradiva za projekt 
Knjige na dopustu. 
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 Z Radiom Prlek, Radiom Ptuj, Radiom Maxi, KTV Ormož, TV Maribor, Štajerskim tednikom, 
Večerom, 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, Biltenu Občine Sveti Tomaž in portalu Prlekija-on.net je objavljala članke o 
svojih dejavnostih. 

 Z Zavodom za zaposlovanje kot izvajalec programa javnih del. 

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

 Z OŠ Ivanjkovci in  Krajevno skupnostjo Ivanjkovci  pri delovanju Krajevne knjižnice Ivanjkovci. 

 S Knjižnico Velenje pri izvedbi Pikine bralne značke. 

 S slovenskimi založbami, v sodelovanju s katerimi je izvajala literarne večere ter prejela 
darove za nagrade udeležencem likovnega in fotografskega natečaja. 

 Z Društvom slovenskih pisateljev pri izvajanju programa Slovenski dnevi knjige. 

 Z Zavodom 100 % NARAVNO BOTANIK ORMOŽ, Vrtnarstvom Alt, Lončarijo Liza, Lekarno 
Ormož, Studiem Sanaja pri izvedbi Četrtkovih zeliščarskih popoldnevih. 

 S Krajevno skupnostjo Ormož pri izvajanju programa praznovanja krajevnega praznika. 

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

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

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

 Z več dogodki za otroke in odrasle smo se vključili v NMSB 2018 Nacionalni mesec skupnega 
branja (NMSB 2018), ki je trajal od 8. septembra do 8. oktobra 2018. Na spletnem 
dogodkovniku smo objavili prireditve v okviru komunikacijske akcije Beremo skupaj, ki jo je 
podprlo Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS.  

 S Kulturnim društvom Fran Ksaver Meško Sveti Tomaž pri vzpostavitvi Bralnega kluba pri 
Svetem Tomažu in izvajanju programov za odrasle v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž. 

 Z nacionalno agencijo programa Erasmus+ CMEPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost 
in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) ter z Gradsko knjižnico »Juraj Šižgorič« 
Šibenik in Nacionalno i sveučilišno knjižnico Zagreb  pri izvajanju projekta mobilnosti Zelena 
knjižnica: Knjige in narava nam pomagajo. 

 Za najširši krog obiskovalcev in uporabnikov je pripravila 4 sezname novosti v elektronski 
obliki, poslanih zainteresiranim po elektronski pošti, prav tako pa so bili ti dostopni vsej 
zainteresirani javnosti na spletni strani knjižnice. Mesečno je objavljala tudi seznam gradiva, 
kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo. Ob različnih prireditvah, projektih, predavanjih in 
pravljičnih urah je pripravila vabila, zloženke in drugo propagandno gradivo. 

 
 

2. KADROVSKI KAZALCI 
Redno zaposleni 

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v knjižnici za nedoločen čas s polno zaposlitvijo zaposlenih 6 delavcev, 7 
delavcev pa za krajši delovni čas. Izobrazbena struktura redno zaposlenih delavcev je bila naslednja: 

 2 delavki s V. stopnjo, 

 1 delavka s VI. stopnjo, 

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

Knjižnica je zaposlovala 7,8 strokovnih delavcev, 0,5 računovodkinje, 0,70 direktorice in 0,75 
tehničnega delavca. Po zasedbi delovnih mest so med strokovnimi delavci bili: 5,3 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. Ena strokovna delavka ima 
strokovni izpit za knjižničarja. 

Tabela 1: Redno zaposleni po zasedbi delovnih mest in strokovnih kvalifikacijah (31. 12. 2018) 

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 5,30 

  Skupaj  9,50 7,80 

2. DRUGI ZAPOSLENI    

  Računovodsko-pisarniški referent VI. 1 0,50 

  Knjižnični manipulant IV. 1 0 

  Čistilka III. 1 0,75 

  Direktor VII. 0,70 0,70 

  Skupaj  3,70 1,95 

SKUPAJ  13,20 9,75 

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 19,66 
 

Zaposleni v programu javnih del – Pomoč v knjižnici 

V letu 2018 smo v knjižnici izvajali tudi program javnih del z nazivom Pomoč v knjižnici. Program 
sofinancira Zavod RS za zaposlovanje. Knjižnica je za krajši delovni čas zaposlila 1 delavko s 
srednješolsko izobrazbo, za obdobje 12 mesecev. Zaposlitev je v 5-odstotnem deležu sofinancirala 
Občina Ormož. 

Zaposleni v projektu »Knjižnica spodbudna karierna perspektiva za mlade« 

Knjižnica je bila 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 bo v obdobju 2018-2021 nudila zaposlitev 5 brezposelnim mladim, 
ki so stari do 29 let, na delovnem mestu knjižničar za polni delovni čas, za obdobje 12 mescev. Prva 
zaposlitev poteka od 10. 8. 2018 do 9. 8. 2019. Zaposlitev sofinancira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada in Republika Slovenija iz državnega proračuna.  

2.1. Analiza izpolnjevanja kadrovskih pogojev za delovanje knjižnice 

Glede na Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe Knjižnica Franca 
Ksavra Meška Ormož ni izpolnjevala minimalnih kadrovskih pogojev. Minimalna vrednost števila 
strokovnih delavcev bi po izračunih glede na število prebivalcev območja in knjižnične mreže morala 
znašati 9,6 zaposlenih strokovnih delavcev. Ker je bilo v zavodu konec lanskega leta dejansko 
zaposlenih le 7,8 strokovnih delavcev, smo omenjeni minimalni pogoj izpolnjevali le 81,1 %. Ugodna 
je bila zasedba strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, saj predpisi določajo 70 % zasedbo v 
korist bibliotekarjev in višjih knjižničarjev. Pomanjkanje redno zaposlenega kadra smo v letu 2018 
lahko le delno nadomeščali z delavko zaposleno preko programa javnih del, manj kot štiri mesece pa 
še z zaposlitvijo na projektu. 
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2.2. Strokovno izobraževanje in izpolnjevanje zaposlenih  

Zaposleni so se v letu 2018 udeležili naslednjih izobraževanj in usposabljanj: 

1. Januar, Maribor: udeležba na seminarju »Letno poročilo za leto 2017 v javnem sektorju« - 1 
zaposleni. 

2. Februar IZUM 2018: Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja – 1 zaposleni. 

3. Marec v NUK 2018: Tečaj za pripravo na splošni del bibliotekarskega izpita – 1 zaposleni. 

4. April 2018 Zelene knjižnice (Šibenik): Erasmus+ (dvodnevni delovni obisk Gradske knjižnice Juraja 
Šižgorića Šibenik) – 3 zaposleni. 

5. April v NUK 2018: Učinkovito referenčno delo v sodobni knjižnici - 1 zaposleni. 

6. April v MKL 2018: Strokovno posvetovanje: Knjižnica, srce mesta: ob 70-letnici Pionirske in 
mladinskega knjižničarstva – 2 zaposlena. 

7. Maj 2018: Katalogizacija/začetni tečaj - IZUM (21. 5. 2018-25. 5. 2018) – 1 zaposleni. 

8. Maj 2018: Dan dobrih praks 2018: Knjižničar – knjižničarju četrtič  - Strokovno srečanje Sekcije za 
splošne knjižnice pri ZBDS (PŠK Murska Sobota, 23. 5. 2018) – 5 zaposlenih. 

9. Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence COBISS.SI - NUK (4. 6. 
2018-8. 6. 2018) - 1 zaposleni. 

10. Junij 2018: Strokovna ekskurzija in ogled Narodne in univerzitetne knjižnice in zbirk Narodne 
galerije v Ljubljani – vsi redno zaposleni, razen enega. 

11. September 2018 v Cankarjevem domu Ljubljana: Nacionalno strokovno posvetovanje Bralnega 
društva Slovenije: Beremo skupaj – 2 zaposlena. 

12. September 2018 v Ljubljani: Slovenska sekcija IBBY, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, 
Inštitut Nove revije - Konferenca Zgodbe staranja - 1 zaposleni. 

13.  September: V OBJEMU BESED (Društvo Bralna značka Slovenije  - ZPMS in Argo- Društvo za 
humanistična vprašanja) – Bralna kultura mladih, podelitev večernice - 1 zaposleni. 

14. September 2018 Cmepius: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja - sestanek za pogodbenike odobrenih projektov v okviru »Ključne 
aktivnosti 1 na področju izobraževanja odraslih v razpisnem letu 2018« - 1 zaposleni. 

15. Oktober v NUK 2018 - Tečaj za začetnike v stroki – Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice - 1 
zaposleni. 

16. Oktober - Knjižnica Ivana Potrča Ptuj:  Slepota in slabovidnost ter dostopnost gradiv v 
prilagojenih oblikah – 2 zaposlena. 

17. Oktober 2018 v Mariborski knjižnici: G. Vodeb: predstavitev Strokovnih priporočil in standardov 
za splošne knjižnice za obdobje 2018-2028 – 3 zaposleni. 

18. Oktober, Maribor – seminar »Erasmus+ za računovodje«, (CMEPIUS) – 1 zaposleni. 

19. Pikina bralna značka – srečanje koordinatorjev (Knjižnica Velenje) – 1 zaposleni. 

20. November 2018: Nacionalna i sveućilišna knjižnica u Zagrebu, „Let’s Go Green!“, The 1st 
International Conference on Green Libraries: sodelovanje na 1. mednarodni konferenci o zelenih 
knjižnicah - predstavitev Programa Zelena knjižnica: knjige in narava nam pomagajo - 1 zaposleni. 

21. November, Ptuj – udeležba na posvetu za proračunske uporabnike Uprave RS za javna plačila – 1 
zaposleni. 

22. November, Pokrajinski arhiv Ptuj – »strokovno usposabljanje za delo z dokument. gradivom v zg. 
arhivu Ptuj« - 2 zaposlena. 

23. Izobraževanja direktorjev splošnih knjižnic – 1 zaposleni. 

24. Izobraževanje VPD (gašenje začetnih požarov) – 2 zaposlena. 

25. Izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu (Lipovec) – 4 zaposleni. 
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Izobraževanje delavcev je potekalo v skladu z željami posameznih delavcev in potrebami zavoda. 
Veliko internega izobraževanja je bilo namenjenega priučitvi postopkov izposoje v novi programski 
opremi COBISS3/Izposoja. Novosti v okviru strokovnega dela so strokovni delavci spremljali tudi 
preko objav in dopolnitev programske opreme preko spleta. Zaposleni so se udeleževali tudi raznih 
delovnih sestankov v knjižnicah in drugih ustanovah. 

Za leto 2018 je bilo za izobraževanja zaposlenih načrtovanih 2.000 EUR sredstev. Realizacija je 
nekoliko presegla ta znesek, dejanski strošek strokovnih izobraževanj je bil 2.396,78 EUR (od tega 
56,75 EUR iz naslova sredstev Erasmus+). 
 
 

3. KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
31. decembra 2018 je knjižnična zbirka štela 122.743 enot knjižničnega gradiva. Temeljna knjižnična 
zbirka dosega 7,64 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. 2018) 

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

Knjige 82.262 9.441 8.138 7.465 107.306 87,40 

Serijske publikacije 2.179 76 76 23 2.354 1,90 

Neknjižno gradivo 12.109 475 192 307 13.083 10,70 

SKUPAJ 96.550 9.992 8.406 7.795 122.743 100 
 

V osrednji knjižnici v Ormožu je bilo lociranih 96.550 enot gradiva, v krajevnih knjižnicah v Središču 
ob Dravi 9.992 enot, v Svetem Tomažu 8.406 in v Ivanjkovcih 7.795 enot. V prostem pristopu je bilo 
lociranih 111.864 enot gradiva, kar znaša 91,14 % celotne zbirke. Uporabnikom ni bilo prosto 
dostopnih 10.879 enot knjižničnega gradiva (8,86 %), od tega 10.217 enot v arhivu in 662 enot v 
domoznanskem oddelku. 

Tabela 3: Sestava knjižnične zbirke po UDK in namembnosti na dan 31. 12. 2018 (enote/naslovi*) 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 1.686 561 2.247 977 227 1.204 

1 Filozofija. Psihologija 4.306 209 4.515 3.328 123 3.451 

2 Verstva 1.401 170 1.571 1.129 120 1.249 

3 Družbene vede 7.792 1.665 9.457 6.028 765 6.793 

5 Naravoslovne vede 2.644 2.488 5.132 1.946 1.192 3.138 

6 Uporabne vede 7.443 1.284 8.727 5.280 581 5.861 

7 Umetnost. Šport 13.027 5.509 18.536 10.684 3.486 14.170 

80 Jezikoslovje 2.487 675 3.162 1.504 388 1.892 

82.0 Literarna veda 1.905 211 2.116 1.274 83 1.357 

82 Leposlovje 30.056 26.498 56.554 18.380 11.456 29.836 

9 Zemljepis. Zgodovina 8.520 2.206 10.726 5.909 1.120 7.029 

SKUPAJ 81.267 41.476 122.743 56.439 19.541 75.980 

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

 

Knjižnična zbirka dosega predpisan normativ glede vsebin, saj se razmerje naslovov med leposlovnim 
gradivom ter strokovnim ujema s predpisanim standardom in je 39,2 : 61,8. V zadnjih dveh letih 
skušamo nabavljati tudi več naslovov namenjenih mladim uporabnikom. Doseženo razmerje je v 
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poročevalskem letu doseglo predpisani normativ in konec leta znaša  25,7 : 74,3 v korist odraslim. V 
knjižnični zbirki je bilo konec leta 2018 namreč 75.980 različnih naslovov gradiva: 19.541 naslovov je 
bilo namenjenih mladim uporabnikom, 56.439 odraslim. Ustrezno sestavo ima knjižnična zbirka tudi 
glede vrst knjižničnega gradiva, saj zbirko sestavlja 10,6 % neknjižnega gradiva. 
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Graf 1: sestava knjižnične zbirke po UDK skupinah (enote) 

3.1. Prirast knjižničnega gradiva 

Knjižnica je gradivo pridobivala z nakupom in darovi. V letu 2018 smo celotno knjižnično zalogo 
osrednje knjižnice in treh krajevnih knjižnic dopolnili s 3.999 novimi enotami gradiva oziroma s 2.571 
naslovi. Na 1.000 prebivalcev območja, ki ga pokrivamo, je znašal celotni letni prirast gradiva 249 
enot. Omenjen prirast dosega postavljene normative iz pravilnika in se skoraj povsem približa tudi 
priporočilom za splošne knjižnice, ki predvidevajo prirast 250 enot na 1.000 prebivalcev. 

Tabela 5: Prirast gradiva v letu 2018 glede na način nabave in vrsto gradiva (enote/naslovi)  

VRSTA GRADIVA 
ENOTE NASLOVI 

Nakup Dar Skupaj % Nakup Dar Skupaj 

Knjige 3.257 186 3.443 86,1 2.059 142 2.200* 

Serijske publikacije 159 32 191 4,8 110 23 132* 

Neknjižno gradivo 357 8 365 9,1 263 8 270* 

SKUPAJ 3.773 226 3.999 100,0 2.403 172 2.571* 

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

Med novim gradivom, ki smo ga inventarizirali v letu 2018, je 91 % enot knjižnega gradiva in 9 % 
neknjižnega gradiva. V zbirko uvrščenih naslovov knjig je bilo 2.200, serijskih publikacij 132, naslovov 
neknjižnega gradiva 270. Tem številkam niso prištete e-knjige. Člani so imeli preko portala Biblos 
konec leta 2018 dostop tudi do 333 naslovov e-knjig. 

Pri strukturi prirasta neknjižnega gradiva tudi v letu 2018 prevladuje avdiovizualno gradivo z 221 
novimi naslovi (CD-jev je 54, DVD-jev 167). Novih notnih naslovov je 16, igrač 34, zemljevidov 4, 
večvrstnega gradiva 3 novi naslovi. Številčno to v enotah pomeni, da smo nabavili 177 DVD-jev, 75 
CD-jev, 79 igrač, 16 notnih zapisov, 4 zemljevide in 6 enot večvrstnega gradiva. 
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3.1.1. Struktura prirasta po organizacijskih enotah 

Največ novega gradiva je bilo v letu 2018 lociranega v osrednji knjižnici, in sicer 66,7 %. V zbirko 
krajevne knjižnice v Ivanjkovcih je bilo uvrščenega 13,2 % gradiva. Kljub enaki višini sredstev 
namenjenih nakupu gradiva za zbirki krajevnih knjižnic Svetem Tomažu in v Središču ob Dravi je 
razlika med številom novega gradiva v tomaževski in središki knjižnici očitna. V tomaževsko je bilo 
uvrščenega 11 %, v središko 9,1 %. Do razhajanja prihaja zaradi različne namembnosti nakupa. Ker 
tomaževsko obiskuje v večji meri mladina, smo za to zbirko kupili več gradiva za mlade člane. To 
gradivo je tudi cenovno precej ugodnejše. 

Tabela 6: Prirast gradiva po lokaciji (enote) 

VRSTA GRADIVA 

OK ORMOŽ KK SREDIŠČE KK SV. TOMAŽ KK IVANJKOVCI 
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Knjige 2.164 68 2.232 305 20 325 369 35 404 419 63 482 3.443 

Serijske publikacije 108 25 133 19 4 23 15 1 16 17 2 19 191 

Neknjižno gradivo 299 4 303 13 2 15 22 0 22 23 2 25 365 

SKUPAJ 2.571 97 2.668 337 26 363 406 36 442 459 67 526 3.999 

3.1.2. Struktura prirasta po vsebini in namembnosti gradiva 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe predpisuje tudi razmerje med 
prirastom naslovov strokovnega gradiva in leposlovja. Sama realizacija tega pogoja največkrat temelji 
na letni produkciji slovenskih založnikov, saj v zbirko uvrščamo predvsem sloveniko. Knjižnice smo se 
temu pogoju skušale vsa leta približati. Nova strokovna priporočila so pogoj iz pravilnika, to je 
razmerju 60 : 40 v korist strokovne literature zrahljala. Doseženo razmerje v letu 2018 znaša 
46,7 : 53,3. Tako pri gradivu, namenjenemu mladini, in tudi tistemu, ki je namenjeno odraslim, v letu 
2018 prevladuje leposlovje. Drugi najmočneje zastopani naslovi so s področja umetnosti, predvsem 
zaradi nabave novih glasbenih zgoščenk in filmov. Tretja najbolj zastopana skupina je gradivo s 
področja družbenih 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 2018: 66,3 % novih naslovov je namenjenih odraslim 
uporabnikom, 33,7 % mladini. 

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

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 77 34 111 53 19 72 

1 Filozofija. Psihologija 143 17 160 124 8 132 

2 Verstva 26 6 32 26 6 32 

3 Družbene vede 233 58 291 173 21 194 

5 Naravoslovne vede 51 88 139 33 47 80 

6 Uporabne vede 214 58 272 163 24 187 

7 Umetnost. Šport 304 349 653 261 186 447 

80 Jezikoslovje 34 18 52 33 11 44 

82.0 Literarna veda 28 3 31 27 3 30 

82 Leposlovje 876 1.148 2.024 679 529 1.208 

9 Zemljepis. Zgodovina 202 32 234 142 16 158 

SKUPAJ 2.188 1.811 3.999 1.714 870 2.584 
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Graf 2: Prirast vsega gradiva po UDK skupinah (naslovi)  

3.2. Nakup knjižničnega gradiva 

Za izvedbo nakupa knjižničnega gradiva je knjižnica pridobila finančna sredstva od ustanoviteljic 
zavoda, občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, v višini 51.103 EUR, Ministrstva za kulturo v 
višini 19.851 EUR, 5.271 EUR smo za nakup gradiva prispevali iz lastnih sredstev, 400 EUR pa iz 
projekta. Za celotno vrednost nakupa gradiva je bilo v letu 2018 v programu načrtovanih 76.854 EUR, 
porabljenih 76.625 EUR. 

Tabela 8: Financiranje nakupa gradiva v letu 2018 v EUR 

VIR FINANCIRANJA 
Načrtovano 
v programu 

Usklajeno v 
finančnem načrtu 

Realiziran
o v EUR 

INDEKS 

Sredstva občin za gradivo osrednje knjižnice 36.103 36.103 36.103 100 

Ormož 26.825 26.825 26.825 100 

Središče ob Dravi 4.693 4.693 4.693 100 

Sveti Tomaž 4.585 4.585 4.585 100 

Občina Središče ob Dravi za KK Središče 5.000 5.000  5.000 100 

Občina Sveti Tomaž za KK Sveti Tomaž 5.000 5.000 5.000 100 

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

Ministrstvo za kulturo 19.851 19.851 19.851 100 

MK za osrednjo knjižnico 12.101 12.101 12.101 100 

MK za Krajevno knjižnico Središče ob Dravi 1.250 1.250 1.250 100 

MK za Krajevno knjižnico Sveti Tomaž 1.250 1.250 1.250 100 

MK za Krajevno knjižnico Ivanjkovci 2.750 2.750 2.750 100 

MK za e-knjige  2.500 2.500 2.500 100 

Lastna sredstva 5. 900 5.900 5.271 89 

Drugi financerji 0 0 400 - 

SKUPAJ 76.854 76.854 76.625 100 
 

Cilji nakupa, ki so bili zastavljeni v Letnem načrtu nakupa knjižničnega gradiva za leto 2018, so z 
vsebinsko bogatim izborom, ki ustreza najširšemu krogu uporabnikov in zadovoljuje njihove potrebe 
po informacijah in želje po izobraževanju, kulturi, raziskovanju in znanstvenem delu, kakor tudi 
razvedrilu, doseženi. Načrtovan nakup je količinsko presežen, saj je bilo nabavljenih za 4 % več enot, 
število načrtovanih novih naslovov je prav tako preseženo za slabe 4 %. Za 16.066 prebivalcev 
območja, ki ga pokrivamo, smo kupili (brez e-knjig) 2.403 različne naslove gradiv oz. 3.773 enot 
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knjižničnega gradiva. Nakup na prebivalca je znašal 0,23 enot. Doseženo je optimalno razmerje 
nakupa naslovov strokovne literature in leposlovja, saj to znaša 60 : 40. Odstopanje je opazno pri 
nakupu gradiv namenjenih mladini in odraslim. To znaša 35 : 65. Slednje je sicer v prid izgradnji 
celotne knjižnične zbirke vseh organizacijskih enot, saj v njej glede na strokovna priporočila 
primanjkuje gradiva za otroke in mladino. 

Tabela 9: Primerjava nakupa knjižničnih gradiv (2017/2018, načrtovano/realizirano 2018) 

GRADIVO 
PRIMERJAVA NAKUPA NAKUP 2018 

2017 2018 INDEKS Načrtovano Realizirano INDEKS 

 ENOTE 6.336 3.773 60 3.632 3.773 104 

VRSTA GRADIVA 

  – Knjižno gradivo 5.559 3.416 61 3.269 3.416 104 

  – Neknjižno gradivo 625 357 57 336 357 106 

  – Serijske publikacije* 152 108 71 110 108 98 

 NASLOVI 

  – Leposlovje 1.867 951 51 974 951 98 

  – Strokovno gradivo 2.427 1.452 60 1.346 1.452 108 

  – Skupaj 4.294 2.403 56 2.320 2.403 104 

* Serijske publikacije statistike prištevajo h knjižnemu gradivu, naveden je podatek o naslovih. 

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 usvajanju novih tehnologij in medijev, gradivo 
namenjeno izobraževanju v okviru prostočasnih aktivnosti in gradivo namenjeno za pomoč pri 
osebnostni rasti. Za procese raziskovanja okolja smo nabavili vso razpoložljivo domoznansko 
literaturo ter gradivo potrebno za pridobivanje znanja in raziskovanja na osnovnošolski, srednješolski 
in delno tudi na višji ravni. Kulturne potrebe okolja smo zadovoljili z nakupom kvalitetnega leposlovja 
za različne starostne stopnje, nakupom kvalitetnih glasbenih posnetkov predvsem slovenske 
produkcije in nekaterih igranih filmov, v veliki večini evropske produkcije. 

Glede na prevladujoče dejavnosti zaledja smo nabavljali tudi gradiva s področja kmetijstva, predvsem 
sonaravnega kmetijstva, sadjarstva in vinogradništva, katerih je na knjižnem trgu zelo malo. Prednost 
smo dali tudi vsem drugim področjem, ki smo jih opredelili v letnem načrtu nakupa gradiva za leto 
2018. Poskrbeli smo tudi za prirast gradiv s področja podjetništva, tujega jezikoslovja in uporabnih 
ved in s tem zadostili tudi potrebam socialno ranljivejših skupin prebivalstva. 

Knjižnično zbirko smo dopolnjevali tudi z gradivi, ki jih je finančno podprla JAK v letih 2017 in 2018. 
Teh smo kupili 328 naslovov oz. 518 enot. Nabava gradiva je podpirala tudi vse projekte usmerjene v 
promocijo branja in dviga bralne kulture kot je npr. Bralna značka za odrasle, katero izvajamo že 13 
let, Pikina bralna značka za otroke idr. V zbirko leposlovja smo uvrstili veliko večino del slovenskih 
avtorjev. Za zahtevnejše odrasle uporabnike se je nabavljalo izbrano kvalitetno leposlovno gradivo, za 
precejšnje število upokojencev in manj zahtevnih bralcev pa tudi kvalitetno leposlovje, tako 
slovenskih kot tujih avtorjev, ter nekoliko manj zahtevno leposlovje, ki zaseda vrh lestvice najbolj 
izposojenih knjig tudi v drugih slovenskih knjižnicah. 

Razni dogodki kot so pravljične in bibliopedagoške urice 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. Pri 
nabavi smo bili pozorni tudi na zastopanost neknjižnega gradiva na različnih medijih in v zbirko na 
novo uvrstili 357 enot ter se zelo približali načrtovanemu. Uporabnikom smo omogočili tudi izposojo 
e-knjig in dokupili nove naslove. Povpraševanje po izposoji e-knjig je kljub promociji še vedno zelo 
malo, čeprav smo nakupu teh namenili dodatna sredstva. 
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Nakup gradiva smo izpeljali gospodarno. Izpogajali smo najnižje možne cene, ki so možne glede na 
nizko število enot enega naslova. Dosegli smo nižjo povprečno ceno nakupa, ki brez e-knjig znaša 
19,62 EUR. 

Glede na vrsto gradiva je bilo za knjige porabljenih 59.696,50 EUR, za serijske publikacije 8.143,04 
EUR in za neknjižno gradivo 6.197,47. Povprečna cena nakupa enote knjižnega gradiva je znašala 
17,48 EUR, neknjižnega gradiva 22,81 EUR, letne naročnine na serijske publikacije 57,38 EUR. 
Ministrstvo za kulturo je skoraj v celoti financiralo nakup e-knjig. Povprečna cena teh je 7,77 EUR, v 
zbirki jih je pa 333.   

Stroški nakupa knjižnega gradiva za odrasle so znašali 43.193 EUR, za otroke in mladino 24.172 EUR. 
Strošek nakupa neknjižnega gradiva za otroke in mladino je znašal 2.918 EUR, za odrasle pa 3.752 
EUR. Strošek nakupa e-knjig je znašal 2.590 EUR. 

3.3. Obdelava gradiva in urejanje knjižnične zbirke 
Nabava novega gradiva je v letu 2018 potekala po ustaljenem ritmu, v skladu z merili postavljenimi v 
letnem načrtu nakupa gradiva. Gradivo za osrednjo in vse tri vzpostavljene krajevne knjižnice se je 
tudi sproti opremljalo z nalepkami in ovijalo. V primerjavi z letom 2017, ko smo vzpostavljali novo 
krajevno knjižnico v Ivanjkovcih, je bilo precej manj obdelanega gradiva, posledično tudi manj 
kreiranih zapisov v COBIB-u. Pri urejanju zbirke je knjižnica največ pozornosti namenila oddelku 
strokovne literature za odrasle. Povsem na smo v prvih mesecih leta uredili tudi knjižnični arhiv, ki 
smo ga iz stare lokacije v ormoškem gradu preselili v pritlične prostore stanovanjskega bloka na 
Kolodvorski cesti 2. 

Tabela 10: Obdelava gradiva v letu 2018 

 2017 2018 INDEKS 

Število obdelanih enot gradiva 10.751 3.999 37 

Kreirani zapisi v COBIB.SI 79 25 312 

Skupni prispevek v COBIB.SI 4.214 4.238 101 

Skupni prispevek v CONOR.SI 1.159 1.162 100 

Prispevek novih zapisov v CONOR.SI 11 3 27 

Kreirani zapisi CONOR.SI 11 3 27 

Število kreatorjev zapisov v SIKORM 3 2 67 
 

3.4. Odpis knjižničnih gradiv 
V letu 2018 smo odpisali 271 enot knjižničnega gradiva. Polovico odpisanega gradiva predstavljajo 
knjige, 47 % serijske publikacije, slaba 2 % neknjižno gradivo. Načrtovani odpis v višini 2.000 enot 
gradiva ni bil realiziran. 

Tabela 11: Odpis knjižničnega gradiva v letu 2018 - po vrsti gradiva 

KNJIŽNIČNO GRADIVO Število odpisanih enot % 

KNJIŽNO GRADIVO 138 50,9 

SERIJSKE PUBLIKACIJE 128 47,2 

NEKNJIŽNO GRADIVO 5 1,9 

SKUPAJ 271 100,0 
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4. ČLANI KNJIŽNICE 
V letu 2018 je knjižnico obiskovalo 2.807 članov, kar predstavlja 17,47 % prebivalstva območja 
(16.066), ki ga pokrivamo in za 0,39 % manj v primerjavi z letom 2017. 

Število aktivnih članov je nekoliko manjše od načrtovanega v Programu dela 2018, kjer smo 
načrtovali 2.850 članov. Vzrok za padec je posledica depopulacije območja, ki ga knjižnica pokriva, 
zagotovo pa je k temu potrebno dodati tudi za člane manj ugoden način evidentiranja članstva, ki ga 
je knjižnica uvedla v začetku leta in po katerem je članstvo vezano na koledarsko leto in ne več na 
dobo trajanja enega leta od včlanitve oz. podaljšanja članstva. Tako se v praksi dogaja, da se proti 
koncu leta člani ne odločajo več za vpis v knjižnico oz. podaljšanje članstva. Pri novovpisanih članih 
knjižnica težavo delno kompenzira s polletno članarino, ki pa ne velja za že vpisane člane. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cobiss 2.564 2.620 2.690 2.717 2.831 2.614 2.717 2.779 2.893 2.807

0
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Graf 3: Gibanje števila aktivnih članov 2009–2018 
 

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 (17,2 %), najmanjša pa občine Ormož (15,2 %). 

Tabela 12: Aktivni člani po občini stalnega prebivališča 

AKTIVNI ČLANI PO OBČINAH* 2017 % 2018 % Število prebivalcev % 

Ormož 1.935 66,9 1.836 65,4 12.077 15,2 

Središče ob Dravi 388 13,4 339 12,1 1.970 17,2 

Sveti Tomaž 319 11 315 11,2 2.019 15,6 

Druge občine, tujina 251 8,7 317 11,3 /  

SKUPAJ 2.893 100 2.807 100 16.066  

* Med člane so štete fizične in pravne osebe. 

 

Skoraj enako število članov kot jih prihaja iz občine Sveti Tomaž, prihaja iz drugih slovenskih občin oz. 
tujine, torej občin, ki niso občine ustanoviteljice. To kaže na to, da je ponudba gradiva iz naše 
knjižnice zanimiva tudi za člane iz širše okolice. 
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Graf 4: Aktivni člani po občini stalnega prebivališča 
 

Tabela 13: Aktivni člani po kategorijah in občini stalnega prebivališča 

 
Občina 
Ormož 

Občina Središče 
ob Dravi 

Občina Sveti 
Tomaž 

Druge 
občine 

Skupaj 

Predšolski otroci 110 28 20 14 172 

Osnovnošolci 576 116 151 62 905 

Srednješolci 191 28 22 31 272 

Študenti  154 18 14 14 200 

Zaposleni 448 81 53 76 658 

Kmetje, gospodinje 27 5 4 1 37 

Upokojenci 155 34 21 10 220 

Nezaposleni 126 21 20 19 186 

Tuji državljani 0 0 0 7 7 

Pravne osebe* 48 8 10 9 75 

Organizacijske enote, drugo 1 0 0 74 75 

SKUPAJ 1.836 339 315 317 2.807 

* - Pri številu pravnih oseb je prikazano število vseh članskih izkaznic, ki jih uporabljajo pravne osebe. Dejansko število 

pravnih oseb je 15. 

Struktura aktivnih in novovpisanih članov 

Med aktivnimi člani še vedno prevladujejo osnovnošolci in zaposleni, precej manj je srednješolcev, 
upokojencev, študentov in nezaposlenih. Največji upad članov je zaznati pri predšolskih otrocih, 
študentih in srednješolcih, medtem ko je število osnovnošolcev in zaposlenih ostalo na isti ravni, 
število upokojencev, kmetov in gospodinj pa se je nekoliko povečalo. 

Pri novovpisanih članih se je nekoliko povečal le vpis zaposlenih, kmetje in gospodinje ostajajo na isti 
ravni, pri ostalih kategorijah pa je opaziti padec. Še posebej zaskrbljujoč je podatek o zmanjšanem 
deležu vpisa predšolskih otrok, srednješolcev in študentov. 

Tabela 14: Člani po kategorijah 

ČLANI PO KATEGORIJAH 
AKTIVNI ČLANI NOVOVPISANI ČLANI 

2017 2018 INDEKS % 2017 2018 INDEKS % 

Predšolski otroci 243 172 71 6,1 85 44 52 13,0 

Osnovnošolci 903 905 100 32,3 129 121 94 35,7 

Srednješolci 281 272 97 9,7 25 12 48 3,5 

Študenti 236 200 85 7,1 17 11 65 3,2 

Zaposleni 655 658 100 23,5 92 98 107 28,9 

Kmetje, gospodinje 34 37 109 1,3 7 7 100 2,1 

Upokojenci 216 220 102 7,8 35 25 71 7,4 
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Nezaposleni 230 186 81 6,6 30 15 50 4,4 

Tuji državljani 16 7 44 0,2 1 0 0 0,0 

Pravne osebe 71 75 106 2,7 4 5 125 1,5 

Organizacijske enote, drugo 8 75 938 2,7 1 1 100 0,3 

SKUPAJ 2.893 2.807 97 100 426 339 80 100 
 

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

Struktura aktivnih članov je po organizacijskih enotah zelo različna. Mladih članov (predšolski otroci, 
osnovnošolci) je največ v krajevnih knjižnicah, kar je tudi za pričakovati, ker vse tri krajevne knjižnice 
domujejo v prostorih osnovnih šol. Delež mladih je največji v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž (57,9 %), 
sledi ji Krajevna knjižnica Ivanjkovci (50,6 %) in na koncu Krajevna knjižnica Središče ob Dravi 
(45,0 %). Najmanjši delež mladih članov je v osrednji knjižnici (32,9 %), preostanek predstavljajo 
srednješolci in študenti, ki jih pa v krajevnih knjižnicah skorajda ni. 

Med odraslimi člani največji delež zajemajo zaposleni in upokojenci, ki so v deležih približno enako 
zastopani v vseh enotah, izjema je le Krajevna knjižnica Sveti Tomaž, kjer po kategorijah članov 
močno izstopajo mladi. 

Podobno kot pri aktivnih je tudi stanje pri novovpisanih članih. V krajevnih knjižnicah pri vpisu 
prevladujejo mladi, v osrednji knjižnici pa je delež teh nekoliko manjši. Je pa zato v osrednji knjižnici 
največji delež novopisanih članov zaposlenih, šele tem sledijo mladi, upokojenci ter srednješolci in 
študentje, katerih pa v krajevnih knjižnicah sploh ni. 

Tabela 15: Aktivni in novovpisani člani po kategorijah in organizacijskih enotah, ki jih obiskujejo 

 AKTIVNI NOVOVPISANI 

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

Predšolski otroci 141 5,6 20 7,0 24 7,3 14 5,8 28 11,5 4 20,0 7 25,9 5 10,4 

Osnovnošolci 689 27,3 109 38,0 165 50,6 108 44,8 69 28,3 8 40,0 13 48,2 31 64,5 

Srednješolci 264 10,5 13 4,5 17 5,2 10 4,1 12 4,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Študenti 209 8,3 3 1,0 6 1,8 8 3,3 11 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Zaposleni 665 26,3 80 27,9 54 16,6 58 24,1 85 34,8 5 25,0 2 7,4 6 12,5 

Kmetje, gospodinje 33 1,3 2 0,7 5 1,5 4 1,7 6 2,5 0 0,0 1 3,7 0 0,0 

Upokojenci 190 7,5 31 10,8 25 7,6 17 7,1 19 7,8 3 15,0 0 0,0 3 6,3 

Nezaposleni 179 7,1 14 4,9 23 7,0 11 4,6 10 4,1 0 0,0 4 14,8 1 2,1 

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

Pravne osebe 77 3,0 12 4,2 7 2,1 9 3,7 3 1,2 0 0,0 0 0,0 2 4,2 

Org. enote, drugo 71 2,8 3 1,0 1 0,3 2 0,8 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 2.525 100 287 100 327 100 241 100 244 100 20 100 27 100 48 100 

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

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

Izbris neaktivnih članov 

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu knjižnica iz evidence briše vse neaktivne člane, to je člane, ki 
knjižnice niso obiskali eno leto po preteku članstva in do knjižnice nimajo nobenih obveznosti 
(izposojeno gradivo, neporavnane terjatve). Sistemski izbris je bil narejen konec meseca marca, 
izbrisanih je pa bilo 605 članov. 
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5. OBISK V KNJIŽNICI 
Knjižnica si skozi vse leto na različne načine prizadeva, da jo obišče čim več uporabnikov: 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. 

Statistika obiska v sistemu COBISS (fizični obisk, virtualni obisk preko COBISS+ in mCOBISS) za leto 
2018 zapisuje 39.674 obiskov. Za skupni obisk moramo prišteti še: 12.700 obiskov zaradi izposoje v 
knjižnico po oddelkih oz. v čitalnico, 5.764 obiskov zaradi uporabe interneta in 6.479 skupno 
evidentiranih obiskov prireditev, ki smo jih namenili mladini ali odraslim uporabnikom. Vrednosti 
predhodno naštetih postavk ne vodimo avtomatizirano. Podatek o obisku prireditev sprotno 
zapisujejo strokovni delavci. Obisk zaradi izposoje v čitalnico (periodičnega tiska, referenčne 
literature, igrač in drugega knjižničnega gradiva) je podan na osnovi ocene, ki so jo podali strokovni 
delavci. Enako velja tudi za obisk interneta, kjer se je število uporabnikov povečalo zaradi odprtja 
nove organizacijske enote v Ivanjkovcih in povečane uporabe brezžičnega knjižničnega omrežja. 

Tabela 16: Primerjava obiska v letih 2017 in 2018 

VRSTA OBISKA 2017 2018 INDEKS 

1. Vsi obiski v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 39.708 39.674 100 

3. Obisk zaradi izposoje v čitalnico (ocena) 12.680 12.700 100 

4. Obisk – uporaba interneta, e-točke (ocena) 5.533 5.764 104 

5. Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 7.607 6.479 85 

SKUPAJ 65.528 64.617 99 

* Vir: Statistika COBISS3; zaradi novega načina izračunavanja obiska je bil podatek iz leta 2017 na novo preračunan (prej 
40.891), posledično se spremeni tudi skupni obisk (prej 66.711). 

 

Opažamo, da je obisk evidentiran v programski opremi COBISS tako osrednje knjižnice kot tudi 
krajevnih knjižnic v primerjavi z letom 2017 ostal na skoraj enaki ravni, kljub manjšemu številu 
aktivnih članov. Odgovor je iskati v virtualnem obisku članov preko sistema COBISS+ in mCOBISS, ki se 
ga poslužuje vse več članov, ker jim omogoča podaljševanje izposojenega in naročila novega gradiva 
kar od doma. Zabeleženih je bilo 2.405 takih obiskov, kar predstavlja 6,1 % vseh obiskov. 
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Graf 5: Vsi obiski v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS v obdobju 2009–2018 
 

Ocenjujemo, da je obisk zaradi izposoje gradiva v čitalnico na lanskoletni ravni, nekoliko večji je obisk 
zaradi uporabe interneta, vendar ne toliko na račun uporabe računalnikov, temveč bolj zaradi 
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možnosti brezplačnega dostopa do brezžičnega interneta, ki se ga poslužujejo predvsem mladi s 
svojimi pametnimi telefoni. Skupni obisk knjižnice je 64.617 uporabnikov. 

Obisk članov zaradi izposoje po kategorijah in organizacijskih enotah 

Največ obiskov v knjižnico opravijo osnovnošolci, nekoliko manj zaposleni, s precej manj pa jim 
sledijo upokojenci, predšolski otroci, nezaposleni, srednješolci in študentje. Vendar se podatki 
razlikujejo po organizacijskih enotah. V krajevnih knjižnicah prevladujejo osnovnošolci, v osrednji 
knjižnici pa zaposleni. 

Največji delež osnovnošolcev je v tomaževski knjižnici (69,3 %), nekoliko manj v ivanjkovski (60,0 %) 
najmanj pa v središki krajevni knjižnici (43,2 %). V osrednji knjižnici je delež osnovnošolcev najmanjši 
(26,9 %). Predvsem zaradi večjega obiska mladine v krajevnih knjižnicah skupno osnovnošolci v letu 
2018 po številu obiskov knjižnice malenkostno presegajo kategorijo zaposlenih. Kljub nekoliko 
manjšemu skupnemu obisku v primerjavi z letom 2017, se je obisk osnovnošolcev in zaposlenih v letu 
2018 povišal, se pa je zato precej znižal obisk vseh drugih kategorij članov. Delež obiskov pri 
predšolskih otrocih ostaja na ravni leta poprej. 

Tabela 17: Obisk članov po kategorijah (v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS) v letu 2018 

KATEGORIJA ČLANSTVA 2017 2018 % OK % KKS % KKT % KKI % 

Predšolski otroci 2.513 2.524 6,4 1.582 5,5 305 9,4 407 8,5 230 7,4 

Osnovnošolci 10.944 11.752 29,7 6.090 21,4 1.105 33,8 2.916 60,8 1.641 52,6 

Srednješolci 2.611 2.268 5,7 2.147 7,5 24 0,7 79 1,7 18 0,6 

Študenti 2.462 2.157 5,4 2.123 7,4 5 0,2 11 0,2 18 0,6 

Zaposleni 11.073 11.274 28,5 9.294 32,6 847 26,0 531 11,1 592 19,0 

Kmetje, gospodinje 479 454 1,1 388 1,4 23 0,7 33 0,7 10 0,3 

Upokojenci 4.319 4.181 10,5 3.294 11,6 462 14,2 252 5,3 170 5,4 

Nezaposleni 2.757 2.358 5,9 2.023 7,1 86 2,6 168 3,5 81 2,6 

Tuji državljani 66 51 0,1 51 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Pravne osebe 702 708 1,8 508 1,8 48 1,5 132 2,8 20 0,6 

Organizacij. enote, drugo 1.782 1.947 4,9 971 3,5 354 10,9 257 5,4 340 10,9 

SKUPAJ mladina 13.457 14.276 36,0 7.672 26,9 1.410 43,3 3.323 69,4 1.871 60,0 

SKUPAJ odrasli 26.251 25.398 64,0 20.690 73,1 1.849 56,7 1.463 30,6 1.249 40,0 

SKUPAJ 39.708 39.674 100 28.509 100 3.259 100 4.786 100 3.120 100 

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

 

 

Graf 6: Skupni obisk članov po kategorijah 
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V spodnji tabeli prikazujemo še nekaj drugih vrst obiska v zvezi s transakcijami v izposoji, ki se 
beležijo v sistemu COBISS. 

Tabela 18: Obiski članov v knjižnici 

 
OK 

ORMOŽ 

KK SREDIŠČE 

OB DRAVI 

KK SVETI 
TOMAŽ 

KK 
IVANJKOVCI 

SKUPAJ 

Vsi obiski v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 28.509 3.259 4.786 3.120 39.674 

Vsi obiski v knjižnici (fizični obisk) 26.366 3.207 4.710 3.061 37.344 

Obisk COBISS+ in mCOBISS 2.212 53 78 62 2.405 

Obiski zaradi izposoje na dom (brez podaljšanj) 13.818 1.465 2.558 1.648 19.489 
 
 
 

6. IZPOSOJA GRADIVA 
V letu 2018 je bilo na dom izposojenih 95.641 enot gradiva, kar je za 3,6 % manj od lanskega leta oz. 
8,8 % manj od načrtovanega. Kot je bilo že prej povedano, je vzrok za padec izposoje posledica 
dejstva, da obisk in število aktivnih članov v zadnjih letih v vseh slovenskih splošnih knjižnicah padata, 
posebej pa še to velja za izposojo gradiva. 

Posebej zbiramo podatek še za medknjižnično izposojo. Tu smo iz drugih knjižnic našim članom 
naročili 53 enot gradiva, 50 pa jih tudi prejeli. Iz ormoške knjižnice so druge slovenske knjižnice 
naročile 33 enot gradiva, dobavili pa smo jim jih 30, ostale tri pa zavrnili zaradi želje po izposoji 
najnovejšega gradiva, tega pa želi knjižnica ponuditi najprej svojim bralcem. Naš najpomembnejši 
partner je tudi v letu 2018 ptujska knjižnica. 

Omeniti moramo tudi podatek o izposoji e-knjig. Ta se je v primerjavi z letom 2017, ko je znašala 
pičlih 30 izposoj, v letu 2018 povečala na 93. 
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Graf 7: Izposoja knjižničnega gradiva v obdobju 2009–2018 

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

in namembnosti gradiva 

Pri pregledu izposoje gradiva po organizacijskih enotah opažamo upad izposoje v vseh enotah: največ 
v središki knjižnici (25,1 %), tomaževski knjižnici (18,8 %) in najmanj osrednji knjižnici (7,04 %), 
primerjava ivanjkovske knjižnice pa zaradi njenega odprtja šele v decembru 2017 ni možna. Kljub 
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temu, da smo odprli novo organizacijsko enoto, je izposoja gradiva v primerjavi z letom poprej na 
nivoju celotne knjižnice upadla. Pri pregledu izposoje po posameznih kategorijah članov v letu 2018 
ugotavljamo, da so si največ gradiva izposodili zaposleni in osnovnošolci, s precej manjšim deležem 
jim sledijo predšolski otroci in upokojenci, še manjšim pa srednješolci, študentje in nezaposleni. Zelo 
se razlikuje izposoja po kategorijah v posameznih organizacijskih enotah. Daleč največ gradiva si v 
osrednji knjižnici izposodijo zaposleni, v krajevnih knjižnicah pa osnovnošolci, zlasti očitno je to pri 
Svetem Tomažu, kjer si osnovnošolci izposodijo kar 64,9 % vsega gradiva. V primerjavi z drugimi 
krajevnimi knjižnicami si v središki enoti osnovnošolci izposodijo precej manj gradiva, ta manko pa 
pokrivajo zaposleni in upokojenci, katerih pa je v tej enoti precej več kot v ostalih dveh krajevnih 
knjižnicah. 

Tabela 19: Izposoja enot gradiva po organizacijskih enotah glede na kategorije članov in namembnost 
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Odrasli 478 2.606 3.488 5.056 20.104 1.066 7.161 4.640 110 383 82 45.174 61,79 

Mladina 7.228 11.994 562 795 4.434 44 369 564 22 1.759 167 27.938 38,21 

Skupaj 7.706 14.600 4.050 5.851 24.538 1.110 7.530 5.204 132 2.142 249 73.112 100 

K
K

 S
re

d
iš

če
 

o
b

 D
ra

vi
 Odrasli 39 166 17 0 1.022 76 751 94 0 4 0 2.169 44,00 

Mladina 651 1.597 4 0 337 0 38 20 0 111 2 2.760 56,00 

Skupaj 690 1.763 21 0 1.359 76 789 114 0 115 2 4.929 100 

K
K

 S
ve

ti
 

To
m

až
 Odrasli 19 883 93 2 757 75 448 229 0 27 0 2.533 22,55 

Mladina 1.261 6.401 3 14 236 5 22 13 0 746 0 8.701 77,45 

Skupaj 1.280 7.284 96 16 993 80 470 242 0 773 0 11.234 100 

K
K

 

Iv
an

jk
o

vc
i Odrasli 4 462 4 3 931 8 549 109 0 0 0 2.070 32,52 

Mladina 819 3.121 0 5 239 0 85 5 0 22 0 4.296 67,48 

Skupaj 823 3.583 4 8 1.170 8 634 114 0 22 0 6.366 100 

V
si

 

o
d

d
e

lk
i Odrasli 540 4.117 3.602 5.061 22.814 1.225 8.909 5.072 110 414 82 51.946 54,31 

Mladina 9.959 23.113 569 814 5.246 49 514 602 22 2.638 169 43.695 45,69 

Skupaj 10.499 27.230 4.171 5.875 28.060 1.274 9.423 5.674 132 3.052 251 95.641 100 

O*- gradivo za odrasle, M*- gradivo za mladino 

 

Zanimive so razlike pri izposoji knjižničnega gradiva glede na namembnost, to je na to, ali je gradivo 
namenjeno odraslim ali mladini. Tudi tu so opazne precejšnje razlike med organizacijskimi enotami. 
Skupno v vseh je delež izposojenega gradiva, namenjenega mladini, 45,7 % in 54,3 % namenjenega 
odraslim. Najnižji, 38,2 %, je v osrednji knjižnici, najvišji, kar 77,4 %, je v krajevni knjižnici pri Svetem 
Tomažu. 

Ločeno analiziramo tudi izposojo knjižnega in neknjižnega gradiva. Trend upadanja izposoje 
neknjižnega gradiva se nadaljuje tudi v letu 2018. V skupni izposoji znaša le še 5,6 %, deset let poprej 
je znašal kar 21 %. Kljub odlični založenosti z neknjižnim gradivom v osrednji knjižnici, je delež 
izposoje tega v primerjavi z vsem gradivom v Ormožu le 4,3 %, največ pa v tomaževski (10,4 %) in 
ivanjkovski knjižnici (10,6 %). 
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Graf 8: Izposoja gradiva pri kategorijah članov glede na namembnost 
 

Kot smo navajali že pri prirastu gradiva, stroka predpisuje vsakoletno uravnoteženo razmerje v nabavi 
leposlovnega in strokovnega gradiva, kjer bi naj bilo več slednjega. Delež izposoje strokovnega 
gradiva je pa precej nižji. Med izposojenim gradivom je namreč kar 61,3 % leposlovja. 
 

Tabela 20: 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 3223 11 3.234 562 0 562 2010 14 2.024 703 0 703 6498 25 6.523 

1 Filozofija. Psihologija 3.691 22 3.713 115 0 115 105 0 105 212 0 212 4.123 22 4.145 

2 Verstva 321 0 321 7 0 7 23 0 23 5 0 5 356 0 356 

3 Družbene vede 3687 58 3.745 150 0 150 220 0 220 237 2 239 4294 60 4.354 

5 Naravoslovne vede 2.024 64 2.088 150 2 152 666 4 670 138 0 138 2.978 70 3.048 

6 Uporabne vede 5.542 26 5.568 292 0 292 639 8 647 371 0 371 6.844 34 6.878 

7 Umetnost. Šport 3.604 1968 5.572 202 112 314 643 814 1.457 260 531 791 4.709 3425 8.134 

80 Jezikoslovje 861 0 861 7 0 7 53 0 53 87 0 87 1.008 0 1.008 

82.0 Literarna veda 204 219 423 8 0 8 0 3 3 0 20 20 212 242 454 

82 Leposlovje 44561 474 45.035 3241 8 3.249 5780 45 5.825 3628 51 3.679 57210 578 57.788 

9 Geografija. Zgodovina 2.477 75 2.552 72 1 73 205 2 207 121 0 121 2.875 78 2.953 

Skupaj 70.195 2.917 73.112 4.806 123 4.929 10.344 890 11.234 5.762 604 6.366 91.107 4.534 95.641 

K - knjižno gradivo (med knjižnim gradivom so zajete tudi serijske publikacije); NK - knjižno gradivo 
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Graf 9: Izposoja knjižnega in neknjižnega gradiva v obdobju 2008–2018 
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Graf 10: Izposoja gradiva po UDK skupinah 
 

Tabela 21: 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 330 479 763 223 2 × 1.795 = 3.590* 

Vrnjeno gradivo v drugih enotah 245 400 368 283 1.296 

Izposoja gradiva iz arhiva 74 1 2 2 79 

SKUPAJ 728 882 1.133 508 3.251 

* - po končani izposoji je potrebno gradivo prepeljati nazaj v matični oddelek 

 

Knjižnica članom omogoča izposojo gradiva v vseh njenih enotah. Član si lahko gradivo osebno 
izposodi v poljubni organizacijski enoti, lahko pa si ga naroči in prevzame v svojem oddelku, enako 
tudi vrne. Slednje možnosti se poslužujejo predvsem člani iz krajevnih knjižnic, katere ne razpolagajo 
s tolikšno zbirko gradiva, poslužujejo se ga tudi člani iz osrednje knjižnice v primeru, če je kakšno zelo 
brano gradivo v osrednji knjižnici trenutno zasedeno, na voljo je pa v krajevni knjižnici. Skupaj je bilo 
tako v letu 2018 med enotami prepeljanih 3.590 enot gradiva, k temu je potrebno prišteti še 1.296 
enot gradiva, ki je bilo vrnjeno v drugem oddelku, kot je bilo izposojeno, in ga je bilo potrebno 
pripeljati nazaj v matični oddelek. Prav tako je bilo v letu 2018 izposojenih 79 enot gradiva iz arhiva, 
kar v celotni arhivski zbirki 10.073 enot predstavlja zgolj 0,8 %. 

V letu 2018 se je nekoliko povečalo število naročil gradiva, saj je knjižnica ob prehodu na novi sistem 
izposoje v mesecu maju uvedla tudi naročanje gradiva preko spleta in ne zgolj z osebnim obiskom v 
knjižnici ali preko telefona. Tako se je število rezervacij iz 4.702 v letu 2017 v letu 2018 povečalo na 
4.818 enot gradiva. 
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7. PREGLED POSLOVANJA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
V nadaljevanju podajamo še pregled poslovanja ločeno še po posameznih organizacijskih enotah. 

Osrednja knjižnica Ormož 

 
2016 2017 2018 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 2.703 2.738 2.571 

- Dar 317 172 97 

SKUPAJ 3.020 2.910 2.668 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle / / 1.580 

- Gradivo za mladino / / 777 

SKUPAJ / / 2.357 

Člani    

- Aktivni člani 2.507 2.559 2.525 

- Novovpisani člani 268 306 244 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS / / 28.509 

Izposoja gradiva na dom / /  

- brez podaljšanj 51.971 47.123 42.951 

- s podaljšanjem 88.147 78.649 73.112 

Prireditve in dogodki Število dogodkov 2018 Število obiskovalcev 2018 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 101 2.027 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 99 3.241 

SKUPAJ 200 5.268 
 

Krajevna knjižnica Središče ob Dravi 

 
2016 2017 2018 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 422 572 337 

- Dar 217 141 26 

SKUPAJ 639 713 363 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle / / 179 

- Gradivo za mladino / / 164 

SKUPAJ / / 343 

Člani    

- Aktivni člani 336 328 287 

- Novovpisani člani 50 27 20 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 4.580 4.287 3.259 

Izposoja gradiva na dom    

- brez podaljšanj 3.860 4.158 3.061 

- s podaljšanjem 6.493 6.579 4.929 

Prireditve in dogodki (prireditve/obiskovalci) Število dogodkov 2018 Število obiskovalcev 2018 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 3 106 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 11 187 

SKUPAJ 14 293 
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Krajevna knjižnica Sveti Tomaž 

 
2016 2017 2018 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 652 464 408 

- Dar 150 98 36 

SKUPAJ 802 562 442 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle / / 134 

- Gradivo za mladino / / 291 

SKUPAJ / / 425 

Člani    

- Aktivni člani 285 327 327 

- Novovpisani člani 42 37 27 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 5.507 5.582 4.786 

Izposoja gradiva na dom    

- brez podaljšanj 7.315 6.693 5.663 

- s podaljšanjem 13.423 13.832 11.234 

Prireditve in dogodki (prireditve / obiskovalci) Število dogodkov 2018 Število obiskovalcev 2018 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 5 147 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 24 413 

SKUPAJ 29 560 
 

Krajevna knjižnica Ivanjkovci 

 
2016 2017 2018 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 235 2.601 459 

- Dar 13 3.965 67 

SKUPAJ 248 6.566 526 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle / / 297 

- Gradivo za mladino / / 202 

SKUPAJ / / 499 

Člani    

- Aktivni člani / / 241 

- Novovpisani člani / / 48 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS  164 3.120 

Izposoja gradiva na dom    

- brez podaljšanj   3.842 

- s podaljšanjem   6.366 

Prireditve in dogodki (prireditve / obiskovalci) Število dogodkov 2018 Število obiskovalcev 2018 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 3 119 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 15 239 

SKUPAJ 18 358 
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8. KNJIŽNIČNE PRIREDITVE IN USPOSABLJANJA 
UPORABNIKOV 
Kot vsako leto se je v osrednji knjižnici in njenih organizacijskih enotah zvrstila vrsta dogodkov, od 
raznih kulturnih prireditev, predvsem literarnih večerov, strokovnih predavanj, raznih projektov in 
delavnic ter drugih oblik spodbujanja branja, in sicer tako v prostorih knjižnice kot tudi izven nje. 
Ravno tako smo sodelovali v več projektih promocije branja v organizaciji drugih knjižnic ali ustanov. 
V letu 2018 je bilo izvedenih 112 dogodkov za odrasle. Obiskalo jih je 2.453 obiskovalcev. Za otroke in 
mladino smo pripravili 78 dogodkov, od tega 42 pravljičnih ur, 5 predstav, ki so jih izvedli zunanji 
izvajalci, 6 delavnic, 4 prireditve v soorganizaciji z drugimi ustanovami, izvedenih je bilo tudi 11 
pravljičnih ur izven knjižnice. Vseh obiskovalcev dogodkov za otroke je bilo 1.961. 

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 obišče 
knjižničarka, izvede pravljično uro ali promovira bralno kulturo, še zlasti kvalitetno branje, na kakšen 
drugačen način. Za otroke in mladino je v letu 2018 bilo izvedenih 69 bibliopedagoških ur, katerih se 
je udeležilo 69 skupin s 1.334 obiskovalci. Za odrasle sta bili izvedeni dve bibliopedagoški uri, katere 
je obiskalo 31 udeležencev. V projekte vzpodbujanja branja za mlade uporabnike je bilo vključenih 
700 otrok in mladih. 

V letnem programu je bilo načrtovanih 249 knjižničnih dogodkov, izvedenih je bilo 261, in sicer 147 za 
mlade uporabnike in 114 za odrasle uporabnike. V letu 2018 je bilo vseh obiskovalcev in sodelujočih v 
projektih vzpodbujanja branja 6.479. Načrtovano število dogodkov je preseženo za 5 %. 

Tudi iz vsebinskega vidika je bila izvedena velika večina knjižničnih dogodkov, ki smo si jih zastavili v 
Programu dela za leto 2018. Nekatere cilje smo presegli in izvedli večje število prireditev. Več truda 
bo potrebno vložiti v načrtovano izvedbo strokovnih predavanj na temo aktualnih družbenih razmer 
ter osebnostne rasti in vzgoje, ki v letu 2018 niso bile izvedene. Kljub temu ostaja knjižnica z dogodki, 
ki dajejo poudarek knjigam, branju ter uporabnemu znanju, ki ga obiskovalci pridobijo z obiskom teh 
prireditev, eden glavnih kulturnih, če že ne najpomembnejših centrov, v vseh treh občinah 
ustanoviteljicah. 

8.1. Prireditve za odrasle obiskovalce knjižnice po lokacijah 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je v letu 2018 izvedla 112 dogodkov za odrasle, katere je skupaj 
obiskalo 2.453 obiskovalcev.  

V osrednji knjižnici v Ormožu je bil izveden 101 dogodek za odrasle obiskovalce. 

 17 literarnih večerov, 

 13 strokovnih predavanj, 

 1 domoznanski večer, 

 43 srečanj študijskih krožkov, 

 2 natečaja, 

 15 dogodkov spodbujanja branja, 

 in 10 drugih dogodkov. 
 

Dogodke v osrednji knjižnici je obiskalo 2.085 obiskovalcev. 

Krajevna knjižnica Središče ob Dravi je v letu 2018 pripravila 1 literarni večer ter 2 strokovni 
(potopisni) predavanji. Skupno jih je obiskalo 106 obiskovalcev. 

V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž je bilo izvedenih: 1 strokovno predavanje, 1 literarni večer, 1 
delavnica in 1 pogovorni večer. V mesecu decembru je potekalo tudi 1 srečanje na 
novoustanovljenega bralnega kluba pri Svetem Tomažu. Prireditev za odrasle se je udeležilo 143 
obiskovalcev. 
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Krajevna knjižnica Ivanjkovci je leta 2018 gostila 2 strokovni predavanji in 1 projekcijo fotografij. 
Prireditve za odrasle je obiskalo 119 udeležencev. 

Tabela 22: Prireditve za odrasle (skupno) 

PRIREDITVE ZA ODRASLE 
Št. dogodkov 

2017 

Št. dogodkov 

2018 
INDEKS 

Št. obiskovalcev 

2017 

Št. obiskovalcev 

2018 
INDEKS 

Literarni dogodki 12 20 167 787 1.069 136 

Strokovna predavanja 13 17 131 325 500 154 

Domoznanski večeri 3 1 33 353 35 10 

Delavnice 7 1 14 197 36 18 

Srečanja študijskih krožkov 45 42 93 507 270 53 

Drugi dogodki za odrasle 11 14 127 418 414 99 

Dogodki spodbujanja branja 17 17 100 261 129 49 

SKUPAJ 108 112 104 2.848 2.453 86 

8.1.1. Dogodki za odrasle v osrednji knjižnici 

Pravljični večer za odrasle 
Leto 2018 smo nadvse uspešno začeli z že tradicionalnim pravljičnim večerom za odrasle, ki je potekal 
11. januarja 2018. Kot pripovedovalci so se nam pridružili: Liljana Klemenčič (Knjižnica Ivana Potrča 
Ptuj), Monika Čermelj (Mariborska knjižnica), Tone Obadič (Mestna knjižnica Ljubljana), Aleksandra 
Papež (Knjižnica Lenart), Barbara Kaiser (Mestna knjižnica Ljubljana) in Marko Bezenšek (Splošna 
knjižnica Slovenske Konjice). Skozi takšne in drugačne pravljice in pripovedke so nas popeljali v svet 
spletk, prevar, laži in prebrisanih junakov, ki so nas nasmejali ali pripravili do razmišljanja. Kot 
glasbeni gost nam je večer polepšal Predrag Szilvassy. 
 

 

Pravljični večer za odrasle (foto: Knjižnica Ormož) 

Slovenija vinska dežela, predstavitev knjige Roberta Gorjaka 
V pogovoru s Samom Simoničem je mednarodno priznani vinski strokovnjak in ustanovitelj vinske 
šole Belvin, domačin Robert Gorjak, predstavil svoj literarni izdelek, knjigo Slovenija, vinska dežela. 
Obogatena s prekrasnimi fotografijami, monografija podrobno predstavi slovenske vinorodne dežele, 
okoliše, sorte, tla, na katerih uspeva naša trta, podnebje,  zgodovino pridelave vin na naših tleh, 
znane slovenske vinarje ter vina, vse to pa je Robertu Gorjaku uspelo ponazoriti tudi v dveh 
sproščenih in izredno zanimivih večernih pogovorih 26. januarja v ormoški knjižnici ter 27. januarja v 
Krajevni knjižnici Ivanjkovci. 
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Dan odprtih vrat ob slovenskem kulturnem prazniku 
Knjižnica je Prešernov dan proslavila z dnevom odprtih vrat, ko smo medse povabili obiskovalce 
željne branja, poezije, plesa, rap glasbe, ljubitelje kiparstva ali ljudskih pesmi ter vse, si so želeli ta 
dan preživeti malo drugače. Osrednja knjižnica je svoja vrata na praznični dan odprla med 9. in 14. 
uro. Ob 10. uri je Gledališče Lalanit odigralo gledališko predstavo za otroke Pojte, pojte drobne ptice. 
Zgodbo o godcu, ki je ukradel pero najlepše in najmogočnejše ptice, Šaraptice, sta izvajalca popestrila 
z igranjem na raznovrstna glasbila in tako poskrbela, da je bila predstava za otroke, pa tudi odrasle 
spremljevalce, še toliko bolj nepozabna. Sledil je kulturni program v izvedbi šol: OŠ Ormož, Glasbene 
šole Ormož, Gimnazije Ormož ter Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju. Ob 
12.30 je svoja nenavadna kiparska dela predstavil prleški umetnik Robert Jurak. Izdelki iz lesa, kovine 
in drugih materialov so bili v ormoški knjižnici na ogled do sredine aprila. Kulturno dogajanje smo 
zaključili ob 13. uri, ko smo z Denisom Žuranom zakorakali v družbeno kritične vode z rap glasbo. 
 

 

  

Dan odprtih vrat ob slovenskem kulturnem prazniku (foto: Knjižnica Ormož) 

Literarni večer: Lev Detela in Panonska elegija 
22. februarja smo gostili Leva Detelo, na Dunaju živečega pisatelja, ki je predstavil zbirko krajših 
pripovedi, povezanih z njegovim odraščanjem v Središču ob Dravi. Zgodbam o odtujenosti, begu, 
vračanju v rojstno Panonijo, otožnim spevom iz preteklosti, kot jih je imenoval sam avtor, kakor tudi 
bolj osebnim vprašanjem, so obiskovalci naše knjižnice prisluhnili z velikim zanimanjem. 

Strokovno predavanje Davorja Špeharja, Rez jagodičja 
O rezu jagodičja je 1. marca v predavanju, katerega je obogatil s kratkimi video filmi o rezu goji jagod, 
ameriških borovnic, enkrat in dvakrat rodnih malin, črnega in rdečega ribeza ter trte, spregovoril 
agronom in vrtnar Davor Špehar, ki ga širši slovenski prostor že vrsto let spremlja na radiu in televiziji, 
kakor tudi v lokalnih in vodilnih slovenskih vrtnarskih revijah. Pozabilo se ni niti na nove sorte 
jagodičja, kot so sibirske borovnice, zanimive robide, aronija, rumeni dreni, nove sorte jagod in malin, 
in zagotovo so vsi ljubitelji vrtnarjenja od popoldanskega predavanja člana ekipe Zeleni svet odnesli 
marsikaj koristnega. 

Pogovor z dr. Kristjanom Nedogom: Duševnost in mi – kam plujemo? 
Marijana Korotaj se je s specialistom psihiatrije, dr. Kristjanom Nedogom, posvetila največjim 
duševnim tegobam in motnjam sodobnega časa. Z gostom sta v četrtek, 15. marca, spregovorila o 
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mnogih tabu temah, kakor tudi o zelo praktičnih nasvetih kje, kako in kdaj iskati pomoč ter kako 
ravnati v različnih stiskah. Dotaknila sta se pa še druge plati zdravnika Psihiatrične bolnišnice Ormož, 
ki ni samo strokovnjak na področju psihologije, ampak tudi priznan enolog. 
 

    

dr. Kristjan Nedog: Duševnost in mi – kam plujemo? (foto: Knjižnica Ormož) 
Anton Komat: Zemlja, voda, seme (foto: Knjižnica Ormož) 

Predavanje Antona Komata, Zemlja, voda, seme 
V prostorih ormoške knjižnice se nam je na predavanju v četrtek, 22. marca, pridružil 
naravovarstvenik, publicist, svobodni raziskovalec, pisec in scenarist Anton Komat. Kako varovati in 
ohraniti dragocene darove narave, je bilo glavno vprašanje, kateremu se je posvetilo večji del 
predavanja. Izvedeli smo, kako prepoznati živo zemljo, s kakšnimi strupi v naši hrani se nezavedno 
srečujemo iz dneva v dan, posledicami tega in še mnogo več. Vsekakor upamo, da bomo gosta, 
kateremu navdiha za pisanje nikoli ne zmanjka, gostili tudi ob izidu njegovih prihodnjih knjig. 

Likovni in fotografski natečaj na temo življenja in dela Ivana Cankarja 

Konec meseca marca smo razpisali dva natečaja na temo življenja in dela Ivana Cankarja, in sicer 
likovni natečaj v poljubni tehniki, s katerim smo spodbujali k izvirnemu, domiselnemu in sodobnemu 
pristopu k portretiranju podobe Ivana Cankarja, ter fotografski natečaj na temo Cankar danes. Na 
oba so se odzvali tako mladi kot tudi odrasli ustvarjalci. Prejeli smo  71 likovnih del ter 12 fotografij 
83 sodelujočih, ki so prihajali iz ustanov: OŠ Dr. Franja Žgeča Dornava, OŠ Mala Nedelja, OŠ Ormož, 
OŠ Središče ob Dravi, Gimnazije Ormož, Lifos Hajdina in LIKUDO Ormož. 

Slovenski dnevi knjige so bili prava priložnost za pripravo slovesne razstave njihovih izdelkov, vsi 
sodelujoči so prejeli tudi knjižne nagrade za svoj trud. 
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Likovni in fotografski natečaj na temo življenja in dela Ivana Cankarja (foto: Knjižnica Ormož) 

 

Literarni večer: Ivan Blagus in Poslednja tableta 
Svoje četrto literarno delo nam je predstavil Ivan Blagus, rojen v Medžimurju, ki že dolga leta živi in 
ustvarja v Sloveniji. Romanom Poslednja tableta govori o Pištiju, fizikalnem delavcu, ki se na dan 
upokojitve po čudnem naključju spozna z nekdanjim udbovskim špicljem, ki izsiljuje svoje najbližje 
sodelavce in se pripravlja na prevzem oblasti na naslednjih volitvah. Nekaj besed o nastanku romana 
ter sebi je z veseljem delil z obiskovalci ormoške knjižnice 19. aprila. 

Noč knjige 2018 
Noč knjige, ki je kot običajno potekala 23. aprila, smo v letošnjem letu proslavili s predstavitvijo knjig 
v Svetinjah rojenega Vladimirja Vauhnika »Pod krinko: Na preži za Hitlerjevimi vojnimi načrti in Med 
izdajalci, vohuni in junaki«, ki predstavljata avtorjev prikaz njegovega razburljivega življenja ter 
delovanja tik pred 2. svetovno vojno, v kateri je deloval kot obveščevalec, in tik po njej. Vauhnikovo 
življenje, predvsem njegovo nenavadno in skrivnostno poklicno pot kot častnika kraljeve vojske, 
atašeja in obveščevalca, je predstavil polkovnik in načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske Miran 
Fišer. 
 

 

Polkovnik in načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske Miran Fišer (foto: Knjižnica Ormož) 

 

Pogovor o argentinskih vinih 
Vino, tango in prekrasna vinorodna dežela so bili poudarki četrtkovega večera, 10. maja, katerega 
smo preživeli v družbi specialista na področju vin in žganih pijač, obenem tudi specialista psihiatrije, 
dr. Kristjana Nedoga. Ob fotografijah in živahni pripovedi nas je navdušil nad argentinskimi vini, še 
bolj pa nad deželo samo. Fiesta de la Vendimia, največje praznovanje trgatve v Latinski Ameriki, kot 
nam ga je predstavil znani poznavalec vin, se je tudi nam živo vtisnila v spomin. 
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Literarni večer z Mileno Zupančič in Tadejem Golobom 
Z dolgo pričakovano biografijo Milene Zupančič Kot bi luna padla na Zemljo sta knjižnico 24. maja s 
svojim obiskom počastila legenda slovenskega gledališča in filma Milena Zupančič in pisatelj ter 
športni novinar Tadej Golob. Z igralko smo obujali spomine na njeno bogato kariero, brez zadržkov je 
spregovorila tudi o raznih dogodkih iz svojega zasebnega življenja. S Tadejem Golobom sta 
spregovorila o nastanku biografije ter prvem srečanju, se s stavkom ali dvema posvetila tudi načrtom 
v prihodnosti, preostanek večera pa preživela v družbi zvedavih obiskovalcev literarnega večera. 
 
 

 

Literarni večer z Mileno Zupančič in Tadejem Golobom (foto: Knjižnica Ormož) 

 

Literarni večer s Petro Kolmančič 
Ormožanka, avtorica že šestih pesniških zbirk in prejemnica Veronikine nagrade za najboljšo pesniško 
zbirko leta 2014, je 5. junija v prostorih ormoške knjižnice zbranim predstavila svoje najnovejše delo, 
Tretjo osebo dvojine. Kot običajno s svojim poglobljenim razmišljanjem in pristnim odnosom ni 
razočarala, zaradi česar vsi že nestrpno čakamo, česa se bo mlada pesnica lotila v bližnji prihodnosti. 

Četrtkovi zeliščarski popoldnevi 
Poletni četrtkovi popoldnevi so se tudi v letu 2018 odvijali na letni terasi ormoške knjižnice. V juliju in 
avgustu je bilo izpeljanih 8 strokovnih predavanj in ena strokovna ekskurzija. Tokrat smo gostili: Jelko 
Krajnc iz Lončarije Liza, ki je izvedla delavnico unikatnih izdelkov iz gline v kombinaciji z zelišči; Anko 
Alt, znano preizkuševalko novih okusov in kombinacij, ki je pripravila poletno kuharsko 
eksperimentiranje; Iztoka Luskoviča iz Zavoda 100 % Naravno Botanik Ormož, ki nas je seznanil s 
postopkom maceracije zelišč v različnih topilih ter kako pridobiti aromatična in masažna olja, tinkture 
in vodno alkoholne ekstrakte; bioenergetika Stanka Filipiča ter Natalijo Antolič iz Studia lepote in 
zdravja – Sanaja, ki sta spregovorila o bioenergiji in masaži; mag. Boštjana Štefančiča, s katerim smo 
se posvetili medovitim rastlinam ter na vrtu knjižnice postavili hotel za žuželke; Polonco Kolmačić iz 
Lekarne Ormož, ki nam je zaupala o zeliščnih pripravkih za zdravo življenje ter kaj je v obstoječi 
ponudbi najbolj zdravo; Petro in Uroša Drobnikarja, ki sta predstavila knjigo Pot resnice in pa vodeno 
meditacijo z zvočnimi kristalnimi instrumenti; Majo Botolin Vaupotič, ki je posegla v zgodovino in nas 
navdušila z zgodovinskimi dejstvi o ženskah, ki so zdravile s skrivnostnimi zelišči ter veljale za 
čarovnice ter bile sežgane na grmadah. Četrtkove zeliščarske popoldneve smo zaključili z vodenim 
ogledom Botaničnega vrta Univerze v Mariboru. 
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Literarni večer s Petro Kolmančič (foto: Knjižnica Ormož) 

 
 

Dnevi poezije in vina 
Pod sloganom Naj živita poezija in vino že dolga leta poteka eden najbolj prepoznavnih mednarodnih 
pesniških festivalov tudi v naši knjižnici. V letu 2018 sta se nam 23. avgusta na vrtni terasi pridružila 
Erika Martínez iz Španije in Rod Mengham iz Velike Britanije. Pesniško branje je vodila in prevajala 
Katja Šifkovič, obiskovalci so uživali ob večeru poezije v tujih jezikih in kapljici izvrstnega vina, ki ob 
takšnem dogodku nikakor ne sme manjkati. 
 
 

 

Dnevi poezije in vina (foto: Knjižnica Ormož) 

 

Domoznanski večer Ormož nekoč, danes, jutri – Ormoški frančiškanski samostan 
Knjižnica Ormož se danes nahaja na prostoru, kjer je v srednjem veku stal frančiškanski samostan z 
bogato knjižnico. 13. septembra je knjižnico obiskal dr. Branko Vnuk, ki je spregovoril o treh obdobjih 
gradnje samostanov, v katerega spada tudi ormoški, ostanke njegovega obzidja lahko vidimo še 
dandanes. Zgodovini posvečeno predavanje je popestril oktet iz Miklavža. 
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dr. Branko Vnuk: Ormoški frančiškanski samostan (foto: Knjižnica Ormož) 

 

Predstavitev monografije o Martinu Kojcu Helene Srnec 
Knjižnica Ormož je v okviru praznovanja krajevnega praznika KS Ormož 18. septembra medse 
povabila avtorico Heleno Srnec, ki je predstavila življenje in delo domačina, znanega psihologa in 
pisatelja Martina Kojca, nespornega mojstra življenja in mišljenja, kateremu je posvetila svojo 
monografijo z naslovom Martin Kojc, most k spoznanju. Za glasbeno popestritev literarnega večera so 
poskrbeli učenci Glasbene šole Ormož. 19. septembra je bila monografija predstavljena še v Gimnaziji 
Ormož ter 20. septembra na simpoziju. 

Literarni večer: Mojca Širok, Pogodba 
16. oktobra je svoj kriminalni roman Pogodba, že pred izidom nagrajeno delo z modro ptico, ki se 
podeljuje najboljšemu še neobjavljenemu literarnemu delu, v ormoški knjižnici predstavila novinarka 
RTV in dolgoletna dopisnica iz Italije in Vatikana Mojca Širok. Sicer fiktivni roman, ki temelji na 
resničnih dogodkih, umorih dveh italijanskih tožilcev, ki sta življenje posvetila razkrivanju zločinov 
organiziranih kriminalnih združb, je požel veliko zanimanja bralcev in obiskovalcev prireditve. 

3. postavitev Rastoče knjige Ormoža 
Helena Srnec in psiholog Martin Kojc sta bila v središču pozornosti tudi v okviru 3. postavitve Rastoče 
knjige Ormoža. Dogodek je potekal v soorganizaciji z JSKD-jem in Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož 
9. novembra v Beli dvorani Grajske pristave. Odprtje razstave del nastalih na likovno-literarni koloniji 
Malek, ki je potekala drugi vikend v mesecu oktobru v Zidanici Malek na temo Pot k sreči, je obogatil 
moški pevski zbor KŠD Dobrava. 

Teden splošnih knjižnic 
Teden splošnih knjižnic smo obeležili tako v osrednji kot v vseh krajevnih knjižnicah. V vsaki izmed 
organizacijskih enot smo k vpisu v knjižnico povabili vse tiste, ki naši člani še niso in jim podarili letno 
članarino. Bralce smo spodbujali k branju s pomočjo Modrih knjig – v moder papir ovite kvalitetne 
knjige, katerih naslov in vsebina sta vse do prihoda domov za večino ostala velika skrivnost. Krajevna 
knjižnica Ivanjkovci je 20. novembra gostila kulinarično strokovnjakinjo na področju prleške, 
prekmurske in porabske kuhinje, Marijo Fras. V okviru tedna splošnih knjižnic smo 23. novembra 
gostili še mladega Denisa Žurana, ki je tokrat namesto rap glasbe predstavil svoj literarni prvenec, 
pesniško zbirko Na sončni strani galaksije, katero so Ormožani sprejeli z resnično velikim zanimanjem, 
knjižnico pa obiskali mnogi, ki v naše prostore zahajajo nekoliko redkeje. 

Literarni večer z Avgustom Demšarjem 
Na vprašanje, katerega izmed slovenskih pisateljev povprašati, kako napisati uspešno in kvalitetno 
kriminalko, bi odgovor zagotovo bil Avgusta Demšarja. Štirikratni nominiranec za kresnika je 27. 
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novembra ormoškim bralcem predstavil svoj deveti roman Otok, spregovoril o namenu vzdevkov, 
zakaj se v svojih delih najraje posveča domačemu okolju ter marsičem drugem. 
 
 

     

Predstavitev monografije o Martinu Kojcu Helene Srnec (foto: Knjižnica Ormož) 
Literarni večer z Mojco Širok (foto: Knjižnica Ormož) 

Literarni večer z Avgustom Demšarjem (foto: Knjižnica Ormož) 

 

150 let Ormoške čitalnice - predavanje dr. Mirana Puconje 
Korenine Knjižnice Franca Ksavra Meška segajo v daljno leto 1868, ko je bila v Ormožu ustanovljena 
ormoška čitalnica. Pomemben jubilej za nas smo 4. decembra proslavili s predavanjem dr. Mirana 
Puconje, ki je zbranim predstavil zgodovinsko ozadje čitalniškega gibanja v naših krajih, gospodarske, 
družbene in politične razmere ter obiskovalcem razkril kar nekaj podrobnosti, ki so marsikoga izmed 
prisotnih celo presenetili. 
 
 

 

dr. Miran Puconja: 150 let Ormoške čitalnice (foto: Knjižnica Ormož) 

 

Monodrama Devetsto – zaključek Bralne značke za odrasle 2019 
Ob zaključku bralne značke za odrasle smo 6. decembra v svojo družbo povabili celjskega igralca in 
knjižničarja Kristiana Koželja in mladega pianista Aljaža Šumeja, ki sta za sodelujoče v projektu izvedla 
monodramo Devetsto. Izvrstna drama, ki temelji na delu Alessandra Baricca, o življenju Dannyja 
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Boodmana T. D. Lemona, izjemnega džezovskega pianista, ki je vse življenje preživel na čezoceanski 
ladji, se je izkazala za več kot primerno nagrado za vse, ki so v letu 2018 opravili bralno značko. 
 
 

    

Zaključek Bralne značke za odrasle 2019 (foto: Knjižnica Ormož) 

Kristian Koželj, Aljaž Šumej: Monodrama Devetsto (foto: Knjižnica Ormož) 

 

Literarni večer z Vinkom Möderndorferjem 
Dogodke v osrednji knjižnici smo za leto 2018 zaključili s pogovorom z vsestranskim Vinkom 
Möderndorferjem, ki je večer posvetil branju poezije. Z založnikom založbe Litera Orlandom Uršičem 
je spregovoril o poeziji, sebi kot pisatelju, zlasti piscu poezije in z obiskovalci delil svoje misli ter 
načrte za prihodnost, katerih zagotovo ni malo. 
 
 

 

Literarni večer z Vinkom Möderndorferjem (foto: Knjižnica Ormož) 

 

8.1.2. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 

Literarni večer in ogled dokumentarnega filma 
V mesecu aprilu (v okviru občinskega praznika Občine Središče ob Dravi) je knjižnica pripravila 
literarni večer (pogovor z domačinko Heleno Srnec in ogled dokumentarnega filma »Prebujeni človek 
- Portret Martina Kojca«). 

Z domačini smo potovali v različne dele sveta. 
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Potopisno predavanje Kuba na svoji poti 
Domačina Samo Žerjav in Anja Lukner sta se avgusta 2018 odpravila na otoško kraljico Karibskega 
morja – Kubo in nam 9. novembra predstavila svoje doživetje. 
 
 

 

Samo Žerjav in Anja Lukner: Potopisno predavanje Kuba na svoji poti (foto: Knjižnica Ormož) 

 

Potopisno predavanje Indija 
Z Bojanom Borkom smo se 16. novembra odpravili v deželo z več kot milijardo prebivalci in izrazitih 
kontrastov, bogate zgodovine in kulture – Indijo. 

V knjižnici se je od meseca marca do novembra izvajala tudi bralna značka za odrasle. Skozi vse leto je 
v Središču ob Dravi potekal projekt bralni klub. 

8.1.3. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 

Strokovno predavanje 
Metka Ternjak Gomboc in Tina Ternjak sta 7. marca izvedli predavanje Povabimo koristne živali na 
svoje vrtove. Spregovorili sta o okrasnih rastlinah in grmovnicah na naših vrtovih ter kako zgraditi 
domovanja za različne tipe koristnih živali. 

Literarni večer 
Rajko Topolovec je 14. marca predstavil knjigo »Vësmëštër«, katero je posvetil svojemu očetu in 
drugim izumiteljem, pa tudi lastnim dosežkom, za katere je prejel kar nekaj priznanj.  

Delavnica izdelovanja adventnih venčkov iz naravnih materialov 
Pod vodstvom domačina Marka Vihra je potekala delavnica izdelovanja unikatnih adventnih venčkov 
iz naravnih materialov. Potekala je 28. novembra in kakor običajno so se je tudi v letu 2018 udeležili 
številni prebivalci Svetega Tomaža in okolice. 

Pogovorni večer z Zvezdano Mlakar 
V Kulturnem domu Sveti Tomaž je 11. decembra potekal pogovor s pravljičarko, voditeljico in igralko 
Zvezdano Mlakar. Z zbranimi je delila svoje življenjske izkušnje, nasvete ter misli in še enkrat več 
pokazala, zakaj ji toliko ljudi tako rado prisluhne. 
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Pogovorni večer z Zvezdano Mlakar (foto: Knjižnica Ormož) 

 
 

V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž se je med mesecema marcem in novembrom izvajala tudi bralna 
značka za odrasle. V decembru 2018 je bil ustanovljen še bralni klub in izvedeno prvo srečanje 
bralcev. 

8.1.4. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Ivanjkovci 

Predstavitev knjige »Slovenija, vinska dežela« 
Robert Gorjak je svojo knjigo Slovenija, vinska dežela predstavil tudi v Krajevni knjižnici Ivanjkovci, in 
sicer 27. januarja. Podobno kot v knjižnici v Ormožu je mednarodno priznanemu vinskemu 
strokovnjaku prisluhnilo veliko število ljudi. 

Projekcija fotografij 
Prlekija v sliki in besedi je bil naslov projekcije fotografij Cirila Ambroža, kateremu se je pridružil še 
Marko Kočar, ki je dogodek popestril s pesmimi v prleškem narečju.  

Strokovno predavanje 
Knjižnico v Ivanjkovcih je obiskala Marija Fras, avtorica številnih kuharskih knjig in strokovnjakinja na 
področju prekmurskih, prleških in porabskih jedeh ter nam zaupala nekaj nasvetov in izkušenj 
predvsem z domačo kuhinjo in dobrotah, ki se pripravljajo tam. 
 

    

Marija Fras: Strokovno predavanje (foto: Knjižnica Ormož) 

Robert Gorjak: Slovenija, vinska dežela (foto: Knjižnica Ormož) 
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8.2. Prireditve namenjene mladim 

Za mlade uporabnike knjižničnih storitev so bili izvedeni razni knjižnični dogodki, projekti in druge 
oblike aktivnosti namenjene spodbujanju branja: predvsem pravljične urice, gledališke lutkovne 
predstave in ustvarjalne delavnice. Skupaj je bilo načrtovanih 71 prireditev za mladino, izvedenih 78. 
Dogodke, namenjene otrokom in mladini je obiskalo 1.961 obiskovalcev, kar je v primerjavi z letom 
2017 za eno petino manj. 

Pravljične urice v knjižničnih prostorih, gledališke lutkovne predstave in ustvarjalne delavnice je v 
Ormožu obiskalo 639 obiskovalcev, v Središču ob Dravi 177 obiskovalcev, pri Svetem Tomažu 193 
obiskovalcev, v Ivanjkovcih 181, skupno torej 1.190 obiskovalcev. Pravljične urice z uprizoritvami, ki 
smo jih izvajali izven knjižničnih prostorov, v vrtcih, na OŠ Stanka Vraza, v Zavodu za usposabljanje, 
delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava za 21 skupin je obiskalo 494 udeležencev. V 
soorganizaciji z drugimi zavodi oz. društvi smo izvedli 4 dogodke, ki jih je obiskalo 277 obiskovalcev. 

Tabela 23: Pregled kulturnih prireditev za mlade 

PRAVLJIČNE URE 
Število prireditev Število obiskovalcev 

2017 2018 INDEKS 2017 2018 INDEKS 

Pravljične urice v Ormožu 15 15 100 332 314 95 

Pravljične ure v KKS 10 9 90 218 150 69 

Pravljične urice v KKT 9 9 100 242 183 76 

Pravljične urice v KKI 1 9* 900 30 171 570 

Igralne urice 3 - - 48 - - 

Predstave* – zunanji izvajalci 9 5 56 250 292 117 

Pravljične urice z uprizoritvami (izven) 28 11 39 812 370 46 

Potovanje v pravljični svet za učence 
posebnega programa 

- 10 - - 124 - 

Delavnice  2 6 300 39 80 205 

Dogodki v soorganizaciji 5 4 60 480 277 58 

SKUPAJ  82 78 95 2.451 1.961 80 

* 8 rednih pravljičnih uric in 1 dodatna v času zimskih počitnic 
 

8.2.1. Pravljične urice in drugi dogodki spodbujanja branja 

Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami 
V letu 2018 smo pripravljali dve pravljični uri mesečno, vsak prvi in tretji četrtek v mesecu. Izvedenih 
je bilo 15 pravljičnih uric, od tega je eno pripravila Gimnazija Ormož. Otroci so na teh uricah 
prisluhnili pravljici, spoznali kamišibaj ali si ogledali pravo igrano predstavo. V nadaljevanju so lahko 
ustvarjali izdelke povezane z literarno vsebino, se igrali z didaktičnimi igračami, peli, se gibali, plesali, 
se preizkusili v igri vlog.  

Po 9 pravljičnih ur je bilo izvedeno v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi, Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 
in Krajevni knjižnici Ivanjkovci, kjer je ena od teh bila izvedena kot dodatna v času zimskih počitnic.  

Ob slovenskem kulturnem prazniku smo gostili Gledališče Lalanit, ki je pripravilo predstavo Pojte, 
pojte drobne ptice. 

Zaključek pravljičnih ur smo popestrili s predstavo Moja luna v izvedbi Renate Brglez iz gledališča 
Pravljičarna. 

V tednu ob krajevnem prazniku so otroci lahko spoznali pravljico z Madagaskarja, Ibotity, ki jo je ob 
glasbeni spremljavi pripovedovala Tina Rakoto Serban Malala. 
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Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami (foto: Knjižnica Ormož) 

 
 

Ob zaključku Pikine bralne značke smo med nas povabili Petro Bauman in Jano Jereb, ki sta s 
predstavo Korenčkov palček nagradili najmlajše bralce. Pika Nogavička je sodelujočim otrokom 
podelila priznanja. 

Več pravljičnih uric je bilo izvedenih v vrtcih in na OŠ Stanka Vraza. 

Potovanje v pravljični svet za učence posebnega programa 
V letu 2018 se je za učence s prilagojenim programom izvajal projekt Potovanje v pravljični svet. Za 
učence smo pripravili 10 srečanj in vsakokrat so učenci spoznali drugo pravljico. 
 
 

 

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

 

Delavnice 

V zimskih počitnicah smo izvedli delavnico Lego zgodbe. Otroci so prisluhnili odlomku iz knjige 
Gulliverjeva potovanja Jonathana Swifta in nato na ploščah sestavili prizore iz nadaljevanja zgodbe 
ter jih fotografirali s pomočjo tablic. Fotografije so preoblikovali tako, da so dobili obliko stripa. Na ta 
način so lahko sestavili svoje zgodbe. Delavnico je obiskalo 11 otrok s starši. V Krajevni knjižnici 
Središče ob Dravi je bila junija izvedena delavnica Lego zgodb na prebran odlomek Gulliver med 
pritlikavci, na oktobrski pa so otroci ustvarili strip na Cankarjev odlomek Pehar suhih hrušk. Obe 
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delavnici je skupaj obiskalo 27 otrok. V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž je v marcu izvedeno delavnico 
Lego zgodb obiskalo 10 otrok. V Krajevni knjižnici Ivanjkovci je bila v zimskih počitnicah izvedena Lego 
delavnica, ki jo je obiskalo 10 otrok. V družabni igri kviz o Ivanu Cankarju »Klanec« je 5. novembra 22 
otrok na sproščen in zabaven način preizkusilo poznavanje Cankarja. 
 
 

 

Delavnica Lego zgodbe (foto: Knjižnica Ormož) 

 

Literarni dopoldan za zlate bralce 
V soorganizaciji z Medobčinskim društvom prijateljev mladine Ormož smo v začetku junija pripravili 
zaključno prireditev za zlate bralce, ki so osvojili bralno značko vseh 9 let osnovne šole. Gostili smo 
ustvarjalnega domačina, pesnika in glasbenika – raperja Denisa Žurana. Skozi pogovor smo mladim 
približali rapersko in hip-hop umetnost ter opozorili na pomen branja. Gost literarnega dopoldneva je 
tudi »odrepal« svoje pesmi. Prireditev je obiskalo 48 učencev z njihovimi mentoricami. 
 
 

 

Literarni dopoldan za zlate bralce (foto: Knjižnica Ormož) 
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Dogodki v soorganizaciji in z drugimi izvajalci 
V soorganizaciji smo izvedli 4 dogodke za 277 obiskovalcev. 
 

Tabela 24: Pregled dogodkov v soorganizaciji in z drugimi izvajalci 

Dogodek Sodelovanje Število obiskovalcev 

Gregorjeva tržnica (9. 3. 2018) Občina Ormož 86 

Martinovanje  Javni zavod za turizem, kulturo in šport 
občine Ormož, TIC Ormož 

35 

Literarni dopoldan za zlate bralce (7. 6. 
2018) 

Medobčinsko društvo prijateljev mladine 
Ormož 

48 

Severolandija (20. 12. 2017) – Miška 
želi prijatelja 

Javni zavod za turizem, kulturo in šport 
občine Ormož, TIC Ormož, OŠ Velika 
Nedelja, Glasbena šola Ormož 

108 

SKUPAJ  4 277 
 
 

Gregorjeva tržnica 
Odzvali smo se vabilu Občine Ormož in sodelovali na Gregorjevi tržnici, kjer so otroci ob knjigi in 
delavnici spoznavali slovenski ljudski običaj, Gregorjevo. Sodelovalo je več skupin iz vrtca in osnovne 
šole Ormož. Skupaj se je delavnice udeležilo 86 otrok. 

Rožmarinkin praznik družin 
Dve leti zapored so animacije za otroke bile izvedene s strani Zavoda Enostavno Prijatelji, zato v letu 
2018 nismo aktivno sodelovali pri samem programu. 

Martinovanje 
V sodelovanju z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport občine Ormož in TIC Ormož smo 
pripravili delavnico za otroke v okviru martinovanja. Prostor, ki je bil namenjen za delavnice, je bil v 
prostorih Mercatorjeve trgovine, in sicer ob razstavi Društva kmečkih žena Ormož. V času od 9. do 
15. ure smo se izmenjali trije zavodi, ki smo pripravili delavnico za otroke: Pokrajinski muzej Ptuj-
Ormož, Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož in Grajski center za družine Ormož. V času izvedbe naše 
delavnice nas je obiskalo 35 otrok. 

Severolandija 
Tretje leto zapored smo sodelovali pri obuditvi mesta Ormož v prednovoletnem času. V torek, 20. 12. 
2018, ob 17. uri smo na dogodku na Severolandiji sodelovale OŠ Velika Nedelja, Glasbena šola Ormož 
in Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. Ob tej priložnosti so učenci OŠ Velika Nedelja v sodelovanju 
z Glasbeno šolo Ormož v Beli dvorani Grajske pristave pripravili glasbeno pravljico Miška želi 
prijatelja. 

Na stojnicah pred dvorano smo pripravili ustvarjalno delavnico, prilagojeno ustvarjanju na prostem. 
Otroci so si lahko izdelali »Miškin napitek prijateljstva« v steklenih kozarčkih. 

8.2.2. Pravljične urice v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 

Pravljične ure so potekale drugo sredo v mesecu ob 17. uri. Izvedenih je bilo 9 pravljičnih ur. Vsebine 
pravljičnih uric so bile prilagojene letnim časom, uporabljene so bile različne metode podajanja, kot 
so kamišibaj, avdio-vizualna tehnika, lutke, glasbila in pripovedovanje. Po vsaki pravljični urici je 
sledila ustvarjalna delavnica. 
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Pravljične urice v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi (foto: Knjižnica Ormož) 

 

8.2.3. Pravljične urice v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 

Pravljične urice so v KK Sveti Tomaž potekale vsako tretjo sredo v mesecu. V okviru knjižnice je bilo 
izvedenih 9 pravljičnih ur, eno je izvedla zunanja izvajalka. Otroci so si med drugim ogledali lutkovno 
pravljično uro in spoznali edinstveno obliko pripovedovanje zgodb ob slikah - kamišibaj. Po končani 
pravljici ali predstavi so sledile ustvarjalne delavnice, igre in rajanje na prostem, ples, pesem in 
kulinarična delavnica. 
 
 

 

Pravljične urice v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž (foto: Knjižnica Ormož) 

 
 
 

8.2.4. Pravljične urice v Krajevni knjižnici Ivanjkovci 

Vsaki drugi torek v mesecu so potekale pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami v Krajevni knjižnici 
Ivanjkovci. V letu 2018 je bilo izvedenih 8 pravljičnih uric in 1 dodatna v času zimskih počitnic. 
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Pravljične urice v Krajevni knjižnici Ivanjkovci (foto: Knjižnica Ormož) 

 
 

8.3. Projekti spodbujanja branja in drugi projekti za odrasle uporabnike 

Na odraslem oddelku knjižnice so potekali naslednji projekti: 

Bralna značka za odrasle 
Najpomembnejši projekt spodbujanja bralne kulture je že leta v knjižnici ravno bralna značka za 
odrasle. Tokrat je potekala že trinajstič zapored. 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 po potrebi in željah prilagodimo, še zlasti z avtorji iz domačega okolja, če je le 
možno. 

V letu 2018 je potekala na temo gledališča. Bralno značko je zaključilo 49 bralcev, med njimi tudi 6 
bralcev iz Centra starejših občanov Ormož. 6. decembra smo zvestim bralcem pripravili zaključno 
prireditev, kjer so si lahko ogledali monodramo Devetsto ter prejeli zaslužena priznanja s simboličnim 
darilcem. 

Aktivnosti v Centru starejših občanov Ormož 

Skupina Junaki deluje že vrsto let v Centru starejših občanov Ormož. Tudi letos so se člani vključili v 
Bralno značko za odrasle, saj je bila letošnja tema (gledališki svet) zelo zanimiva in je nudila širok 
izbor literature. Prebrali so veliko več knjig kot je bilo potrebno za osvojitev značke in se o nekaterih 
prebranih knjigah in osebnostih iz sveta umetnosti tudi veliko pogovarjali. Pogovor, branje in 
obujanje spominov na osebna doživetja so tudi temeljne dejavnosti članov skupine Junaki, ki se 
enkrat tedensko sestaja v prostorih doma. Tri voditeljice se z veseljem srečujejo z ljudmi, ki nosijo 
tako zanimive življenjske zgodbe s seboj in jih občasno, po navdihu, tudi z njimi delijo. Voditeljica iz 
knjižnice je vodila 12 srečanj v minulem letu, katerih se je običajno udeležilo 6 do 8 stanovalcev. 6 
izmed njih jih je v letu 2018 osvojilo tudi bralno značko. 

Knjige na dopustu 
S projektom Knjige na dopustu, ki je tokrat bil izveden že osmič zapored, skušamo približati knjige 
tudi obiskovalcem ormoškega bazena, ki imajo tako priložnost poseči po revijah in knjigah na 
kopališču ter jih po želji uporabiti za dopolnitev lastne knjižne zbirke doma. 

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, pa tudi DVD-jev in ostalega gradiva za vse okuse. Čez poletje v prostoru izposoje 
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domuje posebna polica s priporočenim gradivom, ki zajema od splošnih romanov v slovenskem jeziku 
in tujih jezikih, biografije, kriminalke, poezija in še kaj. 

Dobreknjige.si 
Slovenski knjižničarji najbolj kvalitetne knjige priporočajo med drugim tudi na spletnem portalu 
Dobreknjige.si. Ormoška knjižnica se je s svojimi objavami portalu pridružila v letu 2016, v letu 2018 
pa prispevala en novi zapis. Dobre knjige se redno promovirajo tudi na oddelku za leposlovje, kjer je 
zanje namenjena posebna mizica, na kateri bralci najdejo predvsem z raznimi nagradami nagrajene in 
dobro ocenjene knjige s strani literarnih poznavalcev. 

Študijski krožki 
V letu 2018 sta se kot študijska krožka izvajala dva projekta, in sicer bralni klub, ki trenutno poteka v 
osrednji knjižnici, v Središču ob Dravi ter Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, ter študijski krožek 
izdelovanja lutk in priprava predstave, ki poteka pod vodstvom zunanje izvajalke, dolgoletne 
mentorice šolskih lutkovnih predstav, Ljube Fišer.  

Erasmus+ Mobilnost osebja za izobraževanje odraslih  
Knjižnica je bila leta 2017 uspešna s prijavo na razpisu Erasmus+ KA104 Mobilnost osebja za 
izobraževanje odraslih in pridobila evropska sredstva za izvajanje projekta  Zelena knjižnica: Knjige in 
narava nam pomagajo. Gre za projekt, znotraj katerega se osebje knjižnice udeleži izobraževalnega 
obiska spremljanja na delovnem mestu, kjer spoznajo nove načine in metode dela in izmenjajo  
koristne izkušnje in pozitivne prakse dela z odraslimi uporabniki in obiskovalci knjižnice.   

Knjižnica Ormož je predstavila svoj projekt Zelena knjižnica: knjige in narava nam pomagajo na 1. 
Mednarodni konferenci Lets Go Green, ki je potekala od 8. do 10. novembra v Nacionalni in 
univerzitetni knjižnici v Zagrebu. Predstavila je zelene teme, ki zaobjemajo urejanje knjižnične 
okolice, izvajanje četrtkovih zeliščarskih popoldnevov in Erasmus+ projekt izobraževanja zaposlenih. 

Šola zdravja Ormož - Knjiga 
V vseh letnih časih se vsako jutro zbere skupina Šola zdravja Ormož, ki na vrtni terasi ormoške 
knjižnice izvede pol ure 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. 

8.4. Projekti vzpodbujanja branja za mlade uporabnike 

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

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

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

Učencem in dijakom pokažemo in razložimo način ureditve gradiva na policah, predstavimo iskanje v 
COBISS/OPAC-u, predstavimo Digitalno knjižnico Slovenije. Po končanem ogledu in predstavitvi 
vsakemu sedmošolcu in dijaku 1. letnika podarimo knjigo, ki je bila izbrana na Javnem ciljnem razpisu 
za razpis kulturnih projektov. V lanskem šolskem letu je bila za osnovnošolce izbrana knjiga Zvezde 
vabijo avtorja Mihe Mazzinija, za dijake knjiga Planet, ki ne raste avtorice Lučke Kajfež Bogataj. Ob 
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obisku poudarjamo pomen branja leposlovja. Učencem predstavimo avtorje knjig, ki jih dobijo v dar, 
tako avtorje besedil kot ilustratorje. Pripravimo tudi priložnostno razstavo njihovih del. 

Obisk učencev in dijakov je vezan na šolsko leto. Med letom 2018 nas je obiskalo 260 osnovnošolcev 
in 53 srednješolcev, od tega nekaj tistih, ki so bili vključeni v projekt Rastem s knjigo 2017/2018, in 
tudi večji del tistih, ki so že prišli v okviru novega šolskega leta 2018/2019. Obisk je bil povečan zaradi 
knjige za osnovnošolce Avtobus ob treh Nataše Konc Lorenzutti, ki je bila izbrana za tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje. Skupno nas je obiskalo 313 učencev in dijakov. 
 
 

 

Rastem s knjigo (foto: Knjižnica Ormož) 

 

Pikina bralna značka 
Od oktobra 2012 sodelujemo pri izvajanju Pikine bralne značke, projektu, katerega nosilka je 
Knjižnica Velenje. Pikina bralna značka je v osnovi namenjena osnovnošolskim otrokom prvih dveh 
triad. Z leti smo sodelujoče knjižnice prilagodile sezname in v Pikino bralno značko vključile tudi 
knjige za predšolske otroke. Knjižnica Velenje vsako leto poskrbi za material, kot so zloženke, beležke, 
priznanja v obliki medalj, plakati. Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj poteka v knjižnici, kjer se 
otroci prijavijo k sodelovanju. 

V projektu je v letu 2018 sodelovalo 82 otrok, od tega 23 v knjižnici v Ormožu, 29 v Krajevni knjižnici 
Središče ob Dravi, 13 v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, 8 v Krajevni knjižnici Ivanjkovci in 12 bralcev, ki 
sodelujejo na Hrvaškem. Zaključno prireditev smo pripravili v oktobru, ko smo gostili Petro Bauman 
ter Jano Jereb v predstavi Korenčkov palček ter Piko Nogavičko, ki je otrokom podelila priznanja. 
Prireditev je potekala v knjižnici in predstavo so si lahko ogledali tudi obiskovalci, ki niso sodelovali pri 
Pikini bralni znački. 

Detektiv Knjižko in Moja najljubša knjiga 
Knjižna uganka je oblika približevanja knjig, ki otroke pritegne, saj večinoma radi odgovarjajo na 
vprašanja oziroma ugibajo. Vsak mesec pripravimo vprašanje, ki se nanaša na naslov knjige ali pa 
lahko otroci že z naslovnice razberejo odgovor. Knjižna uganka je namenjena otrokom od 3. do 8. leta 
starosti. Otroci s starši izpolnijo vprašalnik in ga oddajo v škatlo na otroškem  oddelku. 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 246 otrok. 
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Bralni nahrbtnik 
Bralni nahrbtnik je projekt družinskega branja, ki smo ga pričeli izvajati z mesecem januarjem 2017. V 
njem lahko sodelujejo starši skupaj s svojimi otroki. V vsakem nahrbtniku so slikanice, poučna knjiga, 
knjiga za mladino, bralni dnevnik in plišasta igrača. Člani imajo lahko nahrbtnik izposojen 21 dni, v 
tem času lahko skupaj z otroki preberejo slikanice, gledajo ilustracije, se poigrajo s plišasto igračo. V 
bralni dnevnik lahko narišejo prizor iz slikanice, nalepijo fotografije, zapišejo doživetja in vtise ob 
preživljanju prijetnih uric v času, ko je bil bralni nahrbtnik doma. V letu 2018 smo zamenjali knjige v 
nahrbtnikih in jih pripravili tudi v Krajevni knjižnici Ivanjkovci. V osrednji knjižnici je bilo na voljo 8 
nahrbtnikov, v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi in Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 3 nahrbtniki, v 
Krajevni knjižnici Ivanjkovci 2 nahrbtnika. 

Inkluzija v delovno okolje  
S šolskim letom 2016/2017 smo v sodelovanju z OŠ Stanka Vraza pričeli z izvajanjem projekta 
Inkluzija v delovno okolje, ki ga pripravlja in vodi knjižničarka z mladinskega oddelka. V knjižnico vsak 
teden izmenično prihajata dve učenki posebnega in prilagojenega programa in po svojih zmožnostih 
pomagata knjižničarki pri pospravljanju knjig in drugih lažjih knjižničarskih opravilih ter se tako 
navajata na samostojnost.  

MEGA kviz 
Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega 
opismenjevanja. Kviz organizacijsko in strokovno vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center 
za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje 
pri Skupnosti muzejev Slovenije in v letošnjem letu s Prirodoslovnim muzejem Slovenije. V šolskem 
letu 2017/18 je nosil naslov KRAS= KAMEN + VODA. Sodelovalo je 5 osnovnošolcev iz Krajevne 
knjižnice Središče ob Dravi. 

Tabela 25: Projekti za otroke in mladino 

PROJEKTI ZA MLADE V KNJIŽNICI 
Število obiskovalcev 

2017 2018 INDEKS 

Rastem s knjigo za osnovnošolce – 7. razred  104 260 250 

Rastem s knjigo za srednješolce – 1. letnik  39 53 136 

Pikina bralna značka** 79 82 104 

Detektiv Knjižko in Moja najljubša knjiga 319 246 7 

Bralni nahrbtnik* - 24 - 

Muzejsko-knjižnični kviz 9 5 56 

Nacionalni mesec skupnega branja 2018 »Beremo skupaj« - 30 - 

SKUPAJ 553 700 127 

* Evidenca izposoje se ni vodila v letu 2017. 
** Pri Pikini bralni znački je sodelovalo 82 otrok in skupina otrok iz vrtca Velika Nedelja. 

V krajevnih knjižnicah v Središču ob Dravi, pri Svetem Tomažu in v Ivanjkovcih so potekali naslednji 
bralni projekti: Pikina bralna značka, Bralni nahrbtnik, Muzejsko-knjižnični kviz, Detektiv Knjižko in 
družabna igra Klanec (kviz o Ivanu Cankarju). 

8.5. Bibliopedagoške ure 

Knjižnica je v letnem programu načrtovala 59 bibliopedagoških ur, izvedenih je bilo 71, ki jih je 
obiskalo 1.365 uporabnikov. Le dve od teh sta bili namenjeni odraslim. 

Po dogovoru so za vnaprej najavljene skupine strokovni delavci pripravljali in izvajali bibliopedagoške 
ure. Največ so se jih udeleževali predšolski otroci in učenci osnovnih šol iz vseh treh občin.  
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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. 
Izvedli smo tudi delavnico Lego zgodb na temo Ivana Cankarja.  

Z učenci 9. razredov OŠ Ormož smo izvedli družabno igro Klanec (kviz o Ivanu Cankarju). 

Knjižnico, njeno dejavnost in organiziranost so vodeno spoznavali tudi odrasli uporabniki. 
Bibliopedagoške ure sta se udeležili dve skupini za socialno aktivacijo brezposelnih Centra za 
ponovno uporabo Ormož. 
 

    

Bibliopedagoške ure (foto: Knjižnica Ormož) 

 

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

Obiskali smo tudi naslednje osnovne šole: OŠ Velika Nedelja s podružnico Podgorci in OŠ Središče ob 
Dravi v okviru projekta Popestrimo šolo in v času tedna otroka ter OŠ Miklavž pri Ormožu v tednu 
slovenskih dnevov knjig. 

Izven prostorov knjižnice je knjižničarka z mladinskega oddelka izvedla 20 bibliopedagoških ur in 
knjižnico približala 483 otrokom.  

Strokovna delavka iz Krajevne knjižnice Sveti Tomaž je izven prostorov krajevne knjižnice izvedla 5 
bibliopedagoških ur, ki se jih je udeležilo 89 otrok z vzgojiteljicami.  

Pri bibliopedagoških urah v vrtcih in šolah je sodelovalo 25 skupin, kar je 572 otrok. 

Bibliopedagoške ure 
Osrednjo knjižnico in krajevne knjižnice je po vnaprej najavljenem obisku in dogovorjenem programu 
obiskalo 33 skupin, kar pomeni 570 otrok s spremljevalkami.  

Bibliopedagoške ure v osrednji knjižnici je v letu 2018 obiskalo 20 najavljenih skupin, to je 393 otrok 
in njihovih spremljevalcev. Vsaj 9 skupin je obiskalo osrednjo knjižnico brez najave; tem se je nudila 
pomoč pri iskanju knjig na določeno temo. Skupno število obiskovalcev, ki so knjižnico obiskali v 
okviru nenajavljenih skupin, je 157. 

Krajevno knjižnico Ivanjkovci so obiskale 3 skupine prvošolčkov z učiteljico, knjižničarka jim je 
predstavila knjižnico, njeno urejenost, učila jih je poiskati knjige ter jim svetovala pri izboru. Izvedene 
so bile 3 bibliopedagoške ure za 33 otrok. 

Krajevno knjižnico Sveti Tomaž so v okviru bibliopedagoške ure obiskale dvakrat 3 skupine iz Vrtca pri 
OŠ Sveti Tomaž ter skupina prvošolcev, drugošolcev, šestošolcev in sedmošolcev iz OŠ Sveti Tomaž. 
Skupno je bilo izvedenih torej 10 bibliopedagoških ur za 141 obiskovalcev. 
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Knjižnična informacijska znanja (KIZ) 
Knjižnična informacijska znanja zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na 
uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost 
pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. V okviru KIZ so nas obiskali dijaki 2. 
letnika gimnazije in skupina učencev OŠ Miklavž pri Ormožu. Predstavili smo jim ustvarjalno rabo 
informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi 
viri. 

Dijaki so se seznanili s postopki pred samim pisanjem seminarskih oz. raziskovalnih nalog, predvsem s 
tistim delom, ko se morajo odločiti, ali njihovo znanje zadošča za pisanje ali potrebujejo dodatne vire 
informacij. Naučili so se, da imajo na izbiro številne vire in da bodo ob dobri dispoziciji lahko kritično 
presodili, kaj je za njihovo delo relevanten vir. 

Učenci 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 35 otrok. 

Tabela 26: Bibliopedagoške ure v letu 2018 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE 
Število skupin Število obiskovalcev 

2017 2018 INDEKS 2017 2018 INDEKS 

Skupine otrok v osrednji knjižnici 28 20 71 521 393 75 

Skupine otrok – KK Sveti Tomaž 4 10 250 105 141 134 

Skupine otrok – KK Središče ob Dravi 3 - - 30 - - 

Skupine otrok – KK Ivanjkovci - 3 - - 36 - 

Bibliopedagoške ure v vrtcih in šolah 43 20 47 759 483 64 

Bibliopedagoške ure v vrtcih in šolah – KK Sveti 
Tomaž 

- 5 - - 89 - 

Nenajavljene skupine otrok v knjižnici  16 9 56 279 157 56 

Knjižnična informacijska znanja 2 2 100 38 35 92 

Skupine odraslih uporabnikov 1 2 200 26 31 119 

SKUPAJ 95 71 75 1.758 1.365 78 
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9. AKTIVNOSTI NA PODROČJU IKT TEHNOLOGIJ 

Prehod na novi sistem izposoje gradiva COBISS3 
Knjižnica je v mesecu maju prešla na novi sistem evidentiranja izposoje gradiva v programski opremi 
COBISS3/Izposoja. Predpriprave na prehod so potekale dva meseca, sam prehod je bil opravljen med 
vikendom, v času zaprtja knjižnice. Novi sistem vsebuje popolnoma drugačen uporabniški vmesnik, 
na katerega so se zaposleni navajali v testnem okolju. Na internih izobraževanjih so v tednih pred 
prehodom zaposleni novi sistem že toliko usvojili, da je izposoja gradiva po prehodu potekala brez 
večjih zapletov. Ob uvedbi novega sistema smo uvedli tudi možnost naročil gradiva preko spleta, ki 
članom omogoča, da si gradivo rezervirajo oz. naročijo kar od doma, knjižničarji jim gradivo poiščejo 
in odložijo na polico za prevzem. 

Spletna stran in druga družabna omrežja 
Knjižnica je svojo spletno stran v letu 2018 v celoti prenovila in na njej uvedla nove funkcionalnosti. V 
skladu z njenim poslanstvom na njej objavlja povabila na dogodke, v okviru Kataloga informacij 
javnega značaja skrbi, da so na spletni strani objavljeni vsi zakonsko predpisani dokumenti. 

Primerjava obiska spletne strani z letom 2018 ni mogoča, ker je stara spletna stran beležila samo 
obisk domače spletne strani, nova spletna stran pa beleži obisk tudi po podstraneh. Vendar podatki 
za zadnje tri mesece, odkar je knjižnica prešla na novo spletno stran, kažejo, da je spletna stran veliko 
bolj obiskana, kot je bilo to v preteklosti. 

Poleg spletne strani knjižnica svoje uporabnike nagovarja tudi preko družabnih omrežij Facebook in 
Instagram, prav tako novosti objavlja tudi na portalih Google My Business, Napovednik.com in 
portalu Kamra. Še posebej velja izpostaviti portal Google My Business, na katerem si uporabniki 
pogledajo več vabil kot na sami knjižnični spletni strani. Razlog je v tem, da je dogodek uporabniku 
ponujen na ogled že v okviru iskanja knjižnice preko spletnega iskalnika Google in ne šele po vstopu 
na knjižnično spletno stran. Prav tako je tu razvidna celotna zgodovina objav prireditev, kar na spletni 
strani ni. 

Uvedba sistema za pošiljanje e-sporočil o knjižničnih novostih 
Knjižnica je že doslej svoje uporabnike in zainteresirano javnost obveščala o svojih dogodkih preko 
elektronske pošte, tiste starejše tudi preko klasične pošte. Zaradi vstopa v veljavno splošne uredbe o 
varovanju osebnih podatkov (GDPR), je knjižnica svoj dosedanji sistem zamenjala z novim, kjer prijava 
na seznam, morebitna poznejša sprememba osebnih podatkov oz. odjava s seznama za obveščanje 
potekata povsem avtomatsko. Tudi same možnosti pošiljanja so zelo napredne, storitev pa je tudi 
brezplačna. 

Storitev Moja knjižnica 
Storitev Moja knjižnica je spletni servis COBISS+, ki članom omogoča pregled izposojenega gradiva, 
podaljšanje roka izposoje gradiva, pregled morebitnih neporavnanih dolgov, zgodovino izposojenega 
gradiva in prejemanje raznih obvestil v zvezi z gradivom bodisi na e-naslov ali SMS. S prehodom na 
nov sistem v letošnjem letu je knjižnica uvedla tudi možnost rezervacij gradiva preko spleta oz. preko 
namenske aplikacije za mobilne naprave mCOBISS. 

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

 
2017 2018 INDEKS 

Člani, ki uporabljajo storitev Moja knjižnica in mCOBISS 169 608 360 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o prispeli rezervaciji 581 689 119 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o poteku roka izposoje 703* 802* 114 

Člani, ki uporabljajo storitev podaljševanja preko spleta 436 744 171 

* Član ima lahko vklopljeno prejemanje obvestil tako na e-naslov kot SMS; v tem primeru ga sistem šteje dvakrat. 
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Storitev Moja knjižnica uporablja vse več članov. Primarna storitev, ki jo člani uporabljajo, je 
podaljševanje roka izposojenemu gradivu. Posluževalo se je je 744 članov, ki so si podaljšali 7.997 
enot gradiva, kar predstavlja 19,9 % vseh podaljšanj. 

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

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

Od omenjenih virov posebej izpostavljamo sistem Biblos, prvi slovenski spletni servis za izposojo 
elektronskih knjig (e-knjig) slovenskih založb. Člani knjižnice si lahko na njem izposodijo e-knjige, ki jih 
potem prebirajo na svojih prenosnih napravah (e-bralnikih, pametnih telefonih, tablicah, prenosnikih 
in osebnih računalnikih). Konec leta je bilo na voljo za izposojo 333 e-knjig, od tega 216 iz osnovnega 
paketa in 117, ki jih je knjižnica sama kupila, od tega 46 v letu 2018. Število razpoložljivih naslovov se 
redno povečuje. Konec leta je knjižnica nabavila tudi dva namenska e-bralnika, ki si ju bodo člani 
lahko tudi izposodili. 

Izpostaviti velja tudi dostop do elektronske zbirke Library Press Display, ki prinaša tekoče izdaje več 
kot 6.000 nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije, Afrike, 
Latinske in Severne Amerike, skupaj iz več kot 100 držav in več kot 60 jezikov. Od slovenske periodike 
so na voljo: Dnevnik, Večer in Nedeljski dnevnik. Portal omogoča iskanje po celotnih besedilih, 
možnost tiskanja, pregled arhiva za nazaj, prevod članka v 12 različnih jezikov in poslušanje članka. 

10. KNJIŽNIČNA OPREMA 
Knjižnica je v letu 2018 od občin ustanoviteljic prejela 3.206,38 EUR za investicije. 1.278,50 EUR je 
bilo namenjenih za računalniško opremo v osrednji knjižnici. Iz naslova teh sredstev smo nabavili dva 
monitorja, tiskalnik nalepk Zebra, blagajniški termalni tiskalnik in napajalnik. 1.221,50 EUR je bilo 
namenjeno nakupu razstavnih vitrin za osrednjo knjižnico. Preostalih 706,38 € je občina Sveti Tomaž 
namenila investiciji v krajevni knjižnici – nakupu zidnega knjižnega regala. Nakup opreme za osrednjo 
knjižnico je bil dodatno sofinanciran v višini 3.375,02 EUR tudi iz lastnih sredstev (sofinanciranje 
razstavnih vitrin, izposojevalnega  pulta, omare in svetilke). Knjižnica je tako za nakup opreme v letu 
2018 tako porabila 6.581,40 EUR. 

Nabavil se je tudi načrtovani in drugi drobni inventar, potreben za delovanje knjižnice. Vrednost tega 
je bila 506,55 EUR. 

11. ODPRTOST KNJIŽNICE 
Tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice v Ormožu je bilo 52 ur, razen v juliju in avgustu, ko je 
knjižnica poslovala po poletnem delovnem času in je bila odprta 43 ur na teden. Knjižnica je bila v 
letu 2018 odprta 292 dni. Zaradi državnih praznikov je bila zaprta 12 dni (114 ur), zaradi strokovne 
ekskurzije in poletnega delovnega časa še 9 sobot oziroma 45 ur. Za dve uri je knjižnica zaprla vrata 
tudi v času trajanja pustnega karnevala na pustni torek, za tri ure pred božičem in na staro leto. V 
skladu s programom dela je bila knjižnica odprta tudi na državni praznik, 8. februarja. Skupno število 
ur odprtosti osrednje knjižnice znaša 2.513 ur in je za 0,4 % manjše kot lani. 
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Krajevna knjižnica v Središču ob Dravi je bila tedensko odprta 15 ur, in sicer ob ponedeljkih, sredah in 
četrtkih od 13. do 18. ure. V juliju in avgustu je poslovala po poletnem delovnem času in bila za 
uporabnike odprta le ob sredah, 4 ure. Skupno število ur odprtosti središke krajevne knjižnice znaša 
632 ur. Letno je bila odprta 128 dni. 

Krajevna knjižnica Sveti Tomaž je bila odprta 15 ur tedensko, v juliju in avgustu pa 5 ur tedensko. 
Odprta je bila ob ponedeljkih in sredah od 13. do 18. ure, ob petkih od 8. do 13. ure. V 129 dneh 
odprtosti je za uporabnike obratovala skupno 645 ur. 

Krajevna knjižnica v Ivanjkovcih je bila za uporabnike odprta 15 ur tedensko, in sicer v ponedeljek od 
9. do 14. ure, v torek in četrtek pa od 13. do 18. ure. V poletnih mesecih (julij in avgust) je knjižnica 
bila odprta v torek od 14. do 18. ure. V letu 2018 je bila odprta 129 dni, kar znaša 636 ur. 
 

12. ZAKLJUČEK 
Dinamika padanja izposoje knjižničnega gradiva zaznamuje mnoge slovenske splošne knjižnice, 
prisotna je tudi v knjižnicah drugih evropskih držav. Knjižnice iščemo svoje priložnosti v okolju, novih 
knjižničnih vlogah, trudimo se postati prostori z mnogimi drugimi, ne le izposoji gradiva namenjenimi 
dejavnostmi, ki bodo v knjižnico privabile mnoge uporabnike vseh starosti, različnih interesov in 
znanj. Tudi ormoška je na poti iskanja novih priložnosti, zato v svoj program vključuje raznovrstne 
knjižnične dogodke, namenjene najširšemu spektru uporabnikov. Ponudba teh je bila zelo pestra. 

Leto 2017 je neponovljivo v več parametrih poslovanja knjižnice, predvsem pri prirastu gradiva, 
katerega nakup je izdatno financirala Občina Ormož za vzpostavitev Krajevne knjižnice v Ivanjkovcih. 
Kljub temu je poslovanje knjižnice v letu 2018 ocenjeno kot uspešno. Začrtan program za leto 2018 je 
v mnogih postavkah presežen. Od načrtovanega je nekoliko manjše število aktivnih članov. Še vedno 
je včlanjenost, predvsem občanov občine Ormož, kljub bližini, dobri založenosti in urejenosti osrednje 
knjižnice, najnižja. Razlago za rahel upad članstva iščemo tudi v zmanjšanem vpisu v zadnjih mesecih 
leta, ko se uporabniki za včlanitev niso tako množično odločali kot je bila to praksa v minulih letih. 
Prav gotovo je to tudi posledica precejšnje depopulacije celotnega območja, ki ga s svojo dejavnostjo 
pokrivamo. Ugotavljamo, da je slabši rezultat od predvidenega predvsem pri izposoji gradiva. Ta je v 
primerjavi z letom 2017 manjša zlasti v krajevnih knjižnicah. Sprašujemo se, ali je to že morebitna 
posledica znižanja financiranja nakupa gradiva za zbirke krajevnih knjižnic, ki so jo vse tri občine prvič 
enotno vpeljale v letu 2018. 

Tabela 28: Primerjava podatkov o poslovanju knjižnice v letih 2017 in 2018 

PARAMETRI POSLOVANJA 2017 2018 INDEKS Načrtovano % realizacije 

Aktivni člani 2.893 2.807 97 2.850 98,5 

Novovpisani člani 426 339 80 300 113,0 

Izposoja gradiva na dom (COBISS) 99.249 95.641 96 105.000 91,1 

Obisk (knjižnica, OPAC – transakcije v izposoji) 39.708* 39.674 100 38.000 104,4 

Temeljna zaloga gradiva 119.093 122.743 103 120.725 101,7 

Prirast gradiva 10.751 3.999 37 3.632 110,1 

Nakup gradiva 6.336 3.773 60 3.632 103,9 

Število prireditev 284 261 92 249 104,8 

Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 7.607 6.479 85 -** - 

Letna odprtost osrednje knjižnice (število ur) 2.522 2.513 100 2.513 100 

Strokovni delavci (na dan 31. december) 7,80 7,80 100 7,80 100 

* Zaradi novega izračuna obiska je bil podatek iz leta 2017 na novo preračunan. 

** Ni opredeljeno v Programu dela za leto 2018. 
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Veliko je bilo opravljenega dela na področju promocije branja in knjižnične dejavnosti, 
vseživljenjskega učenja uporabnikov in drugih aktivnostih. Načrtovani knjižnični dogodki so razen 
strokovnih predavanj na temo aktualnih družbenih razmer v osrednji realizirani. Izvedeni so bili tudi 
nekateri drugi dogodki in projekti. 

V prihajajočih letih knjižnico čakajo mnogi izzivi, podrobnejša analiza potreb in prepoznava novih 
priložnosti v lokalni skupnosti, načrtovanje ustrezne knjižnične politike in izbira primernih knjižničnih 
vlog. Pozornost bo morala biti usmerjena tudi k upravljanju zagovorništva, predvsem za podpiranje 
podpore javnosti in deležnikov. Knjižnico naj prepoznajo tako mladi in odrasli kot zanimiv prostor, ki 
ga je možno vsakodnevno obiskovati in koristiti širok spekter raznovrstnih vsebin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ormož, februar 2019       Milica Šavora, direktorica 


