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1. UVOD 
Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (v nadaljevanju knjižnica) za leto 2019 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. 2019: 

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

 s krajšim delovnim časom: Simona Sakelšek, Rudi Pevec, Bernardka Viher, 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: Martina Janežič, Jana Petek 

 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 2019 sestal na štirih rednih sejah. Obravnaval in podal je soglasje k programu 
dela za leto 2019, k cenam storitev za 2019 ter k Pravilniku o spremembah Pravilnika o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v jasnem zavodu Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. 
Sprejel je poslovno poročilo z zaključnim računom za leto 2018, obravnaval in podal je soglasje k 
usklajenemu finančnemu načrtu za leto 2019. Direktorici je določil letno oceno za leto 2018 in število 
dni letnega dopusta za leto 2019. Obravnaval in podal je soglasje k Strateškemu načrtu knjižnice za 

mailto:knjiznicaorm@orm.sik.si
http://www.orm.sik.si/
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obdobje od 2020 do 2024 ter obravnaval predlog finančnega načrta knjižnice za leti 2020 in 2021. Podal 
je soglasje k Programu dela za leto 2020 in k cenam storitev. 
 

Direktor 

Od 1. oktobra 2018 je direktorica knjižnice kot strokovni in poslovni vodja zavoda za krajši delovni čas 
Milica Šavora. V letu 2019 je kot direktorica opravljala vsa vodstvena in organizacijska dela, ki izhajajo 
iz veljavnih zakonskih aktov in predpisov.  

1.2. Dejavnost 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na 
področju knjižnične dejavnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Knjižnična 
dejavnost je namenjena 15.9171 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 osmih let 
knjižnica ne izpolnjuje minimalnih pogojev glede števila strokovnih delavcev. 

                                                           
1 Po uradnih podatkih Statističnega urada RS za 1. julij 2019. 

http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=354740541
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1.3. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti Knjižnice Franca Ksavra Meška 

Ormož 

Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2019 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 Krajevna knjižnica Središče ob Dravi, deluje 
ob skupni uporabi virov šolske in splošne knjižnice v skupnem prostoru OŠ Ivanjkovci. 

Knjižnično gradivo je locirano v vseh štirih organizacijskih enotah in arhivu. Izposoja gradiva od sredine 
maja 2018 poteka v programski opremi COBISS3/Izposoja na vseh štirih lokacijah, kjer je vzpostavljeno 
tudi blagajniško poslovanje. Za potrebe članov si je knjižnica gradivo, ki ga ni imela v svoji zbirki, 
medknjižnično izposojala v drugih slovenskih knjižnicah. Prav tako je drugim slovenskim knjižnicam 
medknjižnično izposojala gradivo iz svojega fonda. 

Nabava in obdelava knjižničnega gradiva je potekala v programski opremi COBISS3/Katalogizacija, v 
segmentih nabave, zaloge in serijskih publikacij. Podatki o nabavi knjižničnega gradiva so razvidni v 
poglavju o nabavi in prirastu knjižničnega gradiva. 

Knjižnica 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 
socialnem omrežju Facebook, Google My Business, nekatere tudi na Napovednik.com, Kamri in 
Instagramu. 

Uporabnikom knjižnice je bilo v okviru e-točk (javno dostopnih točk za dostop do interneta) na voljo 5 
osebnih računalnikov v ormoški in po dva računalnika v vseh treh krajevnih knjižnicah, skupaj torej 11 
računalnikov. Računalniki so omogočali dostop do interneta, uporabnikom je bila na voljo tudi možnost 
tiskanja na tiskalnik in uporaba optičnega bralnika (skenerja). Uporabnikom je v osrednji in krajevnih 

http://www.nuk.uni-lj.si/kis/pravilnik_razvid.html
http://www.orm.sik.si/
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knjižnicah v Ivanjkovcih ter pri Svetem Tomažu bilo na voljo tudi brezplačno Wi-Fi omrežje, da se lahko 
v splet povežejo tudi preko svojih mobilnih naprav. 

1.5. Sodelovanje z zavodi in drugimi institucijami 

Knjižnica je v letu 2019 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 2019 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 sodelovala na Rožmarinkinem festivalu ter pri oblikovanju programa za Ormoško poletje. 

 Z Gimnazijo Ormož je za potrebe njihovega vzgojno-izobraževalnega procesa knjižnica pripravila 
bibliopedagoške ure, izvajala projekt Rastem s knjigo, pripravila literarni dogodek ob obisku PEN, 
Rastoči knjigi.  

 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 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 v projektih: Popotovanje v pravljični svet za učence posebnega 
programa, Inkluzija v delovno okolje ter Projekt dodatnega usposabljanja.  

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

 Sodelovala je z Vrtcem Velika Nedelja – otroci in vzgojiteljice so izvedli plesno gledališko pravljico. 

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

 Z Osnovno šolo Ormož pri izvedbi projekta Avtohtone rastline našega kraja. 

 Z Osnovno šolo Miklavž pri Ormožu pri izvajanju projekta Trenutki za odklop. 

 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. 

 Z OŠ dr. Ljudevita Pivka iz Ptuja, kjer so učenke z mentorico Vojko Havlas predstavile avtorsko  
slikanico Mica Nogavica ter najmlajšim obiskovalcem približale svet slepih. 

 Z Radiem Prlek, Radiem Ptuj, Radiem Maxi, KTV Ormož, TV Maribor, Štajerskim tednikom, 
Ormoškimi novicami, Sredico, portalom Prlekija-on.net in nekaterimi drugimi mediji je javnost 
obveščala o delovanju in knjižničnih dogodkih ter tako promovirala svojo dejavnost kot tudi 
raznovrstne prireditve, ki jih je organizirala skozi vse leto. V Ormoških novicah, Sredici in portalu 
Prlekija-on.net je objavljala članke o svojih dejavnostih. 

 Z Radiem Prlek pri snemanju in predvajanju mesečne oddaje, kjer predstavljamo dejavnost in 
novitete v knjižnici. 

 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 in programu Krajevne knjižnice 
Ivanjkovci – razstava dr. Franca Simoniča in prestavitvi pesniške zbirke. 

 S Knjižnico Velenje pri izvedbi Pikine bralne značke. 

 S slovenskimi založbami, v sodelovanju s katerimi je izvajala literarne večere.  
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 Z Društvom slovenskih pisateljev pri izvajanju programa Slovenski dnevi knjige.  

 Z Zavodom 100 % NARAVNO BOTANIK ORMOŽ,  Naravnim rezervatom Ormoške lagune in Mojo 
Biodeželo pri izvedbi Četrtkovih zelenih popoldnevov. 

 Z Založbo Beletrina pri izvedbi Dnevov poezije in vina.  

 Z Gradsko knjižnico Juraj Šižgorić Šibenik pri postavitvi razstave v njihovi knjižnici v Šibeniku: Lepote 
ormoškega kraja v okviru programa Zelena knjižnica. 

 Z Nacionalno i sveučilišno knjižnico Zagreb pri postavitvi razstave v Knjižnici Ormož:  Najbolje 
nagrajene zelene knjižnice s strani IFLE. 

 Z Društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS) pri izvedbi predavanja. 

 Z Lončarijo Liza pri izvedbi študijskega krožka Umetnost lončarjenja. 

 S Krajevno skupnostjo Ormož pri izvajanju programa praznovanja krajevnega praznika. 

 Z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti Območno izpostavo Ormož in Državnim svetom 
Republike Slovenije pri izvajanju programa Rastoče knjige. 

 S Kulturnim društvom Cirkulane pri izvedbi tega veselega dne kulture. 

 S Kulturnim društvom Miklavž pri Ormožu pri predstavitvi knjige Cirila Vnuka. 

 Z Miklavževskim oktetom pri izvedbi kulturnega programa. 

 S Slovenskim centrom PEN, Občino Ormož, Gimnazijo Ormož, Pokrajinskim muzejem Ptuj - Ormož  
pri izvedbi literarnega srečanja. 

 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 2019 Nacionalni mesec skupnega branja 
(NMSB 2019), ki je trajal od 8. septembra do 13. oktobra 2019. Na spletnem dogodkovnikom 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 Bralnem klubu pri Svetem Tomažu in 
izvajanju programov za odrasle v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž. 

 Z Občino sveti Tomaž in Župnijo Sveti Tomaž pri predstavitvi knjige Fara Tomaževska: 300 let župnije 
Sveti Tomaž.  

 Z nacionalno agencijo programa Erasmus+ CMEPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in usposabljanja) ter s podjetjem ShipCon pri izvedbi Erasmus + 
projekta Čez mejo po idejo. 

 Z ZBDS Sekcijo za splošne knjižnice pripravila predstavitev projekta Zelene knjižnice v okviru Dneva 
dobrih praks slovenskih splošnih knjižnic. 

 Z Zdravstvenim domom Ormož, kjer smo na Dnevu odprtih vrat predstavljali knjižnico.   

 S Centrom za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ormož, kjer smo predstavljali knjižnične 
dejavnosti, s katerimi pripomoremo k izboljšanju in promociji zdravega načina življenja.  

 Z Grossmannovim festivalom stripa in fantastike, v okviru katerega smo izvedli delavnico za otroke 
ter pripravili razstavo stripovske literature. 
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2. KADROVSKI KAZALCI 
Redno zaposleni 

Poleg redno zaposlenih konec leta 2019 zaposluje še 2 strokovni delavki v projektu Knjižnica – 
vzpodbudna karierna perspektiva za mlade, prav tako pa za polovični delovni čas omogoča zaposlitev 
invalidni osebi v Programu javnih del. Po EPZ je v knjižnici konec leta 2019 zaposlenih 12 oseb. 

Knjižnica na dan 31. 12. 2019 redno zaposluje 8,05 strokovnih delavcev, 0,5 računovodkinje, 0,70 
direktorice in 0,75 čistilke, kar znaša skupaj 10 redno zaposlenih. Poln obseg zaposlitve za nedoločen 
čas ima 6 delavcev, 7 delavcev je zaposlenih za krajši delovni čas. Izobrazbena struktura redno 
zaposlenih delavcev je bila naslednja: 

 2 delavki s V. stopnjo, 

 1 delavka s VI. stopnjo, 

 10 delavcev s VII. stopnjo izobrazbe. 

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

Tabela 1: Redno zaposleni po zasedbi delovnih mest in strokovnih kvalifikacijah (31. 12. 2019). 

ZASEDBA DELOVNEGA MESTA 
Stopnja 

izobrazbe 
Število sistemiziranih 

delovnih mest 
Obseg 

zaposlitve 

1. STROKOVNI DELAVCI    

  Knjižničar V. 1,50 1,50 

  Višji knjižničar VI. 1 1 

  Bibliotekar VII. 7 5,55 

  Skupaj  9,50 8,05 

2. DRUGI ZAPOSLENI    

  Računovodsko-pisarniški referent VI. 1 0,50 

  Knjižnični manipulant IV. 1 0 

  Čistilka III. 1 0,75 

  Direktor VII. 0,70 0,70 

  Skupaj  3,70 1,95 

SKUPAJ  13,20 10,00 

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 14,6 
 

Zaposleni v programu javnih del – Pomoč v knjižnici 

V letu 2019 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 vseh 12 mesecev. Zaposlitev je v 5-odstotnem deležu sofinancirala 
Občina Ormož. 

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

V projektu “Knjižnica – vzpodbudna karierna perspektiva za mlade” sta bili na dan 31. 12. 2019 
zaposleni dve delavki prav tako na delovnem mestu knjižničarja, ki zahteva V. stopnjo izobrazbe. 

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

2.1. Analiza izpolnjevanja kadrovskih pogojev za delovanje knjižnice 

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 8,6 
zaposlenih strokovnih delavcev. Ker je bilo v zavodu konec lanskega leta dejansko redno zaposlenih le 
8,05 strokovnih delavcev, smo omenjeni minimalni pogoj izpolnjevali le 93,6 %. Ugodna je bila zasedba 
strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, saj predpisi določajo 70 % zasedbo v korist 
bibliotekarjev in višjih knjižničarjev. Pomanjkanje redno zaposlenega kadra smo tako v letu 2019 lahko 
nadomeščali le z delavko zaposleno preko programa javnih del in zaposlenimi preko projekta, ki so v 
knjižnici skupno delale 19 mesecev in 10 dni.  

2.2. Strokovno izobraževanje in izpolnjevanje zaposlenih  

Zaposleni so se v letu 2019 udeležili naslednjih izobraževanj in usposabljanj: 

 24. 1. 2019; IZUM (Maribor): Tečaj izpisi in statistike - 1 zaposlen. 

 4.2. NUK (Ljubljana) - Opravljanje izpita za pridobitev dovoljenja kategorije A za vzajemno 
katalogizacijo monografskih publikacij (knjig) v sistemu COBISS.SI 1 zaposlena. 

 14. 2. 2019; UKM (Maribor): Izterjave - 1 zaposlen. 

 7. 3. 2019 (Mladinska knjiga, Ljubljana): predstavitev programa Mladinske knjige in Cankarjeve 
založbe – 1 zaposlena. 

 11.–15. 3. 2019 Erasmus+ ShipCon (Barcelona, Španija): Čustvena inteligenca - Emotional 
Intelligence: identify, harness & manage emotions –  2 zaposleni. 

 19. 3. 2019; Mestna knjižnica Ljubljana: Igroteke v splošnih knjižnicah – igrača ni samo igrača – 4 
ure, 2 zaposleni. 

 26. 3. 2019, Občina Ormož, Inšpektorat RS za delo: Delavnica zagotavljanja dostojnega dela 
zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov 
– 2 zaposleni. 

 10. 4. 2019; Knjižnica Ivana Potrča Ptuj: Predstavitev elektronskih informacijskih virov – 2 uri, 2 
zapsoleni. 

 10. 4. 2019; Knjižnica Ormož: Komunikacija in medsebojni odnosi v kolektivu – delavnica 2 uri. vsi 
zaposleni. 

 15. 4.–19. 4. 2019; Erasmus+ ShipCon (Palermo, Italija): Soočanje s stresom in izčrpavanje na 
delovnem mestu – 2 zaposleni. 

 17. 4. 2019 NUK : izobraževanje za pripravo na strokovni izpit – 1 zaposlena.  

 18. 4. 2019 (Mariborska knjižnica): Analiza lokalne skupnosti – 1 zaposlena. 

 8. 5. 2019; Knjižnica Ormož (Ormož): Izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter 
požarne varnosti –2 ure, vsi zaposleni 

 10. 5. 2019; Koper: Dan dobrih praks, Knjižničar - knjižničarju petič - 8 ur. – 2 zaposleni. 

 15. 5. IZUM (Maribor) – Izpit za pridobitev dovoljenja kategorije A za vzajemno katalogizacijo   
monografskih publikacij (knjig) v sistemu COBISS.SI 1 zaposlena.  

 24. 5. 2019; Mariborska knjižnica: Delavnica za uvajanje novih strokovnih priporočil – 3 ure, 2 
zaposleni. 

 28. 5. 2019; Mariborska knjižnica: ABC bralna pismenost – 1 zaposlena. 
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 1. 6. 2019: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož in Knjižnica Ivana Potrča Ptuj: Ekskurzija v 
Nacionalno in vseučilišno knjižnico Zagreb in ogled Zagreba – vsi zaposleni. 

 1. 6. NUK Ljubljana Opravljanje splošnega dela  strokovnega bibliotekarskega izpita – 1 zaposlena.  

 13. 6. NUK Ljubljana Opravljanje posebnega dela strokovnega bibliotekarskega izpita – 1 zaposlena. 

 1. 8.– 3. 8.  2019 Gradska Knjižnica Juraj Šižgorić: delovni obisk, priprava in otvoritev razstave Zelene 
knjižnice 2 x 5 ur- 4 zaposleni. 

 13. 9. 2019; Knjižnica Velenje: Sestanek za Pikino Bralno značko, ogled Pikinega festivala in razstave 
ilustracij Jelke Reichman – 1 zaposlena. 

 19. 9. 2019; Društvo za humanistična vprašanja Murska Sobota: Branje in otroci s posebnimi 
potrebami – 2 zaposleni. 

 20. 9. 2019; Knjižnica Ormož (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik):  Analiza lokalne skupnosti  - 6 
zaposlenih. 

 23. 10. 2019; Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.:  6. jesensko srečanje računovodij v JS – 1 zaposlena. 

 24. 10. 2019; Mariborska knjižnica (Kamnica pri Mariboru): Delavnica izmenjave dobrih praks, 
Varnost na spletu – 1 zaposlen. 

 Izpit za dovoljenje za vzajemno katalogizacijo – 1 zaposlena.  

 11. 11.–15. 11. 2019 ; Erasmus+ ShipCon (Praga, Češka), Trening voditeljev  - Train the trainer – 2 
zaposleni. 

 21. 11. 2019: Društvo bibliotekarjev Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor: Predstavitev mag. 
Ane Zdravje«Zelena knjižnica – Knjižnica Šentvid in Neže Podjavoršek – Sekcija študentov 
bibliotekarstva –  2 zaposleni 

 25. 11.–29. 11. 2019 Erasmus+ ShipCon (Limassol, Ciper): Projektni menedžment - Efficient & 
Effective Project Management for EU funded Projects – 2 zaposleni. 

 26. 11. 2019; Knjižnica Domžale: Seminar za mobilnost izobraževalcev odraslih (KA104) – 1 
zaposlena.  

 4. 12. 2019: Knjižnica Ormož (Ormož): Promocija zdravja na delovnem mestu, delavnica in meritve 
v izvedbi Centra za promocijo zdravja ZD Ormož – vsi zaposleni. 

 Izobraževanja direktorjev splošnih knjižnic – 1 zaposleni. 
 

Izobraževanje delavcev je potekalo v skladu z željami posameznih delavcev in potrebami zavoda. 
Zaposleni so se udeleževali tudi delovnih sestankov v knjižnicah in drugih ustanovah. 

Erasmus+ Mobilnost osebja za izobraževanje odraslih  
Knjižnica je bila leta 2018 uspešna s prijavo na razpisu Erasmus+ KA104 Mobilnost osebja za 
izobraževanje odraslih in pridobila evropska sredstva za izvajanje projekta Čez mejo po idejo. Cilj 
projekta je, da se po 2 zaposlena udeležita  4 strukturiranih tečajev izobraževalnih vsebin v tujini s 
področij: Upravljanje s stresom in preprečevanje izgorevanja pri delu z ljudmi, Čustvena inteligenca: 
prepoznati, izkoristiti in upravljati čustva v delovnih procesih, Reševanje težav in odločanje ter 
Učinkovito in uspešno upravljanje projektov. V mestu, kjer je izvedeno izobraževanje, si zaposlena 
ogledata tudi knjižnico. Namen projekta je,  da se knjižnica hitro in učinkovito prilagaja družbenim 
razmeram ter zagotavlja možnosti izobraževanja zaposlenim za obvladovanje sprememb, osebni in 
strokovni razvoj ter dodatno motivacijo za kvalitetno delo. Mednarodno usposabljanje omogoča 
zaposlenim, da presegajo lokalno, sledijo razvoju, da so v stiku s sodobnimi trendi izobraževanja 
odraslih in da krepijo zavest evropskega državljanstva. 

Za leto 2019 je bilo za izobraževanja zaposlenih načrtovanih 1.000 EUR sredstev. Realizacija je, zaradi 
pridobljenih sredstev s projekta Erasmus+, presegla ta znesek, saj je dejanski strošek strokovnih 
izobraževanj v letu 2019 l 3.386,97 EUR (od tega je kar 2.800 EUR iz naslova sredstev Erasmus+). 
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3. KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
31. decembra 2019 je knjižnična zbirka štela 126.199 enot knjižničnega gradiva. Temeljna knjižnična 
zbirka dosega 7,93 enot na prebivalca območja, ki ga knjižnica pokriva. Od tega je neknjižnega gradiva 
0,85 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. 2019). 

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

Knjige 84.407 9.838 8.644 7.953 110.842 87,83 

Serijske publikacije 2.257 54 96 44 2.451 1,94 

Neknjižno gradivo 11.857 496 223 330 12.906 10,23 

SKUPAJ 98.521 10.388 8.963 8.327 126.199 100,00 
 

V osrednji knjižnici je bilo lociranih 98.521 enot gradiva, v krajevnih knjižnicah v Središču ob Dravi 
10.388 enot, v Svetem Tomažu 8.963 in v Ivanjkovcih 8.327 enot. V prostem pristopu je bilo lociranih 
115.136 enot gradiva, kar znaša 91,23 % celotne zbirke. Uporabnikom ni bilo prosto dostopnih 11.063 
enot knjižničnega gradiva (8,86 %), od tega 10.364 enot v arhivu in 699 enot v domoznanskem oddelku. 

Tabela 3: Sestava knjižnične zbirke po UDK in namembnosti na dan 31. 12. 2019 (enote/naslovi*). 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 1.760 591 2.351 1.095 251 1.346 

1 Filozofija. Psihologija 4.563 230 4.793 3.628 130 3.758 

2 Verstva 1.446 175 1.621 1.192 129 1.321 

3 Družbene vede 7.683 766 8.449 6.138 404 6.542 

5 Naravoslovne vede 2.748 2.545 5.293 2.036 1.210 3.246 

6 Uporabne vede 7.668 1.297 8.965 5.667 613 6.280 

7 Umetnost. Šport 13.570 5.724 19.294 11.190 3.741 14.931 

80 Jezikoslovje 2.732 811 3.543 1.722 462 2.184 

82.0 Literarna veda 1.944 220 2.164 1.340 88 1.428 

82 Leposlovje 31.658 29.636 61.294 20.673 13.292 33.965 

9 Zemljepis. Zgodovina 7.442 990 8.432 5.222 495 5.717 

SKUPAJ 83.214 42.985 126.199 59.903 20.815 80.718 

* 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 42 : 58. V zadnjih dveh letih skušamo 
nabavljati tudi več naslovov namenjenih mladim uporabnikom. Doseženo razmerje je v poročevalskem 
letu doseglo predpisani normativ in konec leta znaša  26 : 74 v korist odraslim. V knjižnični zbirki je bilo 
konec leta 2019 namreč 80.718 različnih naslovov gradiva: 20.815 naslovov je bilo namenjenih mladim 
uporabnikom, 59.903 odraslim. Ustrezno sestavo ima knjižnična zbirka tudi glede vrst knjižničnega 
gradiva, saj zbirko sestavlja 12,5 % 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 2019 smo celotno knjižnično zalogo 
osrednje knjižnice in treh krajevnih knjižnic dopolnili s 4.280 novimi enotami gradiva oziroma z 2.640 
naslovi. Na 1.000 prebivalcev območja, ki ga pokrivamo, je znašal celotni letni prirast gradiva 269 enot. 
Omenjen prirast dosega postavljene normative iz pravilnika in strokovnih priporočil ter standardov za 
splošne knjižnice, ki predvidevajo prirast 250 enot na 1.000 prebivalcev. 

Tabela 5: Prirast gradiva v letu 2019 glede na način nabave in vrsto gradiva (enote/naslovi) 

VRSTA GRADIVA 
ENOTE NASLOVI 

Nakup Dar Skupaj % Nakup Dar Skupaj 

Knjige 3.351 385 3.736 87,3 2.022 272 2.289* 

Serijske publikacije 173 32 205 4,8 119 26 144* 

Neknjižno gradivo 267 72 339 7,9 211 40 250* 

SKUPAJ 3.791 489 4.280 100 2.310* 336* 2.640* 

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

Med novim gradivom, ki smo ga inventarizirali v letu 2019, je 92,1 % enot knjižnega gradiva in 7,9 % 
neknjižnega gradiva. V zbirko smo na novo uvrstili 2.289 naslovov knjig, 144 serijskih publikacij in 250 
naslovov neknjižnega gradiva. Tem številkam niso prištete e-knjige. Člani so imeli preko portala Biblos 
konec leta 2019 dostop tudi do 405 naslovov e-knjig. 

Pri strukturi prirasta neknjižnega gradiva v letu 2019 prevladuje avdiovizualno gradivo z 201 novimi 
naslovi (CD-jev je 92, DVD-jev 109). Novih notnih naslovov je 7, igrač 22, zemljevidov 10, 
večvrstnega  gradiva je 10 novih naslovov. Številčno to v enotah pomeni, da smo nabavili 112 DVD-jev, 
137 CD-jev, igrač 46, 7 notnih zapisov, 11 zemljevidov in 26 enot večvrstnega gradiva. 

3.1.1. Struktura prirasta po organizacijskih enotah 

Največ novega gradiva je bilo v letu 2019 lociranega v osrednji knjižnici, in sicer 67,7 %. V zbirki 
krajevnih knjižnic v Ivanjkovcih in pri Svetem Tomažu je bilo uvrščenega 11,3 % gradiva. Kljub enaki 
višini sredstev namenjenih nakupu gradiva v vseh treh krajevnih knjižnic, je za zbirko v Središču ob 
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Dravi bilo nabavljenega najmanj gradiva. Razlika je očitna in je posledica drugačnega izbora gradiva. 
Do razhajanja prihaja zaradi različne namembnosti nakupa. Ker Krajevno knjižnico Sv. Tomaž in 
Krajevno knjižnico Ivanjkovci obiskuje v večji meri mladina, smo za ti zbirki kupili več gradiva za mlade 
člane. To gradivo je tudi cenovno precej ugodnejše od gradiva namenjenega odraslim. V Krajevni 
knjižnici Središče ob Dravi si v večji meri gradivo izposojajo odrasli uporabniki. 

Tabela 6: Prirast gradiva po lokaciji (enote) 

VRSTA GRADIVA 

OK ORMOŽ KK SREDIŠČE KK SV. TOMAŽ KK IVANJKOVCI 
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Knjige 2.292 196 2.488 326 43 369 368 67 435 365 79 444 3.736 

Serijske publikacije 113 24 137 22 3 25 19 3 22 19 2 21 205 

Neknjižno gradivo 233 40 273 12 9 21 12 13 25 10 10 20 339 

SKUPAJ 2.638 260 2.898 360 55 415 399 83 482 394 91 485 4.280 

3.1.2. Struktura prirasta po vsebini in namembnosti gradiva 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe predpisuje tudi razmerje med 
prirastom naslovov strokovnega gradiva in leposlovja. Sama realizacija tega pogoja največkrat temelji 
na letni produkciji slovenskih založnikov, saj v zbirko uvrščamo predvsem slovensko gradivo. Knjižnice 
smo se temu pogoju skušale vsa leta približati. Nova strokovna priporočila so pogoj iz pravilnika, to je 
v razmerju 60 : 40, v korist strokovne literature zrahljala. Doseženo razmerje v letu 2019 znaša 46 : 53. 
Tako pri gradivu namenjenemu mladini in tudi tistemu, ki je namenjeno odraslim v letu 2019, 
prevladuje leposlovje. Drugi najmočneje zastopani naslovi so s področja umetnosti, predvsem zaradi 
nabave novih glasbenih zgoščenk in filmov. Tretja najbolj zastopana skupina, pri gradivu za odrasle, so 
gradiva s področja uporabnih in družbenih ved, pri gradivu za mladino je pa v ospredju gradivo z 
naravoslovnih ved. 

Dejavnost splošnih knjižnic je namenjena najširšemu krogu uporabnikov tudi po starosti, zato pravilnik 
predpisuje tudi razmerje v prirastu naslovov gradiva namenjenega mladini, ki bi ga naj bilo vsako leto 
25–30 %. Doseženo razmerje v letu 2019 je optimalno saj dosega vrednost 30 %. 

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

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 79 41 120 62 18 80 

1 Filozofija. Psihologija 181 21 202 146 6 152 

2 Verstva 54 11 65 53 10 63 

3 Družbene vede 234 18 252 175 6 181 

5 Naravoslovne vede 69 123 192 39 48 87 

6 Uporabne vede 220 27 247 175 17 192 

7 Umetnost. Šport 295 299 594 256 171 427 

80 Jezikoslovje 31 17 48 26 12 38 

82.0 Literarna veda 40 6 46 36 2 38 

82 Leposlovje 1.041 1.233 2274 722 505 1.227 

9 Zemljepis. Zgodovina 215 25 240 169 13 182 

SKUPAJ 2.459 1.821 4.280 1.859 808 2.667 
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Graf 2: Prirast vsega gradiva po UDK skupinah (naslovi). 

3.2. Nakup knjižničnega gradiva 

Za izvedbo nakupa knjižničnega gradiva je knjižnica pridobila finančna sredstva od ustanoviteljev 
zavoda: Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž, v višini 51.103 EUR, 
Ministrstva za kulturo, v višini 20.596 EUR, 6.598 EUR smo za nakup gradiva prispevali iz lastnih 
sredstev. Za celotno vrednost nakupa gradiva je bilo v letu 2019 v programu načrtovanih 75.653 EUR 
in porabljenih 78.297 EUR. 

Tabela 8: Financiranje nakupa gradiva v letu 2019 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 18.450 18.351 20.596 112 

MK za osrednjo knjižnico 12.200 12.101 12.346 102 

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 1.250 1.250 1.250 100 

MK za e-knjige  2.500 2.500 4.500 180 

Lastna sredstva 6.100 6.100 6.598 108 

Drugi financerji - - - - 

SKUPAJ 75.653 75.554 78.297 104 
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Glede na vrsto gradiva je bilo za knjige porabljenih 61.797,29 EUR, za serijske publikacije 8.694,51 EUR 
in za neknjižno gradivo 3.681,43 EUR. Povprečna cena nakupa enote knjižnega gradiva je znašala 18,44 
EUR, neknjižnega gradiva 13,79 EUR in letne naročnine na serijske publikacije 50,26 EUR. Za nakup 
novih naslovov e-knjig je bilo porabljenih 4.724 EUR. Povprečna cena teh je bila 16,54 EUR. Stroški 
nakupa knjižnega gradiva za odrasle so znašali 43.489 EUR, za otroke in mladino 26.215 EUR. Strošek 
nakupa neknjižnega gradiva je znašal 3.869 EUR. 

Realizacija ciljev nakupa 
Zastavljeni cilji nakupa v Letnem načrtu nakupa knjižničnega gradiva za leto 2019 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 dobre 4 % več enot, število 
načrtovanih novih naslovov je prav tako skoraj povsem doseženo. Za 15.914 prebivalcev območja, ki 
ga pokrivamo, smo kupili (brez e-knjig) 2.310 različnih naslovov gradiv oz. 3.791 enot knjižničnega 
gradiva. Nakup na prebivalca je znašal 0,24 enot. Doseženo je optimalno razmerje pri naslovih 
strokovne literature in leposlovja, saj to znaša 60 : 40. Začrtano manjše odstopanje od priporočil smo 
povsem dosegli tudi pri nakupu gradiv namenjenih mladini in odraslim. To znaša 32 : 68. Slednje je v 
prid izgradnji celotne knjižnične zbirke vseh organizacijskih enot, saj v njej, glede na strokovna 
priporočila, primanjkuje gradiva za otroke in mladino. Za potrebe uporabnikov krajevnih knjižnic smo 
kupovali tisto gradivo, ki je za uporabnike posamezne krajevne knjižnice najbolj zanimivo in se bo tudi 
najbolj izposojalo. Glede na podrobno opravljeno analizo lokalne skupnosti smo ugotovili, da so 
potrebe uporabnikov krajevnih knjižnic zelo različne. Nabavo smo vseskozi prilagajali specifičnim 
potrebam uporabnikov posamezne organizacijske enote: npr. uporabniki Krajevne knjižnice Središče 
ob Dravi posegajo največ po kvalitetnem leposlovju za odrasle, uporabnikom Krajevne knjižnice Sveti 
Tomaž so najbolj zanimive za izposojo knjige mladinskega leposlovja in poučne literature, odrasli 
posegajo predvsem po lahkotnejšem leposlovju, v Krajevni knjižnici Ivanjkovci je nakup zajemal širša 
vsebinska področja, podobno kot v osrednji knjižnici.   

Tabela 9: Primerjava nakupa knjižničnih gradiv (2018/2019, načrtovano/realizirano 2019). 

GRADIVO 
PRIMERJAVA NAKUPA NAKUP 2019 

2018 2019 INDEKS Načrtovano Realizirano INDEKS 

 ENOTE 3.773 3.791 101 3.632 3.791 104 

VRSTA GRADIVA 

  – Knjižno gradivo 3.416 3.351 98 3.322 3.351 101 

  – Neknjižno gradivo 357 267 75 310 267 86 

  – Serijske publikacije* 108 119/173 110 110 119/173 108 

 NASLOVI 

  – Leposlovje 951 931 98 1.044 931 89 

  – Strokovno gradivo 1.452 1.379 95 1.276 1.379 108 

  – Skupaj 2.403 2.310 96 2.320 2.310 100 

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

Za zadovoljevanje izobraževalnih potreb okolja smo nakupili gradivo različnih strokovnih področij in 
različnih stopenj zahtevnosti: poučno za najmlajše in odraščajočo mladino, gradivo namenjeno 
permanentnemu izobraževanju in osvajanju novih tehnologij in medijev, gradivo namenjeno 
izobraževanju v okviru prostočasnih aktivnosti in gradivo namenjeno za pomoč pri osebnostni rasti. Za 
procese raziskovanja okolja smo nabavili vso razpoložljivo domoznansko literaturo ter gradivo 
potrebno za pridobivanje znanja in raziskovanja na osnovnošolski, srednješolski in delno tudi na višji 
ravni. Kulturne potrebe okolja smo zadovoljili z nakupom kvalitetnega leposlovja za različne starostne 
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stopnje, kvalitetne literature z umetnostnega področja ter tudi z nakupom kvalitetnih glasbenih 
posnetkov predvsem slovenske produkcije in nekaterih igranih filmov, v veliki večini evropskih filmskih 
studiev. 

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

Knjižnično zbirko smo dopolnjevali tudi z gradivi, ki jih je finančno podprla JAK v letih 2018 in 2019. Teh 
smo kupili 317 naslovov oziroma  491 enot, kar predstavlja 60 % delež vseh, v zadnjih dveh letih, izdanih 
subvencioniranih izdaj. Nabava gradiva je podpirala tudi vse projekte usmerjene v promocijo branja in 
dviga bralne kulture kot je npr. Bralna značka za odrasle, katero izvajamo že 14 let, Pikina bralna značka 
za otroke idr. V zbirko leposlovja smo uvrstili veliko večino del slovenskih avtorjev. 

Razni dogodki, kot so pravljične in bibliopedagoške urice, povečujejo zanimanje za izposojo gradiva, 
namenjenega predšolskim in šoloobveznim otrokom. Nabava in obdelava tega je tudi s tega stališča 
sprotna, takoj ob izidu. Pozornosti pri nakupu gradiva so delno deležni tudi študentje, saj skušamo, 
omejeno, zadovoljiti tudi njihove potrebe z namenom, da se njihov obisk in članstvo ne prekine. Za 
zahtevnejše odrasle uporabnike se je nabavljalo izbrano kvalitetno leposlovno gradivo, za precejšnje 
število upokojencev in manj zahtevnih bralcev pa tudi kvalitetno leposlovje tako slovenskih kot tujih 
avtorjev ter nekoliko manj zahtevno leposlovje, ki zaseda vrh lestvice najbolj izposojenih knjig tudi v 
drugih slovenskih knjižnicah. 

Pri nakupu smo bili pozorni na zastopanost neknjižnega gradiva na različnih medijih in v skladu z 
ugotovljenimi potrebami okolja v zbirko na novo uvrstili, glede na načrtovano, 14 % manj enot gradiva. 
Kupili smo 257 enot. Uporabnikom smo omogočili tudi izposojo e-knjig in dokupili 71 novih naslovov. 
Povpraševanje po izposoji e-knjig je kljub povečani promociji še vedno zelo malo, čeprav smo nakupu 
teh namenili dodatna sredstva. 

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 (načrtovana je bila  20,50 
EUR), ki brez e-knjig znaša 19,41 EUR. 

Dostopnost novo kupljenih gradiv v knjižnični mreži 
Za vsako krajevno knjižnico je bilo glede na predvidenih 305 izvodov gradiv, kupljenih več knjižničnih 
gradiv, in sicer v Središču ob Dravi za 18 %, v Svetem Tomažu za 30 % in v Ivanjkovcih za 29 %. Največ, 
to je kar 69,58 %, novonabavljenega gradiva (2.638 enot oziroma 2.245 naslovov) je lociranega v 
osrednji knjižnici. Ustrezno sredstvom so se dopolnile tudi zbirke vseh treh krajevnih knjižnic, in sicer 
Krajevne knjižnice Sveti Tomaž s 399 novimi enotami (386 naslovi), Krajevne knjižnice Središče ob Dravi 
s 360 enotami (349 naslovi) in Krajevne knjižnice Ivanjkovci s 394 novimi enotami (383 naslovi). Nakup 
gradiva v letu 2019 je torej izveden tako, da so tudi organizacijske enote precej enakomerno 
oskrbovane z raznovstnim, aktualnim in kakovostnim gradivom, ki zadovoljuje potrebe vseh kategorij 
uporabnikov, ob čemer je upoštevano tudi povpraševanje članov in specifike uporabnikov vsake 
posamezne oragnizacijske enote. 

Celotni novonakupljeni del zbirke osrednje knjižnice kot tudi organizacijskih enot je postavljen v 
prostem pristopu in dostopen vsem uporabnikom. Le zelo redki izvodi imajo status uporabe v čitalnici. 
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Zbirke osrednje knjižnice, krajevnih knjižnic v Svetem Tomažu in Ivanjkovcih so v celoti, brez vsakršnih 
omejitev, dostopne tudi gibalno oviranim osebam.  

Vsebino nakupa smo sproti popularizirali v medijih, tedensko na družabnih omrežjih, dvakrat mesečno 
menjavali in izpostaljali novoprispele kvalitetne novitete na spletni strani knjižnice, mesečno smo 
izdelovali sezname novitet ter jih redno objavljali na spletni strani knjižnice. Tako je bila širša javnost 
redno obveščana o novih gradivih v knjižnici. Sproti se je na spletu objavljal tudi seznam gradiva 
kupljenega s sredstvi ministrstva. Vsakodnevno smo kvalitetne novitete razstavljali na številnih 
razstavnih predalčkih po celotni osrednji knjižnici in tudi v krajevnih knjižnicah. 

3.3. Obdelava gradiva in urejanje knjižnične zbirke 
Nabava novega gradiva je v letu 2019 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 
sproti opremljalo z nalepkami in ovijalo. V primerjavi z letom 2018 je bilo za 7 % več obdelanega 
gradiva. Tudi novo kreiranih zapisov v COBIB-u je precej več. Skupni prispevek v bazo CONOR.SI kot 
tudi COBIB.SI je ostal skoraj na isti ravni. Pri urejanju zbirke je knjižnica največ pozornosti namenila 
oddelku strokovne literature za odrasle.  

Tabela 10: Obdelava gradiva v letu 2019. 

 2018 2019 INDEKS 

Število obdelanih enot gradiva 3.999 4.280 107 

Kreirani zapisi v COBIB.SI 25 43 172 

Skupni prispevek v COBIB.SI 4.238 4.281 101 

Skupni prispevek v CONOR.SI 1.162 1.166 100 

Prispevek novih zapisov v CONOR.SI 3 4 133 

Kreirani zapisi CONOR.SI 3 4 133 

Število kreatorjev zapisov v SIKORM 2 1 50 
 

3.4. Odpis knjižničnih gradiv 
V letu 2019 smo odpisali 852 enot knjižničnega gradiva. Od tega je bilo veliko VHS kaset, saj gre za 
zastarel medij, ki se danes ne izposoja več. Načrtovani odpis v višini 1.000 enot gradiva ni bil realiziran. 

Tabela 11: Odpis knjižničnega gradiva v letu 2019 – po vrsti gradiva. 

KNJIŽNIČNO GRADIVO Število odpisanih enot % 

KNJIŽNO GRADIVO 235 27,58 

SERIJSKE PUBLIKACIJE 110 12,91 

NEKNJIŽNO GRADIVO 507 59,51 

SKUPAJ 852 100 
 
 
 

4. ČLANI KNJIŽNICE 
V letu 2019 si je knjižnično gradivo na dom izposojalo 2.562 članov, kar predstavlja 16,10 % prebivalstva 
območja, ki ga pokrivamo. 

Število aktivnih članov je manjše od načrtovanega v Programu dela 2019, kjer smo načrtovali vsaj 
ohranitev članstva kot v letu poprej, to je 2.850 članov. Žal se je število članov zmanjšalo za 9,1 %. 
Vzrok za padec članstva je večplasten: najprej gre za opazno vsakoletno depopulacijo območja, ki ga 
knjižnica pokriva, potem je prisoten splošen trend upadanja članstva, obiska in izposoje, ki je prisoten 
na celotnem območju Slovenije ter prav tako spreminjanje bralnih navad. Zaposleni ugotavljajo, da je 
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v zadnjih dveh mesecih koledarskega leta, zaradi vezave članstva na koledarsko leto, odločitev za vpis 
v knjižnico manjši predvsem pri kategorijah članov, ki so dolžni plačevati članarino. Potrebna bo 
ponovna podrobna analiza vseh kategorij članstva po organizacijskih enotah in sprejetje ukrepov, ki 
bodo pripomogli k večji včlanitvi predvsem pri kategoriji upokojencev in predšolskih otrok.  
 

 

Graf 3: Gibanje števila aktivnih članov 2010–2019. 

Aktivni in novovpisani člani po kategorijah članstva in občinah stalnega prebivališča 

Struktura članov po občinah stalnega prebivališča se z leti bistveno ne spreminja. Največja včlanjenost 
je med prebivalci občine Središče ob Dravi (15,94 %), najmanjša pa občine Ormož (14,42 %). 

Tabela 12: Aktivni člani po občini stalnega prebivališča 

AKTIVNI ČLANI PO OBČINAH 2018 % 2019 % Število prebivalcev % 

Ormož 1.836 65,4 1.726 67,4 11.968 14,42 

Središče ob Dravi 339 12,1 311 12,1 1.951 15,94 

Sveti Tomaž 315 11,2 298 11,6 1.998 14,91 

Druge občine, tujina 317 11,3 227 8,9 - - 

SKUPAJ 2.807 100 2.562 100 15.917 - 
 
 

 

Graf 4: Aktivni člani po občini stalnega prebivališča 
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227 oz. 8,9 % članov prihaja iz drugih slovenskih občin oz. tujine, torej občin, ki niso občine 
ustanoviteljice, kar kaže na to, da je ponudba gradiva v ormoški knjižnici zanimiva tudi za uporabnike 
iz širše okolice. 

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

 
Občina 
Ormož 

Občina Središče 
ob Dravi 

Občina Sveti 
Tomaž 

Druge 
občine 

Skupaj % 

Predšolski otroci 77 24 18 13 132 5,2 

Osnovnošolci 580 118 142 47 887 34,6 

Srednješolci 173 21 27 20 241 9,4 

Študenti  151 20 15 18 204 8,0 

Zaposleni 437 72 48 92 649 25,3 

Kmetje, gospodinje 25 5 5 0 35 1,4 

Upokojenci 144 33 22 9 208 8,1 

Nezaposleni 101 14 14 13 142 5,5 

Tuji državljani 0 0 0 8 8 0,3 

Pravne osebe* 37 4 7 3 51 2,0 

Organizacijske enote, drugo 1 0 0 4 5 0,2 

SKUPAJ 1.726 311 298 227 2.562 100 

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

pravnih oseb je 19. 

 

Med aktivnimi člani še vedno prevladujejo osnovnošolci (34,6 %) in zaposleni (25,3 %), z veliko 
manjšimi deleži jim sledijo srednješolci (9,4 %), upokojenci (8,1 %), študenti (8,0 %), nezaposleni (5,5 
%) in predšolski otroci (5,2 %). Ostale kategorije predstavljajo manjši delež. 

Tabela 14: Aktivni in novovpisani člani po kategorijah 

ČLANI PO KATEGORIJAH 
AKTIVNI ČLANI NOVOVPISANI ČLANI 

2018 2019 INDEKS % 2018 2019 INDEKS % 

Predšolski otroci 172 132 77 5,2 44 39 89 14,2 

Osnovnošolci 905 887 98 34,6 121 91 75 33,1 

Srednješolci 272 241 89 9,4 12 8 67 2,9 

Študenti 200 204 102 8,0 11 21 191 7,6 

Zaposleni 658 649 99 25,3 98 63 64 22,9 

Kmetje, gospodinje 37 35 95 1,4 7 2 29 0,7 

Upokojenci 220 208 95 8,1 25 21 84 7,6 

Nezaposleni 186 142 76 5,5 15 21 140 7,6 

Tuji državljani 7 8 114 0,3 0 2 / 0,7 

Pravne osebe 75 51 68 2,0 5 7 140 2,5 

Organizacijske enote, drugo 75* 5 7 0,2 1 0 0 0,0 

SKUPAJ 2.807 2.562 91 100 339 275 81 100 

* - Zaradi prehoda na novo programsko opremo v  letu 2018 so bile nekatere kategorije razvrščene pod "drugo". 

 

Največji upad članov je, v primerjavi z letom 2018, zaznati pri predšolskih otrocih in nezaposlenih, saj  
jih je med člani kar 23 % manj, za 12 % je upadlo tudi število srednješolcev. Manjši upad je zaznati tudi 
pri drugih kategorijah: 5% pri upokojencih, kmetih in gospodinjah ter 2 % pri osnovnošolcih in 
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zaposlenih. Delež študentov se je rahlo povečal, kar kaže na to, da knjižnica razpolaga z dovolj 
kvalitetnim gradivom, ki ga uporabljajo pri študiju.  

Število novovpisanih članov se je, v primerjavi z letom poprej, zmanjšalo za 64 članov oz. 19 %. Največji 
upad je zaznati pri osnovnošolcih in zaposlenih, ki sta v skupnem deležu 56,0 % žal tudi najštevilčnejši 
kategoriji. Nekaj manjši vpis ja zaznan tudi pri predšolskih otrocih in upokojencih. Skoraj za dvakrat se 
je povečal vpis študentov. Več je včlanjenih tudi iz vrst nezaposlenih. 

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

Član si običajno izposoja gradivo v krajevni knjižnici, kjer ima stalno bivališče. Gradivo si lahko naroči 
tudi iz drugega oddelka, knjižničarji pa mu ga v najkrajšem možnem času dostavijo. Član lahko drugo 
organizacijsko enoto obišče tudi osebno, sistem pa ga v tem primeru vodi kot aktivnega tudi v tem 
oddelku. 

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

 AKTIVNI NOVOVPISANI 

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

Predšolski otroci 101 4,3 22 7,5 23 7,3 13 6,4 159 5,0 25 9,3 4 18,2 14 40,0 4 23,5 47 13,7 

Osnovnošolci 680 29,1 110 37,7 159 50,6 101 49,8 1.050 33,3 72 26,9 11 50,0 6 17,1 8 47,1 97 28,4 

Srednješolci 236 10,1 11 3,8 22 7,0 11 5,4 280 8,9 14 5,2 0 0,0 1 2,9 0 0,0 15 4,4 

Študenti 220 9,4 11 3,8 4 1,3 5 2,5 240 7,6 25 9,3 0 0,0 4 11,4 2 11,8 31 9,1 

Zaposleni 670 28,6 86 29,5 55 17,5 44 21,7 855 27,2 76 28,4 6 27,3 6 17,1 3 17,6 91 26,6 

Kmetje, gospodinje 32 1,4 4 1,4 5 1,6 1 0,5 42 1,3 2 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,6 

Upokojenci 189 8,1 31 10,6 22 7,0 9 4,4 251 8,0 18 6,7 1 4,5 3 8,6 0 0,0 22 6,4 

Nezaposleni 150 6,4 12 4,1 16 5,1 11 5,4 189 6,0 25 9,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25 7,3 

Tuji državljani 9 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 0,3 2 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,6 

Pravne osebe 48 2,1 4 1,4 8 2,5 7 3,4 67 2,1 9 3,4 0 0,0 1 2,9 0 0,0 10 2,9 

Org. enote, drugo 5 0,2 1 0,3 0 0,0 1 0,5 7 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 2.340 100 292 100 314 100 203 100 3.149 100 268 100 22 100 35 100 17 100 342 100 

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

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

 

Analiza članstva po organizacijskih enotah nam pokaže, da bi skupno vseh članov bilo 3.149, kar je 587 
več kot na nivoju celotne knjižnične. Številka pove, da gre za člane, ki obiskujejo vsaj dve ali več enot 
hkrati. 

Največjo skupino članov na nivoju celotne knjižnice predstavljajo osnovnošolci (33,3 %), kar gre zasluga 
predvsem krajevnim knjižnicam, ki domujejo v prostorih osnovnih šol. Največji delež osnovnošolcev 
obiskuje Krajevno knjižnico Sveti Tomaž (50,6 %), sledi ji Krajevna knjižnica Ivanjkovci (49,8 %), nato 
Krajevna knjižnica Središče ob Dravi (37,7 %), najmanjši delež osnovnošolcev pa obiskuje osrednjo 
knjižnico (29,1 %). 

Druga najštevilčnejša kategorija članov so zaposleni (27,2 %), katerih največji delež med kategorijami 
zapisuje Krajevna knjižnica Središče ob Dravi (29,5 %), v osrednji  knjižnici  jih je 28,6 %, precej manj pa 
v Krajevni knjižnici Ivanjkovci (21,7 %) in Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, kjer ji je med celotnim 
članstvom 17,5 %. 

Tretja najštevilčnejša kategorija so upokojenci (8,0 %). Največji delež predstavljajo med člani Krajevne 
knjižnice Središče ob Dravi (10,6 %), osrednje knjižnice (8,1 %), Krajevne knjižnice Sveti Tomaž (7,0 %) 
in Krajevne knjižnice Ivanjkovci (4,4 %). 

Sledijo srednješolci in študenti, s skupnimi 16,5 %. Po pričakovanju ti obiskujejo predvsem osrednjo 
knjižnico in zelo malo krajevne knjižnice, kar je tudi razumljivo, saj v slednjih, zaradi omejenega izbora 
gradiva ne najdejo ustreznih gradiv za potrebe izobraževalnega procesa. 
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Kategorija nezaposlenih (6,9 %) je približno enako zastopana v vseh organizacijskih enotah, kar pomeni, 
da ti člani prebirajo predvsem leposlovno gradivo, saj je v krajevnih knjižnicah strokovnega gradiva 
precej manj kot v osrednji knjižnici. 

Od večjih skupin je tu še kategorija predšolskih otrok (5,0 %). Tudi tu, enako kot pri osnovnošolcih, 
največ otrok obiskuje krajevne knjižnice, saj so vrtci v neposredni bližini knjižnic, najmanj predšolskih 
otrok pa obiskuje osrednjo knjižnico. 

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). Narejena sta bila dva izbrisa, eden v začetku in eden konec 
leta. Skupno je bilo izbrisanih 580 neaktivnih članov. Prav tako je bilo izbrisano še 17 članov, ki so sami 
podali željo za izbris. 
 
 

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. 

Tabela 16: Primerjava obiska v letih 2018 in 2019. 

VRSTA OBISKA 2018 2019 INDEKS 

1. Vsi obiski v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 39.674 39.762 100 

2. Obisk zaradi izposoje v čitalnico (ocena) 12.700 13.020 103 

3. Obisk – uporaba interneta, e-točke (ocena) 5.764 6.284 109 

4. Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 6.479 8.341 129 

SKUPAJ 64.617 67.407 104 
 
 

 

Graf 5: Vsi obiski v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS zaradi transakcij 
z gradivom v obdobju 2010–2019. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

COBISS 34.291 33.709 34.022 34.980 36.037 35.421 43.713 39.708 39.674 39.762
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Za knjižnico je najpomembnejši obisk zaradi transakcij v izposoji, kamor prištevamo fizični obisk v 
knjižnici in virtualni obisk preko COBISS+ in mCOBISS. Razveseljiv je podatek, da se je število obiskov 
zaradi izposoje celo nekoliko povečalo v primerjavi letom poprej. Ob sicer manjšem številu članov in 
številu izposojenega gradiva to pomeni, da člani precej pogosteje obiskujejo knjižnico. Za 36 % se je 
povečal tudi virtualni obisk knjižnice, kjer smo zabeležili 3.273 obiskov oz. 8,23 % vseh obiskov. V letu 
2018 smo uvedli tudi novo storitev rezervacije gradiva, tako si lahko člani že izposojeno gradivo ne 
samo sami podaljšajo ampak si lahko gradivo tudi od doma, v katerem koli dnevu in uri, rezervirajo in 
po prejemu obvestila potem v knjižici to prevzamejo. Tovrstno rezerviranje gradiva je preglednejše kot 
pa pri rezervacijah po telefonu.  

Obisk čitalnice zaradi izposoje/branja (periodičnega tiska, referenčne literature, igrač in drugega 
knjižničnega gradiva) je podan na osnovi ocene, ki so jo podali strokovni delavci. Povečal se je za 3 %. 

Obisk zaradi uporabe interneta se je v primerjavi z lanskim letom prav tako povečal, še posebej s strani 
več skupin mladostnikov, ki knjižnico redno obiskujejo. Za njihove potrebe so trije ponujeni računalniki 
celo premalo, zato pogosto uporabljajo računalnike na odraslem oddelku, veliko pa jih prostore 
knjižnice uporablja tudi za dostop do brezplačnega WiFi omrežja s svojimi mobilnimi napravami. 
Pogosto se poslužijo tudi uporabe TV sprejemnika, na katerem gledajo video vsebine iz naše bogate 
filmske zbirke. 

Podatek o obisku prireditev sproti zapisujejo strokovni delavci. Skupni obisk knjižnice tako znaša 
67.407uporabnikov. 

Obisk članov po kategorijah in organizacijskih enotah 

Največ obiskov v knjižnico opravijo zaposleni, nekoliko manj osnovnošolci, s precej manj obiski pa jim 
sledijo upokojenci, študentje, srednješolci, nezaposleni in predšolski otroci. V primerjavi z letom 2018 
je opaziti, da se je obisk zaposlenih, upokojencev in študentov povečal, zmanjšal pa obisk predšolskih 
otrok, osnovnošolcev in srednješolcev, torej mladine. 

Podatki se seveda razlikujejo po organizacijskih enotah. Pričakovano je v krajevnih knjižnicah največ 
obiskov osnovnošolcev, v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi tudi zaposlenih in upokojencev, ostale 
kategorije obiščejo knjižnico manj krat. V osrednji knjižnici največ obiskov opravijo zaposlenih in šele 
nato osnovnošolci in upokojenci, ostale kategorije obiskovalcev pa precej manj.  

Tabela 17: Obisk članov po kategorijah (v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS) v letu 2019. 

KATEGORIJA ČLANSTVA 2018 2019 % OK % KKS % KKT % KKI % 

Predšolski otroci 2.524 1.929 4,9 1.168 4,0 218 6,5 296 6,2 247 9,4 

Osnovnošolci 11.752 11.413 28,7 6.293 21,7 1.068 31,8 2.825 59,4 1.227 46,9 

Srednješolci 2.268 2.023 5,1 1.887 6,5 30 0,9 93 2,0 13 0,5 

Študenti 2.157 2.339 5,9 2.251 7,8 56 1,7 16 0,3 16 0,6 

Zaposleni 11.274 12.402 31,2 10.352 35,7 913 27,2 603 12,7 534 20,4 

Kmetje, gospodinje 454 477 1,2 408 1,4 33 1,0 31 0,7 5 0,2 

Upokojenci 4.181 4.282 10,8 3.282 11,3 561 16,7 322 6,8 117 4,5 

Nezaposleni 2.358 1.960 4,9 1.677 5,8 64 1,9 143 3,0 76 2,9 

Tuji državljani 51 60 0,2 60 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Pravne osebe 708 697 1,8 508 1,7 18 0,5 135 2,8 36 1,4 

Organizacij. enote, drugo 1.947 2.180 5,5 1148 4,0 395 11,8 293 6,2 344 13,2 

SKUPAJ mladina 14.276 13.342 33,6 7.461 25,7 1.286 38,3 3.121 65,6 1.474 56,4 

SKUPAJ odrasli 25.398 26.420 66,4 21.573 74,3 2.070 61,7 1.636 34,4 1.141 43,6 

SKUPAJ 39.674 39.762 100 29.034 100 3.356 100 4.757 100 2.615 100 

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

V spodnji tabeli prikazujemo še 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 29.034 3.356 4.757 2.615 39.762 

Vsi obiski v knjižnici (fizični obisk) 26.233 3.257 4.656 2.494 36.640 

Obisk COBISS+ in mCOBISS 2.944 102 103 124 3.273 

Obiski zaradi izposoje na dom (brez podaljšanj) 13.558 1.506 2.483 1.180 18.727 
 
 

6. IZPOSOJA GRADIVA 
V letu 2019 so si člani na dom izposodili 91.123 enot gradiva, kar je za 4,7 % manj kot lansko leto oz. 
4,1 % manj od načrtovanega. Kot je bilo zapisano že prej, je padec izposoje, enako kot tudi članstva in 
števila obiskov, pričakovan, saj gre za vsesplošni problem, s katerim se soočajo tudi druge slovenske 
splošne knjižnice.  
 

 

Graf 7: Izposoja knjižničnega gradiva v obdobju 2010–2019. 
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6.1. Izposoja gradiva v posameznih organizacijskih enotah ter po vrstah, 

vsebini in namembnosti gradiva 

Pri pregledu izposoje gradiva po organizacijskih enotah opažamo, da se je izposoja gradiva na nivoju 
celotne knjižnične mreže zmanjšala, vendar ne sorazmerno pri vseh kategorijah in v vseh 
organizacijskih enotah, ampak zapisujemo pri določenih kategorijah, v primerjavi s prejšnjim letom 
celo rahel porast števila izposojenega gradiva. 

Tabela 19: Izposoja enot gradiva po organizacijskih enotah glede na kategorije članov in 
namembnost. 
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Odrasli 91 2.081 3.049 4.455 20.650 1.027 7.232 3.322 128 644 123 42.802 60,3 

Mladina 5.819 13.073 646 687 4.996 17 390 419 102 1.571 454 28.174 39,7 

Skupaj 5.910 15.154 3.695 5.142 25.646 1.044 7.622 3.741 230 2.215 577 70.976 100 

K
K

 S
re

d
iš

če
 

o
b

 D
ra

vi
 Odrasli 7 253 24 36 1.002 93 1110 57 0 2 0 2.584 54,3 

Mladina 434 1.326 2 3 337 0 50 8 0 14 0 2.174 45,7 

Skupaj 441 1.579 26 39 1.339 93 1.160 65 0 16 0 4.758 100 

K
K

 S
ve

ti
 

To
m

až
 Odrasli 16 732 82 0 863 55 724 219 0 17 0 2.708 25,6 

Mladina 1.172 5.453 42 14 401 3 15 12 0 773 0 7.885 74,4 

Skupaj 1.188 6.185 124 14 1.264 58 739 231 0 790 0 10.593 100 

K
K

 

Iv
an

jk
o

vc
i Odrasli 6 297 1 10 715 6 399 75 0 0 0 1.509 31,5 

Mladina 860 1.951 2 2 276 0 51 33 0 109 3 3.287 68,5 

Skupaj 866 2.248 3 12 991 6 450 108 0 109 3 4.796 100 

V
si

 

o
d

d
e

lk
i Odrasli 120 3.363 3.156 4.501 23.230 1.181 9.465 3.673 128 663 123 49.603 54,4 

Mladina 8.285 21.803 692 706 6.010 20 506 472 102 2.467 457 41.520 45,6 

Skupaj 8.405 25.166 3.848 5.207 29.240 1.201 9.971 4.145 230 3.130 580 91.123 100 

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

 

Ko pogledamo statistične podatke po organizacijskih enotah vidimo, da se je izposoja gradiva v osrednji 
knjižnici zmanjšala za 2,9 %, Krajevni knjižnici Središče ob Dravi za 3,5 %, Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 
za 5,7 % in v Krajevni knjižnici Ivanjkovci kar za 24,7 %. Zanimivo je, da se je na nivoju celotne mreže 
izposoja gradiva pri zaposlenih, tujih državljanih in pravnih osebah (pedagoško osebje v vrtcih oz. 
šolah), v primerjavi z letom poprej, povišala Pri predšolskih otrocih, osnovnošolcih in srednješolcih pa 
precej znižala. Slednje je še posebej zaskrbljujoče, ker gre tu za upad primarne baze članov, brez katere 
v prihodnjih letih ni moč pričakovati poznejših močnih kategorij odraslih članov. 

Prav tako bi pričakovali, da bo upad izposoje sorazmeren v vseh enotah, vendar temu ni tako. V osrednji 
knjižnici se je izposoja gradiva pri osnovnošolcih, zaposlenih, upokojencih, tujih državljanih in pravnih 
osebah povišala, pri ostalih kategorijah precej znižala. 
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Graf 8: Izposoja gradiva pri kategorijah članov glede na namembnost. 
 

V Krajevni knjižnici Središče ob Dravi je izposoja pri zaposlenih ostala na isti ravni, pri upokojencih, 
kmetih in gospodinjah se je celo povišala, pri ostalih kategorija pa znižala. Še posebej zaskrbljujoča sta 
podatka o upadu pri predšolskih otrocih, osnovnošolcih in pravnih osebah (vzgojiteljice v vrtcu), kar 
neposredno kaže na povezavo s tem, da se tam v smislu knjižnične vzgoje dela veliko manj, kot se je v 
preteklosti. 

V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž se je izposoja pri zaposlenih in upokojencih povišala za kar 35,7 %, 
veliko manj pri srednješolcih in pravnih osebah (vzgojiteljice v vrtcu), pri ostalih kategorijah pa se precej 
znižala. Zaskrbljujoče je, da se je izposoja pri predšolskih otrocih in osnovnošolcih znižala za skupno 
13,9 %. Kljub temu je izposoja pri pravnih osebah nekoliko narasla, kar kaže na to, da so 
bilibopedagoške ure v tamkajšnjem vrtcu učinkovite. 

V Krajevni knjižnici Ivanjkovci se je izposoja gradiva pri predšolskih otrocih in pravnih osebah 
(vzgojiteljice v vrtcu) v primerjavi z letom 2018, spet povišala, kar kaže na to, da v vrtcu večjo vlogo 
namenjajo knjižnični vzgoji, saj si vzgojiteljice izposojajo veliko knjig, jih potem predstavijo otrokom, ti 
pa pozneje knjižnico raje obiskujejo. Žal je pri ostalih kategorijah članov izposoja gradiva padla. Še 
najbolj zaskrbljujoče je, da je največji upad zabeležen pri osnovnošolcih, ki so z 49,8 % tudi 
najštevilčnejša kategorija v tej krajevni knjižnici. 

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 564 38 602 164 0 164 346 0 346 72 0 72 1146 38 1.184 

1 Filozofija. Psihologija 4.049 16 4.065 73 0 73 133 1 134 123 0 123 4.378 17 4.395 

2 Verstva 266  266 13 0 13 46 1 47 21 0 21 346 1 347 

3 Družbene vede 3.400 31 3.431 190 2 192 145 0 145 147 0 147 3.882 33 3.915 

5 Naravoslovne vede 1.897 51 1.948 148 8 156 489 1 490 129 0 129 2.663 60 2.723 

6 Uporabne vede 4.302 15 4.317 323 0 323 696 8 704 287 2 289 5.608 25 5.633 

7 Umetnost. Šport 4.546 2.408 6.954 278 89 367 1.430 535 1.965 347 587 934 6.601 3.619 10.220 

80 Jezikoslovje 921 130 1.051 2 0 2 35 0 35 22 6 28 980 136 1.116 

82.0 Literarna veda 240 0 240 7 0 7 12 0 12 0 0 0 259 0 259 

82 Leposlovje 45.607 195 45.802 3330 8 3.338 6.527 19 6.546 2879 8 2.887 58.343 230 58.573 

9 Geografija. Zgodovina 1.940 77 2.017 121 0 121 150 7 157 155 5 160 2.366 89 2.455 

Drugo 97 186 283 2 0 2 12 0 12 6 0 6 117 186 303 

Skupaj 67.829 3.147 70.976 4.651 107 4.758 10.021 572 10.593 4.188 608 4.796 86.689 4.434 91.123 

K - knjižno gradivo (med knjižnim gradivom so zajete tudi serijske publikacije); NK - knjižno gradivo 
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Graf 10: Izposoja gradiva po UDK skupinah. 
 

Podatke o izposojenem gradivu lahko analiziramo tudi z vidika namembnosti gradiva, to je na to ali je 
gradivo namenjeno odraslim ali mladini. Tudi tu so opazne precejšnje razlike med organizacijskimi 
enotami. Na nivoju celotne mreže je delež izposoje mladini namenjenega gradiva 45,6% in odraslim 
namenjenega gradiva 54,4 %.  Ob navedenem podatku, da je mladih članov 49 %, to pomeni, da si 
odrasli na dom v povprečju izposojajo več enot gradiva, mladina ma manj. Seveda se ta delež med 
organizacijskimi enotami ponovno precej razlikuje. V osrednji knjižnici prevladuje izposoja gradiva za 
odrasle (60,3 %), v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž izposoja gradiva za mladino (74,4 %), prav tako v 
Krajevni knjižnici Ivanjkovci (68,5 %), v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi pa izposoja gradiva za odrasle 
(54,3 %). 

Kot smo navajali že pri prirastu gradiva, stroka predpisuje vsakoletno uravnoteženo razmerje v nabavi 
leposlovnega in strokovnega gradiva, kjer bi naj bilo več strokovnega gradiva. Vendar se v praksi veliko 
več izposodi leposlovnega (64,3 %) kot strokovnega gradiva (35,7 %). 
 

 

Graf 9: Izposoja knjižnega in neknjižnega gradiva v obdobju 2010–2019. 
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Ločeno analiziramo tudi izposojo knjižnega in neknjižnega gradiva. Trend upadanja izposoje 
neknjižnega gradiva se nadaljuje tudi v letu 2019 in kljub odlični založenosti osrednje knjižnice z 
neknjižnim gradivom – v krajevnih knjižnicah so zbirke neknjižnega gradiva male - znaša v skupni 
izposoji izposoja neknjižnega gradiva le 4,9 %, še leta 2010 je znašala kar 18,9 %. Knjižnica se je temu 
dejstvu že ustrezno odzvala in je v letošnjem letu odpisala skoraj celotno zbirko zastarelih VHS kaset in 
na svojih prepolnih knjižnih policah naredila prostor aktualnejšemu knjižnemu gradivu. 

6.2. Medoddelčna izposoja gradiva 

Knjižnica svojim članom omogoča tako naročila oz. rezervacije gradiva v matični organizacijski enoti, 
katero člani obiskujejo, kakor tudi naročila gradiva iz drugih organizacijskih enot, v kolikor je gradivo v 
matičnem oddelku trenutno izposojeno ali ga knjižnica nima. 

Število rezervacij prostega oz. izposojenega gradiva se je v primerjavi z lanskim letom povišalo za 14,4 
% na 5.513. Vse več naročil opravijo preko spleta člani sami, in če je bilo v letu 2018 takih naročil 656, 
jih je bilo v letu 2019 že 1.744, kar pomeni 266 % povečanje. Ob slednjem je sicer potrebno upoštevati, 
da je knjižnica to storitev svojim članom ponudila šele s prehodom v novi sistem COBISS3/Izposoja 
meseca maja 2018, kljub temu je porast zelo velik in kaže na to, da člani v sodobnem času želijo in 
potrebujejo sodobne rešitve tudi na sicer klasičnem področju izposoje knjižničnega gradiva. 

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 388 359 1.082 268 2* x 2.115 = 4.230 

Vrnjeno gradivo v drugih enotah 350 370 473 196 1.389 

Rezervacije prostega/neprostega gradiva 4.200 516 512 285 5.513 

Izposoja gradiva iz arhiva 70 3 3 4 80 

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

 

Skupaj je bilo tako v letu 2019 med organizacijskimi enotami, prepeljanih 4.230 enot gradiva, k temu 
je potrebno prišteti še 1.389 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 2019 izposojenih 80 enot gradiva iz arhiva, kar v celotni arhivski zbirki, 12.627 
enot predstavlja zgolj 0,6 % in kaže na to, da bo potrebno arhivsko zbirko postaviti na novo, nekatera  
gradiva iz nje pa odpisati in trajno izločiti iz knjižnične zbirke. 

6.3. Medknjižnična izposoja gradiva 

Knjižnica svojim članom ponuja, da jim gradivo, ki ga knjižnica nima v svoji lasti, pridobi iz poljubne 
druge knjižnice, prav tako pa svoje gradivo izposoja drugim knjižnicam. Storitev je plačljiva, med 
Knjižnico Ormož in osrednjo območno knjižnico Ivana Potrča Ptuj pa že nekaj let medknjižnična izposoja 
poteka brezplačno. Ker je podobna praksa od lanskega leta sprejeta med osrednjimi in njihovimi 
osrednjimi območnimi knjižnicami na nivoju celotne Slovenije, se knjižnice poslužujejo naročil gradiva 
iz knjižnic izven njihove mreže le v primeru, če gradiva nima nobena od knjižnic znotraj mreže. 

Tabela 22: Medknjižnična izposoja. 

Izposoja gradiva med oddelki 2018 2019 INDEKS 

Gradivo naročeno iz knjižnice Ivana Potrča Ptuj 31 47 152 

Gradivo naročeno iz drugih knjižnic 19 10 53 

Gradivo dobavljeno iz knjižnice Ivana Potrča Ptuj 24 30 125 

Gradivo dobavljeno iz drugih knjižnic 6 10 167 

SKUPAJ 80 97 121 
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Iz preglednice razberemo, da se je medknjižnična izposoja, v primerjavi z letom 2018, zvišala in to tako 
na strani naročenih knjig naših članov iz drugih knjižnic, kot tudi dobave knjig iz naše knjižnice drugim 
knjižnicam. Razvidno je, da največ medknjižnične izposoje poteka med ormoško in ptujsko knjižnico, 
prav tako je več naročil gradiva iz ptujske knjižnice kot obratno, saj ima slednja precej višji  knjižnični 
fond tako zaradi dodatnega financiranja države kot tudi na račun obveznega izvoda publikacij. 

6.4. Izposoja e-knjig 

Knjižnica ponuja svojim članom dostop do portala Biblos, na katerem si lahko brezplačno izposojajo e-
knjige. Po prvih dveh letih, ko je bila izposoja zaradi nedodelanega sistema in majhne izbire e-knjig še 
zelo pičla, zadnja tri leta vse bolj narašča in je v letu 2019 dosegla 186 izposojenih enot, kar je za 100 
% več kot leto poprej. 

Ker gre pri e-knjigah za storitev, ki za svoje delovanje potrebuje uporabo dodatne tehnične opreme, je 
ta bolj zanimiva za mlajše uporabnike, saj so ti bolj vešči uporab te tehnologije. Izkazalo se je tudi, da 
bralniki niso primerni za prebiranje grafično zahtevnih gradiv, ampak predvsem leposlovnih knjig, kjer 
prevladuje golo besedilo. 

Da bi knjižnica storitev bolj približala svojim članom, je sprva nabavila dva e-bralnika, konec leta pa še 
tri dodatne, ki so na voljo tistim članom, ki bralnika nimajo bi pa radi prebirali e-knjige. 

Tabela 23: Izposoja e-knjig glede na kategorijo članov. 

 2018 2019 INDEKS 

Predšolski otroci 0 0 - 

Osnovnošolci 0 6 - 

Srednješolci 0 0 - 

Študenti 1 7 700 

Zaposleni 58 68 117 

Kmetje, gospodinje 0 1 - 

Upokojenci 7 5 - 

Nezaposleni 27* 99* 367 

Tuji državljani 0 0 - 

Pravne osebe* 0 0 - 

Organizacijske enote, drugo 0 0 - 

SKUPAJ 93 186 200 

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

Analiza izposoje e-knjig pokaže, da si e-knjige izposojajo samo določene kategorije članov, med 
katerimi prevladujejo zaposleni, nekaj malega je študentov in osnovnošolcev. Podatek o izposoji e-
knjig, ki je prikazan pri skupini nezaposlenih je nerealen. Te e-knjige so si povečini izposodile druge 
kategorije članov, ki zaradi zahtevne namestitve e-knjig raje uporabljajo naše bralnike. Zanimiv je tudi 
podatek, da e-bralnike uporabljajo osnovnošolci, odgovor pa je iskati v gradivu za domače branje in 
Cankarjevo priznanje, ki je zaradi velikega povpraševanja v knjižnici v fizični obliki pošlo, knjižnica pa 
ga ima na voljo tudi v obliki e-knjige. 
 

  



   Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2019 

29 

7. PREGLED POSLOVANJA PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH 
V nadaljevanju podajamo še pregled poslovanja ločeno po posameznih organizacijskih enotah. 

Osrednja knjižnica Ormož 

 2017 2018 2019 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 2.738 2.571 2.638 

- Dar 172 97 260 

SKUPAJ 2.910 2.668 2.898 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle / 1.580 1.722 

- Gradivo za mladino / 777 751 

SKUPAJ / 2.357 2.473 

Člani    

- Aktivni člani 2.559 2.525 2.340 

- Novovpisani člani 306 244 268 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS / 28.509 29.034 

Izposoja gradiva na dom /   

- Brez podaljšanj 47.123 42.951 41.598 

- S podaljšanjem 78.649 73.112 70.976 

Prireditve in dogodki 
2018 2019 

Dogodki Obiskovalci Dogodki Obiskovalci 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 101 2.027 107 2.644 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 99 3.241 124 3.548 

SKUPAJ 200 5.268 231 6.192 
 
 
 

Krajevna knjižnica Središče ob Dravi 

 2017 2018 2019 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 572 337 360 

- Dar 141 26 55 

SKUPAJ 713 363 415 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle / 179 191 

- Gradivo za mladino / 164 203 

SKUPAJ / 343 394 

Člani    

- Aktivni člani 328 287 292 

- Novovpisani člani 27 20 22 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 4.287 3.259 3.356 

Izposoja gradiva na dom    

- Brez podaljšanj 4.158 3.061 3.066 

- S podaljšanjem 6.579 4.929 4.758 

Prireditve in dogodki 
2018 2019 

Dogodki Obiskovalci Dogodki Obiskovalci 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 3 106 2 48 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 11 187 16 248 

SKUPAJ 14 293 18 296 
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Krajevna knjižnica Sveti Tomaž 

 2017 2018 2019 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 464 408 399 

- Dar 98 36 83 

SKUPAJ 562 442 482 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle / 134 178 

- Gradivo za mladino / 291 283 

SKUPAJ / 425 461 

Člani    

- Aktivni člani 327 327 314 

- Novovpisani člani 37 27 35 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 5.582 4.786 4.757 

Izposoja gradiva na dom    

- brez podaljšanj 6.693 5.663 5.371 

- s podaljšanjem 13.832 11.234 10.593 

Prireditve in dogodki 
2018 2019 

Dogodki Obiskovalci Dogodki Obiskovalci 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 5 147 6 312 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 24 413 28 753 

SKUPAJ 29 560 34 1.065 
 
 
 

Krajevna knjižnica Ivanjkovci 

 2017 2018 2019 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 2.601 459 394 

- Dar 3.965 67 91 

SKUPAJ 6.566 526 485 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle / 297 192 

- Gradivo za mladino / 202 267 

SKUPAJ / 499 459 

Člani    

- Aktivni člani / 241 203 

- Novovpisani člani / 48 17 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 164 3.120 2.615 

Izposoja gradiva na dom    

- Brez podaljšanj / 3.842 2.811 

-S podaljšanjem / 6.366 4.796 

Prireditve in dogodki 
2018 2019 

Dogodki Obiskovalci Dogodki Obiskovalci 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 3 119 3 166 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 15 239 33 622 

SKUPAJ 18 358 36 788 
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8. KNJIŽNIČNE PRIREDITVE IN USPOSABLJANJA UPORABNIKOV 
Kot vsako leto se je v vseh organizacijskih enotah zvrstila vrsta knjižničnih dogodkov od raznih kulturnih 
prireditev, med katerimi prevladujejo literarni večeri in pravljične urice, strokovnih predavanj, 
predstavitev knjig, raznih dogodkov izvajanih v okviru projektov, ustvarjalnih in drugih delavnic ter 
drugih oblik spodbujanja branja, in sicer tako v prostorih knjižnice kot tudi izven nje. Knjižnica je 
sodelovala tudi v več projektih promocije branja v organizaciji drugih knjižnic ali ustanov. V letu 2019 
je bilo izvedenih 112 knjižničnih prireditev za odrasle, ki jih je obiskalo 3.058 obiskovalcev. Za otroke in 
mladino smo pripravili 67 prireditev, od tega 42 pravljičnih ur, 4 gledališko-lutkovnih predstav, ki so jih 
izvedli zunanji izvajalci, 5 delavnic, 3 prireditve v soorganizaciji z drugimi ustanovami, izvedenih je bilo 
tudi 5 pravljičnih ur izven knjižnice in še 8 pravljičnih uric za učence posebnega programa. Vseh 
obiskovalcev prireditev za otroke je bilo 1.799. 

Za bralno pismenost ter širjenje bralne kulture skrbimo z rednim izvajanjem bibliopedagoških ur, ki 
potekajo v okviru organiziranih skupin, ki običajno obiščejo knjižnico ali jih po dogovoru obiščejo 
knjižničarke ter izvedejo pravljično uro ali promovirajo bralno kulturo, še zlasti promovirajo kvalitetno 
mladinsko branje, na kakšen drugačen način. Za otroke in mladino je v letu 2019 bilo izvedenih 120 
bibliopedagoških ur, katerih se je udeležilo 2.464 obiskovalcev. Za odrasle je bilo izvedenih 8 
organiziranih usposabljanj, katere je obiskalo 112 udeležencev. V projekte vzpodbujanja branja za 
mlade uporabnike je bilo vključenih 908 otrok in mladih. 

V letnem programu je bilo načrtovanih 191 knjižničnih dogodkov (105 za otroke in mladino, 86 za 
odrasle) izvedenih pa je bilo 307, in sicer 187 za mlade uporabnike in 120 za odrasle uporabnike. V letu 
2019 je bilo vseh obiskovalcev in sodelujočih v projektih vzpodbujanja branja 8.341. Načrtovano število 
dogodkov je preseženo za 61 %. 

Tudi iz vsebinskega vidika je bila izvedena velika večina knjižničnih dogodkov, ki smo si jih zastavili v 
Programu dela za leto 2019. Izveden ni bil načrtovani natečaj v sklopu projekta Dragotine/Bogastvo 
mojega kraja. Pobudnik in nosilec širše projektne ideje je bila Gimnazija Ormož, ki je povezovala več 
organizacij, a tekom leta je z njihove strani zamrla vsakršna aktivnost. Zaradi neodzivnosti otrok v letu 
2019 ni bil izveden Mega kviz. Glede na številne izvedene knjižnične dogodke, ki dajejo poudarek 
knjigam, branju ter uporabnemu znanju, ki ga obiskovalci pridobijo z obiskom teh prireditev, ostaja 
knjižnica  glavni in najpomembnejši kulturni center v vseh treh občinah ustanoviteljicah. 

Za prireditve je knjižnica načrtovala porabiti 3.100 EUR. Dejansko strošek je bil večji in je znašal 
5.535,53 EUR. V največji meri so bile prireditve financirane iz projekta študijskih krožkov, in sicer v višini 
2.829,04 EUR, občine so skupaj zanje namenile 2.601,01 EUR. Iz lastnih sredstev je bilo za prireditveno 
dejavnost namenjenih 105,48 EUR. 

8.1. Prireditve za odrasle obiskovalce knjižnice po lokacijah 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je v letu 2019 izvedla 112 dogodkov za odrasle, katere je skupaj 
obiskalo 3.058 obiskovalcev.  

V osrednji knjižnici v Ormožu je bilo izvedenih 99 dogodkov za odrasle obiskovalce. 

 15 literarnih večerov, 

 7 strokovnih predavanj, 

 2 domoznanska večera, 

 63 srečanj študijskih krožkov, 

 7 dogodkov spodbujanja branja, 

 in 5 drugih dogodkov. 
 

Dogodke v osrednji knjižnici je obiskalo 2.532 obiskovalcev. Krajevna knjižnica Središče ob Dravi je v 
letu 2019 pripravila 1 literarni večer ter 1 delavnico. Skupno ju je obiskalo 48 obiskovalcev. Skozi vso 
leto so se redno srečevali tudi člani Bralnega kluba Središče ob Dravi. V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 
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je bilo izvedenih 6 dogodkov za odrasle, ki jih je skupaj obiskalo 312 obiskovalcev. Ti so bili: 1 strokovno 
(potopisno) predavanje, 1 literarno-domoznanski večer, 3 ustvarjalne delavnice in 1 pogovorni večer. 
V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž se je skozi vse leto srečeval tudi bralni klub. Krajevna knjižnica 
Ivanjkovci je leta 2019 gostila eno otvoritev razstave z domoznanskim večerom, eno ustvarjalno 
delavnico in en literarni večer. Prireditve za odrasle je obiskalo 166 udeležencev. 

Tabela 24: Prireditve za odrasle (skupno). 

PRIREDITVE ZA ODRASLE 
Št. dogodkov 

2018 

Št. dogodkov 

2019 
INDEKS 

Št. obiskovalcev 

2018 

Št. obiskovalcev 

2019 
INDEKS 

Literarni dogodki 20 18 90 1.069 1.080 101 

Strokovna predavanja 17 7 41 500 474 95 

Domoznanski večeri 1 3 300 35 229 654 

Delavnice 1 6 600 36 145 403 

Srečanja študijskih krožkov 42 63 150 270 743 275 

Drugi dogodki za odrasle 14 6 43 414 232 56 

Dogodki spodbujanja branja 17 9 53 129 155 120 

SKUPAJ 112 112 100 2.453 3.058 125 

8.1.1. Knjižnični dogodki za odrasle v osrednji knjižnici 

Pravljični večer za odrasle 
Vsako leto pričnemo prireditve za odrasle s pravljičnim večerom za odrasle, ki poteka v organizaciji 
Mariborske knjižnice, kateri se pridružijo tudi druge slovenske splošne knjižnice. Izjemnim 
pripovedovalcem zgodb, katerim radi prisluhnemo, se jim od srca nasmejemo, nas spodbudijo k 
razmišljanju o življenju, čaru branja in pripovedovanja in še čem, se je kot glasbeni gost, 10. januarja, 
pridružil še kitarist Jan Brodnjak. V letu 2019 so naši gostje bili: Lea Hedl, Agica Kovše, Tatjana Jamnik 
in Suzana Slavič iz Mariborske knjižnice, Jure Bohinec iz Mestne knjižnice Kranj in Vesna Radovanovič 
iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.  
 

 

Pravljični večer za odrasle. (Foto: Knjižnica Ormož) 

 

Predstavitev knjige Jožeta Rozmana Čar vina 
Knjiga Čar Vina avtorja Jožeta Rozmana, publicista, pisca o vinu in kulinariki ter degustatorja, govori o 
njegovem osebnem odnosu do vina skozi izkušnje in spoznanja v vseh njegovih razsežnostih ter 
dimenzijah. Čar vina zmore vsakomur približati to civilizacijsko dobrino, brez katere si današnjega sveta 
in življenja ne moremo zamišljati. Z avtorjem se je 24. januarja pogovarjal Samo Simonič. 
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Samo Simonič in Jože Rozman sta predstavila knjigo Čar vina. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Dan odprtih vrat ob slovenskem kulturnem prazniku 
Knjižnica je slovenski kulturni praznik proslavila z dnevom odprtih vrat, ko smo medse povabili 
obiskovalce željne branja, ljubitelje glasbe  in fotografij. Trobilni kvartet Ormož je pod vodstvom Slavka 
Petka odigral pozdrav prazniku. Obiskovalce so glasbeniki počastili z dvajsetminutnim repertoarjem 
slovenskih ljudskih in slovenskih že ponarodelih pesmi. Gost je bil tudi ljubiteljski fotograf Tomaž 
Bolcar, ki je predstavil pokrajinske fotografije gorskega sveta in bližnje posnetke planinskega cvetja. 
Tomaž Bolcar je namreč dolgoletni oskrbnik visokogorske planinske postojanke in večina podob je 
nastala na poteh in brezpotjih Kamniško Savinjskih Alp. Fotografije so se predvajale ves čas odprtosti 
knjižnice, o njih so se obiskovalci medtem pogovarjali z avtorjem. 
 

 

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

Samo Rugelj – Resnica ima tvoje oči  
Samo Rugelj, publicist, urednik in založnik, ljubiteljski pohodnik in tekač, znan po mnogih strokovnih 
delih, esejih in kolumnah, je v pogovoru  z urednikom knjige,  Orlandom Uršičem iz Založbe Litera, 
predstavil svoj romaneskni prvenec Resnica ima tvoje oči. Knjiga govori  zgodbo o moškem, ki ve, kaj 
bi počel v pokoju, vendar ima življenje z njim druge načrte. Je pripoved o času, minljivosti in 
nepovratnosti ter nespremenljivosti ključnih dogodkov v času. Vsi umremo, kdaj in kako, to je druga in 
vsakič drugačna zgodba. 
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Samo Rugelj. Pater Karel Gržan. Bronja Žakelj. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Predavanje patra Karla Gržana – O mojstrovini ironizacije in smeha, ki osebno in družbeno osvobaja 
Neobičajen duhovnik, magister teologije in doktor literarnih ved je svoje življenje posvetil razdajanju 
in preučevanju medčloveških odnosov ter ljudem v stiskah. 25. februarja 2019 nam je v Knjižnici Ormož 
predaval o tem, kako in zakaj lahko smeh osvobaja, prežene notranje tegobe, prispeva k pristnejšim 
odnosom in telesno krepi. 

Literarni večer z Bronjo Žakelj – Belo se pere na devetdeset  
Ormoško knjižnico je v četrtek, 28. marca 2019, obiskala avtorica ene najbolj branih in prodajanih knjig 
prejšnjega in letošnjega leta Bronja Žakelj. Njena uspešnica Belo se pere na devetdeset je v zelo 
kratkem času doživela že četrti ponatis, pisateljica je dobitnica Kresnika ter je bila tudi nominirana za 
Delovo osebnost leta 2018. V pogovoru je spregovorila o svojem skoraj idiličnem otroštvu ter hudih 
preizkušnjah, ki so jo pričakale v nadaljevanju: izguba za izgubo, borba z eno najhujših oblik raka, strah, 
bolečina. A z neverjetnim pogumom, močjo in podporo posebnih ljudi v življenju ji je vse uspelo 
premagati. 

Milan Krajnc – Kako biti to, kar si? 
V predavanju Milana Krajca »Kako biti to, kar si?« smo s pomočjo pedagoga, fizika, psihoterapevta in 
kriznega vodja spoznavali vzroke slabih odnosov, govorili o spoznavanju samega sebe ter o razmerju 
med fiziko in psihologijo. Kako komunicirati, predvsem pa kako komunicirati uspešno tako s sabo kot 
drugimi, ni lahka naloga – je pa nekaj, kar se je potrebno naučiti, to pa lahko stori vsak izmed nas. Nas 
je poučil predavatelj. 

Literarni večer z Dominiko Cajnko – predstavitev prvenca Moji Biseri 
Na svetovni dan poezije, 21. marca 2019, smo gostili prav posebno pesnico, Dominiko Cajnko iz 
Mihovec pri Veliki Nedelji, ki je predstavila svoj pesniški prvenec Moji prvi biseri. Dominika je oseba s 
cerebralno paralizo, vključena v zaposlitvene aktivnosti Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dr. 
Marijana Borštnarja Dornava in v Varstveno delovni center Ormož. Dominika s pesmimi izreka svojo 
resnico, doživljanje sveta in neizmerno hvaležnost staršem, prijateljem in njej ljubim ljudem. Na poti 
nastajanja, zapisovanja in izdaje njenih pesmi so ji največ pomagale mama Silva Cajnko, Aleksandra 
Bolčević in Polona Berlak (specialna pedagoginja), ki je tudi sodelovala v pogovoru na predstavitvi. 

Literarni večer z dr. Petrom Čeferinom 
Nespodobnega odvetnika, kot je bil že davno tega označen zaradi svojega zavzemanja za pravico 
odvetnika, da za obrambo stranke izrabi vsa zakonita sredstva, dr. Petra Čeferina, smo 11. aprila 2019 
gostili v Knjižnici Ormož, kjer se je z njim pogovarjal urednik Založbe Litera Orlando Uršič. V pogovoru 
z izvrstnim odvetnikom in njegovem pisateljevanju, življenju in anekdotah, kakor tudi novo izdanemu 
kriminalnemu romanu, Sodni dnevi, je bilo povedano veliko, predvsem pa se je v njem pokazala 
človeška plat pisatelja in pravnika, ki čut za človeka vsekakor ima. 
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Dominika Cajnko: Moji prvi biseri. Peter Čeferin in Orlando Uršič. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Noč knjige: Popotniški vtisi dr. Mateja Mertika  
Tudi v ormoški knjižnici je noč knjige potrkala na vrata domišljije! Dr. Matej Mertik, znanstvenik, pesnik, 
pisatelj in vedno zanimiv ter iskriv sogovornik, je s prisotnimi delil svoje popotniške vtise in 
literarizirane zapise. Potoval je po Irski, Novi Zelandiji, Francoski Polineziji, Avstraliji, Švici, spregovoril 
je o svoji izkušnji pred kratkim prehojene Jakobove poti El Camino, na kateri je v treh tednih prehodil 
več kot 800 km. Na potovanjih srečuje in spoznava zanimive ljudi, se zapleta v nenavadne dogodivščine, 
zelo rad zapisuje svoja razmišljanja in snuje zgodbe. Poleg že izdanih potopisnih del je z obiskovalci delil  
še drobce neobjavljenih pesmi in zapisov, ki so nastali na teh poteh. 
 

      
 

 

Noč knjige z dr. Matejem Mertikom. Slovenski dnevi knjige z Milanom Petkom Levokovom in 
Orlandom Uršičem. Evropski dan parkov – skrivnosti grajskega parka. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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Literarni večer: Milan Petek Levokov 
Odkar je Unesco 23. april proglasil za svetovni dan knjige, ga slavimo po vsem svetu, na Slovenskem 
kar cel teden. Tudi v Ormožu se pridružujemo množici dogodkov, usmerjenih k dvigovanju zavesti o 
branju in sodelujemo z Društvom slovenskih pisateljev v projektu Slovenski dnevi knjige. V gosteh je bil 
Milan Petek Levokov, ki je otroštvo preživel v Veliki Nedelji, živi in ustvarja pa na Primorskem, kjer dela 
kot sodnik na sodišču v Novi Gorici. Z gostom se je pogovarjal Orlando Uršič, direktor in glavni urednik 
Založbe Litera, pri kateri Milan Petek izdaja svoja dela. Najbolj svež je roman Fant z zlato kitaro. 
Obiskovalci so dobili odgovore na mnoga vprašanja, med drugim tudi od kod črpa moč in navdih za 
pisanje, kako ga določala Prlekija in kaj mu pomeni Primorska, kdo piše bolj zanimive zgodbe, življenje 
sodnika ali domišljija? 

Predstavitev knjižice Skrivnosti grajskega parka in priložnostna razstava 
Ob evropskem dnevu parkov, ki ga obeležujemo 24. maja, in v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja, 
smo prisluhnili Urški Kiselak, Katarini Vaupotič in Aleksandru Štumbergerju, ki so pripovedovali o 
nastanku knjižice z naslovom Skrivnosti grajskega parka. Knjižica je nastala kot rezultat 16. mladinskega 
raziskovalnega tabora, ki je potekal poleti 2018 v organizaciji RKS OZ Ormož in Medobčinske LAS 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Med predstavitvijo smo si ogledali tudi fotografije mnogih 
najpomembnejših dreves ormoškega parka. 

Literarna delavnica kreativnega pisanja z Davidom Bedračem 
20. junija 2019 smo izvedli literarno delavnico kreativnega pisanja z doktorjem Davidom Bedračem,  
pesnikom, piscem kratkih zgodb, profesorjem slovenščine in literarnim mentorjem. David Bedrač piše 
literarne kritike in članke s področja literature in kulture ter vodi literarne delavnice, tabore, klube in 
je mentor številnim, danes uveljavljenim, mladim avtorjem po vsej Sloveniji.  

Psihofizično zdravje, predavanje  Sanele Banović  
Sanela Banović pravi, da s svojimi predavanji želi Sloveniji vrniti to, kar ji je ta podarila v zadnjih devetih 
letih. Ne želi, da si jo zapomnimo kot zdravnico, saj je to le poklic, ki ga opravlja med pol osmo in pol 
četrto uro, pač pa kot človeka. In takšno je bilo tudi njeno predavanje. Življenjsko. 27. junija je napolnila 
Dom kulture v Ormožu in z nami delila svoje znanje, izkušnje ter nas opomnila, kako malo je potrebno, 
da smo lahko srečni. 

Četrtkovi zeleni popoldnevi 
Poletni četrtkovi zeleni popoldnevi so se tudi v letu 2019 odvijali na vrtni terasi ormoške knjižnice. V 
sproščenem vzdušju, med druženjem v prijetnem okolju zunanjega knjižničnega vrta, smo tudi to 
poletje, vsak julijski in avgustovski četrtek 2019, pridobivali nova znanja drug od drugega, od zunanjih 
sodelavcev in strokovnjakov, spoznavali in poglabljali znanja o zeliščih, ki jih najdemo v neokrnjeni 
naravi ali jih gojimo doma, njihovo vrednost v prehrani, domači lekarni, preventivno moč pri mnogih 
zdravstvenih težavah, v kozmetične in negovalne namene. Izvedenih je bilo 8 srečanj, ki jih je 
obiskovalo od 15 do 32 oseb. Minka Gantar je predstavila knjigi Ko imajo hormoni žur in Ko ima življenje 
žur, Zvonko Pukšič – Moja Biodežela je predaval na temo  Modrost narave za odgovorne ljudi, z Iztokom 
Luskovičem smo postali  Zeliščarji za en dan in obiskali njegovo ekološko zeliščarsko njivo v Čukovi 
grabi, Veronika in Uroš Plantan sta predstavila knjigo  Medicina svete Hildegarde, Dominik Bombek, 
strokovni sodelavec Naravnega rezervata Ormoške lagune, je predaval o biotski raznovrstnosti, Nuša 
Topolovec je povedala, kaj so eterična olja, varna uporaba eteričnih olj v vsakdanjem življenju, vpliv 
eteričnih olj na naše počutje in zdravje, Maja Botolin Vaupotič  je predavala O vsestranski  uporabnosti 
murv in svilogojstvu pri nas. Za konec smo obiskali zemljanko in spoznali način gojenja in promocije 
zelišč na kmetiji Zelišča Kolarič. 

Dnevi poezije in vina 
Dnevi poezije in vina so kot vsako leto tudi letos obiskali ormoško knjižnico, kjer nas je v večernih urah 
na prostem pričakalo pesniško branje hrvaškega pesnika in prevajalca Gorana Čolakhodžića in 
nemškega pesnika, esejista in prevajalca angloameriške poezije Jana Wagnerja, nato pa še – kot se za 
priložnost in v duhu mednarodnega festivala spodobi – kozarec odličnega vina. Branje poezije je vodila 
in prevode pesmi brala Katja Šifkovič. 
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Dnevi poezije in vina 2019. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Domoznanski večer Ormož nekoč, danes, jutri – Ormoški obrtniki 
V okviru praznika Krajevne skupnosti Ormož, ki je bil to leto v znamenju obrtnikov in obrtništva, smo 
na pogovor povabili lokalne obrtnike Danila Korotaja, Davorina Korparja, Antona Kosija ter župana 
Občine Ormož, Danijela Vrbnjaka. Obrtniki so nas popeljali v preteklost oziroma v začetke obrtniške 
poti, povedali so nam, kako dojemajo svoj položaj danes in opozorili na probleme, s katerimi se 
soočajo. Spregovorili smo o začetkih, zgodovini in viziji Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož, 
ki je bila ustanovljena leta 1969, v istem letu kot nacionalna Zveza obrtnih združenj Slovenije, in je torej 
praznovala 50 let delovanja. Obrtniki in župan so nam zaupali tudi svoja pričakovanja in vizije za 
prihodnost. Večer nam je popestril ženski gasilski pevski zbor. 
 

 

Domoznanski večer: Ormož nekoč, danes, jutri. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Literarno srečanje s člani Slovenskega centra PEN in z literarnimi ustvarjalci domačega okolja 
Člani Slovenskega centra PEN so na pobudo Franca Mikša 9. oktobra 2019 obiskali Ormož. Ogledali so 
si knjižnico, Ormož in okolico ter obisk zaključili z literarnim srečanjem. Prisluhnili smo literarnim 
utrinkom Ifigenije Simonović, Tanje Tuma, Vladimirja Gajška ter domačim ustvarjalcem – Blanki 
Erhartič, Davorinu Bešvirju, Ani Zemljič in Sandri Kumer. Dogodek je glasbeno popestrila mlada 
harfistka Pia Škorjanec. 

Ustvarjalna delavnica FIMO mase 
Obiskovalci vedno bolj prepoznavajo knjižnico tudi kot prostor ustvarjanj. V zadnjem tednu septembra 
je bila izvedena delavnica izdelovanja nakita iz FIMO mase. Udeleženci so spoznali nove tehnike 
obdelave in oblikovanja tega materiala ter si izdelali unikatne izdelke. 
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Predstavitev pesniške zbirke Pocvétaje Cirila Vnuka 
Na predstavitvi knjige Pocvétaje smo 17. oktobra prisluhnili Cirilu Vnuku, avtorju pesmi v domačem 
narečju, ki mu pravi "ormožanščina". Pogovor je vodil Leon Lah. Večer je popestril Miklavževski oktet. 
Dogodek je bil organiziran v sodelovanju s Kulturno turističnim društvom Miklavž pri Ormožu. 
 

 

Ciril Vnuk: Pocvétaje (Foto: Knjižnica Ormož) 

Projekcija filma o Stanku Čurinu 
Ob 90. obletnici rojstva našega rojaka, častnega občana in vinskega svetovljana Stanka Čurina, smo v 
sodelovanju z Občino Ormož  pripravili, po odkritju doprsnega kipa Stanku Čurinu, predpremierno 
predstavitev filma o njegovem življenju in delu, ki je nastal v produkciji RTV SLO – TV Maribor. Prireditev 
je potekala 8. novembra 2019 v sklopu Martinovanja v Ormožu,  v aleji pred ormoškim gradom in Beli 
dvorani Grajske pristave Ormož. 

Postavitev Rastoče knjige Ormoža – pogovor z Denisom Žuranom 
Na Martinov petek, 8. novembra, je knjižnica v soorganizaciji z JSKD-jem in Pokrajinskim muzejem Ptuj-
Ormož, v Beli dvorani Grajske pristave, postavila že četrto Rastočo knjigo Ormoža, katere slavnostni 
govornik je bil podpredsednik Državnega sveta Matjaž Švagan. Postavitev rastoče knjige je bila del 
odprtja razstave Malek. Knjižnica je ob tej priložnosti pripravila  literarni pogovor z Denisom Žuranom, 
avtorjem pesniške zbirke Na sončni strani galaksije. 

Pridružitev Prekmurja matični državi 
14. novembra 2019 smo v okviru stoletnice priključitve Prekmurja k matični državi, ki smo jo obeležili 
v preteklem letu, gostili Francija Justa, profesorja slovenščine, publicista in literarnega zgodovinarja ter 
dr. Klaudijo Sedar, slovensko latinistko in splošno jezikoslovko, ki sta predstavila svoja prispevka 
"Prekmurje ob zgodovinski prelomnici 1919". Govorila sta o zgodovinskih dejstvih, literarnih 
prekmurskih ustvarjalcih in jeziku kot o ljudeh, ki so prispevali k priključitvi Prekmurja Sloveniji. 

Teden splošnih knjižnic 
Teden splošnih knjižnic je potekal med 18. in 22. novembrom in je bil v duhu zelenih knjižnic. V tednu 
splošnih knjižnic smo pripravili predstavitev projekta Knjižnica Ormož – Zelena knjižnica in otvoritev 
gostujoče razstave Nacionalne i sveučilišne knjižnice Zagreb, ki je predstavljala 6 najboljših zelenih 
knjižnic v letu 2018 po izboru Mednarodnega knjižničarskega združenja IFLA. Poleg kitajske, madžarske, 
romunske, iranske in kenijske knjižnice, je bil nagrajen tudi projekt Zelena knjižnica za zeleno Hrvaško 
– Zeleni festival Nacionalne i sveučilišne knjižnice Zagreb (O)krenimo na zeleno, na katerem je aktivno 
sodelovala tudi ormoška knjižnica.  

Literarni večer Mitja Čander: Slepec 
V sklopu praznovanja Tedna splošnih knjižnic smo četrtkov popoldne, 21. novembra, preživeli v družbi 
zelo aktualnega pisca, Mitja Čandra, direktorja založbe Beletrina in urednika zbirke Beletrina, esejista, 
scenarista in šahista, ki je skupaj z direktorjem in glavnim urednikom založbe Litera, Orlandom Uršičem, 
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predstavil svoj romaneskni prvenec Slepec. Roman govori o moškem srednjih let, ki je v skladu z 
medicinsko definicijo slep, čeprav ima še pet odstotkov vida.  
 

 

Priznanje za urejenost okolice. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Ta veseli dan kulture: glasbeni nastop Tamburašev iz Cirkulan 
Na predvečer tega veselega dneva kulture, 2. decembra, smo v Knjižnici Ormož gostili Tamburaše iz 
Cirkulan, ki delujejo pod okriljem Kulturnega društva Cirkulane. Večer so nam popestrili s haloškimi 
polkami, primorskimi valčki in ljudskimi pesmimi iz Haloz, kot sta Možek ide na oranje, Stara sem, 
nevolna sem in druge. Iz Haloz so nas pripeljali v Prlekijo s pesmijo Pri sosedi se že kadi in nam zelo 
znano pesmijo Dere sen jaz mali bija, ki smo jo z veseljem pomagali zapeti. Prav tako so nas ponesli še 
čez Muro s prekmursko pesmijo Marko skače in drugimi. 
 

 

Ta veseli dan kulture 2019. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Zaključek Bralne značke za odrasle 2019: Alma Karlin – Kolumbova hči 
Ob zaključku bralne značke za odrasle smo 5. decembra v popoldanskih urah prisluhnili osupljivi 
predstavitvi o življenju in delu Alme Maksimilijane Karlin, svetovne popotnice in pisateljice, ki jo je 
pripravila Barbara Trnovec, univerzitetna diplomirana kulturna antropologinja in etnologinja ter 
kustosinja v Pokrajinskem muzeju Celje, ki je hkrati njena velika poznavalka. Njeni potopisi iz zbirke 
kratkih zgodb »Popotne skice« so bili tudi med najbolj priljubljenimi knjigami v sklopu sezone bralne 
značke za odrasle, ki je potekala na temo potopisi, in sicer od marca in vse do konca novembra. Ob 
koncu predstavitve je sledila podelitev priznanj bralne značke za odrasle 2019. Bralno značko za odrasle 
2019 je zaključilo 56 bralcev, kateri so ob koncu prireditve prejeli priznanja in knjižna darila. 
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Zaključek Bralne značke za odrasle 2019. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Vinske zgodbe: Bojan Kobal: haloška vina 
Z željo, da bi popularizirali znanje o vinih, vinogradništvu in vinarstvu, spoznavali in osveščali kulturo 
pitja vina, širili poznavanje različnih vrst vin ter značilnosti različnih vinorodnih okolišev smo 12. 
decembra gostili predavanje enega najbolj prepoznavnih in cenjenih slovenskih enologov, Bojana 
Kobala. Pozornost je namenil haloškim vinom svoje blagovne znamke Kobal Wines. Zakaj so ta vina 
tako posebna ter kaj je tisto, kar jim daje posebno aromo in kakovost. Njegovo vino je prejelo številne 
pohvale, med drugim tudi v elitni vinski reviji Decanter, kjer so ga poimenovali kot »kralja 
sauvignonov«. 

8.1.2. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 

Literarni večer – Feri Lainšček 
23. oktobra 2019 nam je večer v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi popestril prekmurski pisatelj in 
pesnik Feri Lainšček, ki je hkrati prejemnik številnih nagrad. V pogovoru z direktorjem in glavnim 
urednikom založbe Litera, Orlandom Uršičem, je predstavil svoja novejša romana Češnjev cvet in 
Zadoščenje ter pesniško zbirko NE. Ob zanimivih informacijah o samih delih smo prisluhnili 
avtorjevemu branju nekaterih pesmi iz pesniške zbirke NE, ob katerih so se obiskovalci iz srca 
nasmejali. Za bolj čustveno in dramatično dogajanje pa sta poskrbeli gostja Vesna Radovanović in Jana 
Petek, ki sta brali posamezne odseke iz omenjenih romanov. 
 

 

Feri Lainšček in Orlando Uršič v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi. 
(Foto: Knjižnica Ormož) 
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25. novembra je bila v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi izvedena delavnica polstenja. S pomočjo 
Silve Kelemina so si udeleženci ustvarili unikatne izdelke iz ovčje volne. 

V knjižnici se je od meseca marca do novembra izvajala tudi Bralna značka za odrasle 2019. 

Skozi vse leto je v Središču ob Dravi potekal študijski krožek Bralni klub. 

8.1.3. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 

V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž je bilo izvedenih 6 dogodkov za odrasle, ki jih je skupaj obiskalo 312 
obiskovalcev. 

Potopisno predavanje 
Član Planinskega društva Maks Meško Ormož Miro Rakuša je 18. februarja v sliki in besedi predstavil 
alpinistično odpravo, ki je leta 2007 osvojila najvišji vrh ameriške celine, 6962 m visoko Aconcaguo. 

Literarno-domoznanski večer 
V sodelovanju z župnijo Sveti Tomaž je 28. junija v Kulturnem domu Sveti Tomaž potekala predstavitev 
knjige Fara Tomaževska, 300 let župnije Sveti Tomaž. V pogovoru, ki ga je vodila Mateja Hržič, so 
sodelovali urednik Bojan Hebar, župnik Tomislav Roškarič in župan Mirko Cvetko. Prisluhnili smo lahko 
številnim zanimivostim iz župnijske kronike in spoznali tomaževskega človeka skozi čas. 
 

 

Literarno-domoznanski večer: Fara Tomaževska. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Delavnica kreativnega pisanja z dr. Davidom Bedračem 
V prostorih knjižnice smo se 21. oktobra srečali z dr. Bedračem, ki vodi literarne delavnice, tabore,  
klube in je mentor številnim, danes uveljavljenim, mladim avtorjem po vsej Sloveniji. 

Delavnica izdelovanja prazničnih voščilnic 
Člani Društva upokojencev Sveti Tomaž so 18. novembra v prostorih knjižnice izdelovali unikatne 
praznične voščilnice iz papirja. 

Delavnica izdelovanja adventnih venčkov iz naravnih materialov 
Pod vodstvom domačina Marka Vihra je potekala tradicionalna delavnica izdelovanja unikatnih 
adventnih venčkov iz naravnih materialov. Potekala je 27. novembra in kakor običajno so se je tudi v 
letu 2019 udeležili številni prebivalci Svetega Tomaža in okolice. 

Pogovorni večer z Ditko 
Na Ta veseli dan kulture, 4. decembra, je v Kulturnem domu Sveti Tomaž potekal pogovorno-glasbeni 
večer z mlado koroško glasbenico Ditko. Spregovorila je o svojih glasbenih začetkih, sodelovanju s 
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pesnikom Ferijem Lainščkoma in nas na prijeten način spodbudila naj prisluhnemo sebi in si kot ona v 
pesmi rečemo: Ne bodi, kar nisi.  Z gostjo se je pogovarjala Mateja Hržič. 
 

V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž se je med mesecem marcem in novembrom izvajala bralna značka za 
odrasle. Skozi vse leto (razen v poletnih mesecih) je v knjižnici enkrat mesečno potekalo srečanje 
bralnega kluba. 

8.1.4. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Ivanjkovci 

Predstavitev pesniške zbirke Anje Lazar Prostor za pesem 
Literarni večer z mlado ustvarjalko, devetošolko Osnovne šole Ivanjkovci, ki je pod mentorstvom 
učiteljice Brigite Fridl izdala svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Prostor za pesem. V pesniški zbirki 
je zbranih 40 pesmi, ki so nastajale zadnjih pet let, predgovor, v katerem je izrazil oceno zbirke, je 
napisal Tone Partljič. Izdajo pesniške zbirke je sofinancirala tudi občina Ormož. Pogovor z mlado 
pesnico je vodila učiteljica Marjetka Pfajfar. Literarni večer so popestrili Anjini sošolci, ki so pod 
mentorstvom učitelja Leona Laha uglasbili, odigrali in zapeli nekaj njenih pesmi.  
 

      

Predstavitev pesniške zbirke Anje Lazar: Prostor za pesem. 
Otvoritev razstave ob 100-letnici smrti dr. Franca Simoniča. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Domoznanski večer z otvoritvijo razstave 
Ob 100-letnici smrti dr. Franca Simoniča, bibliotekarja in slovenskega bibliografa, ki se je rodil in 
otroštvo preživel v Ivanjkovcih, je bila pripravljena razstava o njegovem življenju in delu. Objavljal je 
slavistične in zgodovinske članke, a svoje življenjsko delo posvetil bibliografiji. Po petindvajsetih letih 
zbiranja je pripravil slovensko bibliografijo od prve Trubarjeve knjige (1550) do leta 1900, ki je prva 
retrospektivna bibliografija v slovenščini in še danes velja za temeljni slovenski bibliografski vir. 
Razstavo z gradivom iz družinske zapuščine je postavila njegova pravnukinja Breda Ilich Klančnik, 
umetnostna zgodovinarka ter prejemnica Valvasorjeve nagrade za življenjsko delo. Pri postavitvi 
razstave so sodelovali tudi Simoničevi sorodniki prof. ddr. Barica Marentič Požarnik, prof. Sergej 
Pavličev ter družina Žličar. 

Delavnica izdelovanje novoletnih okraskov iz gline 
V Knjižnici Ivanjkovci smo gostili lončarko Jelko Krajnc in pod njenim vodstvom izdelali čudovite 
božično-novoletne okraske iz gline. 

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, gledališko-lutkovne 
predstave in ustvarjalne delavnice. Skupaj je bilo načrtovanih 60 prireditev za mladino, izvedenih je 
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bilo 67. Dogodke, namenjene otrokom in mladini, je obiskalo 1.799 obiskovalcev, kar je v primerjavi z 
letom 2018 za 8 % manj. 

Tabela 25: Pregled kulturnih prireditev za mlade. 

PRAVLJIČNE URE 
Število prireditev Število obiskovalcev 

2018 2019 INDEKS 2018 2019 INDEKS 

Pravljične urice v Ormožu 15 16 107 314 359 114 

Pravljične ure v KKS 9 9 100 150 96 64 

Pravljične urice v KKT 9 8 89 183 179 98 

Pravljične urice v KKI 9 9 100 171 176 103 

Predstave* – zunanji izvajalci 5 4 80 292 360 123 

Pravljične urice z uprizoritvami (izven) 11 5 45 370 342 92 

Potovanje v pravljični svet za učence 
posebnega programa 

10 8 80 124 63 51 

Ustvarjalne delavnice  6 5 83 80 57 71 

Dogodki v soorganizaciji 4 3 75 277 167 60 

SKUPAJ  78 67 86 1.961 1.799 92 

- Predstave v letu 2019: Otroci iz Vrtca Velika Nedelja – Čarovnica Mica in severna zvezda; Petra Bauman in Jana Jereb – Babica Marmelada 
(8. februar); Gledališče Lalanit – Travnik čarobne lepote (zaključek Pikine bralne značke), Knjiga – moja prijateljica v izvedbi Društva za boljši 
svet v organizaciji KKT. 

8.2.1. Pravljične urice in drugi dogodki spodbujanja branja 

Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami in druge uprizoritvene oblike zgodb za otroke 
V letu 2019 smo v zimsko/pomladnih in jesenskih mesecih pripravili dve pravljični uri mesečno, torej 
vsak prvi in tretji četrtek v mesecu. Izvedenih je bilo 16 pravljičnih uric, od tega je šest pravljičnih uric 
izvedla prostovoljka iz OŠ Ormož (kot zvezdna vila Luna je nastopala Luna Iza Pučko), eno je pripravila 
Vojka Havlas z učenkami OŠ dr. Ljudevita Pivka, ena je bila lutkovna uprizoritev v izvedbi lutkarskega 
študijskega krožka in osem so jih izvedle knjižničarke, zaposlene v osrednji in krajevnih knjižnicah. 
Otroci so na pravljičnih uricah prisluhnili pravljici tudi v obliki igrane predstave ali kamišibaja. Vsakokrat 
so v nadaljevanju lahko ustvarjali izdelke povezane z literarno vsebino, se igrali z didaktičnimi igračami, 
peli, se gibali, plesali, se preizkusili v igri vlog. 
 

 

Študijski krožek pod mentorstvom Ljube Fišer in lutkovna predstava Zajček Uh. 
(Foto: Knjižnica Ormož) 
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Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami. (Foto: Knjižnica Ormož) 

V Krajevni knjižnici Središče ob Dravi je bilo izvedenih 9 pravljičnih ur (9 rednih in ena v okviru projekta 
Popestrimo šolo). 9 pravljičnih ur je bilo izvedenih tudi v Krajevni knjižnici Ivanjkovci, in sicer 8 rednih 
in ena za otroke vrtca v okviru projekta: »Kaj se zgodi, ko vrtec zaspi«. V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 
so otroci lahko prisluhnili 8 pravljičnim uricam. 

Otrokom smo pravljice približali tudi z uprizoritvami zunanjih izvajalcev. Ob slovenskem kulturnem 
prazniku smo gostili Petro Bauman in Jano Jereb, ki sta pripravili gledališko predstavo Babica 
Marmelada. 18. aprila so otroci iz Vrtca Velika Nedelja pripravili plesno gledališko pravljico Čarovnica 
Mica in severna zvezda. Ob tednu otroka smo gostili Vojko Havlas in učenke OŠ dr. Ljudevita Pivka, ki 
so s predstavitvijo slikanice Mica Nogavica otrokom približale svet slepih. Ob zaključku Pikine bralne 
značke smo povabili gledališče Lalanit, ki je s predstavo Travnik čarobne lepote nagradil najmlajše 
bralce tako sodelujoče v projektu kot tudi zunanje obiskovalce. 

Knjižničarki in prostovoljka smo izvedli tudi več pravljičnih uric z uprizoritvami izven knjižnice, in sicer 
dvakrat v Vrtcu Velika Nedelja (Povodni mož, Pikina skrivnost), enkrat v Vrtcu Kog (Kraljična na zrnu 
graha), enkrat v Vrtcu Ormož (Zajček Uh) in enkrat na OŠ Stanka Vraza (Darilo). 

Potovanje v pravljični svet za učence posebnega programa 
V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem projekta Potovanje v pravljični svet. Za učence posebnega 
programa iz OŠ Stanka Vraza smo pripravili 8 srečanj obogatenih z različnimi dejavnostmi. Vsa srečanja 
smo zaključili s pogostitvijo, saj smo dobili podarjena sredstva s strani obiskovalke, ki je opazila naše 
delo in je želela postati »skrita darovalka«. 

Ustvarjalne delavnice in delavnice Lego zgodb 
12. avgusta 2019 je bila izvedena ustvarjalna delavnica Pod dežniki, ki jo je izvedla prostovoljka Melani 
Habjanič. Udeleženci so prisluhnili zgodbi, potem pa lahko risali poljubne motive na rabljene dežnike. 
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V tednu ob krajevnem prazniku je rokodelec Ciril Hojnik otrokom kot tudi odraslim prikazal način 
pletenja košar, pevci in pevke s Huma pa so dogodek popestrile z ljudskimi pesmimi. 

V zimskih počitnicah smo v vseh treh krajevnih knjižnicah izvedli delavnico Lego zgodbe. Otroci so 
prisluhnili odlomku iz knjige in nato na ploščah sestavili prizore oziroma nadaljevanje zgodbe ter jih 
fotografirali s pomočjo tablic. Fotografije so preoblikovali tako, da so dobili obliko stripa. Na ta način 
so lahko sestavili svoje zgodbe. Tri delavnice je skupno obiskalo 32 otrok. 

Dogodki v soorganizaciji in z drugimi izvajalci 

V soorganizaciji smo izvedli 3 dogodke za 167 obiskovalcev. 

Rožmarinkin festival 
Dve leti zapored so animacije za otroke bile izvedene s strani Zavoda Enostavno Prijatelji, zato v letu 
2018 nismo aktivno sodelovali pri samem programu. Ponovno smo se vključili v letu 2019, ko je 
aktivnosti pripravila Športna šola DADA. Ob odru smo pripravili kotiček s knjigami na temo športa in 
igre za otroke.  

Literarni pogovor z Denisom Žuranom za Zlate bralce 
Zveza prijateljev mladine Ormož je s knjigo obdarila najboljše bralce osnovnih šol v občinah Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki so vsa osnovnošolska leta osvojili bralno značko. Prisluhnili smo 
pogovoru z mladim pesnikom, raperjem in vsestranskim umetnikom Denisom Žuranom, ki je predstavil 
pesniško zbirko Na sončni strani galaksije, navdušil jih je nad branjem in ustvarjanjem ter jim s svojo 
zgodbo dokazal, kako je branje pomembno za doseganje zastavljenih življenjskih ciljev. 
 

 

Zlati bralci z gostom Denisom Žuranom. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Grossmannov festival fantastike in stripa 
Z Lego zgodbami smo sodelovali na 1. Grossmannovem festivalu fantastike in stripa.  
 

Tabela 26: Pregled dogodkov v soorganizaciji in z drugimi izvajalci. 

Dogodek Sodelovanje Število obiskovalcev 

Rožmarinkin praznik družin Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine 
Ormož, Športna šola DADA 

110 

Grossmannov festival fantastike in 
stripa – Lego zgodbe 

Občina Ormož, Grossmann Fantastic Film and 
Wine Festival, GPS, Unterhund, MCO, Klub 
ormoških študentov 

4 

Literarni pogovor za Zlate bralce Medobčinsko društvo prijateljev mladine 
Ormož 

53 

SKUPAJ  3 167 
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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. Ena izmed pravljičnih uric je bila izvedena tudi v poletnem času v projektu OŠ 
Središče ob Dravi – Popestrimo šolo v nadaljevanju, kjer so se udeleženci preizkusili tudi v igranju 
družabnih iger iz bogate knjižnične zbirke. 
 

 

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 Krajevni knjižnici Sveti Tomaž potekale vsako tretjo sredo v mesecu. Izvedenih je 
bilo 8 pravljičnih ur. Otroci so si med drugim ogledali lutkovno pravljično uro in spoznali edinstveno 
obliko pripovedovanja zgodb ob slikah – kamišibaj. Po končani pravljici ali predstavi so sledile 
ustvarjalne delavnice, igre, ples ali pesem. 

11. marca je v prostorih Krajevne knjižnice Sveti Tomaž za otroke potekala delavnica Lego zgodb, katere 
se je udeležilo 13 otrok. 

V tednu splošnih knjižnic, 19. novembra, smo dvema večjima skupinama otrok iz vrtca in učencem od 
1. do 4. razreda OŠ Sveti Tomaž podarili predstavo Knjiga – moja prijateljica, v izvedbi Ekološko-
kulturnega društva za boljši svet. Skupno si je predstavo ogledalo 120 otrok z vzgojiteljicami in učitelji. 
 

      

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

V Krajevni knjižnici Ivanjkovci je bilo v letu 2019 izvedenih 9 pravljičnih uric. Te so se izvajale vsak drugi 
torek v mesecu. Otroci so lahko prisluhnili različnim knjižničarkam in njihovim interpretacijam pravljic, 
od lutkovnih predstav, kamišibaja, plesne in pevske izvedbe pravljice ter nato aktivno sodelovali v 
ustvarjalnih delavnicah, ki so jih pripravile knjižničarke. 
 

      

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 štirinajsto leto 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 2019 je potekala Bralna značka za odrasle na temo potopisi. Najbolj brana in najbolje ocenjena 
so bila popotniška dela Alme M. Karlin. V letošnjem letu obeležujemo 130. obletnico rojstva Alme 
Karlin in 100-letnico njenega osem let dolgega potovanja okoli sveta, zato smo v četrtek, 5. decembra, 
prisluhnili osupljivi predstavitvi o življenju in delu Alme Maksimilijane Karlin, svetovne popotnice in 
pisateljice, ki jo je pripravila Barbara Trnovec, kustosinja Pokrajinskega muzeja Celje, ki je hkrati njena 
velika poznavalka. 

Bralno značko za odrasle 2019 je zaključilo 56 bralcev, katerim smo ob koncu podelili priznanja in darila. 

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 (potopisje) 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 in jih občasno, po navdihu, tudi z njimi delijo. Voditeljica iz knjižnice je v minulem 
letu vodila 10 srečanj, katerih se je običajno udeležilo 6 do 8 stanovalcev. Vsi  so v letu 2019 osvojili 
tudi bralno značko. 

Knjige na dopustu 
S projektom Knjige na dopustu, ki je tokrat bil izveden že devetič 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. 
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Poletno branje 
Kaj vzeti v roke čez poletje, je eno najbolj perečih vprašanj, ki mučijo naše bralce v vročih poletnih 
dneh. Da jim olajšamo izbiro, se knjižničarji vsako leto potrudimo s posebnim izborom kvalitetnih in 
privlačnih knjig, tudi DVD-jev in ostalega gradiva za vse okuse. Čez poletje v prostoru izposoje domuje 
posebna polica s priporočenim gradivom, ki zajema od splošnih romanov v slovenskem jeziku in tujih 
jezikih, biografije, kriminalke, poezija in še kaj. 

Študijski krožki 
Na področje razvijanja bralne kulture in njenega pomena za osebni in družbeni uspeh sodi tudi 
vseživljenjsko učenje, ki ga razvijamo v obliki študijskih krožkov. Ta oblika neformalnega učenja v 
manjših skupinah nudi možnosti za spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti, demokratične menjave 
znanj, spretnosti in izkušenj, razvoja osebnosti in intelektualne rasti.  V letu 2019 je knjižnica izvedla 
pet študijskih krožkov različnih vsebin (Bralni klub v Središču ob Dravi, Bralni klub pri Svetem Tomažu 
študijski krožek Lutke izpod rok domačih mojstrov, Ustvarjalno lončarjenje in Zeliščarske popoldneve), 
ki  sta jih sofinancirala Andragoški center Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Lutke izpod rok domačih mojstrov 
V študijskem krožku Lutke izpod rok domačih mojstrov so se zbrali ljubitelji lutk in se pod mentorstvom 
Ljube Fišer lotili priprav za lutkovno predstavo. Krožek je obiskovalo 10 udeležencev, v letu 2019 je bilo 
izvedenih 8 srečanj z izdelovanjem lutk in vajami. Po več kot petdesetih urah druženja, polnih 
klepetanja, ustvarjanja, petja in igranja, je nastala lutkovna predstava po predlogi Marjana Mančka 
Zajček Uh, ki so jo premierno odigrali prvi četrtek v aprilu za male in velike ljubitelje lutk ter z njo 
gostovali po krajevnih knjižnicah. V juniju so predstavo izvedli še v Vrtcu Ormož. 13. septembra pa so 
si sodelujoči v študijskem krožku ogledali lutkovno predstavo Posvetitev pomladi v SNG Maribor. 

Potek dela v študijskem krožku in unikatne, ročno izdelane lutke smo predstavili tudi na priložnostni 
razstavi v ormoški knjižnici. 
 

      

Lutke izpod rok domačih mojstrov. Umetnost lončarjenja. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Umetnost lončarjenja 
V študijskem krožku Umetnost lončarjenja so se srečevale različne generacije, se družile, delale po 
navdihu in se učile skoraj že pozabljene spretnosti lončarjenja. Pod mentorstvom Jelke Krajnc, Lončarija 
Liza, so spoznali etnološko vrednost lončarstva, se poučili o tradiciji lončarjenja v našem domačem 
okolju ter se naučili oblikovati glino v različne uporabne in dekorativne predmete. Preizkušali so nove 
ustvarjalne možnosti, delali po navdihu, ustvarjali in razvijali izdelke od ideje do končnega predmeta. 
Krožek je obiskovalo 15 oseb. Izvedenih je bilo 9 srečanj. Nastali so uporabni in dekorativni izdelki: 
skodelice, vaze, krožnike, lončke, posodice, nakit,  ki smo jih razstavili na priložnostni razstavi v ormoški 
knjižnici. 
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Zeliščarski popoldnevi oz. Četrtkovi zeleni popoldnevi 
V sproščenem vzdušju, med druženjem v prijetnem okolju zunanjega knjižničnega vrta, smo tudi to 
poletje, vsak julijski in avgustovski četrtek 2019, pridobivali nova znanja drug od drugega, od zunanjih 
sodelavcev in strokovnjakov, spoznavali in poglabljali znanja o zeliščih, ki jih najdemo v neokrnjeni 
naravi ali jih gojimo doma, njihovo vrednost v prehrani, domači lekarni, preventivno moč pri mnogih 
zdravstvenih težavah, v kozmetične in negovalne namene. Izvedenih je bilo 8 srečanj, ki jih je 
obiskovalo od 15 do 32 oseb. 

Bralni klub Središče ob Dravi 
Bralni klub v Središču ob Dravi nosi ime Dravulice in ima že daljšo tradicijo. Člani bralnega kluba se 
srečujejo enkrat tedensko, praviloma ob sredah na izbrani lokaciji. Družijo jih strast do branja, želja po 
druženju ter volja do izmenjave mnenj, znanj, opažanj, občutenj ob odkrivanju novih literarnih 
prostranstev. Vodja bralne skupine je Zdenka B. Slavič. Od januarja do oktobra 2019 so se sestali 25-
krat. 

Bralni klub Sveti Tomaž 
Na srečanjih prisluhnejo drug drugemu, odprto in sproščeno razpravljajo, izmenjujejo mnenja in vtise, 
se učijo, spoznavajo raznovrstno literaturo in se enkrat mesečno družijo v Krajevni knjižnici Sveti 
Tomaž. Stalnih članov je 7, pridružuje se jim še ena članica, ki pa se zaradi službenih obveznosti vseh 
srečanj ne more udeležiti. 

V letu 2019 je bilo izvedenih 11 srečanj. 

Zelena knjižnica 
Ormoška knjižnica je po preselitvi v energetsko prenovljene prostore s pripadajočimi zelenimi 
površinami postala okolju prijazna, zelena knjižnica. Z razvojem programa Zelene knjižnice utira v 
Sloveniji pionirsko pot in sledi svetovnemu knjižničarskemu trendu ekološkega ozaveščanja, ki ga 
spodbuja tudi Mednarodno knjižničarsko združenje IFLA. V letu 2019 je tako Knjižnica Ormož 
predstavila svoj zeleni program na Dnevu dobrih praks Knjižničar knjižničarju petič, 10. maja v Kopru, 
ki ga organizira Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Po predstavitvenem referatu smo naš primer  
dobre prakse predstavili tudi knjižničarjem iz Kranja in Mozirja, ki so našo knjižnico obiskali kot 
strokovno ekskurzijo. Prav tako je bil projekt predstavljen še pomurskim in kamniškim knjižničarjev, ki 
so se udeležili strokovne delavnice. Soavtorici, knjižničarki Marijana Korotaj in Ana Zdravje (Knjižnica 
Šentvid), sta za Revijo Knjižnica o tem napisali tudi strokovni članek Koncept zelenih knjižnic in prva 
primera njegove vpeljave v Sloveniji. Še vedno trajnostno urejamo zeleno okolico, iz lastnih zelišč 
pripravljamo čajne mešanice, ki služijo prepoznavnosti domačih avtorjev in promociji knjižnice, 
stiskamo naravni grozdni sok, nudimo prostor za rekreacijo Šoli zdravja ter nadaljujemo z izvajanjem 
programa četrtkovi zeleni popoldnevi, ki smo ga v tem letu še razširili s strokovnimi predavanji tekom 
celega leta. Ohranjamo stike z zelenimi knjižnicami iz sosednje Hrvaške in delujemo na mednarodni 
ravni. Tako smo se predstavili z razstavo ormoške zelene knjižnice in lepot našega okoliša v šibenski 
knjižnici ter pri nas postavili na ogled razstavo Nacionalne i sveučilišne knjižnice Zagreb, ki je predstavila 
s strani IFLE nagrajene zelene knjižnice. 

Razstave 
Za namene spodbujanja branja in promocije kvalitetne literature pripravlja knjižnica tudi tematske 
razstave tako knjižničnega gradiva kot tudi različnih izdelkov, nastalih v raznih projektih, ki pa jih ne 
vštevamo v statistiko dogodkov, prav tako v poročilu ne navajamo podatka o številu obiskovalcev, ki si 
ogledajo knjižnične razstave. Redno pripravljamo razstave novo izdanih ali novo nabavljenih knjig s 
področja leposlovja ali stroke. Te promoviramo tudi s pošiljanjem mesečnim elektronskih sporočil, z 
objavo na spletni strani ter s predstavitvijo v radijski oddaji. Obiskovalce knjižnice informiramo tudi o 
pomembnih dogodkih. Na policah izpostavljamo nagrajene knjige in njihove avtorje, z izborom 
literature in besedilnimi zapisi opozarjamo na pomembne obletnice rojstev, smrti in kulturno-
zgodovinskih dogodkov, pripravimo izbor literature za maturo in Cankarjeva tekmovanja. S tematskimi 
razstavami dodatno podkrepimo prepoznavnost v knjižnici izvedenih dogodkov ali projektov. Tako smo 
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v letu 2019 v razstavnih vitrinah pripravili razstave posvečene pomembnim osebnostim, in sicer: 
Svetlani Makarovič, Francetu Prešernu, dr. Francu Simoniču, Erni Meško, Vinku Brumnu in Stanku 
Čurinu. S priložnostno razstavo smo predstavili tudi dela lutkarskega, lončarskega in klekljarskega 
študijskega krožka. Ob mednarodnem dnevu parkov smo za razstavo predstavili tudi ormoški park.  
 

 

Otvoritev razstave čipk. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Šola zdravja Ormož – Knjiga 
V vseh letnih časih se vsako jutro zbere skupina Šola zdravja Ormož, ki na vrtni terasi ormoške knjižnice 
izvede 35 minutno trajajočo jutranjo vadbo. Z redno telesno aktivnostjo, po principih idejnega vodje in 
ustanovitelja društva Šole zdravja, Nikolaya Grishina, dr. med., skrbijo za svoje zdravje in za zdrav 
življenjski slog. Po telovadbi se pogosto zadržijo še v knjižnici ob druženju ter iskanju zanimivega branja. 
V letu 2019 število obiskov jutranjega razgibavanja znaša 3.969. 

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+ in 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 šolskem letu 2018/2019 je bila za osnovnošolce izbrana knjiga Avtobus ob treh 
avtorice Nataše Konc Lorenzutti, za dijake pa knjiga kratkih zgodb Noben glas avtorice Suzane Tratnik. 
Ob obisku poudarjamo pomen branja leposlovja. Učencem predstavimo avtorje knjig, ki jih dobijo v 
dar. 

Obisk učencev in dijakov je vezan na šolsko leto. Med letom 2019 nas je obiskalo 89 osnovnošolcev in 
23 srednješolcev, od tega nekaj tistih, ki so bili vključeni v projekt Rastem s knjigo 2018/2019, in tudi  
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del tistih, ki so že prišli v okviru novega šolskega leta 2019/2020 in so tudi prejeli novo izbrane knjige 
(Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor in Cvetka Sokolov: V napačni zgodbi). 

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 2019 sodelovalo 85 otrok, od tega 10 v knjižnici v Ormožu, 18 v Krajevni knjižnici 
Središče ob Dravi, 13 v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, 6 v Krajevni knjižnici Ivanjkovci in 31 bralcev, ki 
sodelujejo na Hrvaškem. Sodelovalo je tudi 7 učencev OŠ Stanka Vraza. Zaključno prireditev smo 
pripravili v oktobru, ko smo gostili Gledališče Lalanit s predstavo Travnik čarobne lepote ter Piko 
Nogavičko, ki je otrokom podelila priznanja. Prireditev je potekala v Domu kulture Ormož, predstavo 
so si lahko ogledali tudi obiskovalci, ki niso sodelovali pri Pikini bralni znački. 

Priznanja in nagrade smo otrokom na Hrvaškem podelili 19. novembra, za učence OŠ Stanka Vraza pa 
smo podelitev pripravili v knjižnici 22. novembra. 

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 letni čas, na vsebino 
določene knjige ali samo namiguje na naslov knjige, ki jo želimo izpostaviti. 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 295 otrok, v Krajevni knjižnici Sveti 
Tomaž 135 otrok, v Krajevni knjižnici Ivanjkovci 118 in 76 v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi. 

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 ter v Krajevni knjižnici 
Ivanjkovci 2 nahrbtnika. To je ostalo nespremenjeno tudi v letu 2019. 

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 sta vsak teden 
izmenično prihajali dve učenki posebnega in prilagojenega programa in po svojih zmožnostih pomagali 
knjižničarki pri pospravljanju knjig in drugih lažjih knjižničarskih opravilih ter se tako navajali na 
samostojnost. S šolskim letom 2019/2020 s projektom nadaljujemo. Vključen je učenec posebnega 
programa, ki prihaja v knjižnico enkrat mesečno. 
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Program dodatnega usposabljanja (nosilec projekta OŠ Stanka Vraza)  

Knjižnica se je kot izvajalec vključila v projekt Program dodatnega usposabljanja, katerega nosilec je OŠ 
Stanka Vraz in je namenjen usposabljanju učencev s posebnimi potrebami. Projekt traja od septembra 
2019 in se zaključi leta 2020. Knjižnica je vključena v  modul, ki  predvideva spoznavanje knjižničnih 
storitev. Učenec je v knjižnici dobil mentorja, s pomočjo katerega spoznava delo knjižničarja in se tako 
postopoma vključuje v dodatno usposabljanje odraslih. V knjižnico učenec prihaja vsak drugi 
ponedeljek v mesecu in se po svojih zmožnostih izobražuje eno uro. 

Tabela 27: Projekti za otroke in mladino. 

PROJEKTI ZA MLADE V KNJIŽNICI 
Število obiskovalcev 

2018 2019 INDEKS 

Rastem s knjigo za osnovnošolce – 7. razred  260 89 34 

Rastem s knjigo za srednješolce – 1. letnik  53 23 43 

Pikina bralna značka 82 85 104 

Detektiv Knjižko in Moja najljubša knjiga 246 624 254 

Bralni nahrbtnik 24 19 79 

Inkluzija v delovno okolje – 3 učenci (15 obiskov) - 15 - 

Program dodatnega usposabljanja  za učence  OŠ Stanka Vraza  - 3 - 

Poletni bralni izziv - 50 - 

SKUPAJ 700 908 130 
 

Nacionalni mesec skupnega branja 

Pobudniki in organizatorji NMSB s sodelovanjem krepijo prepoznavanje pomena bralne pismenosti in 
bralne kulture na nacionalni ravni ter omogočajo celovitejšo nacionalno skrb za to pomembno 
področje. Med pobudniki in organizatorji so tudi Društvo pisateljev Slovenije, Društvo Bralna značka 
Slovenije – ZPMS, Bralno društvo Slovenije, Združenje splošnih knjižnic, Zveza bibliotekarskih društev 
Slovenije, Slovenska sekcija IBBY … Z NMSB se sodelujoči vključujemo tudi v gradnjo nacionalne mreže 
za dvig bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, v slovenskem zamejstvu in med 
Slovenci po svetu. Dogodke, ki sovpadajo s časom trajanja NMSB, vpišemo v sezname na spletni strani 
NMSB. Letos smo v Nacionalni mesec skupnega branja vključili: Poletni bralni izziv (1. 7. do 13. 10. 
2019), začetek projekta Rastem s knjigo z obiskom skupine učencev iz OŠ Stanka Vraza (11. 9. 2019), 
Druženje bralnih klubov (18. 9. 2019), Potovanje v pravljični svet za učence posebnega programa (24. 
9. 2019), Prva pravljična ura v šolskem letu 2019/20 (3. 10. 2019), Predstavitev slikanice Mica Nogavica 
(10. 10. 2019). 

Poletni bralni izziv 

V juliju 2019 smo pripravili novo dejavnost – Poletni bralni izziv. Vanj se lahko vključijo predšolski ali 
osnovnošolski otroci. Pogoj je, da predšolski otroci 15 dni po 15 minut dnevno poslušajo odrasle, ki jim 
glasno berejo oziroma da osnovnošolci berejo nekomu 15 dni po 15 minut dnevno. V zloženke vpišejo 
naslov prebranega in datum. V knjižnici zberejo dva žiga ob dveh izposojah med poletnimi počitnicami. 
Trajanje bralnega izziva je bilo najprej zamišljeno do 16. septembra, a smo ga podaljšali do 13. oktobra, 
ko se je zaključil tudi Teden otroka. V Ormožu je bralne mapice oddalo 23 otrok, v Krajevni knjižnici 
Sveti Tomaž 15 in v Središču ob Dravi 12. Vsi sodelujoči so dobili tudi nagrado – nahrbtno vrečo z 
logotipom knjižnice. 

S tem smo podprli tudi kampanjo Evropa bere, ki nagovarja bralce in nebralce, politike in sponzorje v 
sodelujočih državah in člane Evropskega parlamenta h glasnemu 15 minutnemu branju na dan.  

V krajevnih knjižnicah v Središču ob Dravi, pri Svetem Tomažu in v Ivanjkovcih so potekali naslednji 
bralni projekti: Pikina bralna značka, Bralni nahrbtnik, Detektiv Knjižko in Poletni bralni izziv. 
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8.5. Bibliopedagoške ure 

Knjižnica je v letnem programu načrtovala 45 bibliopedagoških ur, izvedenih je bilo kar 128, ki jih je 
obiskalo 2.576 uporabnikov. Le osem od teh je bilo namenjeni usposabljanju odraslih. 

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. Nadaljevalo 
se je tudi sodelovanje z OŠ Stanka Vraza. Bibliopedagoške ure so zajemale predstavitev knjižnice in 
njene dejavnosti, vodenje po knjižnici, pravljične ure, ustvarjanje, literarne in igralne ure.  

Knjižnico, njeno dejavnost, projekte in organiziranost so vodeno spoznavali ter se usposabljali za 
uporabo knjižničnih storitev tudi odrasli uporabniki. 

Tabela 28: Bibliopedagoške ure v letu 2019. 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE 
Število skupin Število obiskovalcev 

2018 2019 INDEKS 2018 2019 INDEKS 

Skupine otrok v osrednji knjižnici 20 24 120 393 621 158 

Projekt »Skuhaj si pravljico«  - 6 - - 186 - 

Skupine otrok – KK Sveti Tomaž 10 8 80 141 181 128 

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

Skupine otrok – KK Ivanjkovci 3 20 667 36 313 869 

Klanec - 2 -  53 - 

Bibliopedagoške ure v vrtcih in šolah 20 41 205 483 771 160 

Biblioped. ure v vrtcih in šolah – KK Sv. Tomaž 5 6 120 89 94 106 

Nenajavljene skupine otrok v knjižnici  9 10 111 157 191 122 

Knjižnična informacijska znanja 2 1 50 35 22 63 

Skupine odraslih uporabnikov 2 8 400 31 112 361 

SKUPAJ 71 128 179 1.365 2.576 189 
 

Bibliopedagoške ure v prostorih knjižnice 
Osrednjo knjižnico in krajevne knjižnice je po vnaprej najavljenem obisku in dogovorjenem programu 
obiskalo 63 skupin otrok in mladostnikov ter 8 skupin odraslih uporabnikov. Knjižnico smo predstavili 
tudi 10 skupinam otrok, ki se za obisk in program niso vnaprej dogovorile, tem se je nudila pomoč pri 
iskanju knjig na določeno temo.  

Bibliopedagoške ure v osrednji knjižnici je v letu 2019 obiskalo 24 najavljenih skupin, to je 621 otrok z 
njihovimi spremljevalci. V sklopu tega je bila izvedena tudi projekcija filma Prava cena, ki so si jo 
ogledali dijaki ormoške gimnazije. Ogledu filma je sledil pogovor o modni industriji, trajnostnem 
razvoju in vlogi posameznika pri zmanjšanju onesnaževanja okolja.  

Krajevno knjižnico Ivanjkovci so mesečno obiskale po navadi tri skupine iz vrtca z vzgojiteljicami. Otroci 
so tako spoznavali prostore knjižnice, knjige, prisluhnili pravljici, ustvarjali ter si izposodili knjige, ki so 
jih nato prebirali v igralnici. Skupno je knjižnico obiskalo 20 skupin z 313 obiskovalci. 

Krajevno knjižnico Sveti Tomaž je v okviru bibliopedagoških ur obiskalo 8 skupin iz Vrtca pri OŠ Sveti 
Tomaž, kar skupno znese 181 obiskovalcev. 

Krajevna knjižnica Središče ob Dravi je pripravila 2 bibliopedagoški uri, in sicer v aprilu za otroke iz Vrtca 
Navihanček Središče ob Dravi in eno za učence 9. razreda OŠ Središče ob Dravi o poznavanju del Ivana 
Cankarja. Skupno se jih je udeležilo 32 obiskovalcev. 

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

 
Skuhaj si pravljico. (Foto: Knjižnica Ormož) 

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

Obiskali smo tudi Osnovno šolo OŠ Miklavž pri Ormožu in spodbujali branje v Trenutkih za odklop.  
Izven prostorov knjižnice je bilo izvedenih skupno 47 bibliopedagoških ur. 

Družabna igra Klanec 

Klanec je družabna namizna igra na temo Ivana Cankarja, ki ni omejena le na šolsko rabo. Učni 
pripomoček Klanec je izdala Znanstvena založba Filozofske fakultete v letu 2018. Z igro se lahko na 
sproščen in zabaven način preizkusi znanje o Cankarju ali izve še kaj novega. Družabna igra je bila 
zasnovana z mislijo na pouk, saj kot učni pripomoček omogoča sproščeno usvajanje snovi in predstavlja 
spodbudo k bolj poglobljenemu branju in raziskovanju teme. V decembru 2019 so nas obiskali učenci 
9. razreda OŠ Ormož in skupaj smo preizkušali znanje o Cankarju ter se naučili veliko novega.  

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 
predšolske vzgoje iz Gimnazije Ormož. Predstavili smo jim ustvarjalno rabo informacij, posredovanih 
tudi s sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri. 

Dijaki so se seznanili s postopki pred samim pisanjem seminarskih oz. raziskovalnih nalog, predvsem s 
tistim delom, ko ugotovijo, da pri raziskovanju potrebujejo dodatne vire informacij. Naučili so se, da 
imajo na izbiro številne vire in da bodo ob dobri dispoziciji lahko kritično presodili, kaj je za njihovo 
delo relevanten vir. Dijaki so samostojno iskali podatke o tem, zakaj je branje pomembno in kako se 
razlikuje branje tiskanih virov od branja preko elektronskih naprav. Knjižnico je v okviru KIZ obiskalo 22 
dijakov. 

Usposabljanja in predstavitve knjižnice za odrasle uporabnike  

Za odrasle uporabnike smo izvedli 8 bibliopedagoških ur, od tega so bila 3 standardna usposabljanja 
uporabnikov za pridobivanja znanj za uporabo e-virov, in sicer: 10. oktobra je bila izvedena delavnica 
spoznavanja in rokovanja z elektronskimi knjigami in uporabe Biblosa. Za skupino dolgotrajno 
brezposelnih oseb, ki so vključene v skupino za socialno aktivacijo Centra ponovne uporabe Ormož smo 
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13. novembra pripravili delavnico poznavanja Cobiss+ in predstavili  knjižnico. V Tednu splošnih knjižnic 
smo izvedli delavnico izboljšanja uporabe MojCobiss. Knjižnico in še zlasti projekt Zelene knjižnice smo 
predstavili tudi petim najavljenim skupinah obiskovalcev, in sicer: knjižničarjem iz Mestne knjižnice 
Kranj,  8. junija, dan poprej pa že tudi knjižničarjem iz Osrednje knjižnice Mozirje. Delovanje knjižnice 
in omenjeni projekt je bil predstavljen tudi udeležencem izobraževanja za knjižničarje v okviru 
delavnice Analiza lokalne skupnosti v izvedbi Knjižnice Franceta Balantiča iz Kamnika, ki se je odvijala 
20. septembra, prav tako tudi pisateljem in pesnikom članom slovenskega centra PEN-a, ki so knjižnico 
obiskali 9. oktobra. V decembru sta bila knjižnica in projekt predstavljena tudi skupini bralnega kluba 
iz Ljutomera. 
 
 

9. AKTIVNOSTI NA PODROČJU IKT TEHNOLOGIJ 
Razpis za nakup IKT opreme za uporabnike 

Knjižnica se je prijavila na neposredni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa 
računalniške opreme v splošnih knjižnicah iz državnega proračuna, tokrat za posodobitev računalnikov 
z dostopom do interneta za uporabnike. Ker so bila sredstva iz državnega proračuna precej okrnjena, 
je lahko nabavila le dva PC računalnika, oba žal brez monitorjev. Starejših dveh računalnikov pri tem ni 
zavrgla, ampak ju je zamenjala z dvema še starejšima, na katerih je bil še nameščen povsem zastareli 
operacijski sistem Windows XP in bi ju že zaradi zahtev programske opreme CPOBISS knjižnica morala 
konec leta odpisati. 

Spletna stran in druga družabna omrežja 

Knjižnica na spletni strani objavlja vse zakonsko predpisane dokumente, prav tako na njej poroča o 
svojih dogodkih, ki jih pripravlja. 

Število obiskov spletne strani se je iz 13.500 ogledov v letu 2018 povišalo na 15.867 ogledov, to je za 
17,5 %, pri čemer so sem šteti samo enkratni ogledi iste spletne strani, čeprav si je isti uporabnik znotraj 
seje lahko isto spletno stran ogledal tudi večkrat. Lepo je videti, da 23,5 % uporabnikov dobi želeno 
informacijo že na domači spletni strani, le 3,2 % si mora podrobneje ogledati še podstran s prireditvami 
za odrsale, 2,0 % pa s prireditvami za otroke. 

Uporabniki so dobro sprejeli tudi objave izpostavljenih knjižničnih novosti, kjer knjižničarji dvakrat 
mesečno pripravijo po 15 novitet s krajšimi opisi, člani pa si lahko preko priložene povezave takoj 
preverijo, ali je gradivo v knjižnici prosto in si ga naročijo oz. rezervirajo, v kolikor je gradivo trenutno 
izposojeno. To storitev spremlja 2,7 % uporabnikov, ki si, poleg izbora knjižničarjev, pogledajo tudi 
celoten seznam mesečnih novosti, ki jih je knjižnica nabavila v tekočem mesecu. 

Poleg spletne strani knjižnica svoje uporabnike nagovarja tudi preko socialnih omrežij Facebook in 
Instagram. Na socialnem omrežju Instagram je knjižnica tekom leta objavila 90 objav, v povprečju torej 
dve na teden, konec leta pa je njenim objavam sledilo 375 sledilcev. Na socialnem omrežju Facebook 
knjižnica objavlja vse svoje prihajajoče dogodke, prav tako objavlja fotografije preteklih dogodkov. 
Konec leta je objave spremljalo 973 sledilcev, samo v letu 2019 se je njihovo število povečalo za 126. 

Poleg spletne strani knjižnica svoje dogodke promovira na portalih Google My Business (101 objav), 
Napovednik.com (41 objav) in Kamra (26 objav). 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. 

Sistem za masovno e-poštno obveščanje 
Knjižnica ima vzpostavljen sistem za masovno e-poštno obveščanje ponudnika Mailchimp. Gre za 
avtomatiziran sistem, preko katerega se uporabniki sami prijavljajo/odjavljajo na knjižnične novice, 
njihovi osebni podatki pa so varovani v skladu z zahtevami GDPR. Knjižnica svoje naročnike obvešča o 
vseh svojih prireditvah tako za otroke kot odrasle ter splošnih informacijah, kot so odpiralni časi, 
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mesečni napovedniki dogodkov in seznami knjižničnih novosti. Za vsako prireditev knjižnica pošlje prvo 
obvestilo en teden pred dogodkom in drugič en dan pred dogodkom. Na seznam je trenutno naročenih 
220 fizičnih in 36 pravnih oseb. 

Storitev Moja knjižnica (COBISS+) in mCOBISS 
Storitev Moja knjižnica je spletni servis COBISS+, ki članom omogoča pregled izposojenega gradiva, 
podaljšanje roka izposoje gradiva, pregled morebitnih neporavnanih dolgov, zgodovino izposojenega 
gradiva, prejemanja raznih obvestil v zvezi z gradivom na e-naslov ali SMS, s prehodom v novi sistem 
COBISS3/Izposoja pa tudi rezervacij gradiva preko spleta. V primeru, da namesto računalnika želimo 
isti nabor storitev uporabljati na mobilnih napravah je temu namenjena aplikacija mCOBISS. 

Tabela 29: Uporaba storitve COBISS+ (Moja knjižnica) in mCOBISS. 

 2018 2019 INDEKS 

Podaljševanje gradiva: 5.841 8.017 137 

    - COBISS+ (Moja knjižnica) 4.956 5.985 121 

    - mCOBISS+ 885 2.032 230 

Rezervacije gradiva: 863 2.092 242 

    - COBISS+ (Moja knjižnica) 788 1.557 198 

    - mCOBISS+ 75 535 713 
 

Razvidno je, da se člani vse bolj poslužujejo virtualnih storitev podaljševanja in rezervacij gradiva, kar 
je tudi pričakovano, saj te storitve delujejo ne glede na čas in lokacijo dostopa. Zelo velika razlika v 
porastu števila rezervacij je posledica dejstva, da je knjižnica šele s prehodom v sistem 
COBISS3/Izposoja, maja 2018, omogočila uvedbo spletnih rezervacij. Pri rezervacijah še vedno 
prevladujejo tiste preko Moje knjižnice. 

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, na katerem si lahko člani knjižnice izposodijo e-knjige, te 
pa potem prebirajo na svojih prenosnih napravah (e-bralnikih, pametnih telefonih, tablicah, 
prenosnikih in osebnih računalnikih). Lahko pa si v knjižnici izposodijo enega od petih e-bralnikov. 

Posebej lahko izpostavimo še 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, žal pa časnik Večer, ki je bil v naših krajih 
najbolj bran, od meseca aprila 2015 več ne objavlja novih izdaj. Portal omogoča iskanje po celotnih 
besedilih, možnost tiskanja, pregled arhiva za nazaj, prevod članka v 12 različnih jezikov in poslušanje 
članka. 
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10. KNJIŽNIČNA OPREMA 
Knjižnica je za nakup opreme v letu 2019 načrtovala 4.800 EUR. Porabljenih je bilo 4.657,40 EUR. Od 
občin ustanoviteljic je v letu 2019 za investicije prejela 2.397,50 EUR: 

 1.590,84 EUR je bilo namenjenih za računalniško opremo v osrednji knjižnici. Iz naslova teh sredstev 
smo nabavili štiri računalnike s programsko opremo in tri monitorje. 

 806,66 EUR je bilo namenjeno nakupu razstavnih vitrin za osrednjo knjižnico. 

Nakup opreme za osrednjo knjižnico je bil dodatno sofinanciran v višini 1.133,90 EUR tudi iz lastnih 
sredstev (sofinanciranje razstavnih vitrin in računalniške opreme) in v višini 1.126 EUR iz naslova IKT 
sredstev Ministrstva za kulturo (sofinanciranje dveh računalnikov).  

Nabavil se je tudi načrtovani in drugi drobni inventar potreben za delovanje knjižnice. Vrednost tega je 
bila 853,70 EUR. Občine so sofinancirale v višini 640,40 EUR, preostalih 213,30 EUR smo krili iz lastnih 
sredstev.  

Občina Sveti Tomaž je namenila 235 EUR za nakup drobnega inventarja za Krajevno knjižnico Sveti 
Tomaž. 
 
 

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. Osrednja knjižnica je 
bila v letu 2019 odprta 291 dni. Zaradi državnih praznikov je bila zaprta 10 dni (99 ur), zaradi strokovne 
ekskurzije in poletnega delovnega časa še 10 sobot oziroma 50 ur. Za dve uri je knjižnica zaprla vrata 
tudi v času trajanja pustnega karnevala na pustni torek ter za tri ure 24. in 31 decembra. V skladu s 
programom dela je bila knjižnica odprta tudi 5 ur na državni praznik, 8. februarja. Skupno število ur 
odprtosti osrednje knjižnice znaša 2.502 uri. 

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 
651 ur. Letno je bila odprta 132 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 131 dneh odprtosti je 
za uporabnike obratovala skupno 655 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 2019 je bila odprta 131 dni, kar znaša 646 ur. 
 
 

12. ZAKLJUČEK 
Delo knjižnice so v letu 2019 krojili mnogi izzivi še posebej, na podlagi podrobno opravljene analize 
lokalne skupnosti, opredelitev novih usmeritev in ciljev v novem strateškem načrtu za obdobje 2020–
2024. Izbrane so bile primarne kot tudi sekundarne knjižnične vloge, ki bodo v ospredju pri načrtovanju 
knjižničnih politik. Družbeni kot tehnološki razvoj močno spreminjata tudi področje knjižničarstva. Ali 
se na spremembe odzivamo proaktivno, bodo pokazala naslednja leta. 

Tudi Knjižnica Ormož zapisuje splošen trend upadanja izposoje neknjižnega ter strokovnega gradiva, ki 
je posledica dostopnosti tovrstnega gradiva na spletu, ob čemer pa izposoja leposlovja kljubuje drugim 
oblikam kratkočasenja. Prav tako se soočamo z upadanjem števila članov, a bomo v skladu s strateškim 
dokumentom v tekočem letu pričeli sprejemati in izvajati ukrepe za pridobivanje novih članov. K temu 
izzivu želimo pristopili premišljeno in načrtno. Z različnimi aktivnostmi bomo nagovarjali določene 
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segmente različnih ciljnih skupin glede na starost, interese, izobrazbo in jih ozaveščali o pomenu 
vzdrževanja bralne kulture in vplivu  branja na kvaliteto zdravega življenjskega sloga.   

Veliko je bilo opravljenega na področju promocije branja in knjižnične dejavnosti, vseživljenjskega 
učenja uporabnikov in drugih aktivnostih. Načrtovani knjižnični dogodki so po obsegu precej 
preseženi.   

Kljub vloženemu trudu v celovito in večplastno promocijo, v kvalitetno izvedbo pestrih knjižničnih 
dogodkov in programov za vse starostne strukture ter opaženem zadovoljstvu uporabnikov naših 
storitev nam ostaja nerazložljivo dejstvo o stopnji včlanjenosti prebivalstva glede na naša pričakovanja. 
A verjetno je odgovor večplasten in v korelaciji z značilnostmi okolja, kot so izobrazbena struktura, 
življenjski slogi, razlike na lestvici vrednot prebivalstva, staranje prebivalstva, izseljevanje, dnevne ali 
tedenske migracije zaposlenih in šolajočih se mladih, nenazadnje tudi družbena klima kot posledica 
ekonomskega in gospodarskega razvoja. Veseli nas, da kljub upadanju aktivnih članov beležimo 
povečan obisk knjižnice ter da, kljub prej navedenim trendom izposoje, izposoja knjig na dom le ne 
upada tako zaskrbljujoče.  Zadovoljni smo s parametri poslovanja knjižnice, s prirastom in nakupom 
gradiva v osrednji knjižnici, ki je v skladu z načrtovanim, tako da uspemo ohranjati dobro založenost 
knjižnih polic osrednje knjižnice. Drugačna in nezadovoljujoča je ponudba novega gradiva v krajevnih 
knjižnicah.  

Glede na navedeno se knjižnica trudi ohranjati svoj položaj in vlogo najpomembnejše kulturne 
ustanove v širšem okolju. Še več, s stopanjem po pionirski poti razvoja v svetu vedno bolj 
prepoznavnega programa Zelene knjižnice si gradi ugled kvalitetne, uspešno razvijajoče in k pravim 
ciljem prihodnosti naravnane splošne knjižnice v Sloveniji in v tujini. 

Veseli nas, da prebivalci našega okolja knjižnico prepoznavajo kot vsem dostopen prostor sproščenega, 
demokratičnega in učečega druženja, ki ga je možno vsakodnevno obiskovati in koristiti širok spekter 
raznovrstnih vsebin, kar je tudi v skladu z vizijo razvoja. 

Tabela 30: Primerjava podatkov o poslovanju knjižnice v letih 2018 in 2019. 

PARAMETRI POSLOVANJA 2018 2019 INDEKS Načrtovano % realizacije 

Aktivni člani 2.807 2.562 91 2.850 90 

Novovpisani člani 339 275 81 350 79 

Izposoja gradiva na dom (COBISS) 95.641 91.123 95 95.000 96 

Obisk (knjižnica, OPAC – transakcije v izposoji) 39.674 39.762 100 37.000 107 

Temeljna zaloga gradiva 122.743 126.199 103 125.375 101 

Prirast gradiva 3.999 4.280 107 3.632 118 

Nakup gradiva 3.773 3.791 100 3.632 104 

Število prireditev 261 307 118 181 170 

Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 6.479 8.341 129 5.000 166 

Letna odprtost osrednje knjižnice (število ur) 2.513 2.502 100 2.502 100 

Strokovni delavci (na dan 31. december) 7,80 8,05 103 8,05 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ormož, februar 2020       Milica Šavora, direktorica 


