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1. UVOD 
Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (v nadaljevanju knjižnica) za leto 2021 daje 
vpogled v podatke o opravljenem delu zavoda v minulem letu, prinaša podatke o sestavi knjižnične 
zbirke, prirastu in izposoji gradiva, obisku in članih knjižnice. Pojasnjuje njeno prizadevanje po širjenju 
bralne kulture in popularizaciji knjižnične dejavnosti v okolju, saj v njem najdemo podatke o vseh 
knjižničnih dogodkih, izpeljanih projektih in drugem delu z uporabniki. V njem so tudi prikazani 
kadrovski pogoji, izkoriščenost delovnega časa in podatki o izobraževanju delavcev knjižnice. Je odraz 
zastavljenega poslovnega programa, zato v določenih postavkah komentira uspešnost začrtanega. Ker 
ocena poslovanja temelji tudi na primerjavi rezultatov prejšnjih let, primerja uspešnost poslovanja v 
nekaterih najpomembnejših segmentih poslovanja. Dosežene rezultate v mnogih postavkah vrednoti 
s postavljenimi normativi v Pravilniku o izpolnjevanju pogojev za opravljanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe ter Strokovnimi priporočili za splošne knjižnice. Poročilo je pripravljeno na podlagi 
podatkov, ki so jih podali strokovni delavci in računovodska služba ter izpisov v programski opremi 
COBISS. 

1.1. Predstavitev zavoda 
Naziv: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož 
Sedež: Žigrova 6b, 2270 Ormož 
Matična št.: 5627460 
Davčna št.: 88074412 
Tel.: 02 741 55 80 (računovodsko-tajniška služba), 02 741 55 84 (izposoja), 02 741 55 82 (direktor), 02 
741 55 88 (čitalnica), 02 741 55 86 (mladinski oddelek), 02 741 55 87 (oddelek za odrasle) 
Krajevna knjižnica Središče ob Dravi: 02 741 52 73 
Krajevna knjižnica Sveti Tomaž: 02 713 30 58 
Krajevna knjižnica Ivanjkovci: 02 741 55 81 
Faks: 02 741 55 89 
E-pošta: knjiznica.ormoz@knjiznica-ormoz.si 
Spletni naslov: https://www.orm.sik.si 

Zaposleni v knjižnici na dan 31. 12. 2021: 

- strokovni delavci: Branka Vočanec, Nina Šulek, Leonida Šumenjak, Damjan Rizman, Marijana 
Korotaj, 

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

- računovodska služba: Valerija Kolarič, 
- tehnična služba: Rudi Pevec (krajši delovni čas), 
- zaposlitev za delo na projektu: Jana Petek, Drago Kukovec, 
- 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 2021 sestal na dveh rednih sejah. Sprejel je poslovno poročilo z zaključnim 
računom za leto 2020, podal soglasje k predlogu rebalansa usklajenega finančnega načrta s kadrovskim 
načrtom za leto 2021, podal soglasje k ceniku knjižnice za leto 2021. Direktorici je določil letno oceno 
za leto 2020 in število dni letnega dopusta za leto 2021. Podal je soglasje k Programu dela za leto 2022 
in kadrovskemu načrtu za leto 2022, k predlogu finančnega načrta za leto 2022 ter k ceniku knjižnice 
za leto 2022. 
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Direktor 

Od 1. oktobra 2018 je direktorica knjižnice kot strokovni in poslovni vodja zavoda za krajši delovni čas 
Milica Šavora. V letu 2021 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 15.8691 prebivalcem z območja delovanja. Člani in uporabniki knjižnice 
prihajajo tudi iz drugih okoliških občin in tujine, preko vstopanja na domačo stran knjižnice na 
svetovnem spletu, uporabe spletnega servisa COBISS+ in mobilne aplikacije mCOBISS, pa tudi mnogo 
širše, saj navedene aplikacije ponujajo informacije o delovanju in zalogi knjižnice vsej zainteresirani 
javnosti v Sloveniji in drugod po svetu. 

Knjižnica izvaja v okviru knjižnične javne službe naslednje dejavnosti: 

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo, 
- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 
- izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire, 
- posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, 
- sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 
- pridobiva in izobražuje uporabnike, 
- skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 
- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 
- opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 
- zagotavlja storitve za prebivalce s posebnimi potrebami, 
- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 
- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 
- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 

medijih, 
- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju 

bralne kulture, 
- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 
- organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo. 

 

Po Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah je knjižnica kategorizirana za osrednjo knjižnico. Na 
podlagi Razvida knjižnic, javne evidence, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki izvajajo javno službo 
v Republiki Sloveniji in ga v skladu z Zakonom o knjižničarstvu kot javno dostopno podatkovno zbirko 
vodi in vzdržuje Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadaljevanju NUK), je po odločbi Ministrstva za 
kulturo (MK), glede izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, zaradi 
delnega izpolnjevanja pogojev, uvrščena v 2. kategorijo razvitosti in sodi med srednje razvite knjižnice. 

1.3. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 
Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2021 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); 

                                                           
1 Po uradnih podatkih Statističnega urada RS za 1. julij 2021. 

http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=354740541
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- 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. Del arhivskih 
prostorov v izmeri s 25 m2 še vedno ostaja v pritličju stanovanjskega bloka na Kolodvorski cesti 2, večji 
del v izmeri 53 m2 smo pa morali konec leta preseliti v pritličje stare meščanske vile na Ptujski cesti 20. 
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, podobno 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 spletni strani sprotno objavljala splošna obvestila o odprtosti knjižnice in njenih enot, o 
posebnostih glede obiska knjižnice zaradi epidemije koronavirusa, povabila na prireditve in druge 
dogodke ter ogled spletnih prireditev, informacije o aktualnih projektih ter dvakrat mesečno izbor 
knjižničnih novosti. Redno osvežuje Katalog informacij javnega značaja. Aktualno knjižnično dogajanje 
ali knjižne novosti objavlja tudi na družabnih omrežjih Facebook in Instagram ter portalih Google My 
Bussines, Napovednik.com, Kamra, Prlekija-on.net in spletni strani Občine Ormož. 

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

1.5. Sodelovanje z zavodi in drugimi institucijami 
Knjižnica je v letu 2021 sodelovala z drugimi zavodi, institucijami ali podjetji, in sicer: 

- S Centrom za starejše občane Ormož, kjer pomaga pri organiziranju dejavnosti članov skupine 
Junaki, ki se enkrat tedensko sestaja v prostorih doma. Z njimi se srečujejo tri voditeljice, ena izmed 
njih je strokovna delavka knjižnice.  

http://www.nuk.uni-lj.si/kis/pravilnik_razvid.html
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- Z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport Občine Ormož – s Turističnim informacijskim 
centrom Ormož pri izvedbi dogodkov ob praznovanju občinskega praznika. 

- Z Gimnazijo Ormož je za potrebe njihovega vzgojno-izobraževalnega procesa pripravila 
bibliopedagoške ure, izvajala projekt Rastem s knjigo in likovno delavnico. Glasbena skupina 
Gimnazije Ormož je nastopila na Dnevih poezije in vina. 

- Sodelovala je tudi z vsemi osnovnimi šolami občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Poleg 
bibliopedagoških ur, ki jih je pripravljala za osnovnošolske skupine, je učence preko sodelovanja v 
projektih spodbujala k branju kvalitetnejšega leposlovja. 

- Z Osnovno šolo Stanka Vraza je izvajala projekt Popotovanje v pravljični svet za učence posebnega 
programa. 

- Za skupine predšolskih otrok v vrtcih občin Ormož in Sveti Tomaž, ki so knjižnico obiskovale skozi 
vse leto, je izvajala bibliopedagoške ure, predstavljala knjižnico, knjižnične novitete iz zbirke 
gradiva za otroke ter organizirala pravljične in igralno-ustvarjalne urice. 

- V soorganizaciji s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj je izvajala projekt digitalizacije občinskih glasil Občine 
Ormož, Središča ob Dravi  in Sveti Tomaž. 

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

- S Kabelsko televizijo Ormož pri pripravi in predvajanju tedenske oddaje Knjižarjenje. 
- Z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti Območno izpostavo Ormož in Trobilnim kvintetom 

Kulturnega društva Ormož pri izvedbi Jurčičevega in Ipavčevega popoldneva v sklopu Tedna 
ljubiteljske kulture. 

- S Planinskim društvom Maks Meško Ormož in Osnovno šolo Ivanjkovci pri izvedbi Pohoda po poteh 
kulturnih buditeljev. 

- S Krajevno skupnostjo Ormož pri izvedbi dogodkov v okviru praznovanja praznika krajevne 
skupnosti. 

- Z Občino Ormož pri izvajanju aktivnosti ob praznovanju občinskega praznika in pri razvijanju ideje 
bajeslovnega doživljajskega parka. 

- S Knjižnico Velenje pri izvedbi Pikine bralne značke. 
- S slovenskimi založbami (Beletrina, Založba Litera, Založba Goga), v sodelovanju s katerimi je 

izvajala literarne večere. 
- Z Mariborsko knjižnico pri izvajanju natečaja #obraziknjige. 
- Z Društvom slovenskih pisateljev pri organizaciji dogodkov v sklopu Slovenskih dnevov knjige. 
- Z Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor, s Centrom za krepitev zdravja Ormož 

(Zdravstveni dom Ormož), z Botaničnim vrtom Univerze v Mariboru, Centrom narave Središče ob 
Dravi in z Maticem Severjem s.p. - Trajnice Carniola pri izvedbi Zelenih četrtkovih popoldnevov. 

- Z Založbo Beletrina pri izvedbi Dnevov poezije in vina, gostovanju Beletrininih trubadurjev in 
promociji Festivala Fabula. 

- S Quiz by Timon pri izvedbi Kviza št. 3 v knjižnici. 
- Z Ljudsko univerzo Ormož pri sodelovanju v programih Tednov vseživljenjskega učenja in Parade 

učenja v Ormožu. 
- S Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož in Založbo 5ka pri izvedbi literarnega večera Alenke Čurin 

Janžekovič Sam bog naj jo bere. 
- Z več dogodki se je vključila v Nacionalni mesec skupnega branja 2021 (NMSB 2021), ki je trajal od 

8. septembra do 10. oktobra. Na spletnem dogodkovniku je objavila prireditve, ki jih je izvajala v 
času trajanja NMSB. 

- Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pri predstavitveni razstavi slovenske 
gastronomske pokrajine in razstavi Tovarne sladkorja Ormož v okviru DEKD in TKD 2021. 

- S Knjižnico Šentjur pri ogledu knjižnice ob obisku bralnih klubov. 
- S Čebelarskim društvom Ormož pri vzdrževanju čebelnjaka in pripravi protokolarnih daril (medu).   
- Z Zavodom 100 % Naravno Botanik Ormož pri pripravi čajnih mešanic. 
- Z Radiom Prlek, Radiom Ptuj, Radiom Maxi, KTV Ormož, BK TV, Štajerskim tednikom, Ormoškimi 

novicami, Sredico, portalom Prlekija-on.net, Večerom, 24ur.com, Institutom za informacijsko 
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znanost (IZUM) 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.  

- Z Ministrstvom RS za kulturo pri izvajanju projekta Podpora novim kariernim perspektivam v 
obdobju 2018–2021 in Podporno okolje za delovanje na področju kulture (2021).  

- Z nacionalno agencijo programa Erasmus+ Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) pri izvajanju projekta Knjižničarji zelene 
prihodnosti. 

- Z Gradsko knjižnico Rijeka pri izvedbi obiska na delovnem mestu v sklopu Erasmus+ projekta 
Knjižničarji zelene prihodnosti. 

- Z Andragoškim centrom Republike Slovenije pri izvajanju študijskih krožkov (bralnih klubov). 
- Z Goriško knjižnico Franceta Bevka pri vzpostavljanju knjižnice semen. 
- Z Mestno knjižnico Kranj in Knjižnico Ivana Potrča Ptuj pri izvajanju projekta Obrazi slovenskih 

pokrajin. 
- Z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze 

v Ljubljani pri nudenju mentorstva študentki. 
- Z Ameriškim knjižničarskim združenjem (American Library Association) pri sodelovanju na natečaju 

fotogalerije najboljših praks knjižnic z vsega sveta. 
- Z Mednarodno zvezo bibliotekarskih društev in ustanov (IFLA) pri sodelovanju na natečaju Nagrada 

za najboljšo zeleno knjižnico 2021 (The Green Library Award 2021) in njeno sekcijo za trajnostni 
razvoj in knjižnico ENSULIB pri predstavitvi delovanja ormoške zelene knjižnice svetovni javnosti v 
glasilu sekcije. 

- Z Mestno knjižnico Ljubljana pri sodelovanju na mednarodnem posvetu Knjižnica, srce mesta: 
zelena knjižnica. 

- S Knjižnico Pavla Golie Trebnje pri sodelovanju na strokovnem posvetu Poti do knjige. 
- Z Delovno skupino za zeleno knjižnico Filozofske fakultete Zagreb in Zagrebškim knjižničarskim 

društvom pri sodelovanju na mednarodni konferenci Knjižnice in Agenda 2030: Vloga knjižnic pri 
spodbujanju trajnostnega razvoja. 

- Z Združenjem splošnih knjižnic pri izvajanju praznovanja Tedna splošnih knjižnic in pri sodelovanju 
na Dnevu dobrih praks. 

 
 

2. KADROVSKI KAZALCI 
Redno zaposleni 

Knjižnica na dan 31. 12. 2021 glede na EPZ redno zaposluje 7,8 strokovnih delavcev, 1 računovodkinjo, 
0,70 direktorice in 0,75 čistilke, kar znaša skupaj 10,25 redno zaposlenih. 

Tabela 1: Redno zaposleni po zasedbi delovnih mest in strokovnih kvalifikacijah (31. 12. 2021). 
 

 

ZASEDBA DELOVNEGA MESTA 
Stopnja 
izobrazbe 

Št. sistemiziranih 
delovnih mest 

Obseg zaposlitve 
31. 12. 2021 

1. STROKOVNI DELAVCI    

    Knjižničar V. 1,5 1,5 

    Višji knjižničar VI. 1 1 

    Bibliotekar VII./1, VII./2 6 5,3 

    Bibliotekar pripravnik VII./1, VII./2 1 0 

    Skupaj  9,5 7,8 

2. DRUGI ZAPOSLENI    

    Računovodja VI. VI. 1 1 

    Knjižnični manipulant IV. 1 0 

    Čistilka III. 1 0,75 

    Direktor VII./2 0,70 0,70 

    Skupaj  3,70 2,45 

SKUPAJ  13,20 10,25 
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Polni obseg zaposlitve za nedoločen čas je imelo konec decembra 2021 8 delavcev, 4 delavci so bili 
zaposlenih za krajši delovni čas. Izobrazbena struktura redno zaposlenih delavcev je bila naslednja: 

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

Po zasedbi delovnih mest je bilo glede na EPZ med strokovnimi delavci: 5,3 bibliotekarjev, 1 višja 
knjižničarka in 1,5 knjižničarke. Strokovni izpit za bibliotekarja ima opravljenih 8 strokovnih delavcev z 
direktorico, za višjega knjižničarja 1 strokovna delavka. Dve strokovni delavki imata pridobljen 
strokovni izpit za knjižničarja. 

Zaposleni za določen čas 

Poleg redno zaposlenih zaposluje knjižnica konec leta 2021 še 2 knjižnična delavca v projektu Podporno 
okolje za delovanje na področju kulture. Po EPZ je v knjižnici konec leta 2021 zaposlenih 12,25 oseb. 

Zaposleni v projektu Knjižnica – vzpodbudna karierna perspektiva za mlade 

Knjižnica je v letu 2021 zaključila projekt Knjižnica – vzpodbudna karierna perspektiva za mlade, ki je 
bil odobren na javnem razpisu Ministrstva za kulturo Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 
2018–2021. V času trajanja projekta je realizirala 5 zaposlitev mladih brezposelnih oseb do 29 let, ki jih 
je zaposlovala na delovnem mestu knjižničar, za obdobje 12 mesecev za polni delovni čas. Četrta 
zaposlitev je bila zaključena 31. 5. 2021 in peta, zadnja zaposlitev, 30. 9. 2021. Naložbo je sofinancirala 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija iz državnega proračuna. Javni 
razpis se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, specifičnega cilja: 8.2.1 Znižanje brezposelnosti mladih. 

Zaposleni v projektu Podporno okolje za delovanje na področju kulture 

V letu 2021 je knjižnica bila uspešna na javnem razpisu za izbor operacij Podporno okolje za delovanje 
na področju kulture 2021. V projektu nudi zaposlitev dvema osebama za določen čas 12 mescev (od 1. 
10. 2021 do 30. 9. 2022). Ena zaposlitev je na delovnem mestu knjižničar, ki zahteva V. stopnjo 
izobrazbe in ena na delovnem mestu knjižnični manipulant, ki zahteva IV. stopnjo izobrazbe. 

Projekt delno sofinancirata Ministrstvo za kulturo ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 
je financiran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020, prednostne osi: 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, 
prednostne naložbe: 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z 
dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za 
zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev, specifičnega cilja: 8.1.1 Povečanje zaposlenosti 
brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3. 

2.1. Analiza izpolnjevanja kadrovskih pogojev za delovanje knjižnice 
Zastavljeni kadrovski načrt za leto 2021 je v popolnosti izpolnjen. Po upokojitvi delavke so se za 
manjkajoči obseg do polne zaposlitve zaposlili trije delavci: dva na delovnem mestu bibliotekarja v 
skupnem obsegu 0,75 EPZ in ena na delovnem mestu računovodje v obsegu 0,5 EPZ. Glede na Pravilnik 
o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož ni 
izpolnjevala minimalnih kadrovskih pogojev pri rednih zaposlitvah. Minimalna vrednost števila 
strokovnih delavcev bi po izračunih glede na število prebivalcev območja in knjižnične mreže morala 
znašati 8,6 zaposlenih strokovnih delavcev. Ker je bilo v zavodu konec lanskega leta dejansko redno 
zaposlenih le 7,8 redno zaposlenih strokovnih delavcev, smo omenjeni minimalni pogoj izpolnjevali 
91%. 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 2021 nadomeščali z zaposlitvami preko projekta. 
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2.2. Strokovno izobraževanje in izpolnjevanje zaposlenih 
Zaposleni so se v letu 2021 udeležili naslednjih izobraževanj in usposabljanj: 

- 18. 1.2021; Verlag Dashofer: Letno poročilo za leto 2020 v javnem sektorju vezano na aktualno 
zakonodajo, virtualni dogodek, 3 ure, 1 zaposlena. 

- 23. 1. 2021; Mestna knjižnica Ljubljana: Predstavitev knjižnih novosti za otroke, virtualni dogodek, 
1 ura, 1 zaposlena. 

- 27. 1. 2021; JAK RS in Mestna knjižnica Ljubljana: Rastem s knjigo 2020/21, virtualni dogodek, 40 
minut, 1 zaposlena. 

- 20. 2. 2021; Mestna knjižnica Ljubljana: Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju?, 
virtualni dogodek, 1,5 ure, 1 zaposlena. 

- 23. 2., 2. 3. 2021; Kud Police Dubove: Webinar za moderatorje bralnih klubov: začetna stopnja, 
virtualni dogodek, 2 izobraževanji po 1,5 ure, 3 zaposlene. 

- 10. 3., 12. 3., 17. 3., 19. 3., 24. 3., 26. 3. in 31. 3. 2021; Verlag Dashofer: Preizkušeni poznavalec 
kadrovskih procesov v javnem sektorju, virtualni dogodek, 7 izobraževanj po 2,5 ure, 2 zaposleni. 

- 12. 3. 2021; Društvo Bralna značka Slovenije: Predstavitev kakovostnih knjig iz leta 2020 za otroke 
v predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju, virtualni dogodek, 2 uri, 1 zaposlena. 

- 14. 3. 2021; Cmepius: Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA1 projekti mobilnosti za področje 
izobraževanja odraslih, virtualni dogodek, 1 ura, 3 zaposlene. 

- 16. 3., 23. 3. 2021; Kud Police Dubove: Webinar za moderatorje bralnih klubov: nadaljevalna 
stopnja, 2 izobraževanju po 1,5 ure, 2 zaposleni. 

- 24. 3. 2021; Mestna knjižnica Ljubljana: Priprava in uporaba e-kvizov, e-ugank in interaktivnih 
delovnih listov, virtualni dogodek, 3,5 ure, 1 zaposlena. 

- 29. 3. 2021; Lipovec d. o. o.: Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in 
izvajanja evakuacije; virtualni dogodek, 2,5 ure, 2 zaposlena. 

- 13. 4. 2021; Splošna knjižnica Ljutomer: Medgeneracijsko sodelovanje in sreča, virtualni dogodek, 
1,5 ure, 3 zaposlene. 

- 14. 4. 2021; Cmepius: Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA1 projekti mobilnosti (izobraževalcev in 
učečih se odraslih) za področje izobraževanja odraslih, virtualni dogodek, 1 ura, 1 zaposlena. 

- 15. 4. 2021; Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto: Inkluzivnost splošnih knjižnic: slepi in slabovidni - 
spletna dostopnost v praksi, virtualni dogodek, 4,5 ure, 3 zaposleni. 

- 15. 4. 2021; Društvo Bralna značka Slovenije: Bralna čajanka: Nagrade za mladinsko književnost, 
virtualni dogodek, 2 uri, 1 zaposlena. 

- 20. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5. in 1. 6. 2021 (1. skupina); Center za družine Ormož: Delavnice v 
okviru Promocije zdravja na delovnem mestu - kako biti jezen, Ormož, 6 izobraževanj po 1,5 ure, 6 
zaposlenih. 

- 21. 4. 2021; Cmepius: Seminar, namenjen tehnični oddaji vloge za področje izobraževanja odraslih 
KA 1 projekti mobilnosti, virtualni dogodek, 1 ura, 2 zaposleni. 

- 21. 4. 2021; Mestna knjižnica Ljubljana: simpozij Ugriznimo v zlate hruške, virtualni dogodek, 3 ure, 
2 zaposleni. 

- 6. 5. 2021; IFLA: IFLA ENSULIB and Preservation & Conservation Sections present - Environmentally 
inspiring and engaging buildings, research, education and library services, virtualni dogodek, 2 uri, 
1 zaposlena. 

- 13. 5. 2021; Sekcija za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije v sodelovanju z 
Združenjem splošnih knjižnic: Knjižničar knjižničarju sedmič: Dan dobrih praks, virtualni dogodek, 
5 ur, 9 zaposlenih. 

- 20. 5. 2021; Mestna knjižnica Ljubljana: mednarodno strokovno posvetovanje Knjižnica, srce 
mesta: zelena knjižnica, virtualni dogodek, 5,5 ur, 3 zaposlene. 

- 21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6. in 18. 6. 2021; Mestna knjižnica Ljubljana in Cene Štupar: Inovativno delo 
v spletnih učilnicah, virtualni dogodek, 5 izobraževanj po 3 ure, 2 zaposleni. 

- 28. 5. 2021; Društvo bibliotekarjev Celje in Društvo bibliotekarjev Maribor: Predavanje z delavnico 
Lahko branje, virtualni dogodek, 2 uri, 1 zaposlena. 
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- 8. 6., 11. 6., 15. 6., 18. 6., 22. 6. in 29. 6. 2021 (2. skupina); Center za družine Ormož: Delavnice v 
okviru Promocije zdravja na delovnem mestu - kako biti jezen, Ormož, 6 izobraževanj po 1,5 ure, 6 
zaposlenih. 

- 9. 6. 2021; Knjižnica Ivana Potrča Ptuj: Delovno srečanje Obdelava in dostopnost domoznanskega 
gradiva v slovenskih knjižnicah, virtualni dogodek, 4 ure, 3 zaposleni. 

- 11. 6. 2021; EBLIDA (The European Bureau of Library, Information and Documentation 
Associations): 29th EBLIDA Annual Conference - European Structural Funds and Libraries: the win-
win approach, virtualni dogodek, 2 uri, 1 zaposlena. 

- 17. 6. 2021; Društvo Bralna značka Slovenije: Knjižne novosti za bralce v 2. triletju OŠ, virtualni 
dogodek, 2 uri, 1 zaposlena. 

- 10. 8., 19. 8. in 23. 8. 2021; Infobase in Kelsey Bogan: TikTok v knjižnici, virtualni dogodek, 3 
izobraževanja po 1 uro, 1 zaposlena. 

- 17. 8., 18. 8. in 19. 8. 2021; IFLA: World Library and Information Congress 2021, virtualni dogodek, 
2 izobraževanji po 4 ure in 1 izobraževanje po 3 ure, 3 zaposlene. 

- 6. 9. 2021; Mestna knjižnica Ljubljana: Predstavitev knjižnih novosti za otroke, virtualni dogodek, 1 
ura, 1 zaposlena. 

- 8. 9. 2021; Bralno društvo Slovenije: NMSB 21 - Strokovni posvet Zapeljevanje v branje ali kako 
branje živi na spletu, Ljubljana, 8 ur, 1 zaposlena.  

- 9. 9. 2021; Zgodovinski arhiv Ptuj: Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki 
delajo z dokumentarnim gradivom, virtualni dogodek, 6 ur, 1 zaposlena. 

- 15. 9. 2021; Datainfo.si: Spletni seminar: Kaj moram vedeti o piškotkih v letu 2021?, virtualni 
dogodek, 1 ura, 1 zaposleni. 

- 17. 9. 2021; Društvo Bralna značka Slovenije: Ponikalnice ne bodo poniknile, virtualni dogodek, 1 
ura, 1 zaposlena. 

- 21. 9. 2021; American Library Association, SMU Libraries, The Library Association of Singapore: 
Why Should I Care? Libraries, Advocacy and the UN SDGs, virtualni dogodek, 1 ura, 1 zaposlena. 

- 21., 22. in 23. 9. 2021; Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: Uporabnik v kontekstu sprememb, 
virtualni dogodek, 3 izobraževanja po 6 ur, vsi zaposleni (vsak izmed zaposlenih si je ogledal za 
njegovo strokovno področje pomembna predavanja). 

- 22., 23., 24. in 28. 9. 2021; Datainfo.si: Letno izobraževanje: Kaj moram vedeti o varstvu osebnih 
podatkov v letu 2021?, virtualni dogodek, 45 minut, vsi zaposleni. 

- 23. 9. 2021; Društvo Bralna značka Slovenije: Vrednotenje mladinske književnosti in motiviranje 
najstnikov zadnjega triletja za prostočasno branje, Murska Sobota, 7 ur, 1 zaposlena. 

- 28. 9. 2021; Narodna in univerzitetna knjižnica: Avtorske pravice v luči DSM Direktive: pogledi EU 
in Slovenije, virtualni dogodek, 4 ure, 2 zaposlena. 

- 28., 29. in 30. 9. 2021; Knjižnica Celje, 2. eFest, virtualni dogodek, 3 izobraževanja po 2 uri, 2 
zaposlena. 

- 1. 10., 8. 10., 22. 10., 29. 10., 5. 11. in 12. 11. 2021 (1. skupina); Center za družine Ormož: Delavnice 
v okviru Promocije zdravja na delovnem mestu - kako biti jezen II, Ormož, 6 izobraževanj po 1,5 
ure, vsi zaposleni. 

- 4. 10. 2021; Mariborska knjižnica: ABC bralne pismenosti III – 1. dan, virtualni dogodek, 3 ure, 1 
zaposlena. 

- 5. 10. 2021; Mariborska knjižnica: ABC bralne pismenosti III – 2. dan, virtualni dogodek, 3 ure, 1 
zaposlena. 

- 6. 10. 2021; Mariborska knjižnica: ABC bralne pismenosti III – 3. dan, virtualni dogodek, 2,3 ure, 2 
zaposleni. 

- 7. 10. 2021; Mariborska knjižnica: ABC bralne pismenosti III – 4. dan, virtualni dogodek, 3,25 ure, 1 
zaposlena. 

- 8. 10. 2021; Mariborska knjižnica: ABC bralne pismenosti III – 5. dan, virtualni dogodek, 3 ure, 1 
zaposlena. 

- 8. 10. 2021; Lipovec d. o. o.: Varnost in zdravje pri delu in požarna varnost, Ormož, 1,5 ure, 1 
zaposleni. 
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- 12. 10. 2021; Zgodovinski arhiv Ptuj: Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije - 
računovodsko davčni vidik, virtualni dogodek, 4,5 ure, 1 zaposlena. 

- 19. 10. 2021; Datainfo.si: Osebni podatki in informacijska varnost, virtualni dogodek, 3 ure, 1 
zaposleni. 

- 21. 10. 2021; Verlag Dashofer: 8. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju, virtualni 
dogodek, 4,5 ure, 1 zaposlena. 

- 3. in 4. 11. 2021; IZUM: COBISS3/Katalogizacija in format COMARC - dopolnitve in novosti, virtualni 
dogodek, 2 izobraževanji po 3,5 ure, 1 zaposlena. 

- 4. 11. 2021; Založba Malinc: Projekt Leo, Leo, virtualni dogodek, 2 uri, 1 zaposlena. 
- 5. 11. 2021; Narodna in univerzitetna knjižnica: Novosti v knjižničarstvu, virtualni dogodek, 3,5 ure, 

vsi zaposleni (vsak izmed zaposlenih si je ogledal za njegovo strokovno področje pomembna 
predavanja). 

- 10. 11. 2021; Založba Zala: Zaline štiri, virtualni dogodek, 40 minut, 1 zaposlena. 
- 11. 11. 2021; Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS: Mladi bralec in digitalni mediji, virtualni 

dogodek, 5,5 ur, 4 zaposlene. 
- 12. 11. 2021; Knjižnica Pavla Golie Trebnje: Poti do knjige, virtualni dogodek, 4 ure, 7 zaposlenih. 
- 13. 11. 2021; Društvo bibliotekarjev Gorenjske: Knjižničarji: pogled v prihodnost, virtualni dogodek, 

5 ur, 2 zaposleni. 
- 16. 11. 2021; Mestna knjižnica Kranj: Obrazi slovenskih pokrajin, virtualni dogodek, 2 uri, 1 

zaposlena. 
- 17. 11. 2021; Mestna knjižnica Ljubljana: Svetovanje za branje in (ne)formalna biblioterapija, 

virtualni dogodek, 3 ure, 1 zaposlena. 
- 19. 11., 26. 11., 3. 12. in 16. 12. 2021 (2. skupina); Center za družine Ormož: Delavnice v okviru 

Promocije zdravja na delovnem mestu - kako biti jezen II, Ormož, 4 izobraževanja po 1,5 ure, vsi 
zaposleni. 

- 25. 11. 2021; Mestna knjižnica Kranj: Spletna izposoja slovenskih filmov, virtualni dogodek, 2 uri, 2 
zaposlena. 

- 7. 12. 2021; Osrednja knjižnica Celje: Literatura v postprodukciji, Celje, 5 ur, 2 zaposleni. 
- 9. 12. 2021; Filozofska fakulteta v Zagrebu, Delovna skupina za zeleno knjižnico Filozofske fakultete, 

Zagrebško knjižničarsko društvo:  mednarodni strokovni posvet Knjižnice i UN Agenda 2030: Uloga 
knjižnica u promicanju održivog razvoja, 5,5 ur, 6 zaposlenih. 

- 13. 12. 2021; Sustainable Libraries Initiative: Community Gardening at Your Library, virtualni 
dogodek, 1 ura, 1 zaposlena. 

- 17. 12. 2021; Andragoški center Republike Slovenije: Prednovoletno srečanje mentorjev študijskih 
krožkov O jeziku tako in drugače, virtualni dogodek, 5 ur, 7 zaposlenih. 

 

Strokovni delavci so se udeležili 272 ur izobraževanj. 
 

Izobraževanje zaposlenih je potekalo v skladu potrebami zavoda  in željami zaposlenih. Velika večina 
izobraževanj je bila izvedena v virtualnem okolju, številna so bila brezplačna, kar je zaposlenim 
povečalo dostopnost do strokovnega usposabljanja. Ta so potekala v sami knjižnici, preko projekcije, 
pripravljene za ta namen. Takšen način izvedbe je omogočil zaposlenim mnogo večjo udeležbo na 
izobraževanjih, ob samem spremljanju so lahko analizirali posamezne izobraževalne vsebine. Zaposleni 
so se udeleževali tudi delovnih sestankov v knjižnici. 

Erasmus+ Mobilnost osebja za izobraževanje odraslih 

Knjižnica je bila leta 2020 uspešna s prijavo na razpisu Erasmus+ KA104 Mobilnost osebja za 
izobraževanje odraslih in pridobila evropska sredstva za izvajanje projekta Knjižničarji zelene 
prihodnosti. Od 7. do 9. julija 2021 so se trije zaposleni udeležili obiska na delovnem mestu (Job 
Shadowing) v Gradski knjižnici Rijeka, kjer so spoznali njihov program zelene knjižnice, poslovnega in 
ameriškega kotička, obiskali in spoznali so urejenost in poslovanje njihovih knjižnic (osrednji oddelek 
Palačo Modello, otroški oddelek Dječja kuća, oddelek leposlovja Filodrammatica, krajevno knjižnico 
Ogranak Trsat ter izgradnjo njihove nove knjižnice v kompleksu Benčić). Od 17. do 19. avgusta 2021 so 
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tri zaposlene spremljale virtualni svetovni knjižničarski kongres IFLA WLIC 2021, na katerem je bila 
razglašena najboljša nova splošna in najboljša zelena knjižnica na svetu. 9. decembra 2021 so se trije 
zaposleni (ena je aktivno sodelovala s strokovnim prispevkom) udeležili virtualne mednarodne 
konference na temo Knjižnice in Agenda 2030: Vloga knjižnic pri spodbujanju trajnostnega razvoja, ki 
je potekala v organizaciji Filozofske fakultete v Zagrebu, Delovne skupine za zeleno knjižnico Filozofske 
fakultete in Zagrebškega knjižničarskega društva.  
Projekt je zaradi epidemije koronavirusa podaljšan do 30. 11. 2022. Ostale projektne mobilnosti bodo 
izvedene, ko bodo to omogočale zdravstvene razmere. 

Predstavitve knjižnice in njenih projektov strokovni javnosti 

Zaposleni so knjižnico in knjižnične projekte predstavljali širši strokovni javnosti na nacionalnem in 
mednarodnem nivoju. Kot predavatelji so predstavili knjižnico ter obenem uspešno promovirali okolje, 
v katerem knjižnica deluje, na naslednjih strokovnih srečanjih: 

- 13. 5. 2021; Dan dobrih praks: Knjižničar knjižničarju VII. Sekcija za splošne knjižnice Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic je pripravila 
strokovno srečanje Dan dobrih praks: Knjižničar knjižničarju, na katerem vsako leto predstavijo 
najboljše in najbolj inovativne projekte slovenskih splošnih knjižnic v preteklem letu. Na srečanju, 
ki je potekalo v virtualnem okolju, je bibliotekarka Bernardka Viher predstavila projekt za otroke 
Deca vküp na knižni küp, s katerim je opozorila na povezovalno vlogo knjižnice v družbi, pomen 
lokalne jezikovne kulturne dediščine pri otrocih, izvajanje dejavnosti na svežem zraku v času 
epidemije, kar je delovalo zdravstveno preventivno in koristno za razvoj otrok. 

     

Strokovno srečanje Dan dobrih praks: Knjižničar knjižničarju VII. (Foto: Knjižnica Ormož) 

- 20. 5. 2021; Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica. Mestna knjižnica Ljubljana je organizirala šesto 
mednarodno strokovno posvetovanje Knjižnica, srce mesta, ki je bilo v letu 2021 posvečeno 
zelenim knjižnicam. Kot ena izmed dveh zelenih knjižnic v Sloveniji, ki je zavezana k trajnostnemu 
ohranjanju okolja ter ozaveščanju in spodbujanju zdravega načina življenja skozi vseživljenjsko 
učenje in seznanjanje z dobrimi praksami doma in v tujini, je svoje delovanje predstavila tudi 
Knjižnica Ormož - prispevek je pripravila bibliotekarka Marijana Korotaj. Izražene želje po 
sodelovanju smo v letu 2021 že uresničili, saj so si naš primer uspešnega delovanja zelene knjižnice 
v sklopu strokovne ekskurzije ogledali kolegi iz splošnih knjižnic iz Nove Gorice in Gornje Radgone. 

     

Mednarodni strokovni posvet Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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- 12. 11. 2021; Poti do knjige: Knjižnica : korona = 1 : 0. Strokovno posvetovanje Poti do knjige, ki 
ga Knjižnica Pavla Golie Trebnje organizira vsaki dve leti, je bilo namenjeno spoznavanju poti, 
projektov in načinov dela, ki so jih knjižnice bile primorane uvesti v koronskem času, z namenom 
da z njimi navkljub neugodnim razmeram obdržijo stik z bralci in jih ponovno privabijo tako v 
knjižnične prostore kot tudi v spletno okolje. V prispevku Le pogumno, le za nami sta bibliotekarki 
Simona Sakelšek in Špela Dovečar slovenski in mednarodni strokovni javnosti predstavili 
ustvarjanje virtualnih dogodkov, ki smo jih izvajali in so se izkazali za dobrodošlo novost v 
knjižničnem okolju. Večja aktivnost na spletu povečuje našo prepoznavnost in dostopnost. 

     

Strokovno posvetovanje Poti do knjige: Knjižnica : korona = 1 : 0. (Foto: Knjižnica Ormož) 

- 9. 12. 2021; Knjižnice i UN Agenda 2030: Uloga knjižnica u promicanju održivog razvoja. 
Mednarodna konferenca v organizaciji Filozofske fakultete v Zagrebu, Delovne skupine za zeleno 
knjižnico Filozofske fakultete in Zagrebškega knjižničarskega društva, katere so se udeležili tudi 
najvišji predstavniki sekcije IFLE za trajnostni razvoj in knjižnice ENSULIB, predstavniki delovnih 
skupin za zelene knjižnice ter številne univerzitetne, splošne in šolske knjižnice z vsega sveta, je bila 
posvečena vlogi knjižnic pri promoviranju trajnostnega razvoja. Kako kot zelena ali trajnostna 
knjižnica spodbujamo cilje trajnostnega razvoja in kako te cilje z vzgledom ter izvajanjem svoje 
osnovne dejavnosti ozaveščamo pri uporabnikih knjižnice ter okolju, je na praktičnih primerih v 
obliki video prispevka pripravila knjižničarka Marinka Vnuk. 

     

Mednarodna konferenca Knjižnice in Agenda 2030: Vloga knjižnic pri spodbujanju 
trajnostnega razvoja. (Foto: Knjižnica Ormož) 

- 17. 12. 2021; O jeziku tako ali drugače. Na spletnem seminarju, prednovoletnem srečanju 
mentorjev študijskih krožkov, ki ga je na temo O jeziku tako in drugače organiziral Andragoški 

     

Seminar mentorjev študijskih krožkov: O jeziku tako ali drugače. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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center Republike Slovenije, je bibliotekarka Marijana Korotaj v prispevku Štejemo in se 
spomijamo predstavila delovanje naših bralnih klubov, kdo so, kje se srečujejo, kaj počnejo in na 
kakšen način raziskujejo svetove jezika – knjižnega in narečnega. 

- Knjižnica je bila s prispevkom Green Library – Uniting Local Community on its Road to 
Sustainability predstavljena na natečaju The Green Library Award 2021, katerega je že šesto leto 
zapored organizirala IFLA, Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov. Natečaj je 
namenjen ozaveščanju o družbeni odgovornosti in vodilni vlogi knjižnic v okoljskem izobraževanju 
ter podpori gibanju zelenih knjižnic po vsem svetu. Skupaj s knjižnicami Splošno knjižnico 
Edmonton iz Kanade, Knjižnicami Hobsons Bay (EnviroCentre) iz Avstralije in Knjižnico Pingshan iz 
Kitajske smo se uvrstili v finalni izbor med štiri najboljše zelene knjižnice na svetu. Predstavitev sta 
pripravili bibliotekarka Marijana Korotaj in knjižničarka Marinka Vnuk. 

     

Razglasitev rezultatov najboljše zelene knjižnice na Svetovnem knjižničarskem kongresu. 

- Okrogla miza mednarodnih odnosov ALA (Ameriškega knjižničarskega združenja) je pripravila 
vpogled v knjižnične projekte Najboljše prakse knjižnic po svetu 2021, ki so najbolje prikazali temo 
natečaja Knjižnice v hitro spreminjajočem se svetu. Izbrali so 11 najboljših dobrih praks z vsega 
sveta, katere so predstavili v obliki fotogalerije s krajšimi predstavitvami projektov. Zraven projekta 
ormoške knjižnice S pesmijo po kavo sta med najboljšimi 11 projekti na svetu bila še Maček v žaklju 
Mestne knjižnice Ljubljana in Uničevalci virusov: V koraku s časom Narodne in univerzitetne 
knjižnice. Projekt sta predstavili bibliotekarka Marijana Korotaj in knjižničarka Marinka Vnuk. 

- Strokovni javnosti sta bibliotekarka Marijana Korotaj in knjižničarka Marinka Vnuk v okviru 
natečaja Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2021 predstavili še 
projekt Knjižarjenje, ki ga izvajamo v sodelovanju z Radiom Prlek in KTV Ormož. Knjižnica Franca 
Ksavra Meška Ormož je prejela posebno pohvalo komisije z utemeljitvijo, da smo se s projektom 
poglobljeno in sočutno približali tistim potencialnim uporabnikom, ki nimajo stika s knjižnico in je 
ne zaznavajo kot del njihovih življenj ter s tem dvignili obisk in izposojo, kar smo tudi ves čas 
strokovno poglobljeno spremljali. Sam projekt je bil označen kot dobrodošel in učinkovit pristop k 
ozaveščenosti o delovanju knjižnice, predvsem pri ciljnih skupinah, ki se jih ne doseže preko 
sodobnih elektronskih medijev. 

Tabela 2: Predstavitve knjižnice in njenih projektov strokovni javnosti. 

Datum objave Naslov 

Št. ogledov video 
prispevkov 

(na dan 17. 1. 2021) 

15. 3 2021 
The Green Library Award 2021: Green Library – Uniting Local Community on its Road to 
Sustainability 

- 

13. 5. 2021 Dan dobrih praks - Knjižničar knjižničarju VII: Deca fküp na knjižni küp 28 

20. 5. 2021 Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož – Zelena knjižnica 138 

30. 6 2021 Najboljše prakse knjižnic po svetu 2021 – Coffee for Poetry (S pesmijo po kavo) - 

12. 11. 2021 Mednarodno strokovno posvetovanje Poti do knjige: Le pogumno, le za nami 51 

19. 11. 2021 Nagrada Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2021 - Knjižarjenje - 

9. 12. 2021 Franc Ksaver Meško Ormož Library - Uniting Local Community on Its Road to Sustainability 28 

17. 12. 2021 Prednovoletno srečanje mentorjev študijskih krožkov: Štejemo in se spomijamo 23 

 SKUPAJ OGLEDOV 268 
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3. KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
31. decembra 2021 je knjižnična zbirka štela 128.735 enot knjižničnega gradiva. Temeljna knjižnična 
zbirka dosega 8,11 enot na prebivalca območja, ki ga knjižnica pokriva. Od tega je neknjižnega gradiva 
0,81 enot na prebivalca. Z doseženim izpolnjujemo pogoj ustreznega obsega gradiva, ki ga predpisuje 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

Tabela 3: Temeljna zaloga po vrstah gradiva in lokaciji umestitve (31. 12. 2021). 

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

Knjige 86.943 8.353 9.520 8.888 113.704 88,3 

Serijske publikacije 1.865 107 100 37 2.109 1,7 

Neknjižno gradivo 11.790 502 256 374 12.922 10,0 

SKUPAJ 100.598 8.962 9.876 9.299 128.735 100 
 

V osrednji knjižnici je bilo lociranih 100.598 enot gradiva, v krajevnih knjižnicah v Središču ob Dravi 
8.962 enot, pri Svetem Tomažu 9.875 in v Ivanjkovcih 9.299 enot. V prostem pristopu je bilo lociranih 
117.436 enot gradiva, kar znaša 91,2 % celotne zbirke. Uporabnikom ni bilo prosto dostopnih 11.299 
enot knjižničnega gradiva (8,8 %), od tega 10.535 enot v arhivu in 764 enot v domoznanski zbirki. 

Tabela 4: Sestava knjižnične zbirke po UDK in namembnosti na dan 31. 12. 2021 (enote/naslovi*). 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 1.578 575 2.153 1.010 255 1.265 

1 Filozofija. Psihologija 4.782 287 5.069 3.829 158 3.987 

2 Verstva 1.429 178 1.607 1.178 137 1.315 

3 Družbene vede 7.493 726 8.219 6.025 399 6.424 

5 Naravoslovne vede 2.739 2.592 5.331 2.030 1.242 3.272 

6 Uporabne vede 7.559 1.282 8.841 5.686 625 6.311 

7 Umetnost. Šport 13.852 6.140 19.992 11.515 3.920 15.435 

80 Jezikoslovje 2.601 773 3.374 1.696 454 2.150 

82.0 Literarna veda 1.953 218 2.171 1.386 85 1.471 

82 Leposlovje 32.465 30.685 63.150 21.647 13.831 35.478 

9 Zemljepis. Zgodovina 7.740 1.088 8.828 5.417 528 5.945 

SKUPAJ 84.191 44.544 128.735 60.934 21.267 82.201 

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

 

Graf 1: Sestava knjižnične zbirke po UDK skupinah (enote). 
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Knjižnična zbirka je konec leta 2021 vsebovala 82.201 različnih naslovov gradiva: 21.267 naslovov je 
bilo namenjenih mladim uporabnikom, 60.934 odraslim. Zbirka dosega predpisan normativ glede 
vsebin, saj se razmerje naslovov med leposlovnim gradivom ter strokovnim ujema s predpisanim 
standardom in je 43 : 57. V zadnjih letih si prizadevamo nabavljati tudi več naslovov namenjenih 
mladim uporabnikom. Delež teh se vsako leto povečuje in je v poročevalskem letu znašal 26 %, kar prav 
tako zadošča postavljenim strokovnim normativom. 

3.1. Prirast knjižničnega gradiva 
Knjižnica je gradivo pridobivala z nakupom in darovi. V letu 2021 smo celotno knjižnično zalogo 
osrednje knjižnice in treh krajevnih knjižnic dopolnili s 3.662 novimi enotami gradiva oz. z 2.369 naslovi. 
Na 1.000 prebivalcev območja, ki ga pokrivamo, je znašal celotni letni prirast gradiva 231 enot. 
Omenjen prirast dosega postavljene normative iz pravilnika, ne pa iz strokovnih priporočil ter 
standardov za splošne knjižnice, ki predvidevajo prirast 250 enot na 1.000 prebivalcev. 

Tabela 5: Prirast gradiva v letu 2021 glede na način nabave in vrsto gradiva (enote/naslovi). 

VRSTA GRADIVA 
ENOTE NASLOVI 

Nakup Dar Skupaj % Nakup Dar Skupaj 

Knjige 3.056 295 3.351 91,5 1.957 196 2.148* 

Serijske publikacije 158 28 186 5,1 108 21 129* 

Neknjižno gradivo 101 24 125 3,4 86 19 105* 

SKUPAJ 3.315 347 3.662 100 2139* 235* 2.369* 

* 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 2021, je 96,6 % enot knjižnega gradiva in 3,4 % 
neknjižnega gradiva. V zbirko smo na novo uvrstili 2.148 naslovov knjig, 129 serijskih publikacij in 105 
naslovov neknjižnega gradiva. Tem številkam niso prištete e-knjige. Člani so imeli preko portala Biblos 
konec leta 2021 dostop tudi do 581 naslovov e-knjig in 200 naslovov elektronskih zvočnih knjig v 
ponudbi Audibooka. 

3.1.1. Struktura prirasta po organizacijskih enotah 

Največ novega gradiva je bilo v letu 2021 lociranega v osrednjo knjižnico, in sicer 66,3 %, v zbirko 
krajevne knjižnice Ivanjkovci 12,2 % gradiva, pri Svetem Tomažu 11,7 % in v Središču ob Dravi 9,8 %. 
Kljub približno enaki višini sredstev namenjenih nakupu gradiva v vseh treh krajevnih knjižnicah, do 
razlike prihaja zaradi drugačnega izbora gradiva, ki ga prilagajamo potrebam uporabnikov, ki 
posamezne krajevne knjižnice najpogosteje obiskujejo. Ker Krajevno knjižnico Sveti Tomaž in Krajevno 
knjižnico Ivanjkovci obiskuje v večji meri mladina, smo za ti zbirki kupili več gradiva za mlade člane. To 
gradivo je tudi cenovno ugodnejše od gradiva namenjenega odraslim. Za nižje število kupljenega 
gradiva za zbirko središke krajevne knjižnice je pa tudi bilo odločilno zmanjšanje sredstev s strani 
občine Središče ob Dravi, ki je za nakup gradiva za svojo krajevno knjižnico namenila 1.000 EUR manj 
kot prejšnja leta. 

Tabela 6: Prirast gradiva po organizacijskih enotah (enote gradiva). 

VRSTA GRADIVA 

OK ORMOŽ KK SREDIŠČE KK SV. TOMAŽ KK IVANJKOVCI 
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Knjige 2.087 119 2.206 283 43 326 353 54 407 333 79 412 3.351 

Serijske publikacije 100 22 122 24 4 28 16 1 17 18 1 19 186 

Neknjižno gradivo 90 9 99 3 2 5 3 3 6 5 10 15 125 

SKUPAJ 2.277 150 2.427 310 49 359 372 58 430 356 90 446 3.662 
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3.1.2. Struktura prirasta po vsebini in namembnosti gradiva 

Enako kot za sestavo celotne zbirke so normativi postavljeni tudi za dopolnjevanje zbirke, ki ga določa 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, izpolnjevanje predpisanega 
največkrat poleg pridobljenih finančnih sredstev temelji še na letni produkciji slovenskih založnikov, saj 
v zbirko uvrščamo predvsem slovensko knjižno produkcijo. Knjižnice se priporočenemu razmerju med 
leposlovnim in strokovnim gradivom skušamo vsa leta približati, se pa z novimi strokovnimi priporočili 
določila rahljajo. Tako se lahko knjižnice proaktivno odzivamo na potrebe lokalnih prebivalcev tudi z 
dopolnjevanjem svojih zbirk.  Doseženo razmerje med leposlovnim in strokovnim gradivom v letu 2021 
znaša 55 : 45. Tako pri gradivu namenjenemu mladini in tudi tistemu, ki je namenjeno odraslim v letu 
2021, prevladuje leposlovje. Drugi najmočneje zastopani naslovi so s področja umetnosti, tudi zaradi 
nabave novih glasbenih zgoščenk in filmov. Tretja najbolj zastopana skupina, pri gradivu za odrasle, so 
gradiva s področja uporabnih ved, sledita psihologija in filozofija, pri gradivu za mladino je tretja 
najmočnejša UDK skupina gradivo s področja 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 %. Doseženi prirast gradiva za mladino je v letu 2021 nekoliko višji in znaša v celotnem prirastu 
novih gradiv 35 %. 

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

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 64 23 87 49 15 64 

1 Filozofija. Psihologija 138 37 175 122 16 138 

2 Verstva 37 5 42 28 5 33 

3 Družbene vede 178 20 198 20 9 29 

5 Naravoslovne vede 48 78 126 38 35 73 

6 Uporabne vede 199 15 214 156 9 165 

7 Umetnost. Šport 229 220 449 193 134 327 

80 Jezikoslovje 23 2 25 23 1 24 

82.0 Literarna veda 38 5 43 30 2 32 

82 Leposlovje 977 1.129 2106 714 523 1237 

9 Zemljepis. Zgodovina 160 37 197 113 20 133 

SKUPAJ 2.091 1.571 3.662 1.486 769 2.255 
 
 

 

Graf 2: Prirast vsega gradiva po UDK skupinah (naslovi). 
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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 50.103 EUR, 
Ministrstva za kulturo, v višini 22.378 EUR, 2.876 EUR smo za nakup gradiva prispevali iz lastnih 
sredstev. Za celotno vrednost nakupa gradiva je bilo v letu 2021 v programu načrtovanih 75.381 EUR, 
porabljenih 75.357 EUR. 

Tabela 8: Financiranje nakupa gradiva v letu 2021. 

VIR FINANCIRANJA Načrtovano v EUR Realizirano v EUR 

Sredstva občin za gradivo osrednje knjižnice 36.103 36.103 

 - Ormož 26.825 26.825 

 - Središče ob Dravi 4.693 4.693 

 - Sveti Tomaž 4.585 4.585 

Občina Središče ob Dravi za KK Središče 4.000  4.000 

Občina Sveti Tomaž za KK Sveti Tomaž 5.000 5.000 

Občina Ormož za KK Ivanjkovci – novo gradivo 5.000 5.000 

Ministrstvo za kulturo 22.378 22.378 

 - MK za osrednjo knjižnico 11.012 10.910 

 - MK za Krajevno knjižnico Središče ob Dravi 2.402 2.402 

 - MK za Krajevno knjižnico Sveti Tomaž 2.488 2.488 

 - MK za Krajevno knjižnico Ivanjkovci 2.000 2.000 

 - MK za e-knjige in elektronske zvočne knjige 4.476 4.578 

Lastna sredstva 2.900 2.876 

SKUPAJ 75.381 75.357 
 

Glede na vrsto gradiva je bilo za knjige porabljenih 60.872 EUR, za serijske publikacije 9.019 EUR in za 
neknjižno gradivo 808 EUR. Povprečna cena nakupa enote knjižnega gradiva je znašala 19,92 EUR in je 
v primerjavi z letom 2020 višja za 8 %, letne naročnine na serijske publikacije 55,91 EUR in neknjižnega 
gradiva 8 EUR. Za nakup novih naslovov e-knjig in elektronskih zvočnih knjig je bilo porabljenih 
4.657 EUR. Povprečna cena e-knjig je bila 33,80 EUR, elektronskih zvočnih knjig 13,11 EUR. 

Realizacija ciljev nakupa 

Zastavljeni cilji nakupa v Letnem načrtu nakupa knjižničnega gradiva za leto 2021 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 2 % več enot, število 
načrtovanih novih naslovov je prav tako doseženo. Za 15.896 prebivalcev območja, ki ga pokrivamo, 
smo kupili (brez e-knjig) 2.139 različnih naslovov gradiv oz. 3.315 enot knjižničnega gradiva. Nakup na 
prebivalca je znašal 0,21 enot. Za potrebe uporabnikov krajevnih knjižnic smo kupovali tisto gradivo, ki 
je za uporabnike posamezne krajevne knjižnice najbolj zanimivo in se bo tudi najbolj izposojalo, saj sta 
podrobna analiza  lokalne skupnosti in analiza vsakoletnega obiska ter izposoje gradiva pokazali, da so 
potrebe uporabnikov krajevnih knjižnic zelo različne. Tako smo prednostno nabavljali: za uporabnike 
Krajevne knjižnice Središče ob Dravi največ kvalitetnega leposlovja za odrasle, za uporabnike Krajevne 
knjižnice Sveti Tomaž so najbolj zanimive za izposojo knjige mladinskega leposlovja in poučne 
literature, odrasli posegajo predvsem po manj zahtevnem leposlovju, v Krajevni knjižnici Ivanjkovci je 
nakup zajemal najširša vsebinska področja, podobno kot v osrednji knjižnici.  

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

Zaradi zaznanih družbenih sprememb v okolju smo nabavljali precej gradiv s področja socioloških 
znanosti. Prednost smo dali tudi gradivu z naravovarstveno vsebino, ki je rdeča nit projekta Zelene 
knjižnice, kjer so vsebine naravnane tudi h krepitvi zdravja, ozaveščanju zdravega načina življenja in 
osebni rasti uporabnikov. Tako smo nabavili precej gradiv s področja medicine, zdrave prehrane in 
psihologije. Glede na prevladujoče dejavnosti zaledja smo nabavljali tudi gradiva s področja 
sonaravnega kmetijstva, sadjarstva in vinogradništva, katerih je na knjižnem trgu malo. Za 
domoznansko zbirko smo nakupili vso razpoložljivo gradivo z domoznanskimi vsebinami. Pozornosti je 
bila deležna tudi dopolnitev zbirke z gradivom zgodovinske in geografske tematike ter biografij. Precej 
poudarka je bilo tudi pri nakupu stripov. Za uporabnike s posebnimi potrebami smo nabavili zvočne 
knjige ter tudi gradivo s tiskom večjih črk. 

Ministrstvo za kulturo v pogodbi o sofinanciranju nakupa knjižničnega gradiva strogo določa katera 
gradiva lahko kupujemo s sredstvi pridobljenimi neposredno iz državnega proračuna.  Prvenstveno 
ministrska sredstva namenjamo nakupu gradiv v javnem interesu, katerih izdajo sta finančno podprli 
Javna agencija za knjigo (JAK) oziroma Agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS). Teh smo kupili 437 
naslovov oziroma 694 enot, kar je znatno preseženo od načrtovanega. Manj naslovov od načrtovanega 
v nakupu iz sredstev ministrstva predstavlja kakovostno mladinsko leposlovje, saj je izbor za Zlate 
hruške znan šele proti koncu leta, nakup tovrstnega kvalitetnega gradiva pa knjižnica financira tudi iz 
občinskih sredstev. Število načrtovanih naslovov ponatisov knjig slovenskih klasikov in strokovnih del, 
katerega prav tako pogojuje ministrstvo, je preseženo. Nabava gradiva je podpirala tudi vse projekte 
usmerjene v promocijo branja in dviga bralne kulture, kot je npr. Bralna značka za odrasle, Pikina bralna 
značka za otroke in mnoge druge. 

Knjižnica skozi vse leto pozorno nakup usmerja v enakomerno in sprotno nabavo gradiva za vse 
starostne stopnje in kategorije uporabnikov. Posebej skrbnega oskrbovanja z novitetami so deležni 
predšolski in šoloobvezni otroci, novitete so jim predstavljene na bibliopedagoških in pravljičnih uricah, 
ki so bile v letu 2021 zaradi zdravstvenih razmer okrnjene. 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. 

Tabela 9: Primerjava nakupa knjižničnih gradiv (2020/2021, načrtovano/realizirano 2021). 

GRADIVO 
PRIMERJAVA NAKUPA NAKUP 2021 

2020 2021 INDEKS Načrtovano Realizirano INDEKS 

 ENOTE 3.745 3.315 89 3.248 3.315 102 

 - Knjižno gradivo 3.356 3.056 91 3.041 3.056 100 

 - Neknjižno gradivo 224 101 45 97 101 104 

 - Serijske publikacije* 165 158 96 110 158 144 

 NASLOVI 

 - Leposlovje 1.049 972 93 1.060 972 92 

 - Strokovno gradivo 1.300 1.167 90 1.060 1.167 110 

 - Skupaj 2.349 2.139 91 2.120 2.139 101 

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

V skladu z ugotovljenimi potrebami okolja smo nabavo neknjižnega gradiva precej zmanjšali. V skladu 
z določili financiranja nakupa ministrstva smo uporabnikom omogočali tudi izposojo e-knjig in dokupili 
99 novih naslovov, žal se je povpraševanje po izposoji e-knjig v letu 2021 precej zmanjšalo. Zelo nizko 
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je tudi število izposoj zvočnih elektronskih knjig, katerih smo v paketu dobavitelja Audiobook nabavili 
100 naslovov. Nakup gradiva smo izpeljali gospodarno, vendar je skupno število nabavljenih izvodov 
zaradi občutnih podražitev knjig v primerjavi s prejšnjimi leti nižje. Povprečna cena nakupa knjige iz 
sredstev ministrstva znaša 20,63 EUR, skupna povprečna cena je, ne glede na vir financiranja vseh 
novonabavljenih knjižničnih gradiv (brez e-knjig), v letu 2021 21,33 EUR. 

Dostopnost novo kupljenih gradiv v knjižnični mreži in uveljavljanje enake dostopnosti gradiva 

Največ, to je kar 68,7 %, novonabavljenega gradiva (2.277 enot oziroma 2.031 naslovov) je lociranega 
v osrednji knjižnici. Ustrezno sredstvom so se dopolnile zbirke vseh treh krajevnih knjižnic, in sicer 
Krajevne knjižnice Sveti Tomaž s 372 novimi enotami (366 naslovi), Krajevne knjižnice Središče ob Dravi 
s 310 enotami (303 naslovi) in Krajevne knjižnice Ivanjkovci s 356 novimi enotami (351 naslovi). Kot je 
bilo že zapisano so tudi organizacijske enote precej enakomerno oskrbovane z raznovrstnim, aktualnim 
in kakovostnim gradivom, ki zadovoljuje potrebe vseh kategorij uporabnikov, ob čemer je upoštevano 
tudi povpraševanje članov in specifike uporabnikov vsake posamezne organizacijske enote. 

Tabela 10: Nakup gradiva po vrsti gradiva in organizacijskih enotah (enote/naslovi). 

 OK ORMOŽ KK SREDIŠČE KK SV. TOMAŽ KK IVANJKOVCI Skupaj 

 enote naslovi enote naslovi enote naslovi enote naslovi enote naslovi 

Knjige 2.087 1.859 283 279 353 349 333 331 3.056 1.957* 

Serijske publikacije 100 98 24 23 16 15 18 16 158 108* 

Neknjižno gradivo 90 85 3 3 3 3 5 5 101 86* 

SKUPAJ 2.277 2.031* 310 303* 372 366* 356 351* 3.315 2.139* 

* Isti naslov se lahko nahaja v več organizacijskih enotah, prav tako je lahko različne vrste (knjiga ali neknjižno gradivo). 
 

23 % novokupljenih naslovov knjižničnega gradiva sta finančno podprli JAK ali ARRS oziroma sodi v 
skupino kakovostnih knjig za mladino in otroke. Omenjeno kakovostno knjižno gradivo je še v višjem 
deležu zastopano v prirastu gradiv v zbirkah krajevnih knjižnic. Celotni novo nakupljeni del zbirke 
osrednje knjižnice kot tudi organizacijskih enot je postavljen v prostem pristopu in dostopen vsem 
uporabnikom. Zbirke osrednje knjižnice, krajevnih knjižnic v Svetem Tomažu in Ivanjkovcih, so v celoti, 
brez vsakršnih omejitev, dostopne tudi gibalno oviranim osebam. Knjižničarke so novo gradivo, 
primerno predšolskim otrokom, predstavljale na obiskih oz. bibliopedagoških urah, ki smo jih v skladu 
z omejitvenimi pogoji izvajali v nekaterih vrtcih, prav tako so bile novitete predstavljene obiskom 
skupin otrok v knjižnici.  

Skrb pri nakupu knjižničnih gradiv je bila posvečena tudi potrebam uporabnikov s posebnimi 
potrebami. Za uporabnike z motnjami vida smo kupovali knjige s povečanim tiskom, tudi nekaj tipank, 
nekatere zvočne knjige kot tudi paket 100 elektronskih zvočnih knjig (Audibook). Več kot deset 
naslovov gradiv, namenjenih otrokom in mladini, je bilo prilagojenih dislektikom. Novitete smo 
promovirali tudi skupini otrok in mladine šole s prilagojenim programom in odraslim varovancem 
varstveno delovnega zavoda,  katerih obisk v obliki organiziranih skupin je bil v večjem delu leta 2021 
omejen.  

Informacije o novo kupljenem gradivu sprotno širimo na celotnem območju, ki ga z dejavnostjo 
pokrivamo. Vsebino nakupa smo sproti popularizirali v medijih, na družbenih omrežjih, spletni strani 
knjižnice, mesečno smo izdelovali sezname novitet ter jih redno objavljali na spletni strani knjižnice. 
Tako je bila širša javnost redno obveščena o novih gradivih v knjižnici. Sproti se je na spletu objavljal 
tudi seznam gradiva, kupljenega s sredstvi ministrstva. Od novitet, ki jih je knjižnica nabavila, smo 
vsakih 14 dni naredili izbor 15-ih in jih objavili na spletni strani (26 objav oz. 390 novitet), posamezne 
novitete smo objavljali tudi na Facebooku (1/6 vseh objav je bila posvečena novitetam, to je 56 objav) 
in prav tako na Instagramu (56 objav). Novo gradivo smo razstavljali na razstavnih panojih v vseh 
enotah, jih predstavljali tedensko in tudi v redni mesečni oddaji knjižnice Knjižarjenje na Radiu Prlek, 
prav tako gledalcem lokalne TV postaje. 
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3.3. Obdelava gradiva in urejanje knjižnične zbirke 
Novo kupljeno gradivo za osrednjo in vse tri vzpostavljene krajevne knjižnice smo sproti prenesli v 
lokalno bazo podatkov, ga po potrebi dopolnili z bibliografskimi podatki in podatki o zalogi. Sprotno 
smo ga nato opremili z nalepkami in ga večino ovili v zaščitno plastično folijo. V primerjavi z letom 2020 
je bilo za 11 % manj obdelanega gradiva. Novih kreiranih zapisov v COBIB-u je bilo le tretjina lanskih, 
saj je celotna zbirka tudi starejšega gradiva že katalogizirana in jo najdemo v vzajemni bazi 
bibliografskih podatkov. Skupni prispevek v bazo CONOR.SI, to je bazo osebnih imenih avtorjev se je 
podvojil, medtem ko je prispevek v COBIB.SI ostal na skoraj isti ravni kot leto poprej. Število kreatorjev 
zapisov v lokalni bazi se je povečalo za ena, saj si je ena od zaposlenih na novo pridobila licenco za 
vzajemno katalogizacijo. 

Tabela 11: Obdelava gradiva v letu 2021. 

 2020 2021 INDEKS 

Število obdelanih enot gradiva 4.126 3.662 89 

Kreirani zapisi v COBIB.SI 120 34 28 

Skupni prispevek v COBIB.SI 4.398 4.431 101 

Prispevek novih zapisov v CONOR.SI 7 15 214 

Skupni prispevek v CONOR.SI 1.173 1.188 101 

Število kreatorjev zapisov v SIKORM 2 3 150 
 

Pri urejanju zbirke je knjižnica veliko pozornost namenila oddelku odraslega leposlovja, kjer že več let 
opaža, da vse več starejših uporabnikov težje prebira novejše knjige, ki so po navadi manjšega formata 
in s tem z manjšo pisavo. Ker sistem COBISS+ ne omogoča učinkovitega iskanja gradiva s povečano 
pisavo, je knjižnica uvedla svoj lasten sistem, po katerem so te knjige najdljive tudi v sistemu COBISS+, 
na knjižnih policah pa je knjige označila s piktogrami v obliki povečevalnega stekla. 

Digitalizacija knjižničnega gradiva 

Del naše knjižnične zbirke predstavlja tudi nekoliko starejše domoznansko gradivo, ki je uporabnikom 
dostopno le v prostorih knjižnice, je pa zanimivo tudi širši javnosti. Z vključevanjem pisne lokalne 
kulturne dediščine v Digitalno knjižnico Slovenije (dLib.si) omogočamo njeno trajno ohranjanje kakor 
tudi zagotavljamo širši dostop do tega gradiva, predvsem za izobraževalne in znanstvenoraziskovalne 
namene. Digitalizacijo knjižničnega gradiva upočasnjuje upoštevanje avtorskopravne zakonodaje oz. 
urejanje dovoljenj za objavo gradiva v elektronski obliki, obenem je tudi dokaj zahteven tehnični 
proces, še zlasti za manjše knjižnice. 

V letu 2021 smo ob 180-letnici rojstva pesnika, pisatelja in prevajalca Božidarja Flegeriča digitalizirali 
njegovo zbirko pesmi Grajenske pesni in jo objavili na portalu dLib.si. Digitalizacija teh pesmi je še 
posebej pomembna tudi zato, ker je bila do sedaj dostopna samo v Narodni in univerzitetni knjižnici v 
Ljubljani, ptujski knjižnici in pri nas, v vseh treh pa samo v obliki čitalniškega izvoda, torej so jo člani 
lahko prebirali samo v prostorih knjižnice, ne pa tudi izposodili na dom. 

Več prošenj za ureditev soglasij za objavo nekaterih drugih del zbirke domoznanskega gradiva je 
knjižnica že naslovila tudi na več slovenskih založb, od njihovega odgovora bo odvisen nadaljnji proces 
začrtane digitalizacije. Njihovih odgovorov še nismo prejeli, v kolikor bodo ti morebiti negativni, bomo 
razmislili o novi storitvi dCOBISS, t. i. digitalnem repozitoriju COBISS, ki omogoča objavljanje digitalnih 
vsebine, katerih ogled lahko omejimo samo na uporabo na knjižničnih računalnikih, kar je ekvivalent 
temu, če si uporabnik ogleda izvod v knjižni obliki. 

Knjižnica je v letu 2021, na povabilo osrednje območne knjižnice iz Ptuja, da sodeluje pri njihovem 
projektu digitalizacije, pristopila s projektom digitalizacije občinskih glasil in objave na portalu dLib.si. 
Izbrana so bila občinska glasila občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Ormoške novice, 
Poročevalec Občine Ormož, Uradni vestnik Občine Ormož, Sredica, Uradno glasilo Občine Središče ob 
Dravi, Bilten Občine Sveti Tomaž, Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž). Za izvode, ki so že bili dostopni 
v digitalni obliki, je knjižnica poskrbela za njihovo objavo, še nedigitalizirane izvode bo v njenem imenu 
brezplačno izvedla osrednja območna knjižnica. Projekt bo zaključen predvidoma do konca leta 2022. 
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3.4. Odpis knjižničnih gradiv 
Glede na povečan lanski odpis gradiv, predvsem v zbirkama Krajevne knjižnice Središče ob Dravi in 
osrednje knjižnice v Ormožu, je bil odpis v letu 2021 precej manjši. Zaradi nepredvidene selitve arhiva  
v površinsko precej manjši prostor konec meseca oktobra smo bili primorani odpisati precejšnje število 
starejših revij. Nekatere od njih so se z leti preselile tudi na splet, kjer so dostopni njihovi arhivi. V letu 
2021 smo tako odpisali 986 enot gradiva, največ od tega prej omenjenih serijskih publikacij. 

Knjižnica je v Programu dela načrtovala odpis gradiv v višini 1.500, realizacija je za tretjino nižja. Vzrok 
temu je tudi še vedno nedorečena vzpostavitev Krajevne knjižnice Miklavž pri Ormožu. 

Tabela 12: Odpis knjižničnega gradiva v letu 2021 – po vrsti gradiva. 

KNJIŽNIČNO GRADIVO OK ORMOŽ 
KK SREDIŠČE 

OB DRAVI 

KK SVETI 
TOMAŽ 

KK IVANJKOVCI SKUPAJ % 

Knjige 244 48 30 0 322 32,6 

Serijske publikacije 564 3 5 43 615 62,4 

Neknjižno gradivo 47 2 0 0 49 5,0 

SKUPAJ 855 53 35 43 986 100,0 
 
 
 

4. DELO KNJIŽNICE V ČASU IZREDNIH RAZMER 
Leto 2021 je že drugo leto zapored, ki je bilo zaznamovano z epidemijo COVID-19 in ukrepi, ki so 
omejevali normalno poslovanje knjižnice. 

V začetku meseca januarja je bila uvedena brezstična izposoja gradiva. V tem času je knjižnica 
uporabnikom omogočala naročanje in podaljševanja izposojenega gradiva preko e-pošte, telefona in 
preko storitve COBISS+ oz. mobilne aplikacije mCOBISS, vračanje in prevzem gradiva se je izvajalo na 
zunanjem prevzemnem mestu, to je pred vhodom v knjižnico. Dostop do knjižnih polic je bil 
onemogočen, prav tako je bila onemogočena uporaba čitalnice in računalnikov. Omejitev je veljala dva 
tedna. Konec meseca januarja je bil dostop do knjižnih polic zopet omogočen, vendar le ob upoštevanju 
vseh varnostnih priporočil. 

Zaradi poslabšanja razmer je ob popolnem zaprtju države, ki ga je določila vlada, knjižnica med 1. in 
11. aprilom zaprla svoja vrata. Za uporabnike je ostala dosegljiva vsak dan med 8. in 14. uro preko 
dežurne telefonske številke, enako tudi po elektronski pošti. Zaposleni so v tem času delo povečini 
opravljali od doma, delno koristili stari letni dopust, tisti z mlajšimi otroci pa tudi starševsko varstvo. 

Čitalniški prostori in uporaba računalnikov so zaradi varnostnih priporočil ostali zaprti, omejitve so se 
sprostile šele s poletnimi meseci. 

Vse do 1. junija 2021 je bilo izvajanje dogodkov v živo v knjižnici onemogočeno. Izvedeni so bili le 
natečaji in razstave, ostala prireditvena dejavnost je potekala v virtualni obliki. Od junija naprej se je 
prireditvena dejavnost v veliki večini izvajala na prostem, v skladu z ukrepi NIJZ. Upoštevala se je 
priporočena varnostna razdalja, dogodkov so se smeli udeležiti le obiskovalci z izpolnjenim PCT 
pogojem, kar je močno vplivalo na obiskanost. 

Z 10. septembrom so se po krajši izboljšavi razmer le-te ponovno poslabšale in za vstop v knjižnico je 
bilo uvedeno obvezno izkazovanje izpolnjevanja PCT pogoja. Izjema so bili obiskovalci do 15. leta 
starosti, nekoliko pozneje se je ta znižala do 12. leta starosti. Za vse, ki pogoja niso izpolnjevali, smo 
poskrbeli, da so lahko gradivo vrnili ob vhodu v knjižnico, tam pa prevzeli tudi vnaprej naročeno. 

Po nekajmesečnem izvajanju dogodkov je bilo v začetku novembra s strani vseh treh občin javnim 
zavodom odsvetovano nadaljnje izvajanje dogodkov, zato v preostanku leta fizičnih dogodkov nismo 
več izvajali. 

Uporaba računalnikov, namenjenih iskanju gradiva v vzajemnem katalogu COBISS+, je bila za 
obiskovalce vse leto onemogočena; to delo smo posledično v celoti prevzeli zaposleni. Enako je bila 
onemogočena tudi uporaba računalnikov za dostop do interneta, če so se že uporabniki oglasili pri nas, 
da bi si kaj natisnili, smo jim to naredili mi. 
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V krajevnih knjižnicah smo s spremembami delovnega časa poskrbeli, da so bile dostopnejše šolarjem. 
V Krajevni knjižnici Ivanjkovci se je odprtje knjižnice že s pričetkom januarja dvakrat tedensko 
zamaknilo s 13. na 12. uro, v Središču ob Dravi je pa bila knjižnica za osnovnošolce in predšolske otroke 
enkrat tedensko dodatno odprta že od 12. ure naprej. 

Omeniti in upoštevati je potrebno še to, da so zaradi pomanjkanja ustreznega prostora, v katerem bi 
zaposleni lahko spremljali izobraževanja v spletnem okolju, ta v krajevnih knjižnicah potekala kar na 
delovnih mestih zaposlenih, v osrednji knjižnici v prostoru za umetnost, ki je v tem času za ostale 
obiskovalce bil nedostopen. 
 
 
 

5. ČLANI KNJIŽNICE 
V letu 2021 si je knjižnično gradivo na dom izposojalo 2.405 članov, kar predstavlja 15,2 % prebivalstva 
območja, ki ga pokrivamo. Število aktivnih članov se je v primerjavi z letom 2020 zmanjšalo za 0,9 %. K 
upadu članstva so zraven pandemije koronavirusa dodatno pripomogli še splošni trend upadanja 
članstva, obiska in izposoje v slovenskem in svetovnem merilu ter spremenjene bralne navade 
prebivalstva. 

 

Graf 3: Gibanje števila aktivnih članov 2012–2021. 

Aktivni člani po občinah stalnega prebivališča 

Struktura članov po občinah stalnega prebivališča se z leti bistveno ne spreminja. Razlike v deležu 
včlanjenosti prebivalstva posameznih občin so se nekoliko zmanjšale. Največjo včlanjenost še vedno 
zapisujemo med prebivalci občine Središče ob Dravi (14,0 %), povečala se je v občini Ormož (13,8 %), 
medtem ko v občini Sveti Tomaž rahlo upadla (13,4 %). 221 članov oz. 9,2 % vseh članov prihaja iz 
drugih slovenskih občin in tujine, kar kaže na to, da je ponudba gradiva v ormoški knjižnici zanimiva 
tudi za uporabnike iz širše okolice. 

Tabela 13: Aktivni člani po občini stalnega prebivališča. 

AKTIVNI ČLANI PO OBČINAH 2020 % 2021 % Število prebivalcev % včlanjenosti 

Ormož 1.605 66,1 1.643 68,3 11.913 13,8 

Središče ob Dravi 286 11,8 269 11,2 1.924 14,0 

Sveti Tomaž 294 12,1 272 11,3 2.032 13,4 

Druge občine, tujina 242 10,0 221 9,2 - - 

SKUPAJ 2.427 100 2.405 100 15.869 15,2 
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Aktivni člani po kategorijah 

Med aktivnimi člani še vedno prevladujejo osnovnošolci (32,0 %) in zaposleni (25,8 %), z veliko 
manjšimi deleži jim sledijo srednješolci (10,6 %), študenti (9,7 %), upokojenci (8,6 %), nezaposleni 
(4,5 %) in predšolski otroci (4,4 %). Ostale kategorije predstavljajo manjši delež. 

 

Graf 4: Aktivni člani po kategorijah. 

Aktivni člani po kategorijah in občini stalnega bivališča 

Tabela 14: Aktivni člani po kategorijah in občini stalnega prebivališča v letu 2021. 

 
Občina 
Ormož 

Občina 
Središče ob 

Dravi 

Občina 
Sveti Tomaž 

Druge 
občine 

Skupaj 

 Člani % Člani % Člani % Člani % Člani % 

Predšolski otroci 60 3,7 17 6,3 19 7,0 10 4,5 106 4,4 

Osnovnošolci 509 31,0 95 35,3 106 39,0 59 26,7 769 32,0 

Srednješolci 187 11,4 24 8,9 22 8,1 23 10,4 256 10,6 

Študenti  163 9,9 22 8,2 21 7,7 16 7,2 222 9,2 

Zaposleni 420 25,6 61 22,7 58 21,3 81 36,7 620 25,8 

Kmetje, gospodinje 17 1,0 4 1,5 7 2,6 0 0,0 28 1,2 

Upokojenci 152 9,2 30 11,1 16 5,9 9 4,1 207 8,6 

Nezaposleni 84 5,1 12 4,5 5 1,8 8 3,6 109 4,5 

Tuji državljani 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 2,7 6 0,2 

Pravne osebe* 46 2,8 4 1,5 18 6,6 3 1,4 71 3,0 

Oddelki, drugo 5 0,3 0 0,0 0 0,0 6 2,7 11 0,5 

SKUPAJ 1.643 100 269 100 272 100 221 100 2.405 100 

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

izposojajo gradivo, vsak zavod pa ima lahko več takih članov. Dejansko število pravnih oseb je 16, največ med njimi je vrtcev 

in osnovnih šol. 

Če pogledamo pri članih občino njihovega stalnega bivališča, ugotovimo, da so iz vseh treh občin 
ustanoviteljic najpogostejši člani osnovnošolci, sledijo jim zaposleni. Delež osnovnošolcev je sicer 
najvišji v Občini Sveti Tomaž, najnižji v Ormožu, za kar je odločilna umeščenost krajevnih knjižnic v 
prostore osnovnih šol. Dobra ponudba gradiva za odrasle botruje dejstvu, da so med člani, ki imajo 
stalno bivališče izven občin ustanoviteljic, daleč najpogostejši člani iz kategorije zaposlenih.    
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Gibanje aktivnih in novovpisanih članov v letih 2020 in 2021 

Najpomembnejši dejavnik, ki je vplival na rahlo zmanjšanje števila aktivnih članov, še ostajajo 
zdravstvene razmere v povezavi s koronavirusom. Največji upad pri aktivnih članih še naprej opažamo 
pri predšolskih otrocih in nezaposlenih. V kolikor je to pri predšolskih otrocih zaskrbljujoče, pri 
nezaposlenih lahko predstavlja pozitiven vidik, nekateri so namreč uspeli najti novo zaposlitev in 
kategorijo spremenili v zaposlene. Negativen trend se pri predšolskih otrocih nadaljuje tudi pri novo 
vpisanih članih, na kar zagotovo vpliva nezmožnost izvajanja knjižničnih dogodkov, s katerimi 
populariziramo bralno kulturo predvsem pri tej kategoriji članov. Večje povečanje aktivnih članov je 
zaznano pri študentih (18,7 %) in pravnih osebah (61,3 %), medtem ko je pri članskih kategorijah 
osnovnošolci, zaposleni in upokojenci nihanje manjše, v rahlem upadanju, le srednješolci izkazujejo 
rahel porast članstva. 

Tabela 15: Primerjava aktivnih in novovpisanih članov po kategorijah v letih 2020 in 2021. 

ČLANI PO KATEGORIJAH 
AKTIVNI ČLANI NOVOVPISANI ČLANI 

2020 2021 INDEKS % 2020 2021 INDEKS % 

Predšolski otroci 123 106 86 4,4 40 29 73 8,4 

Osnovnošolci 805 769 96 32,0 64 117 183 34,0 

Srednješolci 249 256 103 10,6 14 30 214 8,7 

Študenti 187 222 119 9,2 15 17 113 4,9 

Zaposleni 638 620 97 25,8 62 81 131 23,6 

Kmetje, gospodinje 34 28 82 1,2 5 2 40 0,6 

Upokojenci 210 207 99 8,6 19 24 126 7,0 

Nezaposleni 127 109 86 4,5 14 16 114 4,7 

Tuji državljani 7 6 86 0,2 1 0 0 0,0 

Pravne osebe 44 71 161 3,0 4 28 700 8,1 

Oddelki, drugo 3 11 367 0,5 0 0 - 0,0 

SKUPAJ 2.427 2.405 99 100 238 344 145 100 
 

Čeprav je v letu 2021 zaradi neaktivnosti v letu 2020 bilo izbrisanih trikrat več članov kot leto poprej, 
so se v lanskem letu nekdanji člani ponovno pričeli vračati, članstvu so se pridružili tudi novi. Tako 
zapisujemo kar za 44,6 % več novo vpisanih članov kot v letu 2020. Številčno največji porast pri novo 
vpisanih članih opažamo pri osnovnošolcih. Temu je pripomogla tudi odprtost šol kljub poslabšanju 
epidemioloških razmer v jesenskem času. Povečala se je tudi včlanitev srednješolcev, zaposlenih in 
upokojencev in tudi pravnih oseb. K povečanju števila novo vpisanih dijakov je verjetno pripomogel 
tudi novi program zdravstvene nege na Gimnaziji Ormož. 

Aktivni člani po kategorijah po posameznih organizacijskih enotah 

Zaradi spremenjenega načina obdelave medoddelčnih naročil je aktivnost člana v posameznem 
oddelku zabeležena ne samo v primeru, da član knjižnico fizično obišče, ampak tudi v primeru, da si iz 
nje samo naroči gradivo, knjižničarji pa mu ga v njegovo enoto pripeljejo. Kljub temu podatki o 
aktivnosti članov v več enotah kažejo na to, da so krajevne knjižnice še kako pomembne, saj omogočajo 
članom izposojo gradiva iz celotne knjižnične mreže, ne da bi morali ti posamezne enote tudi fizično 
obiskati. 

V kolikor seštejemo vse člane po posameznih organizacijskih enotah in jih primerjamo s številom članov 
na nivoju celotne mreže, vidimo, da je kar 1.454 članov, ki si izposojajo gradivo v še vsaj eni enoti 
oziroma nekaj manj, saj si nekateri izposojajo gradivo tudi v več enotah. Prav tako si gradiva ne 
naročajo člani v krajevnih knjižnicah, ampak se naročil poslužujejo tudi člani iz osrednje knjižnice, kar 
še posebej velja v primerih zelo iskanega gradiva, ki je v osrednji knjižnici izposojeno, v krajevnih 
knjižnicah pa je še vedno na voljo. Za možnost medoddelčne izposoje se je letu 2021 odločilo kar 19 % 
več članov kot leto poprej. 
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Tabela 16: Število aktivnih članov po kategorijah in organizacijskih enotah, v katerih si izposojajo gradivo. 

 AKTIVNI ČLANI PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH* AKTIVNI člani 
na ravni celotne 

knjižnice 
%  OK % KKS % KKT % KKI % Skupaj 

Predšolski otroci 104 4,0 15 3,6 28 6,2 15 3,7 162 106 4,4 

Osnovnošolci 725 27,9 122 29,3 137 30,5 142 35,7 1126 769 32,0 

Srednješolci 289 11,1 27 6,5 35 7,8 23 5,8 374 256 10,6 

Študenti 280 10,8 28 6,7 34 7,6 26 6,5 368 222 9,2 

Zaposleni 741 28,6 122 29,4 97 21,6 105 26,4 1065 620 25,8 

Kmetje, gospodinje 30 1,2 5 1,2 7 1,6 6 1,5 48 28 1,2 

Upokojenci 206 7,9 64 15,4 52 11,6 48 12,1 370 207 8,6 

Nezaposleni 127 4,9 17 4,1 24 5,3 15 3,8 183 109 4,5 

Tuji državljani 6 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 9 6 0,2 

Pravne osebe 75 2,9 14 3,4 31 6,9 15 3,8 135 71 3,0 

Oddelki, drugo 13 0,5 1 0,2 3 0,7 2 0,5 19 11 0,5 

SKUPAJ 2.596 100 416 100 449 100 398 100 3.859 2.405 100 

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

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

Kot smo že omenili, največjo skupino aktivnih članov na nivoju celotne knjižnice kot tudi v vseh 
organizacijskih enotah predstavljajo osnovnošolci. Če je bil v letu 2020 največji delež osnovnošolcev v 
Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, pa tega v letu 2021 beležimo v Krajevni knjižnici Ivanjkovci (35,7 %), k 
čemur je deloma pripomogla tudi sprememba delovnega časa, knjižnica se namreč v dveh 
popoldanskih terminih odpre uro prej in je tako osnovnošolcem na voljo pred njihovim odhodom 
domov. Ob tem poudarjamo, da v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi zapisujemo zmanjšanje deleža 
osnovnošolcev, saj smo zaradi epidemije in onemogočanja izvajanja izposoje v prostoru krajevne 
knjižnice odprtost zamaknili za eno uro (iz 13. na 14. uro). Osnovnošolci se za obisk knjižnice po odhodu 
iz šole odločajo redkeje, prav tako tamkajšnji vrteški otroci. V dogovoru z osnovno šolo je zato v času 
zaostrenih zdravstvenih razmer knjižnica enkrat tedensko zanje odprta že od 12. ure. Najmanjši delež 
osnovnošolcev je pričakovano v osrednji knjižnici v Ormožu (27,9 %), ki je predvsem za šolarje OŠ Velika 
Nedelja s podružnico Podgorci in OŠ Miklavž pri Ormožu s Kogom precej oddaljena in dosegljiva le v 
spremstvu staršev. 

Druga najštevilčnejša kategorija članov so zaposleni, kjer njihov največji delež med članstvom zapisuje 
Krajevna knjižnica Središče ob Dravi (29,4 %), v osrednji knjižnici jih je 28,6 %, v Krajevni knjižnici 
Ivanjkovci 26,4 % in Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 21,6 % vseh članov. Sledijo ji srednješolci, študenti 
in upokojenci. Delež srednješolcev in študentov je pričakovano največji v osrednji knjižnici, saj ta 
razpolaga z največjim in pestrim izborom še zlasti strokovnega gradiva, namenjenega izobraževanju. 
Upad članov pri predšolskih otrocih zaznavamo predvsem v Središču ob Dravi ter v Ivanjkovcih, kjer se 
deleža gibata med 3,6 % in 3,7 %, v osrednji knjižnici in Svetem Tomažu pa znašata 4,0 % oz. 6,2 %. 

Izpostaviti je potrebno še kategorijo pravnih oseb, kjer si tako rekoč vsak aktiven član (vzgojitelj, učitelj) 
izposoja gradivo zraven matične še iz drugih organizacijskih enot, slednje predvsem v primeru, da 
želenega gradiva v njegovi enoti ni. Najbolj zastopani so v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž (6,9 %), sledi 
Krajevna knjižnica Ivanjkovci (3,8 %), Krajevna knjižnica Središče ob Dravi (3,4 %) ter osrednja knjižnica 
z 2,9 %. 

Izbris neaktivnih članov 

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu knjižnica iz evidence vsako leto izbriše t. i. neaktivne člane, to je 
člane, ki knjižnice niso obiskali eno leto po preteku članstva, prav tako do knjižnice nimajo 
neporavnanih obveznosti (izposojenega gradiva, neporavnanih terjatev). S sistemskim izbrisom je bilo 
v letu 2021 izbrisanih 747 neaktivnih članov, dodatnih 12 članov je bilo izbrisanih na lastno željo 
(dokončanje šolanja, preselitev) ali po dolžnosti (smrt člana). 
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6. OBISK KNJIŽNICE 
Knjižnica si skozi vse leto na različne načine prizadeva, da jo obišče čim več uporabnikov. V ta namen 
gradi kvalitetno in raznoliko knjižnično zbirko, ki je zanimiva za vse ciljne skupine, pripravlja 
najrazličnejše prireditve in usposabljanja, sodeluje v samostojnih, lokalnih in nacionalnih projektih, 
vabi mlade z raznovrstnimi dejavnostmi ter obvešča javnost o knjižnični zbirki, dogodkih in novitetah v 
knjižnici. Prireditveno dejavnost izvaja tudi izven prostorov knjižnice, v vrtcih, šolah, na odprtih javnih 
površinah, vse z namenom, spodbuditi zanimanje za obisk knjižnice. Obisk uporabnikov se je navkljub 
še vedno trajajoči epidemiji COVID-19 v primerjavi z letom 2021 občutno povečal, najbolj razveseljiv 
podatek je predvsem za več kot petino višji obisk članov zaradi izposoje gradiva. V  zadnjih 10 letih je 
bil višji le še leta 2016. 

Tabela 17: Primerjava obiska v letih 2020 in 2021. 

VRSTA OBISKA 2020 2021 INDEKS 

1. Vsi obiski v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 34.605 42.021 121 

2. Obisk zaradi izposoje v čitalnico (ocena) 3.260 3.260 100 

3. Obisk – uporaba interneta, e-točke (ocena) 1.570 2.490 159 

4. Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 3.174 3.547 112 

5. Virtualni obisk dogodkov 4.394 3.929 89 

SKUPAJ 47.003 55.247 118 
 

Najvišjo številčno vrednost za knjižnico izkazuje obisk, ki ga člani opravijo zaradi transakcij v izposoji, 
kamor prištevamo fizični obisk v knjižnici, kakor tudi virtualni obisk preko aplikacij COBISS+ in mCOBISS 
zaradi rezervacij in podaljšanja gradiva. Skupno je pri tej vrsti obiska prisotno 21% povečanje. V skupnih 
42.021 obiskih predstavlja virtualni obisk knjižnice v aplikacijah COBISS+ in mCOBISS 11,3 % in je za 
1,7 % višji kot v letu 2020. 

 

Graf 5: Vsi obiski v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS v obdobju 2012–2021. 

Obisk čitalnice zaradi branja periodičnega tiska, referenčne literature, uporabe igrač in drugega 
knjižničnega gradiva je pričakovano nizek. Strožje omejitve glede uporabe čitalniških prostorov, ki jih 
je predpisoval Nacionalni inštitut za javno zdravje, so se nadaljevale tudi v letu 2021, izposoja 
periodičnega tiska na dom je kljub omejitvam potekala nemoteno. Obisk čitalnice je uporabnikom bil 
omogočen le del leta in je po oceni zaposlenih strokovnih delavcev ostal približno na nivoju leta poprej. 

Omejena je še naprej ostala uporaba računalnikov na e-točkah, prav tako knjižnice niso obiskovale 
skupine mladih, ki so minula leta bili uporabniki e-točk na mladinskem oddelku. V primerjavi z letom 
2020 se je po ocenah povečalo koriščenje knjižničnega Wi-Fi omrežja, kar je posledica  večje odprtosti 
krajevnih knjižnic. Skupno se je zaradi uporabe interneta zabeležilo 2.490 obiskov. 
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Spodnji graf prikazuje desetletno gibanje števila obiskovalcev knjižnice zaradi transakcij, povezanih z 
izposojo gradiva. 

Tabela 18: Obiski članov zaradi transakcij, povezanih z izposojo gradiva po organizacijskih enotah. 

 
OK 

ORMOŽ 

KK SREDIŠČE 

OB DRAVI 

KK SVETI 
TOMAŽ 

KK 
IVANJKOVCI 

SKUPAJ 

Vsi obiski v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS* 30.888 3.540 4.547 3.046 42.021 

Vsi obiski v knjižnici (fizični obisk)** 29.436 3.307 4.304 2.876 39.923 

Obisk COBISS+ in mCOBISS*** 4.190 134 215 203 4.742 

Obiski zaradi izposoje na dom (brez podaljšanj)**** 10.711 1.210 1.701 1.150 14.772 

* Všteti so vsi obiski članov, ki jih ti opravijo fizično (obisk knjižnice) ali virtualno (oddaljeni dostop do COBISS+ in mCOBISS). 

** Samo fizični obisk članov v knjižnici (vračilo, izposoja, podaljšanje, rezervacija gradiva). 

** Samo virtualni obisk preko COBISS+ in mCOBISS (podaljšanje, rezervacija gradiva). 

*** Obiski zaradi izposoje gradiva v knjižnici, izposoje e-knjiga ali zvočne e-knjige. 
 

V kolikor pogledamo delež obiska glede na organizacijsko enoto, katero so člani zaradi transakcij v 
izposoji najpogosteje obiskovali, je ta največji v osrednji knjižnici in znaša 73,5 %. Druga po pogostosti  
obiskov članov je Krajevna knjižnica Sveti Tomaž z 10,8 %, sledita ji središka z 8,4 % in ivanjkovska 
krajevna knjižnica s 7,2 %.  

Obisk članov zaradi transakcij v izposoji po kategorijah članstva 

Pri pregledu obiska članov na ravni celotne mreže knjižnice ugotavljamo, da so daleč največ obiskov 
knjižnice opravili zaposleni (33,9 %), sledijo jim osnovnošolci s 23,1 % in upokojenci (16,5 %). Študenti 
predstavljajo v skupnem obisku 6,0 %, srednješolci 5,2 %, nezaposleni 4,1 %, predšolski otroci pa le 
3,9 %. 

 

Graf 6: Obisk članov po kategorijah. 

Obisk članov po kategorijah v celotni mreži knjižnice v obdobju 2019-2021 

Analiza obiska članov zaradi transakcij z gradivom v zadnjih treh letih kaže, da se v najmanjši meri skozi 
leta spreminja obisk srednješolcev. Primerjava obiska članov z letom 2020 pokaže povečan obisk v prav 
vseh kategorijah članov, pri čemer so najbolj opazna povečanja v kategorijah pravne osebe (91 %), 
upokojenci (35 %) in zaposleni (24 %), ki rast izkazujejo tudi v primerjavi z letom 2019. Razveseljiv je 
tudi podatek o povečanem obisku osnovnošolcev (14 %). 

Odrasli člani so v letu 2021 zabeležili kar za 25 % obiskov več kot leto poprej, otroci in mladina pa za 
13 %. 
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Tabela 19: Obisk članov po kategorijah (v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS) med leti 2019 in 2021. 

KATEGORIJA ČLANSTVA 2019 2020 2021 
% 

2021 
INDEKS 

2021/2020 

Predšolski otroci 1.929 1.495 1.643 3,9 110 

Osnovnošolci 11.413 8.544 9.709 23,1 114 

Srednješolci 2.023 2.054 2.197 5,2 107 

Študenti 2.339 2.194 2.538 6,1 116 

Zaposleni 12.402 11.454 14.239 33,9 124 

Kmetje, gospodinje 477 484 581 1,4 120 

Upokojenci 4.282 5.164 6.944 16,5 134 

Nezaposleni 1.960 1.465 1.718 4,1 117 

Tuji državljani 60 31 55 0,1 177 

Pravne osebe 697 665 1273 3 191 

Oddelki, drugo 2.180 1.055 1.124 2,7 107 

SKUPAJ mladina 13.342 10.039 11.352 27 113 

SKUPAJ odrasli 26.420 24.566 30.669 73 125 

SKUPAJ 39.762 34.605 42.021 100 121 
 

Primerjava obiska kategorij članov po organizacijskih enotah z letom 2020 

Podatki o obisku članov posameznih kategorij se po organizacijskih enotah knjižnice precej razlikujejo. 
V osrednji knjižnici daleč največ obiskov opravijo zaposleni (36,2 %), sledijo jim osnovnošolci (19,7 %) 
ter upokojenci (16,6 %). Krajevno knjižnico Središče ob Dravi, katero so še v letu 2020 v največji meri 
obiskovali upokojenci, so tokrat največ obiskovali zaposleni (29,5 %), sledili so jim upokojenci (26,7 %) 
in osnovnošolci (25,1 %). 

Tabela 20: Obisk kategorij članov po organizacijskih enotah (v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS) v letih 2020 in 2021. 

KATEGORIJA 
ČLANSTVA 

OK KKS KKT KKI SKUPAJ 

2020 2021 
% 

2021 
INDEKS 2020 2021 

% 
2021 

INDEKS 2020 2021 
% 

2021 
INDEKS 2020 2021 

% 
2021 

INDEKS 2020 2021 
% 

2021 
INDEKS 

Predšolski otroci 873 894 2,9 102 112 236 6,7 211 321 384 8,4 120 189 129 4,2 68 1.495 1.643 3,9 68 

Osnovnošolci 5.496 6.075 19,7 111 605 889 25,1 147 1.825 1.605 35,3 88 618 1140 37,4 184 8.544 9.709 23,1 184 

Srednješolci 1.834 1.797 5,8 98 34 75 2,1 221 146 233 5,1 160 40 92 3,0 230 2.054 2.197 5,2 230 

Študenti 2.073 2.357 7,6 114 31 82 2,3 265 66 71 1,6 108 24 28 0,9 117 2.194 2.538 6,0 117 

Zaposleni 9.686 11.177 36,2 115 540 1044 29,5 193 799 1020 22,4 128 429 998 32,8 233 11.454 14.239 33,9 233 

Kmetje, gospodinje 437 477 1,5 109 8 7 0,2 88 23 70 1,5 304 16 27 0,9 169 484 581 1,4 169 

Upokojenci 3.925 5.134 16,6 131 624 946 26,7 152 465 575 12,7 124 150 289 9,5 193 5.164 6.944 16,5 193 

Nezaposleni 1.258 1.503 4,9 119 32 52 1,5 163 129 93 2,1 72 46 70 2,3 152 1.465 1.718 4,1 152 

Tuji državljani 31 51 0,2 165 0 1 0,0 - 0 1 0,0 - 0 2 0,1 - 31 55 0,2 - 

Pravne osebe 467 743 2,4 159 8 39 1,1 488 130 376 8,3 289 60 115 3,8 192 665 1.273 3,0 192 

Oddelki, drugo 630 680 2,2 108 164 169 4,8 103 127 119 2,6 94 134 156 5,1 116 1.055 1.124 2,7 116 

SKUPAJ mladina 6.369 6.969 22,6 109 717 1.125 31,8 157 2.146 1.989 43,7 93 807 1.269 41,7 157 10.039 11.352 27,0 157 

SKUPAJ odrasli 20.341 23.919 77,4 118 1.441 2.415 68,2 168 1.885 2.558 56,3 136 899 1.777 58,3 198 24.566 30.669 73,0 198 

SKUPAJ 26.710 30.888 100 116 2.158 3.540 100 164 4.031 4.547 100 113 1.706 3.046 100 179 34.605 42.021 100 179 

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

Večje spremembe pri obisku beležimo tudi v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, kjer so knjižnico največ 
sicer še vedno obiskovali osnovnošolci (35,3 %), čeprav ne tako zelo kot prejšnja leta, se je pa povečal 
obisk zaposlenih (22,4 %), upokojencev (12,7 %) in pravnih oseb (8,3 %). V Krajevni knjižnici Ivanjkovci 
največ obiska opravijo osnovnošolci (37,4 %), sledijo jim zaposleni (32,8 %), precej manj upokojenci 
(9,5 %). 

Zaradi ugodnejših epidemičnih razmer zapisujemo v vseh enotah višji obisk kot v letu 2020, vendar 
povečanje ni enakomerno. Najbolj se je obisk povečal v Krajevni knjižnici Ivanjkovci (79 %), sledi ji 
Krajevna knjižnica v Središču ob Dravi (64 %), v osrednji knjižnici je višji za 16 % in v Krajevni knjižnici 
Sveti Tomaž za 13 %. Nižji porast obiska pri Svetem Tomažu lahko pripišemo dejstvu, da se je obisk 
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osnovnošolcev, ki sicer predstavljajo največjo skupino članov, v primerjavi z letom 2020 celo znižal, kar 
je posledica šolanja od doma, predvsem pa tudi onemogočenega dostopa do knjižnice iz notranjih 
prostorov šole. Po drugi strani je obisk osnovnošolcev v drugih dveh krajevnih knjižnicah precej 
porastel zahvaljujoč prilagoditvi delovnega časa. Kot smo zapisali, smo osnovnošolcem, tudi 
zaposlenim v šoli in vrtcu v Središču ob Dravi enkrat tedensko zagotovili dostop do knjižnice že dve uri 
pred pričetkom uradnega delovnega časa,  podobno je bilo tudi v Ivanjkovcih, kjer smo v obeh 
popoldanskih terminih knjižnico odprli eno uro prej. 

Od večjih skupin, kamor spadajo predvsem zaposleni in upokojenci, ugotavljamo, da se je obisk pri 
obeh v primerjavi z lanskim letom povečal, vendar najmanj v osrednji knjižnici in Krajevni knjižnici Sveti 
Tomaž, precej bolj pa v krajevnih knjižnicah Ivanjkovci in Središče ob Dravi. V krajevni knjižnici 
Ivanjkovci gre povečan obisk na račun prej omenjenega zgodnejšega odprtja knjižnice, saj je bil prej 
obisk v zadnji uri odprtosti zelo nizek. V Središču ob Dravi je prav zamik popoldanskega odprtja 
povzročil, da je bila knjižnica z možnostjo dostopa do knjižnih polic uporabnikom dalj časa na voljo, 
zato so jo tudi pogosteje obiskovali. 

Še naprej ostaja zaskrbljujoč nizek obisk predšolskih otrok, ki je v osrednji knjižnici ostal na ravni 
lanskega leta, v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž se je povečal za 20 %, v Središču ob Dravi sicer povečal 
za 111 %, vendar gre tam za precej majhne absolutne vrednosti, v Krajevni knjižnici Ivanjkovci pa celo 
znižal za 32 %. V slednji se je število obiskov pravnih oseb povečalo za 92 %, kar kaže na to, da si 
vzgojiteljice v vrtcih izposojajo veliko gradiva, pogosto z otroki tudi obiščejo knjižnico oz. knjižničarka 
obišče njih, sami otroci pa v knjižnico niso včlanjeni. 
 
 
 

7. IZPOSOJA GRADIVA 
Izposoja gradiva se je v primerjavi z letom 2020 povečala za 22,2 %, na kar so vplivali tudi milejši 
protikoronski ukrepi. 

 

Graf 7: Gibanje izposoje knjižničnega gradiva v obdobju 2012–2021. 

Povečanje števila izposojenega gradiva zapisujemo pri vseh kategorijah članstva, vendar ne 
enakomerno. Po pričakovanjih se je število izposojenega gradiva najmanj povečalo pri predšolskih 
otrocih (6 %), osnovnošolcih (6 %) in srednješolcih (3 %). Vzrok temu je delna zaprtost šol v precejšnjem 
delu leta oziroma šolanje na daljavo. Spričo omenjenega dejstva je pričakovano najmanjši porast 
izposoje gradiva v krajevnih knjižnicah, ki domujejo v prostorih osnovnih šol, njihovi najštevilnejši 
obiskovalci so osnovnošolci. Med kategorijami članstva je največji porast izposoje opazen pri 
zaposlenih (31 %), pri nezaposlenih (30 %), upokojencih (27 %) in študentih (19 %). Za 72 % se je 
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povečalo število izposojenega gradiva pri pravnih osebah, kamor sodijo predvsem vzgojiteljice in 
učiteljice v vrtcih in prvi triadi osnovnih šol. 

Tabela 21: Izposoja gradiva po kategorijah članov v letu 2020 in 2021. 

KATEGORIJA ČLANSTVA 2020 2021 INDEKS 

Predšolski otroci 5.393 5.706 106 

Osnovnošolci 17.267 18.308 106 

Srednješolci 3.595 3.706 103 

Študenti 5.179 6.184 119 

Zaposleni 24.088 31.644 131 

Kmetje, gospodinje 1.126 1.589 141 

Upokojenci 8.552 10.831 127 

Nezaposleni 2.875 3.733 130 

Tuji državljani 88 142 161 

Pravne osebe 2.537 4.358 172 

Oddelki, drugo 487 806 166 

SKUPAJ 71.187 87.007 122 
 
 

Gibanje števila izposojenega gradiva po organizacijskih enotah 

V primerjavi z letom 2020 največji porast izposoje gradiva zapisujemo v Krajevni knjižnici Središče ob 
Dravi, ta se je povečala za dvakrat. Le nekoliko manjši je porast izposoje gradiva v Krajevni knjižnici 
Ivanjkovci (za 96 %). Za dobro petino je večje število izposojenega gradiva tudi v Krajevni knjižnici Sveti 
Tomaž, medtem ko se je v osrednji knjižnici izposoja gradiva povečala najmanj, le za 14 %. Največji  
delež izposojenega gradiva v krajevnih knjižnicah odpade na osnovnošolce, ki so tudi najštevilčnejša 
kategorija članov. Izjema je Krajevna knjižnica Središče ob Dravi, kjer so osnovnošolci po obsegu 
izposojenega gradiva za zaposlenimi in upokojenci. Kot smo že navajali, knjižnica je odprta le v 
popoldanskem času, ko šolarji že zapustijo šolo. Za delno omilitev tega problema smo v letu 2021 
krajevno knjižnico enkrat tedensko odprli že v času izvajanja izobraževalnega procesa in je bila dve uri 
namenjena samo obisku osnovnošolcev. 

Tabela 22: Izposoja gradiva po organizacijskih enotah v letih 2020 in 2021. 

Organizacijska enota 2019 2020 2021 INDEKS 2021/2020 

OK Ormož 70.976 56.184 64.114 114 

KK Središče ob Dravi 4.758 2.758 5.575 202 

KK Sveti Tomaž 10.593 8.882 10.740 121 

KK Ivanjkovci 4.796 3.363 6.578 196 

SKUPAJ 91.123 71.187 87.007 122 
 

 

Graf 8: Izposoja gradiva po organizacijskih enotah. 
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Izposoja gradiva glede na vrsto gradiva 

Kot ugotavljamo že vsa leta, največji delež izposoje predstavlja knjižno gradivo, delež izposojenega 
neknjižnega gradiva iz leta v leto vse bolj pada. V letu 2021 je bilo tako izposojenega kar 96,9 % 
knjižnega in vsega le še 3,1 % neknjižnega gradiva, pred dobrim desetletjem  je to predstavljalo v skupni 
izposoji še petino. Vzrok za vse večji upad je vsesplošna prisotnost filmskih in glasbenih vsebin na 
spletu, pa tudi v naših domovih je vse težje najti napravo za predvajanje CD in DVD plošč. Število izposoj 
knjižnega gradiva ostaja primerljivo letu 2017. 

Tabela 23: Izposoja gradiva glede na vrsto gradiva v obdobju 2012–2021. 

LETO Knjižno gradivo % Neknjižno gradivo % Skupaj 

2012 95.558 84,6 17.450 15,4 113.008 

2013 99.263 84,7 17.971 15,3 117.234 

2014 103.791 85,4 17.794 14,6 121.585 

2015 91.050 87,7 12.740 12,3 103.790 

2016 94.869 87,8 13.194 12,2 108.063 

2017 86.665 87,3 12.584 12,7 99.249 

2018 88.015 92,0 7.626 8,0 95.641 

2019 86.689 95,1 4.434 4,9 91.123 

2020 68.107 95,7 3.080 4,3 71.187 

2021 84.337 96,9 2.670 3,1 87.007 

 

Graf 9: Izposoja knjižnega in neknjižnega gradiva v obdobju 2012–2021. 

Izposoja gradiva glede na vsebino gradiva 

Na nivoju celotne knjižnične mreže po številu izposojenega gradiva prevladuje leposlovje s 64,8 %, 
strokovno in poučno gradivo imata zgolj tretjinski delež. Delež izposojenega leposlovja je v krajevnih 
knjižnicah še nekoliko višji, saj  je v njihovih zbirkah njegov delež tudi večji kot v osrednji knjižnici. 
Največji delež izposoje leposlovnega gradiva je opazen v Krajevni knjižnici Ivanjkovci (67,0 %), Sveti 
Tomaž (66,0 %), Središče ob Dravi (65,0 %), najmanj pa v osrednji knjižnici (64,4 %). Od strokovnega 
gradiva se v celotni mreži največ izposoja gradivo s področja umetnosti (9,2 %), k čemur nekoliko 
prispevajo tudi glasbeni CD-ji in filmski DVD-ji, naslednjo večjo skupino predstavljajo uporabne vede s 
5,8 %, filozofija in psihologija s 5,3 % ter družbene vede s 4,8 %. Manjše deleže izposoje predstavljata 
še pred desetletji močnejši skupini strokovnega gradiva, to sta področji zgodovine in geografije s 3,0 % 
ter področje naravoslovnih ved s 3,2 %. 
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Tabela 24: 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 761 69 830 289 0 289 264 0 264 79 0 79 1.393 69 1.462 

1 Filozofija. Psihologija 3.819 62 3.881 183 0 183 269 0 269 280 0 280 4.551 62 4.613 

2 Verstva 149 0 149 15 0 15 24 0 24 9 0 9 197 0 197 

3 Družbene vede 3.694 5 3.699 197 0 197 153 0 153 144 0 144 4.188 5 4.193 

5 Naravoslovne vede 1.614 29 1.643 169 3 172 599 1 600 362 0 362 2.744 33 2.777 

6 Uporabne vede 3.835 42 3.877 303 0 303 516 0 516 343 0 343 4.997 42 5.039 

7 Umetnost. Šport 3.873 1.347 5.220 356 48 404 1.366 206 1.572 581 232 813 6.176 1.833 8.009 

80 Jezikoslovje 787 147 934 3 0 3 16 0 16 12 0 12 818 147 965 

82.0 Literarna veda 202 2 204 8 0 8 62 0 62 5 0 5 277 2 279 

82 Leposlovje 41.252 51 41.303 3.626 0 3.626 7.076 9 7.085 4.402 5 4.407 56.356 65 56.421 

9 Geografija. Zgodovina 1.887 46 1.933 375 0 375 162 2 164 117 3 120 2.541 51 2.592 

Drugo 80 361 441 0 0 0 15 0 15 4 0 4 99 361 460 

Skupaj 61.953 2.161 64.114 5.524 51 5.575 10.522 218 10.740 6.338 240 6.578 84.337 2.670 87.007 

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

 

Graf 10: Izposoja gradiva glede na vsebino (UDK skupine). 

Izposoja gradiva glede na namembnost po kategorijah članov 

Če podatke o izposoji analiziramo z vidika namembnosti gradiva, tj., ali je gradivo namenjeno odraslim 
ali mladini, ugotovimo, da je na nivoju celotne mreže delež izposoje odraslim namenjenega gradiva 
57 % in mladini namenjenega gradiva 43 %. 
 

 

Graf 11: Izposoja gradiva pri kategorijah članov glede na namembnost. 
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Iz grafa razberemo, da si zaposleni (veliko manj tudi upokojenci in študenti) ob sicer pričakovani 
izposoji predvsem gradiva, namenjenega odraslim, izposodijo tudi precej gradiva, ki je namenjeno 
mladini. Vzrok za to je iskati v dejstvu, da si zaposleni ali upokojenci izposojajo gradivo tudi za otroke 
oz. vnuke, ki v knjižnico niso včlanjeni. Veliko višjo izposojo gradiva za mladino je zaznati tudi pri 
pravnih osebah, kar je pričakovano, saj to kategorijo članstva koristijo predvsem vzgojiteljice vrtcev oz. 
učitelji osnovnih šol za izposojo gradiva, ki ga potrebujejo za vzgojno-izobraževalni proces. 

Sicer so tudi pri deležu izposojenega gradiva glede na namembnost med organizacijskimi enotami 
precejšnje razlike. Tako v osrednji knjižnici prevladuje izposoja gradiva za odrasle (63,7 %), prav tako 
tudi v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi (58,8 %), v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž pa prevladuje 
izposoja gradiva za mladino (69,3 %), enako tudi v Krajevni knjižnici Ivanjkovci (67,0 %). 

Tabela 25: Izposoja gradiva v organizacijskih enotah glede na namembnost po kategorijah članov. 
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o
ž Odrasli 47 1.922 2.507 5.209 18.585 1.126 7.570 3.143 90 358 288 40.845 63,7 

Mladina 3.350 10.018 672 772 5.647 205 347 327 52 1.367 512 23.269 36,3 

Skupaj 3.397 11.940 3.179 5.981 24.232 1.331 7.917 3.470 142 1.725 800 64.114 100 

K
K

 S
re

d
iš

če
 

o
b

 D
ra

vi
 Odrasli 20 165 34 74 1.553 1 1.319 103 0 3 6 3.278 58,8 

Mladina 727 1.061 10 21 346 0 59 3 0 70 0 2.297 41,2 

Skupaj 747 1.226 44 95 1.899 1 1.378 106 0 73 6 5.575 100 

K
K

 S
ve

ti
 

To
m

až
 Odrasli 16 285 291 82 1.406 182 887 70 0 82 0 3.301 30,7 

Mladina 1.015 3.281 69 10 976 37 47 11 0 1.993 0 7.439 69,3 

Skupaj 1.031 3.566 360 92 2.382 219 934 81 0 2.075 0 10.740 100 

K
K
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an
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vc
i 

Odrasli 5 129 77 15 1.169 38 579 59 0 98 0 2.169 33,0 

Mladina 526 1.447 46 1 1.962 0 23 17 0 387 0 4.409 67,0 

Skupaj 531 1.576 123 16 3.131 38 602 76 0 485 0 6.578 100 

V
si

 

o
d

d
e

lk
i Odrasli 88 2.501 2.909 5.380 22.713 1.347 10.355 3.375 90 541 294 49.593 57,0 

Mladina 5.618 15.807 797 804 8.931 242 476 358 52 3.817 512 37.414 43,0 

Skupaj 5.706 18.308 3.706 6.184 31.644 1.589 10.831 3.733 142 4.358 806 87.007 100 

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

Medoddelčna izposoja gradiva  

Medoddelčna izposoja gradiva članom omogoča, da si izposojajo gradivo iz zbirk drugih organizacijskih 
enot, gradivo jim od tam pripeljejo knjižničarji. 

Tabela 26: 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 564 942 1.451 1.063 4.020 

Vrnjeno gradivo v drugih enotah 398 252 394 282 1.326 

Izposoja gradiva iz arhiva 137 11 9 7 164 
 

V letu 2021 je bilo med organizacijskimi enotami izposojenih 4.020 enot gradiva, kar je za kar 210,6 % 
več kot leto poprej. Delno je to posledica manjše nabave gradiva in manjšega obsega ter pestrosti zbirk 
krajevnih knjižnic. Člani krajevnih knjižnic so si po večini naročali gradivo iz osrednje knjižnice, ki ga 
njihova knjižnica nima. Člani osrednje knjižnice si po drugi strani iz krajevnih knjižnic naročajo 
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predvsem najnovejše gradivo, ki je v osrednji knjižnici že izposojeno, še vedno pa je prosto v zbirki 
posamezne krajevne knjižnice. 

Nekateri člani se poslužujejo tudi vmesne možnosti in se za izposojo gradiva zapeljejo v osrednjo 
knjižnico, vrnejo pa ga v njim najbližji knjižnici. To gradivo pozneje knjižničarji prepeljejo nazaj v matični 
oddelek. Skupaj je bilo na tak način v letu 2021 vrnjenih 1.326 enot gradiva, največ kot pričakovano 
gradiva osrednje knjižnice (398 enot). 

Delno lahko med medoddelčno izposojo štejemo tudi izposojo arhivskega gradiva, saj se arhiv nahaja 
na dveh dislociranih lokacijah. Iz arhiva je bilo izposojenih 164 enot gradiva, kar v arhivski zbirki z 
10.535 enotami predstavlja zgolj 1,6 %. 

Medknjižnična izposoja gradiva 

Člani si lahko gradivo, ki ga knjižnica nima v svoj zbirki, izposodijo iz poljubne druge slovenske knjižnice, 
prav tako ormoška knjižnica svoje gradivo izposoja drugim slovenskim knjižnicam. Storitev je plačljiva, 
razen medknjižnične izposoje strokovne literature iz osrednje območne knjižnice. Knjižnica pri tem krije 
le strošek odpreme gradiva.  

Iz tabele lahko razberemo, da je skupna medknjižnična izposoja v primerjavi z letom 2020 ostala na 
približno isti ravni, se je pa število naročil naših članov gradiva iz ptujske in ostalih knjižnic nekoliko 
zmanjšalo, po drugi strani so si ptujska in ostale knjižnice od nas izposodile več gradiva. 

Tabela 27: Medknjižnična izposoja. 

Izposoja gradiva med oddelki 2020 2021 INDEKS 

Gradivo naročeno iz knjižnice Ivana Potrča Ptuj 13 18 138 

Gradivo naročeno iz drugih knjižnic 11 16 145 

Gradivo dobavljeno iz knjižnice Ivana Potrča Ptuj 56 52 93 

Gradivo dobavljeno iz drugih knjižnic 19 12 63 

SKUPAJ 99 98 99 

Izposoja e-knjig in elektronskih zvočnih knjig 

Knjižnica članom ponuja dostop do elektronskih knjig na portalu Biblos, že dve leti pa tudi zvočnih knjig 
na portalu Audibook. 

Preko portala Biblos knjižnica ponuja v izposojo 581 e-knjig. Izposoja v letu 2021 po pričakovanju ni na 
nivoju iz leta 2020, ko so bile knjižnice zaradi epidemije dalj časa zaprte in so omogočale le izposojo e-
knjig. Realneje bi bilo primerjati število izposojenih e-knjig z letom 2019. 

Tabela 28: Izposoja e-knjig glede na kategorijo članov. 

 2019 2020 2021 INDEKS 
2021/2019  O M Skupaj O M Skupaj O M Skupaj 

Predšolski otroci 0 0 0 1 1 2 2 3 5 - 

Osnovnošolci 3 10 13 12 27 39 8 7 15 115 

Srednješolci 0 0 0 6 2 8 11 4 15 - 

Študenti 6 3 9 20 1 21 14 1 15 167 

Zaposleni 81 18 99 447 53 500 256 16 272 275 

Kmetje, gospodinje 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Upokojenci 6 0 6 12 1 13 12 1 13 217 

Nezaposleni 52 5 57 47 7 54 25 1 26 46 

Tuji državljani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Pravne osebe 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

SKUPAJ 149 37 186 547 92 639 328 33 361 194 

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

Če si pogledamo izposojo e-knjig po kategorijah članov, vidimo, da si največ gradiva izposodijo 
zaposleni, precej manj nezaposleni, študentje, srednješolci in osnovnošolci. Slednji dve kategoriji si 
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najverjetneje e-knjige izposojajo zaradi obvez domačega branja in tekmovanja za Cankarjevo priznanje, 
saj knjižnica manko izvodov v fizični obliki nadomešča tudi z izvodi v obliki e-knjig. Tako lahko dostopa 
do določenega naslova hkrati mnogo članov. Vse več po e-knjigah posegajo tudi upokojenci, ki so do 
uporabe novih tehnologij sicer bolj zadržani. Ti vidijo v e-knjigah odlično rešitev, da si ob branju 
nastavijo tako velikost pisave, ki jim najbolj ustreza. Prav tako knjižnica nudi v izposojo petih e-
bralnikov, na katere upokojencem, na željo pa tudi ostalim članom, elektronske knjige namestimo 
knjižničarji. Zanimiv je tudi podatek, da si e-knjige izposojajo predšolski otroci, vendar podrobnejši 
pregled pokaže, da se na njihovo ime izposoja tudi gradivo za odrasle. 

Na portalu Audibook knjižnica ponuja 200 zvočnih e-knjig. Te knjige, namesto da bi jih brali, poslušamo, 
za kar pa potrebujemo mobilni telefon ali tablični računalnik in nameščeno mobilno aplikacijo. Ker gre 
za precej novo storitev, je temu primerna tudi izposoja, v lanskem letu se je izposodilo 27 zvočnih knjig. 
Kljub temu menimo, da gre za storitev, ki bogati našo sicer že zelo bogato knjižnično ponudbo. 
 
 
 

8. KNJIŽNIČNE PRIREDITVE IN USPOSABLJANJA UPORABNIKOV 
Tudi v letu 2021 je kot leto poprej bila zaradi epidemije COVID-19 še posebej okrnjena prireditvena 
dejavnost. Prireditve v živo smo lahko izvajali zgolj 5 mesecev (od junija do začetka novembra). Razen 
treh literarnih dogodkov v jeseni smo vse druge izvedli zunaj na vrtni terasi. Kot leto poprej smo pri 
izvedenih dogodkih v poletnem in zgodnjem jesenskem času opažali precej manjši obisk, kot je bil pred 
izbruhom koronavirusne bolezni, kar je glede na zdravstveno situacijo, predvsem pa odgovorno 
ravnanje uporabnikov, razumljivo in pričakovano. Večino izvedenih dogodkov smo tudi posneli in  
sčasoma obdelane posnetke objavili na YouTube kanalu in družbenih omrežjih, utrinke pa uporabili pri 
predstavitvenih dejavnostih knjižnice. 

Glede na okoliščine, ki so jih zaznamovale začasne prepovedi ponujanja kulturnih storitev, popolno ali 
delno zaprtje javnih ustanov, z občasnimi omejitvami gibanja obiskovalcev po knjižnici in s prilagojeno 
izposojo, ocenjujemo, da smo v največji meri izkoristili dane možnosti in nad pričakovanji realizirali 
začrtan program. Razen strokovnih predavanj in javnega dogodka Rastoče knjige so bili realizirani vsi 
načrtovani dogodki in projekti. Uspelo nam je izvesti 184 prireditev v živo, od tega 62 dogodkov za 
odrasle, 59 za otroke in mlade ter 63 bibliopedagoških. Vseh obiskovalcev knjižničnih dogodkov je bilo 
3.547. Ob tem smo predvajali 21 virtualnih dogodkov, pri katerih smo v letu 2021 zabeležili 3.925 
ogledov. 

Za leto 2021 je knjižnica za prireditve načrtovala porabiti 3.000 EUR. Dejanski strošek je bil nižji in je 
znašal 1.936,59 EUR. Prireditve so bile financirane iz projekta študijskih krožkov v višini 1.026,37 EUR, 
občine so pa skupaj zanje namenile 910,22 EUR. 

Tabela 29: Primerjava knjižničnih dogodkov in števila obiskovalcev med letoma 2020 in 2021. 

KNJIŽNIČNI DOGODKI 
Št. dogodkov 

2020 

Št. dogodkov 

2021 
INDEKS 

Št. obiskovalcev/ 

ogledov 2020 

Št. obiskovalcev/ 

ogledov 2021 
INDEKS 

Prireditve za odrasle 67 95 142 1.185 1.095 92 

Virtualni dogodki za odrasle 3 12 400 1.802 1.589 88 

Prireditve za otroke 48 66 138 1.241 1.610 130 

Virtualni dogodki za otroke 5 4 80 2.592 2.068 80 

Bibliopedagoške ure 37 63 170 664 842 130 

Virtualni strokovni prispevki - 5 - - 268 - 

SKUPAJ 123 245 199 6.820 7.472 110 
 

8.1. PREGLED KNJIŽNIČNIH DOGODKOV ZA ODRASLE UPORABNIKE 
V letu 2021 je bilo izvedenih 95 knjižničnih prireditev in projektov za odrasle, od tega 62 dogodkov v 
živo, ki jih je obiskalo 1.095 obiskovalcev, 3 virtualni (ki so skupaj dosegli 591 ogledov) ter 30 dogodkov 
in projektov spodbujanja branja (natečaji, razstave, dogodki in projekti spodbujanja branja).  Posneli, 
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zmontirali in predvajali smo še 9 dodatnih virtualnih prispevkov za odrasle, trije od teh so 
kombiniranega značaja, kar pomeni, da smo jih ob izvedbi  v živo sočasno tudi snemali ter pozneje 
urejene objavili v spletnem okolju. Ti so skupaj dosegli 998 ogledov. Posneli smo še 5 strokovnih 
prispevkov v obliki video posnetkov, te si je ogledalo 268 oseb.  

Tabela 30: Prireditve za odrasle (skupno). 

PRIREDITVE ZA ODRASLE 
Št. dogodkov 

2020 

Št. dogodkov 

2021 
INDEKS 

Št. obiskovalcev 

2020 

Št. obiskovalcev/ 
sodelujočih 

2021 

INDEKS 

Literarni dogodki 10 13  110 266 522 196 

Strokovna predavanja 9 8 89 251 143 57 

Domoznanski večeri 2 1 50 176 31 18 

Delavnice 3 0 0 70 0 0 

Srečanja študijskih krožkov 31 39 126 212 222 105 

Natečaji 1 3 300 - 125 - 

Razstave 5 16 320 - - - 

Dogodki spodbujanja branja 12 10  83 210 52 25 

Aktivnosti spodbujanja pove-
zovanja ter sodelovalne kulture 

- 4 - - - - 

SKUPAJ 67 95 142 1.185 1.095 92 
 

Tabela 31: Pregled virtualnih dogodkov za odrasle v letu 2021. 

Datum objave virtualnega dogodka Naslov Število ogledov* 

21. marec 2021 Svetovni dan poezije – Sandra Kumer in Ana Zemljič 182 

23. april 2021 V Noč knjige z Davorinom Bešvirjem 421 

23. april 2021 Knjiga, knjiga, knjižnica 134 

20. maj 2021 Utrinki življenja čebel iz knjižničnega vrta 116 

25. maj 2021 Obisk knjižničarke Nežke 141 

26. maj 2021 #obraziknjige - virtualna razstava 61 

26. julij 2021 Knjižnični cvetlični vrt 130 

27. julij 2021 Knjižnični vrt zdravilnih rastlin 57 

3. avgust 2021 Literarni večer z Davorinom Bešvirjem 191 

3. september 2021 Popevke in pravljice 82 

19. november 2021 Literarni večer Jernej Dirnbek - Dimek: TRAMP 36 

21. december 2021 Literarni večer - Boris Kolar: TRINAJST 38 

 SKUPAJ OGLEDOV 1.589 

* (na dan 13. 1. 2022) 
 

IZVEDBA KNJIŽNIČNIH DOGODKOV ZA ODRASLE PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH 

V osrednji knjižnici v Ormožu je bilo izvedenih 65 dogodkov in projektov za odrasle, ki jih je obiskalo 
945 obiskovalcev. Po razrezu knjižničnih dogodkov je to bilo:  

- 8 literarnih večerov in 5 drugih literarnih dogodkov, 
- 8 strokovnih predavanj, 
- 3 domoznanski večeri,  
- 9 srečanj Bralnega kluba Ormož  
- 3 drugi dogodki za odrasle ter 1 virtualni, 
- 10 drugih dogodkov spodbujanja branja, 4 izvedeni natečaji, 3 razstave v vitrinah, 9 priložnostnih 

razstav, 3 domoznanske razstave, 4 dogodki povezovanja. 
 

Krajevna knjižnica Središče ob Dravi v letu 2021 zaradi epidemioloških razmer ni izvedla dogodkov za 
odrasle (literarnega večera, potopisnega predavanja in ustvarjalne delavnice). Skozi večji del leta, glede 
na zdravstvene razmere, so se redno srečevali člani Bralnega kluba Središče ob Dravi, vendar ne v 
prostoru krajevne knjižnice. Srečali so se 23-krat in zabeležili 115 obiskov udeležencev. V Krajevni 
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knjižnici Sveti Tomaž zaradi epidemije niso bili izvedeni načrtovani in že dogovorjeni dogodki za odrasle 
(ustvarjalna delavnica ter dva literarna večera). V tomaževski krajevni knjižnici se je bralni klub srečal 
le enkrat, ostala srečanja so bila izvedena v ormoški knjižnici in v Središču ob Dravi. Vseh srečanj skupaj 
je bilo 7, skupno s 35 udeleženci. Krajevna knjižnica Ivanjkovci je v letu 2021 sodelovala pri pohodu do 
rojstne hiše Stanka Vraza in domačije Erne Meško, ostalih dogodkov zaradi slabih epidemioloških 
razmer v državi v pomladnem ter jesensko zimskem času ni realizirala. 

8.2. PREGLED KNJIŽNIČNIH DOGODKOV ZA OTROKE IN MLADINO 
Za mlade uporabnike knjižničnih storitev so bili načrtovani razni knjižnični dogodki, projekti in druge 
oblike aktivnosti, namenjene spodbujanju branja: predvsem pravljične urice, predstave in ustvarjalne 
delavnice. Ob slabih zdravstvenih razmerah v državi in ob zaprtju šol je tudi knjižnica bila dostopna le 
s prilagoditvami. Dogodke, namenjene otrokom in mladini, je v letu 2019 obiskalo 1.799 obiskovalcev, 
kar je v primerjavi z letom 2018 za 8 % manj. V letu 2020 je bil ta upad še toliko večji, saj je dogodke 
obiskalo 812 obiskovalcev. Tudi leto 2021 je neprimerljivo z leti pred razglašeno epidemijo, v 
mnogočem je bilo popolnoma drugačno. A kljub temu v primerjavi z letom 2020 podatki kažejo na 
povečano število obiskovalcev prireditev in projektov za otroke in mladino.  

Za otroke in mladino smo pripravili 59 prireditev, od tega 11 pravljičnih ur, 2 delavnici LEGO zgodb, 11 
pravljičnih ur izven knjižnice in 5 pravljičnih ur za učence posebnega programa. V avgustu smo na letni 
terasi knjižnice v okviru projekta Deca fküp na knjižni küp pripravili 10 pravljičnih ur, obogatenih z 
drugimi aktivnostmi. Dve izmed teh sta bili tematsko vezani na Zeleno knjižnico za otroke. Vseh 
obiskovalcev prireditev za otroke je bilo 909. 

Tabela 32: Pregled kulturnih prireditev za mlade. 

PRAVLJIČNE URE 
Število prireditev Število obiskovalcev 

2020 2021 INDEKS 2020 2021 INDEKS 

Pravljične urice v Ormožu 10 8 80 133 87 65 

Pravljične urice v KK Središče ob Dravi 3 1 33 19 9 47 

Pravljične urice v KK Sveti Tomaž 2 1 50 43 10 23 

Pravljične urice v KK Ivanjkovci 2 1 50 22 14 64 

Projekt Deca fküp na knižni küp  10 10 100 135 124 92 

Projekt Zelena knjižnica za otroke (2021 v 
sklopu projekta Deca fküp na knižni küp) 

4 - - 60 - - 

Predstave – zunanji izvajalci 1 - - 43 - - 

Pravljične urice z uprizoritvami (izven) 4 11 275 242 210 87 

Potovanje v pravljični svet za učence 
posebnega programa 

2 5 250 22 54 245 

Delavnica LEGO zgodb 1 2 200 13 25 192 

Dogodki v soorganizaciji 1 20 2.000 80 376 470 

SKUPAJ 40 59 148 812 909 112 

V času, ko ni bilo moč izvajati pravljičnih uric v knjižnici, smo pripravili 4 virtualne pravljične urice; te si 
je ogledalo 2.068 oseb. 

Tabela 33: Pregled virtualnih pravljičnih uric. 

Datum objave virtualne pravljične urice Naslov 
Število ogledov 

(na dan 17. 1. 2021) 

9. februar 2021 Ena, dva, tri in štiri … hip hop s Špelo 1.324 

31. marec 2021 Prodajalec sreče 437 

27. maj 2021 Buba 185 

24. december 2021 Božični vranček Rasputin najde srečo 122 

 SKUPAJ OGLEDOV 2.068 

Število otrok in mladostnikov, ki so bili vključeni v projekte spodbujanja branja za mlade uporabnike, 
je 701. 
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Tabela 34: Projekti za otroke in mladino. 

PROJEKTI ZA MLADE V KNJIŽNICI 
Število obiskovalcev 

2020 2021 INDEKS 

Rastem s knjigo za osnovnošolce – 7. razred  64 181 283 

Rastem s knjigo za srednješolce – 1. letnik  - 116 - 

Pikina bralna značka 44 36 82 

Detektiv Knjižko in Moja najljubša knjiga 275 290 105 

Bralni nahrbtnik 5 - - 

Poletni bralni izziv 36 72 200 

Spletni kviz (Knjižnični kviz) - 6 - 

SKUPAJ 424 701 165 
 

Za bralno pismenost ter širjenje bralne kulture skrbimo z rednim izvajanjem bibliopedagoških ur. Te 
potekajo v okviru organiziranih skupin, ki običajno obiščejo knjižnico ali jih pa po dogovoru obiščejo 
knjižničarke ter izvedejo pravljično uro ali promovirajo bralno kulturo, še zlasti promovirajo branje 
kvalitetne otroške in mladinske literature na različne načine. Za otroke in mladino je v letu 2021 bilo 
izvedenih 63 bibliopedagoških ur, katerih se je udeležilo 842 obiskovalcev. Daleč največjo število 
izvedenih bibliopedagoških uric je bilo v ivanjkovski krajevni knjižnici. 

Tabela 35: Bibliopedagoške ure za otroke in mladino v letu 2021 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE 
Število skupin Število obiskovalcev 

2020 2021 INDEKS 2020 2021 INDEKS 

Skupine otrok v osrednji knjižnici 9 6 56 160 55 34 

Skupine otrok – KK Sveti Tomaž 5 4 80 96 79 82 

Skupine otrok – KK Središče ob Dravi 0 0 - 0 0 - 

Skupine otrok – KK Ivanjkovci 4 28 700 51 322 631 

Bibliopedagoške ure v vrtcih in šolah 7 8 114 169 139 82 

Bibliopedagoške ure v vrtcih in šolah – KK SvetiTomaž 4 2 50 57 29 51 

Knjižnična informacijska znanja 1 2 200 23 44 191 

Nenajavljene skupine otrok v knjižnici KK Ivanjkovci 7 13 186 108 174 161 

SKUPAJ 37 63 168 664 842 126 
 

8.3. REALIZACIJA IZVEDBE AKTIVNOSTI PO IZBRANIH KNJIŽNIČNIH VLOGAH 
V programu dela smo predvideli spremljanje, merjenje in vrednotenje kazalcev uspešnosti, ki temeljijo 
na rezultatih dela (na številu izvedenih aktivnosti in številu enot izposojenega knjižničnega gradiva, 
povezanega z izvajanimi aktivnostmi), merjenju števila udeležencev izvajanih aktivnosti ter na 
percepciji uporabnikov (kako so zadovoljni s storitvami, aktivnostmi in z osebjem). 

Število izvedenih aktivnosti in število enot izposojenega gradiva je prikazano v poročilu, tekom leta 
smo opazili posledično povezavo med promocijo knjižnih novitet in njihovo izposojo, prav tako smo 
opazili večje povpraševanje po knjigah in večjo izposojo knjig gostujočih in tematsko izpostavljenih 
avtorjev. Opazili smo tudi povečano izposojo strokovnega gradiva tematik, ki smo jih obravnavali v 
predavanjih. Dejstvo je, da imajo vse izvajane aktivnosti pozitiven vpliv na uporabnike, a učinkov v tem 
letu še nismo merili z vprašalniki. O percepciji obiskovalcev prireditev in uporabnikov storitev lahko 
poročamo na podlagi neformalnih pogovorov in odzivov uporabnikov na družbenih omrežjih. Oboji so 
poročali, da v knjižnici najdejo primerno branje, da so zelo zadovoljni s knjižnično zbirko, prav tako so 
zadovoljni s podporo knjižničnega osebja pri iskanju in posredovanju izbora gradiva in z aktivnostmi, ki 
jih knjižnica izvaja. 

Knjižnica je dogodke organizirala v skladu s prioritetnimi knjižničnimi vlogami, zastavljenimi v 
strateškem načrtu. Ob upoštevanju potreb lokalne skupnosti so bile v programu dela za leto 2021 
izbrane kot prioritetne naslednje primarne knjižnične vloge: 
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- razvoj predbralne pismenosti; 
- bralna kultura in bralna pismenost otrok; 
- bralna kultura in bralna pismenost odraslih; 
- pridobivanje znanja; 
- informacijsko in računalniško opismenjevanje; 
- domoznanska dejavnost; 
- spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture in ustvarjalnosti v lokalni skupnosti.  

 

Ker vseh knjižničnih vlog glede na dane pogoje ni moč izvajati v enakem obsegu, obenem pa nekatere 
v večji ali manjši meri izvajajo druge ustanove, ki so prav tako financirane iz občinskih proračunov, smo 
kot sekundarne knjižnične vloge opredelili bralno kulturo in bralno pismenost mladostnikov, knjižnico 
kot informacijsko središče lokalne skupnosti  in vključevanje v družbo in seznanjanje z javnimi zadevami 
in spremljanje aktualnega dogajanja v družbi. 

V nadaljevanju opisujemo aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru knjižničnih vlog in smo jih opredelili v 
programu dela. 

8.3.1. RAZVOJ PREDBRALNE PISMENOSTI 

8.3.1.1. Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami in druge uprizoritvene oblike zgodb za otroke 

V letu 2021 v pomladnih mesecih je bilo izvajanje pravljičnih ur kot tudi prirejanje drugih dogodkov 
onemogočeno. V tem času smo zato pripravili tri virtualne pravljice. Ponovno smo z izvajanjem 
pravljičnih uric pričeli v septembru, v osrednji knjižnici so potekale vsak četrtek ob 17. uri. A kmalu je 
bilo druženje ponovno onemogočeno in v novembru smo bili primorani odpovedati vse prireditve. Eno 
virtualno pravljično urico smo izvedeli še v decembru v sodelovanju z OŠ Ivanjkovci. 

Izvedenih je bilo 11 pravljičnih uric, od tega 8 v osrednji in po ena v vsaki od krajevnih knjižnic. Izvedle 
so jih zaposlene v osrednji in krajevnih knjižnicah za 120 obiskovalcev. Otroci so pri tem  lahko ustvarjali 
izdelke, povezane z literarno vsebino, se igrali z didaktičnimi igračami, peli, se gibali, plesali ali se 
preizkusili v igri vlog. Ena izmed pravljičnih ur je bila pripravljena na letni terasi osrednje knjižnice v 
sklopu septembrskih praznovanj ob prazniku krajevne skupnosti Ormož (Otroško knjižarjenje). 

     

     

Pravljične ure Gospa Jesen, Ježek Janček, Predilnica nitk, Larina zvezdica, 
Ovčka Belka plete oblačila. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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V Krajevni knjižnici Središče ob Dravi smo izvajanje pravljičnih uric načrtovali drugo sredo v mesecu ob 
17. uri. V letu 2021 je bila izvedena ena pravljična urica z ustvarjalno delavnico za 9 obiskovalcev. 

V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž pravljične urice potekajo tretjo sredo v mesecu ob 17. uri. V letu 2021 
je bila izvedena ena pravljična urica. Na njej je bilo prisotnih 10 obiskovalcev. 

V Krajevni knjižnici Ivanjkovci se pravljične urice prirejajo drugi torek v mesecu ob 16. uri. Izvedena je 
bila ena, in sicer s 14 obiskovalci. 

     

Pravljične urice v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi. (Foto: Knjižnica Ormož) 

     

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

     

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

Virtualne pravljične urice 
V času, ko fizična prisotnost obiskovalcev na dogodkih v knjižničnih prostorih ni bila možna, smo 
pripravili 4 virtualne pravljične urice. Prikazano število ogledov posamezne pravljične ure smo zabeležili 
na dan 12. 1. 2022. Vseh ogledov je bilo 2.068. Pri snemanju in obdelavi virtualne pravljice Ena, dva, tri 
in štiri … hip hop s Špelo nam je pomagal zunanji izvajalec Denis Žuran, pri samem izvajanju sta 
sodelovala še dva plesalca, Domen Rotar in osnovnošolka Kaja Kokol Zebec. Vse ostale pravljice smo 
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posneli in tehnično obdelali sami. Pri snemanju decembrske virtualne pravljične ure smo sodelovali s 
šolsko knjižničarko knjižnice OŠ Ivanjkovci in učenci ter razredničarko 2. razreda v OŠ Ivanjkovci. 

     

Virtualna pravljica En, dva, tri in štiri … hip hop s Špelo in 
virtualna pravljica Buba. (Foto: Knjižnica Ormož) 

     

Virtualna pravljica Prodajalec sreče in virtualna pravljica 
Božični vranček Rasputin najde srečo. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Predstave zunanjih izvajalcev 
Knjižničarke so od junija do druge polovice oktobra izvedle 11 pravljičnih uric z uprizoritvami izven 
knjižnice za 210 otrok, in sicer trikrat v Vrtcu Velika Nedelja, trikrat v Vrtcu Podgorci, enkrat v Vrtcu 
Ormož, enkrat na OŠ Stanka Vraza ter trikrat ob zaključku bralne značke na OŠ Ivanjkovci (Pravljična 
pod krošnjo). 

Predstave z uprizoritvami izven knjižnice 
Več pravljičnih uric, ki so bile uprizorjene izven prostorov knjižnice, sta izvedli knjižničarki, ki sta združili 
moči s prostovoljko, in sicer dvakrat v Vrtcu Velika Nedelja (Darilo in O dečku, ki je pisal pesmi) ter ob 
zaključku bralne značke na OŠ Velika Nedelja in OŠ Podgorci (kamišibaj predstave). 

Detektiv Knjižko in Moja najljubša knjiga 
Knjižna uganka Detektiv Knjižko je namenjena otrokom od 3. do 8. leta starosti. Vsak mesec pripravimo 
vprašanje, ki se nanaša na letni čas, na vsebino določene knjige ali namiguje na naslov knjige, ki jo 
želimo izpostaviti. Otroci s starši izpolnijo vprašalnik in ga oddajo v škatlo. Konec meseca poteka 
žrebanje, ime nagrajenca je pa objavljeno na oglasni tabli na otroškem oddelku. 

Moja najljubša knjiga omogoča otrokom izraziti svoje mnenje o knjigah, saj naslov najljubših v 
posameznem mesecu izpostavimo na tabli v pravljičnem kotičku. Naslove najljubših knjig zbiramo ob 
pravljičnih uricah, otroci ali njihovi spremljevalci jih pa zapišejo tudi ob samostojnem obisku knjižnice. 

Pri Detektivu Knjižku in Moji najljubši knjigi je v Ormožu sodelovalo 99 otrok, pri Detektivu Knjižku v 
Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 53 otrok, v Krajevni knjižnici Ivanjkovci 71 in 67 v Krajevni knjižnici 
Središče ob Dravi. 
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8.3.2. BRALNA KULTURA IN BRALNA PISMENOST OTROK 
Zelena knjižnica za otroke 

Projekt Zelena knjižnica za otroke je bil izveden v sklopu projekta Deca fküp na knižni küp v avgustu. V 
senci velikega oreha nas je pravljica razgibala in popeljala v svet raziskovanja in odkrivanja 
drobcenih živih bitij, ki so svoj dom našle na našem knjižničnem vrtu. Z obiskovalci smo dvakrat 
odkrivali kako poučna in zabavna je lahko narava, jo skozi igro doživljali z vsemi čutili ter ustvarjali 
z vsakdanjimi naravnimi materiali ter otroke poučili še o recikliranju umetnih materialov. 

     

Zelena knjižnica za otroke v sklopu projekta Deca fküp na knižni küp. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Projekt Deca fküp na knižni küp 
Med 16. in 27. avgustom smo na letni terasi knjižnice pripravili aktivnosti za otroke. Vsak dan smo se 
družili med 10. in 12. uro. Pripravili smo pravljične urice s hip-hop in folklornim plesom, pravljično uro 
s poskusi in tujejezični dan. Otroci so spoznavali prleške besede, tradicionalne predmete in oblačila ter 
italijanščino. Učili so se o antiki in življenju na gradu, raziskovali živa bitja na knjižničnem vrtu in 
pripravili jabolčni zavitek, marmeladne rogljičke ter pizza kruhke. Dva dneva sta bila tematsko 
povezana s projektom Zelena knjižnica za otroke. V desetih dneh nas je obiskalo 124 otrok in odraslih 
spremljevalcev. 
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Utrinki poletnih druženj Deca fküp na knižni küp. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Potovanje v pravljični svet za učence posebnega programa 
V letu 2021 smo nadaljevali z izvajanjem projekta Potovanje v pravljični svet. Za učence posebnega 
programa OŠ Stanka Vraza smo pripravili 5 srečanj, obogatenih z različnimi dejavnostmi. 

Delavnica LEGO zgodb 
V začetku oktobra smo na OŠ Velika Nedelja in njeni podružnični šoli v Podgorcih izvedli delavnici LEGO 
zgodbe. Otroci so prisluhnili odlomku iz knjige, nato na ploščah sestavili prizore oziroma nadaljevanje 
zgodbe ter jih fotografirali s pomočjo tablic. Fotografije so preoblikovali v stripe in na ta način sestavili 
svoje zgodbe. Delavnic se je udeležilo 25 otrok. 

Dogodki v soorganizaciji in z drugimi izvajalci: 
V soorganizaciji smo pripravili ali bili prisotni na 20 dogodkih. Udeležilo se jih je 376 obiskovalcev. 

Zabava s kraljem Lijem 
V sodelovanju z Domnom Rotarjem iz otroškega animacijskega društva Mavrica smo v juniju pripravili 
vrtno zabavo s kraljem Lijem, obljubljeni dogodek ob virtualnem plesnem povabilu k pisanju pisem 
kralju Liju. Zabave se je udeležilo 31 obiskovalcev. 

     

Zabava s kraljem Lijem. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Rožmarinkin festival 
Vsako leto je v programih dela načrtovana tudi udeležba na Rožmarinkinem festivalu. V letu 2021 je 
dogodek ponovno potekal v organizaciji Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož. Na 
prireditev niso vabili javnih zavodov, zato knjižnica ni bila prisotna. 

Bralnice s Tilko Jamnik in Sašo Pavček na OŠ Ivanjkovci 
V sodelovanju s knjižničarko Osnovne šole Ivanjkovci smo pripravili dogodka, na katerih sta k branju 
spodbujali Tilka Jamnik in Saša Pavček. Ob teh dogodkih se je posebej izpostavilo tudi okrog 150 knjig 
iz ormoške knjižnice in njene enote v Ivanjkovcih. Prisotnih je bilo 167 učencev z učitelji. 
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Pravljične ure v sodelovanju s šolsko knjižničarko na OŠ Ivanjkovci 
Knjižničarka je v sodelovanju s šolsko knjižničarko OŠ Ivanjkovci pripravila 17 pravljičnih ur za učence 
podaljšanega bivanja. Učenci so prisluhnili zgodbi, nato pa poustvarjali po knjižni vsebini. Posamezne 
pravljične ure se je udeležilo med 7 in 13 učencev. Skupno število udeleženih je bilo 178. 

Pikina bralna značka 
Pikina bralna značka, katere nosilka je Knjižnica Velenje, je namenjena osnovnošolskim otrokom prvih 
dveh triad. Sčasoma so se seznami prilagodili in v projekt vključili še predšolski otroci. Knjižnica Velenje 
vsako leto priskrbi zloženke v elektronski obliki, beležke in priznanja v obliki medalj. 

V projektu je v letu 2021 sodelovalo 36 otrok, od tega 19 (13 iz OŠ Stanka Vraza) v knjižnici v Ormožu, 
4 v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi, 8 v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, 5 v Krajevni knjižnici 
Ivanjkovci. Prireditve ob zaključku Pikine bralne značke s podelitvijo priznanj nismo izvedli. Knjižne 
nagrade in priznanja so sodelujoči prejeli ob posameznih obiskih knjižnice v začetku leta 2022. 

Poletni bralni izziv 
Poletni bralni izziv je namenjen predšolskim ali osnovnošolskim otrokom. Sodelujoči 15 dni po 15 minut 
dnevno poslušajo odrasle, ki jim glasno berejo oziroma sami berejo nekomu 15 dni po 15 minut 
dnevno. V zloženke vpišejo naslov prebranega in datum. V knjižnici zberejo dva žiga ob dveh izposojah 
med poletnimi počitnicami. Trajanje bralnega izziva je potekalo od julija do oktobra in se zaključilo v 
Tednu otroka. V Ormožu je bralne beležke oddalo 22 otrok, v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 17, v 
Središču ob Dravi 11, v Ivanjkovcih 22, skupno torej 72 otrok. Vsi sodelujoči so dobili nagrado - kapo z 
napisom. 

Spletni kviz 
Z oktobrom smo na spletno stran postavili prvi nagradni spletni kviz, ki so ga lahko reševali člani 
knjižnice med 9. in 13. letom starosti. Poimenovali smo ga Knjižnični kviz, v njem so pa mladi natančneje 
spoznali Knjižnico Ormož ali izvedeli na splošno kaj novega o knjižnicah. Kviz je bilo moč reševati do 31. 
decembra 2021, ko smo med 6 sodelujočimi izžrebali nagrajenca in mu podarili nagrado. 

Nacionalni mesec skupnega branja 
V času trajanja Nacionalnega meseca skupnega branja smo v dogodkovnik na spletni strani NMSB 
vključili tudi dogodke za otroke: Poletni bralni izziv (1. 7. do 9. 10. 2021), Otroško knjižarjenje (14. 9. 
2021), prve pravljične ure v šolskem letu 2021/22 (Gospa jesen - 23. 9. 2021, Ježek Janček - 30. 9. 2021) 
ter poziv k reševanju 15. cikla Mega kviza (4. 10. 2021). 

 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE 

Za vnaprej najavljene skupine so strokovni delavci po dogovoru pripravljali in izvajali bibliopedagoške 
ure. Največ so se jih udeleževali predšolski otroci in učenci osnovnih šol. Nadaljevalo se je tudi 
sodelovanje z OŠ Stanka Vraza. Bibliopedagoške ure so zajemale predstavitev knjižnice in njene 
dejavnosti, vodenje po knjižnici, pravljične ure, ustvarjanje, literarne in igralne ure. 

Bibliopedagoške ure v prostorih knjižnice 
Osrednjo knjižnico in krajevne knjižnice je po vnaprej napovedanem obisku in dogovorjenem programu 
obiskalo 37 skupin oziroma 452 otrok in mladostnikov. 

Bibliopedagoške ure v osrednji knjižnici je v letu 2021 obiskalo 5 najavljenih skupin: iz Vrtca Ormož, iz 
OŠ Stanka Vraza in skupina šolskih otrok, ki so se udeležili tabora Rdečega Križa Slovenije, Območnega 
združenja Ormož; to je skupaj 51 otrok z njihovimi spremljevalci. 

Krajevno knjižnico Ivanjkovci je v sklopu bibliopedagoških ur obiskalo 25 skupin z 285 obiskovalci. 
Otroci so spoznavali prostor knjižnice, knjige, prisluhnili pravljici, ustvarjali ter si izposodili knjige, ki so 
jih nato prebirali v igralnici. Knjižnico so obiskale tudi 3 skupine s 37 obiskovalci, ki so si ogledali 
lutkovne predstave. 
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Krajevno knjižnico Sveti Tomaž so v okviru bibliopedagoških ur obiskale 4 skupine iz Vrtca pri OŠ Sveti 
Tomaž, kar je skupno 79 otrok in njihovih spremljevalcev. 

Bibliopedagoške ure, izvajane izven prostorov knjižnice (v vrtcih in šolah) 
Strokovne delavke so tekom leta obiskovale naslednje vrtce: Vrtec Ormož, Vrtec Velika Nedelja in Vrtec 
Podgorci ter tam s pomočjo knjig, revij, lutk, vabil na prireditve za otroke itd. promovirale knjižnico pri 
najmlajših obiskovalcih knjižnice. Obiskale so 8 skupin s 139 otroki. 

Dvakrat je knjižničarka ob Tednu otroka obiskala Vrtec pri OŠ Sveti Tomaž in knjižnično dejavnost 
predstavila 29 otrokom. 

Nenajavljene skupine v knjižnici 
Krajevno knjižnico Ivanjkovci smo predstavili tudi 13 skupinam oziroma 174 otrokom, ki se za obisk in 
program niso vnaprej dogovorili, so pa redno prihajali v knjižnico. Učenci 1. in 3. razreda so se navajali 
na obisk knjižnice, redno izposojo in vračanje gradiva. Nudila se jim je pomoč pri iskanju knjig na 
določeno temo. 

8.3.3. BRALNA KULTURA IN BRALNA PISMENOST MLADOSTNIKOV 

Cilje sekundarnih knjižničnih vlog pri mladostnikih uresničujemo predvsem s posredovanjem 
knjižničnih informacijskih znanj pri posameznih obiskih skupin dijakov ali v sklopu projekta Rastem s 
knjigo. Bralno kulturo in bralno pismenost mladostnikov dosegamo preko raznih aktivnosti, na katere 
opozarjamo srednješolce in njihove učitelje (literarni večeri, predavanja na določene teme, virtualni 
dogodki, kvizi s Timonom ipd.) 

Izvajali so se naslednji projekti, namenjeni širjenju bralne kulture otrok in mladih: 

Rastem s knjigo 
V posameznem šolskem letu vsi sedmošolci in dijaki 1. letnikov srednjih šol obiščejo splošno knjižnico, 
kjer jim predstavimo način delovanja knjižnice in jih naučimo samostojnega iskanja knjig. 

Učencem in dijakom pokažemo in razložimo način ureditve gradiva na policah, predstavimo iskanje v 
COBISS+ in predstavimo zbirko digitalnih virov (Digitalno knjižnico Slovenije, Kamro, Biblos, Audibook). 
Poudarjamo pomen branja leposlovja in učencem predstavimo avtorje knjig, ki jih dobijo v dar. V 
šolskem letu 2020/2021 je bila za osnovnošolce izbrana knjiga avtorja Mateta Dolenca Kako dolg je 
čas, za dijake pa knjiga Igorja Karlovška: Preživetje. Zaradi prekinitve šolskega procesa ter dela v 
knjižnicah je projekt ponekod ostal neizveden, v ormoški knjižnici smo projekt uspešno izvedli v celoti 
(tudi izjemoma z obiski na osnovnih šolah v Miklavžu pri Ormožu, Veliki Nedelji in pri Svetem Tomažu). 

V šolskem letu 2021/2022 je bila za osnovnošolce izbrana knjiga avtorja Vinka Möderndorferja Jaz sem 
Andrej, za dijake pa knjiga Nataše Konc Lorenzutti Gremo mi v tri krasne. Pričetek projekta je bil 
prestavljen s septembra na 2. november. Nekaj skupin nas je obiskalo do decembra 2021, z ostalimi 
smo dogovorjeni v mesecih po novoletnih oziroma po zimskih počitnicah. 

Skupno nas je obiskalo 13 skupin, kar je 297 obiskovalcev, od tega 4 skupine srednješolcev (116 dijakov) 
in 9 skupin sedmošolcev (181 učencev). 

Knjižnična informacijska znanja (KIZ) 
Knjižnična informacijska znanja zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na 
uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. V septembru 2021 so nas obiskali dijaki 
Gimnazije Ormož. Predstavili smo jim ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno 
tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri. Ker je skupina prišla v okviru krožka, ki 
ga izvajajo na šoli, smo skupaj poiskali vire na temo matematike (zgodovina vede, priročniki …). 

Druga skupina, in sicer program predšolske vzgoje, nas je obiskala v novembru. Ker se dijaki seznanjajo 
s slikanicami in jih tudi sami izdelajo, smo jim predstavili kvalitetne slikanice v posameznem starostnem 
obdobju predšolskih otrok, kriterije za dobro slikanico ter nekaj možnih načinov interpretacij slikanic. 
Knjižnico je v okviru KIZ obiskalo 44 dijakov. 
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Likovne delavnice z dijaki Gimnazije Ormož. (Foto: Knjižnica Ormož) 

8.3.4. BRALNA KULTURA IN BRALNA PISMENOST ODRASLIH 
8.3.4.1. LITERARNI DOGODKI – izvedeni v živo 
Literarni večer s Ferijem Lainščkom 
3. junija so se po dolgem prireditvenem zatišju  bralci srečali z Beletrininim trubadurjem, Ferijem 
Lainščkom. Literarni večer na vrtni terasi ormoške knjižnice je uvodoma popestrila mlada glasbena 
talentka Lara Tušak, ki je zapela Lainščkovo pesem. Feri Lainšček je v pogovoru z Marijano Korotaj 
spregovoril o najnovejšem romanu, uspešnici Kurji pastir, v katerem se dotakne svojega zgodnjega 
otroštva. Na dogodku je bila prisotna tudi Beletrinina knjigarna, ki je za bralce po ugodnih cenah 
pripravila izbor knjig. 

     

Literarni večer s Ferijem Lainščkom, Popevke in pravljice: 3:irma. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Literarni večer z Borisom Novakom 
V skrbi za prepoznavnost ustvarjalcev iz domačega okolja smo 1. julija izvedli literarni večer z Borisom 
Novakom, inženirjem gradbeništva, ki se že več kot dvajset let posveča risanju in pisanju stripov. V 
pogovoru s Sandro Janžekovič, umetnostno zgodovinarko, je predstavil svoj nagrajeni strip Sloven. 

     

Literarna večera z Borisom Novakom in Davorinom Bešvirjem. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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Literarni večer z Davorinom Bešvirjem 
Ormožan Davorin Bešvir je v času svojega glasbenega delovanja bil pisec tekstov, pevec in bas kitarist 
v skupinah Gnile duše in Pridigarji. Njegova besedila so objavljena v pesniških zbirkah 100 gaziranih 
opic in Revni kot cerkvene miši, piše pa tudi aforizme, ki jih je objavil v zbirki Bog mi je priča, da 
potrebujem izganjalca hudiča, na literarnem večeru 13. julija 2021 je pa v pogovoru z Marijano Korotaj 
predstavil novo knjigo petstotih aforizmov Nori umotvori. 

Popevke in pravljice - jazz glasbeni večer 
22. julija smo na knjižnični terasi imeli glasbeni jazz večer z zasedbo 3:rma. Gostili smo mladi glasbenici, 
pevko in flavtistko Klaro Veteršek in kitaristko Urško Supej, ki, ko izvajata skladbe v angleškem jeziku, 
delujeta pod imenom 3:rma, drugače sta pa znani pod imenom Popevke in pravljice. Slovenskim 
popevkam sta dodali sodoben pridih z mešanico jazza, popa in folka ter očarali obiskovalce. 

Literarni večer Ženske zgodbe: Marija Gašparič in Jelka Vrbnjak 
Na literarnem večeru 23. septembra sta se predstavili domačinki Marija Gašparič, pisateljica iz Spodnjih 
Ključarovcev, in Jelka Vrbnjak, pesnica in pisateljica iz Male Nedelje. Obe avtorici zaznamuje pretanjen 
občutek opazovanja življenja žensk, kritičen pogled na dogajanje v družbi ter minevanje vrednot. 
Marija Gašparič je v pogovoru predstavila zbirko kratkih zgodb Ženske zgodbe od A do Ž ter mladinsko 
povest Tinka in Metka, Jelka Vrbnjak pa pesmi iz zbirk Moje pesmi niso sanje (2015), Kontrastje v jeseni 
(2020), povest Polenka (2017) in roman Izprijenka (2020), ki v ospredje postavlja mlado dekle v iskanju 
svojega prostora pod soncem in reševanju zavozlanih odnosov. Literarni pogovor sta popestrila mlada 
glasbena talenta Julija in Ben Maj Gašparič, ki sta uglasbila Jelkine pesmi. 

     

Marija Gašparič in Jelka Vrbnjak. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Literarni večer z Borisom Kolarjem 
14. oktobra smo gostili pisatelja, biologa, ekologa, potapljača, lovca in kmeta, dr. Borisa Kolarja. V 
pogovoru o njegovih knjigah, romanu Iqbal hotel, zbirki kratkih zgodb Trinajst in še po tiskarni dišečem 
romanu Potopimo Islandijo!, smo izvedeli tudi, kako je povezan z Vodranci, Središčem ob Dravi, 
Mariborom, a tudi z Afriko, Nizozemsko in Islandijo. Spoznali smo njegov ustvarjalni proces ter razloge, 
zakaj ga prevzema moč narave. 

     

Literarna večera z Jernejem Dirnbekom in Borisom Kolarjem. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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Literarni večer: Alenka Čurin Janžekovič - Sam Bog naj jo bere 
22. oktobra smo v Beli dvorani Grajske pristave prisluhnili življenjski zgodbi Alenke Čurin Janžekovič, ki 
je v sodelovanju s Petro Škarja napisala avtobiografijo Sam bog naj jo bere in razkrila podrobnosti svoje 
bolezni in odločitve za vodeno smrt z evtanazijo v Švici. Pri organizaciji dogodka so sodelovali še 
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Društvo kmečkih žena Kog, pevska skupina Kogovski dečki ter glasbena 
gosta Jasmina Dovnik in Primož Kirič. V pogovoru, ki ga je vodila Petra Škarja, je Alenka spregovorila o 
ljubezni do najbližjih, plesa, klavirja, petja, poučevanja in ravnateljevanja, pa tudi o resnejših temah, 
kot so bolečine, umiranje, smrt in evtanazija. 

     

Literarni večer z Alenko Čurin Janžekovič. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Literarni večer z Jernejem Dirnbekom – Dimekom 
4. novembra se je v Knjižnici Ormož Orlando Uršič, urednik Založbe Litera, pogovarjal z Jernejem 
Dirnbekom – Dimekom o njegovem najnovejšem romanu, zabavni kriminalki Tramp. Ker Jerneja 
poznamo kot člana popularne skupine MI2, je spregovoril tudi o glasbi, koncertih in rokerskem življenju 
ter seveda vzel kitaro v roke in zapel. 

Jurčičev in Ipavčev popoldan 
Leto 2021 je bilo razglašeno za Jurčičevo in Ipavčevo leto. Minevalo je 140 let od smrti Josipa Jurčiča, 
slovenskega pisatelja, časnikarja, avtorja prvega slovenskega romana ter tragedije, in 100 let od smrti 
Josipa Ipavca, enega osrednjih slovenskih skladateljev, ki ga mnogi imenujejo tudi slovenski Mozart. V 
počastitev spomina nanju so v sklopu Tedna ljubiteljske kulture člani Bralnega kluba Knjižnice Ormož, 
Bralnega kluba Dravulice in Bralnega kluba Sveti Tomaž predstavili pisatelja in časnikarja Jurčiča, člani 
Trobilnega kvinteta Kulturnega društva Ormož pa pod vodstvom Slavka Petka zaigrali skladbe in 
predstavili glasbeno družino Ipavcev. Dogodek smo 10. junija izvedli na letni terasi v sodelovanju z 
Območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož. 

     

Jurčičev in Ipavčev popoldan, Dnevi poezije in vina. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Dan kulture občinskega praznika občine Ormož 
Na dan kulture občinskega praznika občine Ormož smo v nedeljo, 20. junija, v Knjižnici Ormož imeli še 
en dan odprtih vrat. Na letni terasi smo pripravili klepet z zanimivima gostoma po metodi živa knjiga. 
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Z nami sta bila Stanko Ivanuša, ki je pripovedoval o poklicni poti kriminalista in delovanju v lokalni 
akcijski skupini za preprečevanje odvisnosti, ter Božena Tot, ki je svoje življenjsko poslanstvo našla kot 
mama, babica in rejnica. Spregovorila je o radostnih in na trenutke bolečih izkušnjah vzgajanja otrok 
rejnikov, ki v matični družini nimajo možnosti varno in kvalitetno odraščati. 

Na ta dan so si člani lahko izposodili ali vrnili gradivo, novo vpisanim članom smo za koledarsko leto 
podarili letno članarino. Podarjali smo odpisane knjige različnih zvrsti za bralce različnih okusov, 
interesov in starostnih obdobij. Iz izbrane knjige so obiskovalci prebrali stavek in si jo tako prilastili. Za 
otroke smo pripravili igralne kotičke ter hip hop delavnico. 

Dnevi poezije in vina 
26. avgusta sta nas v okviru festivala Dnevov poezije in vina obiskali dve priznani pesnici: Kim Moore iz 
Velike Britanije ter Slovenka Maja Vidmar. Z gostjama se je pogovarjala in pogovor prevajala 
profesorica angleščine Marjetka Pfajfar. Pogovor in prebiranje pesmi je pospremila glasba ormoškega 
gimnazijskega benda in pokušina žlahtne kapljice, ki jo je tokrat ponujal pridelovalec Vino Krajnc iz 
Lahoncev. 

Zaključek Bralne značke za odrasle, posvečen Marku Kočarju 
16. leto izvajanja Bralne značke za odrasle je prineslo nekaj sprememb. Seznam priporočenih del smo 
pripravili knjižničarji Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož. Pri izboru smo mislili na različne bralne 
okuse in tako na seznam Biserov s knjižnih polic uvrstili avtorje različnih žanrov, tematik, obdobij in 
nacionalnosti. Na zaključni slovesnosti 30. septembra smo v pogovoru s Cirilom Ambrožem, Tadejem 
Vesenjakom in Matejem Kočarjem obudili spomine na prezgodaj umrlega prleškega poeta Marka 
Kočarja. Vsi, ki so zaključili bralno značko, so v dar prejeli zbirko Kočarjevih pesmi, opremljenih z 
Ambroževimi fotografijami, Ftrjüc. 

         

Ciril Ambrož. Matej Kočar. Tadej Vesenjak. (Foto: Knjižnica Ormož) 

8.3.4.2. PROJEKTI IN DOGODKI SPODBUJANJA BRANJA 
Odprtost knjižnice ob slovenskem kulturnem prazniku 
Branje je kulturni privilegij, ki nam je ves čas na voljo, tudi v času epidemije, zato je zdaj že tradicionalno 
Knjižnica Ormož 8. februarja odprta od 8. do 13. ure. Ker je javno zbiranje in prirejanje dogodkov bilo 
prepovedano, smo na kulturni praznik bralcem omogočili užitek obiska knjižnice in raziskovanja njenih 
svetov. Pripravili smo razstavo del prejemnikov Prešernove nagrade za življenjsko delo Ferija Lainščka 
in Marka Mušiča ter prejemnikov nagrad Prešernovega sklada. 

Svetovni dan poezije  
V okviru praznovanja svetovnega dneva poezije smo posneli video, v katerem smo predstavili mladi 
pesnici, dijakinji Gimnazije Ormož, Sandro Kumer in Ano Zemljič. V okviru projekta Razvojno središče 
talentov sta izdali svoji prvi pesniški zbirki. Sandrine pesmi pesniške zbirke Rumeno, ki te hočem 
rumeno! so samosvoje in spontane in dopolnjene z avtorskimi risbami in slikami. Anine pesmi, ki so 
izšle v pesniški zbirki Ona je poet, so vezane na spoznavanje sveta, življenja in čustvovanja. Za to 
priložnost sta zrecitirali svoji pesmi: Sandra Kumer - Dan poezije in Ana Zemljič - Generalka. 

V Noč knjige z Davorinom Bešvirjem 
Tudi Noč knjige 2021 je bila prilagojena razmeram; iz javnih prostorov se je selila v domove, v virtualni 
prostor. 23. aprila smo na spletu in družbenih omrežjih objavili posnetek pogovora z Davorinom 
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Bešvirjem, pevcem, baskitaristom in tekstopiscem glasbenih skupin Gnile duše in Pridigarji. Spregovoril 
je o svojem ustvarjanju, o načrtih za novo knjigo aforizmov in predstavil izbor svojih šaljivih in iskrivih 
aforizmov. 

Svetovni dan knjige: Sejem s kavča, natečaj #obraziknjige ter posnetek izjav županov  
Ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprilu, smo se pridružili akciji Mariborske knjižnice, fotografskemu 
natečaju #obraziknjige. Z željo, da bi promovirali inovativen natečaj, spodbudili ljudi k obiskovanju 
knjižnic, izposoji knjig in branju, smo posneli številne domiselne fotografije. Med urejanjem polic so 
knjižničarji našli knjige, s katerimi so se fotografirali, in platnicam knjig dodali svoj navdih. Strokovna 
komisija natečaja je našim fotografijam podelila 3 priznanja in prispevke postavila v virtualno galerijo. 
V sklopu Slovenskih dnevov knjige Maribor - Ko te napiše knjiga, smo na Grajskem trgu v Mariboru 
prevzeli dve posebni nagradi strokovne žirije. Zaposleni preko projekta Vzpodbudne karierne 
perspektive za mlade sta bili nagrajeni za izvirnost, domiselnost in kvaliteto na natečaj poslanih 
fotografij. 

         

Podelitev nagrad in razstava fotografij natečaja #obraziknjige v Mariboru. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Delili smo informacije o slovenskem Sejmu s kavča, ki je potekal med 22. in 25. aprilom. V skupni spletni 
knjigarni je več kot 50 slovenskih založnikov po ugodnih sejemskih cenah ponujalo več kot 500 skrbno 
izbranih knjig.  

Ker knjižnic ne bi bilo brez podpore občin ustanoviteljic, smo ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih 
pravic posneli izjave županov občin ustanoviteljic, kaj jim pomenijo knjižnica, branje, pridobljeni naziv 
Branju prijazna občina in katere knjige so na njih naredile največji vtis. 

 

Danijel Vrbnjak, župan občine Ormož. Jurij Borko, župan občine Središče ob Dravi. Mirko Cvetko, župan občine 
Sveti Tomaž. Izjave županov ob svetovnem dnevu knjige. (Foto: Knjižnica Ormož) 

 

Knjige na dopustu 
Obiskovalcem ormoškega kopališča smo že 11. leto zapored pripravili zbirko knjig in revij v notranjih 
prostorih kopališča – ob vhodu, s katerimi si lahko krajšajo čas. Knjige in revije lahko berejo na bazenu, 
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lahko jih pa odnesejo s seboj in jih ni treba vračati. Z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport 
Ormož smo se dogovorili, da so knjige in revije po zaprtju bazena prenesli v prostore ormoškega hostla. 

Poletno branje 
Za branje čez poletje smo knjižničarji v prostoru izposoje pripravili izbor knjig za odrasle, otroke in 
mlade. Izpostavili smo romane manj zahtevnega branja, novejše leposlovje za malo zahtevnejše okuse, 
kriminalke za vse, ki ljubijo napetost in ostrino, poezijo za sanjarjenje in stripe za razvedrilo. Poleg 
leposlovja smo pripravili tudi strokovne knjige in priporočila za lepe izlete v naravo. Pripravili smo tudi 
izbor literarnih del, po katerih so posnete priljubljene filmske ekranizacije, predvajane na Netflixu ali 
programu HBO. Ob tej priložnosti smo izpostavili še novejše knjižno gradivo, ki je izšlo ob 30. obletnici 
samostojnosti Slovenije. 

Kviz št. 3 v knjižnici 
Tretji kviz v knjižnici je potekal 9. septembra 2021 v sklopu praznovanja praznika krajevne skupnosti 
Ormož. Pod večernim nebom na vrtni terasi Knjižnice Ormož se je zbralo 7 skupin, ki so odgovarjale na 
dvakrat po dvajset zabavnih in zanimivih vprašanj, ki jih je pripravil Timon Grabovac (QUIZ by Timon). 

     

Kviz št. 3. v knjižnici. Poletno branje. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Nacionalni mesec skupnega branja 
Projekt krepi prepoznavanje pomena bralne pismenosti in bralne kulture vseh prebivalcev v Sloveniji, 
v slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu. Dogodke, ki sovpadajo s časom trajanja 
Nacionalnega meseca skupnega branja, vpišemo v dogodkovnik na spletni strani NMSB, vpisovati jih je 
možno pa tudi v preostalih mesecih. Leta 2021 smo vključili sledeče dogodke oziroma projekte za 
odrasle: Beletrinini trubadurji: Feri Lainšček v Ormožu (3. 6. 2021), Knjiga, okno v svet (1. 9. 2021 do 
31. 8. 2022), literarni večer ženske zgodbe (Marija Gašparič, Jelka Vrbnjak, 23. 9. 2021), zaključek 
bralne značke za odrasle (30. 9. 2021) ter tudi poziv k reševanju 15. cikla Mega kviza (4. 10. 2021), ki je 
bil posvečen prav bralni znački. 

Teden splošnih knjižnic 
V Tednu splošnih knjižnic (od 15. do 19. novembra) smo javnosti predstavili novo sezono bralne značke 
za odrasle in Filmsko značko, promovirali smo zvočne knjige in Audiobook ter predstavili akcijo 
podarjanja članarine za koledarsko leto 2021 novo vpisanim članom. Na dan splošnih knjižnic smo s 
ponosom delili novico, da je Združenje splošnih knjižnic Slovenije našemu projektu Knjižarjenje, ki 
obsega mesečno radijsko oddajo in tedensko televizijsko rubriko, podelilo posebno priznanje. 

Bralna značka za odrasle Biseri s knjižnih polic in V sozvočju z naravo 
V mesecu februarju smo prvič samostojno pripravili bralno značko za odrasle, saj smo običajno bralne 
sezname pripravljali v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj, poimenovali smo jo pa Biseri s knjižnih 
polic. Bralno značko, ki je potekala v vseh organizacijskih enotah, je osvojilo 36 bralcev, ki je skupaj 
prebralo kar 271 knjig, kar je več kot 7,5 knjige na bralca. Pri tem je potrebno izpostaviti, da jih je kar 
7 prebralo več kot 10 knjig, dve bralki pa celo 15 oz. 17 knjig. Najbolj brane knjige so bile: Bobri Janeza 
Jalna, Ftrjüc Marka Kočarja in Kurji pastir Ferija Lainščka. Projekt smo kot običajno zaključili s 
prireditvijo za bralce, ki je potekala 30. septembra, posvečena je pa bila Marku Kočarju.  V letu 2021 
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pri Bralni znački zaradi zdravstvenih razmer niso sodelovali člani skupine Junaki iz Centra starejših 
občanov Ormož, ki so prejšnja leta pridno brali. V Tednu splošnih knjižnic smo za ljubitelje branja 
pripravili seznam za novo sezono Bralne značke za odrasle (17. po vrsti in drugo, ki smo jo pripravili 
samostojno), poimenovali smo jo V sozvočju z naravo, saj so v izboru dela na zelene teme, ki bralce 
urijo v sočutnosti, spoštljivosti in kritičnosti. Bralna značka se bo zaključila zadnjega maja 2022. 

     

Bralna značka za odrasle. 

Filmska značka po literarnih predlogah 
Za vse, ki radi gledajo filme, smo pripravili Filmsko značko. V knjižničnih zbirkah imamo namreč bogato 
zbirko filmov na DVD-jih, ki jih želimo dodatno promovirati. Za osvojitev filmske značke je potrebno do 
konca marca 2022 pogledati 5 filmov, ki so posneti po literarni predlogi, izpolniti zloženko in jo oddati 
v knjižnici. Za udeležence bomo v skladu z epidemiološkimi ukrepi pripravili skupne oglede petih 
izbranih filmov in ob zaključku Filmske značke dogodek, na katerem bomo sodelujoče obdarili s 
simbolnimi nagradami. 

Knjiga, okno v svet 
V Centru starejših občanov Ormož že vrsto let deluje skupina Junaki. Tri voditeljice se z veseljem 
srečujejo z ljudmi, ki nosijo zanimive življenjske zgodbe in jih občasno, po navdihu, z njimi tudi delijo. 
V letu 2021 zaradi epidemioloških in zdravstvenih razmer večji del leta druženja niso bila mogoča. 
Izvedena so bila tri srečanja, od teh je voditeljica iz knjižnice pripravila eno druženje. V letu 2021 člani 
skupine niso sodelovali v bralni znački za odrasle. 

8.3.4.3. VIRTUALNI LITERARNI DOGODKI 
Literarni večer z Davorinom Bešvirjem 
Spoštovanje ukrepov preprečevanja koronavirusa je močno vplivalo na obisk knjižničnih dogodkov, 
zato smo v živo izvajane dogodke posneli. Če so se gostje strinjali, smo posnetke obdelali in pozneje na 
YouTube kanal naložili videoposnetek pogovora, ki smo ga delili tudi na družbenih omrežjih. S takšnim 
načinom kombiniranih dogodkov smo nagovorili in s kulturnimi vsebinami dosegli večje število oseb 
kot s samo fizično izvedbo dogodka ter s tem namenom objavili posnetek poletnega pogovora z 
domačinom aforistom. 
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Popevke in pravljice 
Za vse, ki si niso mogli ogledati koncerta na knjižnični terasi 22. julija 2021 v živo, smo pripravili video 
posnetek. Pevka in flavtistka Klara Veteršek in kitaristka Urška Supej sta se spoznali na študiju jazza v 
Celovcu. V knjižnici sta predstavili zimzelene melodije in priljubljene slovenske skladbe v moderni duo 
in jazz preobleki. 

Literarni večer - Boris Kolar: TRINAJST 
Tudi literarni pogovor s pisateljem in ekologom Borisom Kolarjem, ki smo ga oktobra izvedli v živo, smo 
posneli in z avtorjevim dovoljenjem kasneje zmontiranega objavili na spletu. Tako smo dosegli širši 
krog bralcev in literata priporočili v branje. 

Ta veseli dan kulture 
Na Ta veseli dan kulture smo želeli izvesti glasbeni nastop etno skupine Getonka, a je bila izvedba zaradi 
preventivnih zdravstvenih ukrepov onemogočena, zato smo za vse, ki so zamudili srečanje z Jernejem 
Dirnbekom, 3. decembra na YouTube kanalu Knjižnice Ormož objavili posnetek pogovora in po vseh 
kanalih obveščanja povabili k ogledu. 

8.3.4.4. BRALNI KLUBI 
Na področje razvijanja bralne kulture in njenega pomena za osebni, poklicni in socialni uspeh sodi tudi 
vseživljenjsko učenje, ki ga razvijamo v obliki študijskih krožkov. V letu 2021 je knjižnica izvedla dva 
(Bralni klub v Središču ob Dravi in Bralni klub pri Svetem Tomažu), ki sta ju sofinancirala Andragoški 
center Slovenije oz. Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Izvajal se je tudi Bralni klub 
Ormož, katerega aktivnosti pa niso bile sofinancirane. Vsi trije bralni klubi so veliko sodelovali, se 
povezovali in družili ob literarnih vsebinah. S skupnimi močmi so pripravili in izvedli Jurčičev in Ipavčev 
popoldan ter se skupaj odpravili na poletno raziskovanje Šentjurja, Celja in Svetine, kjer so pobliže 
spoznali glasbeno družino Ipavcev, zgodovino Celja ter popotnico in pisateljico Almo M. Karlin.  

     

Izlet bralnih klubov in poklon Almi M. Karlin. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Bralni klub Ormož 
Bralni klub Ormož ima 8 članov, vodi ga Marijana Korotaj. V letu 2021 je zaradi epidemije bilo izvedenih 
9 srečanj, od teh je eno srečanje potekalo v spletnem okolju ter eno kot predstavitev delovanja bralnih 
klubov na prednovoletnem dogodku Andragoškega centra Slovenije.  

Bralni klub Središče ob Dravi 
Bralni klub v Središču ob Dravi nosi ime Dravulice in ima daleč najdaljšo tradicijo. 7 članov bralnega 
kluba se srečuje enkrat tedensko, praviloma ob sredah v občinski stavbi ali na domu katerega izmed 
članov. Vodja bralne skupine je Zdenka B. Slavič. V letu 2021 so se ob upoštevanju sprejetih ukrepov 
sestali kar 23-krat, v času, ko so druženja bila prepovedana, so pa stike vzdrževali preko SMS 
dopisovanja, saj so si redno sporočali, kaj berejo. 

Bralni klub Sveti Tomaž 
Bralni klub Sveti Tomaž ima 9 stalnih članov. Srečujejo se enkrat mesečno v Krajevni knjižnici Sveti 
Tomaž. Letos je srečanj zaradi spoštovanja ukrepov in odločitve posameznikov v zvezi z omejevanjem 
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širjenja koronavirusa bilo manj od načrtovanega. Izvedenih je bilo 7 srečanj, od teh le eno v Krajevni 
knjižnici Sveti Tomaž. V času, ko druženje ni dovoljeno ali zaželeno, med člani bralnega kluba poteka 
elektronska korespondenca. 

       

Utrinki srečanj bralnih klubov v Ormožu, pri Svetem Tomažu in v Središču ob Dravi. (Foto: Knjižnica Ormož) 

8.3.4.5. NATEČAJI Z LITERARNIMI UTRINKI 
Mesec knjižnoljubcev 
Knjižnica Ormož se je pridružila akciji Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS Knjižnoljubci oziroma Mesec 
knjižnoljubcev, ki je potekala od 14. februarja do 12. marca (od valentinovega do gregorjevega). 
Knjižnoljubec je tisti, ki obožuje knjige in ima svojo najljubšo knjižnico. V okviru natečaja so zbirali 
Ljubezenska pisma knjižnici, in sicer na temo, kako so  knjižnice in knjige pomagale ljudem v času 
korone. Pismo so knjižnoljubci oddali preko spletnega obrazca. 

S pesmijo po kavo v knjižnico 
S spominom na to, kako smo v preteklih letih lahko na svetovni dan poezije v nekaterih kavarnah plačali 
kavo s pesniškim verzom, smo razpisali natečaj in pozvali obiskovalce knjižnice, da do 21. marca, ko 
praznujemo dan poezije, delijo z nami pesem ali verz po lastnem ustvarjalnem navdihu, lahko je to tudi 
verz ali pesem, ki so jo prepisali iz dela njim ljubega pesnika, v zameno so pa prejeli zavojček kave ali 
kapučina skupaj z izvirno kazalko za knjige. V Knjižnici Ormož ter v krajevnih knjižnicah v Ivanjkovcih, 
Svetem Tomažu in Središču ob Dravi smo zbrali 125 pesmi, ki smo jih nato razstavili. 

Recepti življenja - Pišemo z roko 
Pridružili smo se pozivu Društva Radi pišemo z roko in prijavili sodelovanje v vseslovenskem Tednu 
pisanja z roko, ki bo potekal med 17. in 21. januarjem 2022. V ta namen smo razpisali natečaj Recepti 
življenja - Pišemo z roko, s katerim smo nagovarjali odrasle in otroke, da lastnoročno zapišejo recepte 
za njim ljube jedi ali življenjska vodila za uspešno, srečno in zadovoljno življenje. Namen natečaja, ki je 
potekal do 10. januarja 2022 v vseh enotah knjižnice, je v tem digitalnem času osveščati javnost o 
pomembnosti pisanja z roko, ki komunikaciji daje pridih bližine, človeške unikatnosti in kreativnosti, 
hkrati pa krepi motorične spretnosti, pozornost in spomin. 

8.3.4.6. RAZSTAVE SPODBUJANJA BRANJA 
Pesem za kavo 
Po zaključenem natečaju Pesem za kavo smo zbrano poezijo, za katero so si obiskovalci prislužili kavo, 
kakav in kazalko za knjige, razstavili v Knjižnici Ormož. Nabralo se je neverjetnih 125 pesmi! 

Razstava stripa Borisa Novaka 
V Knjižnici Ormož smo na ogled postavili razstavo stripa umetnika Borisa Novaka. Novak ustvarja stripe 
kot samostojna likovna dela, ki pripovedujejo zgodbo, hkrati je pa izdal tudi strip z naslovom Sloven v 
knjižni obliki, ki je leta 2019 v natečaju za Naj stripovsko izdajo, med več kot 80 izdajami, zasedel 10. 
mesto. V zadnjih letih se Boris Novak ukvarja tudi z izdelovanjem kipov iz žgane gline, dva izmed njih 
so si obiskovalci lahko na razstavi tudi ogledali. 
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Utrinki razstav v vitrinah Knjižnice Ormož. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Razstava fotografij #obraziknjige  
Da bi opozorili na pester nabor knjig, ki jih ponuja knjižnica bralcem, smo v izložbenih oknih arhiva na 
Avtobusni postaji uredili razstavo fotografij natečaja #obraziknjige. 

     

Razstava fotografij #obraziknjige v izložbenem oknu arhiva, tematske knjižne razstave 
v Knjižnici Omrož. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Tematske knjižne razstave 
Z namenom spodbujanja branja in promocije kvalitetne literature za odrasle kot tudi za otroke in mlade 
pripravljamo tematske razstave, a v poročilu ne navajamo podatka o številu obiskovalcev, ki si jih 
ogledajo. 

Redno pripravljamo razstave novo izdanih ali novo nabavljenih knjig s področja leposlovja ali stroke. 
Te promoviramo tudi s pošiljanjem mesečnih elektronskih sporočil, z objavo na spletni strani, 
družbenih omrežjih ter s predstavitvijo v radijski oddaji. 

Na policah izpostavljamo nagrajene knjige in njihove avtorje - v letu 2021 smo pripravili razstavo del 
Prešernovih nagrajencev, razstavo 10 nominiranih romanov za Delovo nagrado kresnik, razstavo del 
Svetlane Makarovič kot Ježkove nagrajenke, nagrajena literarna dela z Jenkovo, Veronikino, Rožančevo 
nagrado in razstavo slikanic z znakom Zlata hruška 2020. 

Z izborom literature in besedilnimi zapisi opozarjamo na pomembne obletnice rojstev, smrti in 
kulturno-zgodovinskih dogodkov: leta 2021 je minevalo 200 let od rojstva in 140 let od smrti Fjodora 
Mihajloviča Dostojevskega (11. 11. 1821 - 9. 2. 1881); tako smo pripravili razstavo njegovih del in vabili 
k branju in raziskovanju literature tega mojstra ruskega realizma. Konec leta smo pripravili razstavo 
slikanic, ki so jih opremile tri generacije ilustratork Stupica: Marlenka, Marija Lucija in Hana Stupica. 
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8.3.5. PRIDOBIVANJE ZNANJA 
8.3.5.1. ČETRTKOVI ZELENI POPOLDNEVI 
Tudi v letu 2021 je knjižnica nadaljevala z aktivnostmi osveščanja javnosti in širjenja zavesti o 
trajnostnem razvoju ter nujnosti skrbi za okolje. V poletnem času je že šesto leto zapored potekal sklop 
predavanj, delavnic in drugih oblik izobraževanja, ki je sočasno namenjeno promociji strokovne 
literature, zdravega življenjskega sloga in vseživljenjskemu učenju. 

Med v kuhinji - kuharska delavnica z Renejem Plavcem 
Prvo srečanje Zelenih četrtkovih popoldnevov, kuharska delavnica o uporabnosti medu, je zaradi 
bolezni predavatelja bila odpovedana. Obiskovalcem smo ponudili nadomestno vsebino - vodeni 
sprehod po ormoškem parku z biologinjo Majo Botolin Vaupotič, a dogodka zaradi slabega vremena 1. 
julija nazadnje nismo izvedli.  

Seme je osnova zdravega pridelovanja rastlin - pridelovanje semena doma, Miša Pušenjak 
Na drugem Zelenem četrtkovem popoldnevu 8. julija je Miša Pušenjak, kmetijska svetovalka, 
specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline, predstavila svojo najnovejšo knjigo Semenarstvo: 
kako pridelati kakovostno seme. Ker kot zelena knjižnica želimo prispevali k ohranjanju avtohtonih in 
tradicionalnih sort kulturnih rastlin, biotske raznovrstnosti, lokalne pridelave hrane in samooskrbe, 
smo obiskovalce povabili k pridelavi lastnih semen ter pomoči pri izgradnji Knjižnice semen.  

Zdravilne rastline na knjižničnem zeliščnem vrtu, Ignac Janžekovič 
15. julija smo spoznavali zdravilne rastline na knjižničnem vrtu, kjer nam je botanik Ignac Janžekovič 
predstavil njihove prepoznavne lastnosti in uporabnost v vsakdanjem življenju. Pod njegovim 
nadzorom smo rastline tudi poimenovali in jih označili s tablicami. 

     

     

Utrinki Zelenih četrtkovih popoldnevov na letni terasi. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Dan brez interneta – zmorete?, Blaža Krasnik 
Četrto srečanje Zelenih četrtkovih popoldnevov je bilo namenjeno ozaveščanju prednosti in pasti 
uporabe interneta ter preživljanja prostega časa mladostnikov in vedno mlajših otrok pred različnimi 
zasloni. Predavateljica Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ormož je zbolela, zato 
predavanje ni bilo izvedeno.   
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Vpliv smeha na možgane in počutje, Kristjan Nedog, in ogled vrta Alojza Škrjanca 
S psihiatrom Kristjanom Nedogom smo se pogovarjali o vplivu smeha na možgane in počutje. Srečanje 
smo izpeljali v okolju njegovega doma, pogovoru je pa sledil ogled čudovitega vrta Alojza Škrjanca, kjer 
je zasajenih najbrž več kot petsto rastlin. Spoznali smo, da je vrtnarjenje s srcem lahko poleg smeha 
tista druga polovica zdravja. 

     

Zeleni četrtkov popoldan pri Kristjanu Nedogu in Alojzu Škrjancu na Hardeku. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Prave trajnice za moj vrt, Matic Sever 
Matic Sever, eden največjih poznavalcev trajnic v Sloveniji in avtor več strokovnih knjig, je na 6. 
Zelenem četrtkovem popoldnevu 5. avgusta predstavil svoje pristope oblikovanja zelenih površin, ki 
upoštevajo vse značilnosti rastišča, okolja, podnebja, izbora rastlin, gojenja in oskrbe. Ker je Matic tudi 
avtor zasaditve knjižničnih gredic, smo na praktičnih primerih naših zasaditev spoznali njegovo 
filozofijo sonaravne ozelenitve okolja. 

Dragocenost vode, Dominik Bombek 
Magister Dominik Bombek, višji svetovalec področja Regionalne razvojne agencije za Podravje - 
Maribor, je predavanje 12. avgusta posvetil dvigu zavesti o pomenu, zaščiti in varstvu voda in z vodami 
povezanih ekosistemov. Spoznali smo vrednost nam najbližje reke Drave nekoč in danes, 
naravovarstvene projekte zaščite različnih, z rečnimi ekosistemi povezanih živalskih vrst, vpliv 
kmetijstva, industrije in sodobnega načina življenja na onesnaženost voda in na kvaliteto pitne vode. 

Center narave Središče ob Dravi, Samo Žerjav 
Vsako leto naša četrtkova druženja zaključimo z ogledom primera dobre prakse varovanja naravne in 
kulturne dediščine. Tokrat smo 19. avgusta spoznali domači biser - Krajinski park Središče ob Dravi - 
poplavno območje reke Drave, ki zajema strugo reke Drave s prodišči, stranskimi rokavi, zatoki, 
mrtvicami ter poplavni gozd in kmetijsko kulturno krajino, kjer se nahaja edino bivališče velikega hrčka 
v Sloveniji, srečamo pa tudi vidro in bobra. Vodil nas je Samo Žerjav, domačin, geograf in lokalni 
turistični vodnik, ki Dravo pozna “kot svoj žep”. 

     

Zeleni četrtkov popoldan na Dravi. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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Barvila iz rastlin nekoč in danes, Maja Botolin Vaupotič 
Na zadnjem Zelenem četrtkovem popoldnevu, 26. avgusta, nam je Maja Botolin Vaupotič predstavila 
načine, kako so ljudje že nekoč barvali in tiskali z naravnimi barvili, ki so jih pridobivali iz rastlin, živali 
in mineralov, in kako to lahko počnemo še danes. 

8.3.5.2. STROKOVNA PREDAVANJA 
Zaradi slabih epidemioloških razmer so v prvi polovici leta bila zbiranja in organiziranja javnih dogodkov 
prepovedana, prav tako so bila odsvetovana zadnja dva meseca v letu. Ravno v tem obdobju (od 
januarja do konca maja ter od konca oktobra do decembra) smo načrtovali izvesti strokovna 
predavanja s področij družbeno aktualnih tem, vzgoje in starševstva, pozitivne psihologije in ekološke 
tematike. Načrtovanih 7 predavanj pridobivanj znanj tako v letu 2021 zaradi omenjenih okoliščin nismo 
izvedli. 

8.3.5.3. SPOZNAVANJE ZELENE KNJIŽNICE  
Knjižnica Ormož - Zelena knjižnica 
V pričakovanju razglasitve najboljše zelene knjižnice na svetu po izboru svetovne knjižničarske 
organizacije IFLA smo v razstavnih vitrinah na ogled postavili na razpis poslano, a v slovenski jezik 
prevedeno, predstavitev s slikovnim gradivom. 

     

Razstava o zeleni knjižnici. (Foto: Knjižnica Ormož) 

V letu 2021 so bile najavljene skupine odraslih, ki so vodeno spoznavali knjižnico, njeno dejavnost, 
projekte in organiziranost ter se usposabljali za uporabo knjižničnih storitev. Posebej se je zanimanje 
povečalo med slovenskimi splošnimi knjižnicami po uvrstitvi med štiri najboljše zelene knjižnice na 
svetu. Kot primer pozitivne prakse so nas obiskali knjižničarji iz knjižnice v Novi Gorici in Gornji Radgoni.  

Julija je knjižnico obiskala nenapovedana skupina šestih odraslih iz Centra ponovne uporabe Ormož. 
Ogledali so si knjižnico in knjižnični vrt. Za vodeni ogled so med letom zaprosili tudi posamezni 
obiskovalci knjižnice; nekateri so knjižnico in njene zelene površine obiskali prav v ta namen. 

Razstava o zeleni knjižnici v izložbenem oknu arhiva 
Izložbeni prostor arhiva knjižnice v Ormožu se je uporabil tudi za predstavitev zelene ormoške knjižnice, 
saj je lokacijsko bil primernejši za manjše predstavitve širši javnosti, tudi tisti, ki knjižnice ne obiskuje. 
Z besedilom in fotografijami so se povzele zelene aktivnosti, katere smo obogatili še s praktičnim 
prikazom sušenja zdravilnih rastlin. 

8.3.6. INFORMACIJSKO IN RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 
Knjižnica izvaja informacijsko opismenjevanje za vse kategorije svojih uporabnikov. Običajno jih 
predstavlja skupinam osnovnošolcev in dijakov, ki knjižnico obiščejo v okviru knjižnično-informacijske 
vzgoje, po potrebi pa pripravi izobraževanja tudi za druge ciljne skupine, predvsem odraslim. Predstavi 
jim uporabo sistema COBISS+ in iskanje gradiva v njem, njegovo dodatno funkcionalnost profil moj 
COBISS (Moja knjižnica), ki omogoča naročanje in podaljševanje gradiva ter prejemanje obvestil, portal 
Biblos za izposojo e-knjig, portal Audibook za izposojo zvočnih e-knjig, portal PressReader za prebiranje 
časopisov in revij. Prav tako pa izvaja individualna usposabljanja, kjer se uporabniki z vprašanji obrnejo 
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neposredno na strokovne delavce knjižnice, prav tako pa jim ti pomagajo pri vseh ostalih, z 
informacijsko tehnologijo povezanih težavah, kot so recimo uporaba elektronske pošte, uporaba 
socialnih omrežij, pomoč pri oblikovanju dokumentov ipd. 

Zaradi razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, knjižnica ni organizirala predstavitev v živo, razen za 
skupine osnovnošolcev in dijakov, ki so organizirano obiskali knjižnico. Podatki o tem so razvidni v 
poglavju Projekti spodbujanja branja za mlade uporabnike. Pri vseh skupinah, ki so nas obiskale v 
sklopu projekta Rastem s knjigo, pa tudi pri skupinah, ki so nas obiskale v okviru knjižnično-
informacijske vzgoje, kjer smo jim predstavili COBISS+, dLib, Kamro, Biblos, Audibook in PressReader, 
smo del časa namenili informacijskemu opismenjevanju. To področje smo predstavili 181 učencem 7. 
razreda in 160 dijakom 1. in 2. letnika, skupaj 341 mladostnikom. 

Knjižnica je na svoji spletni strani in ostalih socialnih omrežjih delila povezavo webinarja V knjižnico kar 
prek aplikacije?, ki ga je pripravil  IZUM in je potekal v okviru Tednov vseživljenjskega učenja (TVU), 
uporabniki so se poučili o načinu izposoje elektronskih knjig na portalu Biblos in zvočnih knjig na 
Audibook. 

8.3.7. DOMOZNANSKA DEJAVNOST 
Tudi v letu 2021 se je knjižnica trudila, da z domoznanskim gradivom seznani čim širši krog 
uporabnikov. V ta namen je digitalizirala zbirko Božidarja Flegeriča Grajenske pesni ter digitalizirano 
gradivo vključila v Digitalno knjižnico Slovenije (dLib). V sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj je 
aprila 2021 pričela še s projektom digitalizacije občinskih glasil in njihovim vključevanjem v dLib. 

Obrazi slovenskih pokrajin 
Portal Obrazi slovenskih pokrajin je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter 
Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki ga upravlja Mestna knjižnica Kranj. V letu 2021 smo se odzvali na 
povabilo k urejanju leksikona Spodnjepodravci, pri čemer sodelujemo z območno knjižnico, Knjižnico 
Ivana Potrča Ptuj. Objavljena sta bila dva biografska zapisa. 

Pogovor s Terezijo Štefančič o Tovarni sladkorja Ormož 
Dr. Terezija Štefančič je bila v Tovarni sladkorja Ormož vodja surovinskega oddelka, njen pokojni mož 
Vinko Štefančič pa direktor tovarne vse do upokojitve leta 1996. Terezija Štefančič je avtorica knjige 
Sladkorna pesa, ki je leta 1998 izšla pri založbi Kmečki glas. V pogovoru z njo, ki se spominja vseh 
naporov, načrtov in uspehov kot tudi kriz, padcev in izgubljenih bitk, povezanih z usodo tovarne, smo 
spregovorili 16. septembra, v sklopu praznovanja praznika krajevne skupnosti Ormož. O začetku in 
delovanju tovarne, kakor tudi o pomenu, ki ga je imela za gospodarski, družbeni, kulturni ter športni 
razvoj Ormoža in okolice, so marsikaj povedali tudi obiskovalci prireditve. Pogovor naj bi z glasbenim 
nastopom popestril Moški pevski zbor Dobrava, ki deluje v sklopu Kulturno športnega društva Dobrava 
pod vodstvom zborovodkinje Larise Juvančič, a je zaradi zdravstvenih omejitev gostovanje odpovedal. 

     

Pogovor s Terezijo Štefančič o TSO, razstava TSO. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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Razstava o Tovarni sladkorja Ormož 
Tovarna sladkorja Ormož, ki je obratovala od januarja 1980 do januarja 2007, je imela močan vpliv na 
gospodarski, ekonomski in družbeni razvoj ter položaj Ormoža in širšega okolja, zato smo ji v času 
praznovanja praznika krajevne skupnosti Ormož posvetili priložnostno razstavo. Dokumente za 
razstavo sta prispevala Terezija Štefančič in Vladimir Hunjadi iz njunih arhivov. Razstavo smo objavili 
tudi v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2021. 

Priložnostna razstava Prleška kulinarična dediščina - Dober tek! 
V Knjižnici Ormož smo v času Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2021 
pripravili priložnostno razstavo kuharskih knjig prleške gastronomske pokrajine, ki predstavljajo okuse 
vsakodnevnih in prazničnih jedi naše dediščine, ter predmetov, ki so se ob pripravi hrane uporabljali 
nekoč. Izpostavili smo priljubljene kuharske priročnike, ki prisegajo na domače in preproste recepte iz 
naravnih živil, ki so jih cenili že naši predniki. V izbor smo uvrstili kuharske priročnike prleških receptov 
priljubljene avtorice Marije Fras, Nade in Vlada Pignarja, Marte Hlebec kot tudi recepte babičinih 
kuhinj, ki so jih zbrali učenci osnovnih šol. Pozornost smo usmerili tudi na kulinarično posebnost - 
prleško tünko, slovensko tradicionalno potico, ki ne sme manjkati na trgatvah, na uporabo medu v 
kulinariki ter na k jedem izbrana primerna vina. Kot bogata vinorodna pokrajina smo razstavili tudi 
knjige o vinu mednarodno uveljavljenega vinskega poznavalca Roberta Gorjaka. 

     

Razstava Božidar Flegerič. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Razstava ob 180-letnici rojstva Božidarja Flegeriča 
Ta veseli dan kulture smo obeležili tudi s priložnostno razstavo o Božidarju Flegeriču, v Vodrancih 
rojenem pesniku, pisatelju, poliglotu, profesorju in prevajalcu, ki je svoje življenje preživel kot boem. 
Ob 180. obletnici rojstva smo izpostavili njegove literarne dosežke. 

8.3.8. SPODBUJANJE POVEZOVANJA TER SODELOVALNE KULTURE IN USTVARJALNOSTI V 
LOKALNI SKUPNOSTI 

Pohod po poteh kulturnih buditeljev - Stanko Vraz in Erna Meško 
Ob praznovanju občinskega praznika občine Ormož smo v nedeljo, 13. junija, v sodelovanju s 
Planinskim društvom Maks Meško Ormož, organizirali pohod po poteh kulturnih buditeljev. 

     

Pohod po poteh kulturnih prebuditeljev. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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Iz Ormoža smo se z vlakom odpravili v Ivanjkovce, od koder smo peš nadaljevali pot čez Mihalovce na 
Cerovec Stanka Vraza, kjer je bil rojen Stanko Vraz. V sodelovanju z Osnovno šolo Ivanjkovci smo 
pripravili krajši kulturni program in nagradni kviz pred spominskim obeležjem. Pohod smo nadaljevali 
skozi Žerovince v Lahonce, kjer smo se ustavili na domačiji pisateljice Erne Meško. Tudi tukaj smo 
izvedli kulturi program in nagradni kviz o poznavanju življenja ter dela pisateljice in kulturne buditeljice 
Erne Meško. Pot smo nadaljevali do železniške postaje v Ivanjkovcih in se vrnili z vlakom v Ormož. 

Teden vseživljenjskega učenja 
Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja 
in učenja za odrasle v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga 
prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših 
meja; v letu 2021 se mu je ponovno pridružila tudi Knjižnica Ormož. 

Parada učenja 
Knjižnica Ormož se je pridružila pestremu dogajanju Parade učenja, ki se je odvila 15. septembra v 
Grajskem parku Ormož v organizaciji Ljudske univerze Ormož. Na stojnici smo predstavljali knjižnične 
storitve, omogočali smo tudi vpis, z biblio-kolesom podarjali odpisane knjige ter promovirali knjižnične 
projekte in programe. 

Šola zdravja Ormož – Knjiga  
V vseh letnih časih se vsako jutro zbere skupina Šola zdravja Ormož, ki na vrtni terasi ormoške knjižnice 
izvede 35 minut trajajočo jutranjo vadbo. Z redno telesno aktivnostjo, po principih idejnega vodje in 
ustanovitelja društva Šole zdravja Nikolaya Grishina, dr. med., skrbijo za svoje zdravje in za zdrav 
življenjski slog. Zaradi epidemije koronavirusa je druženje in razgibavanje potekalo ob upoštevanju 
sprejetih ukrepov, nekaj časa je bilo prepovedano, bistveno se je pa spremenil način druženja in čas 
zadrževanja v knjižnici neposredno po vadbi. 

Obisk knjižničarke Nežke 
11. maja 2021 so zaposleni Centra za starejše občane Ormož v knjižnico pripeljali Nežko Vaupotič, 
izjemno in nezamenljivo knjižničarko, eno izmed najstarejših članic naše knjižnice in še vedno strastno 
bralko. Uživali smo v njeni družbi, knjižničarskih zgodbah in spominih, da pa bi ji lahko prisluhnili še 
ostali, smo 25. maja objavili urejen video posnetek njenega obiska. 

     

Obisk knjižničarke Nežke Vaupotič, knjižnični čebelnjak. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Svetovni dan čebel 
20. maja, na svetovni dan čebel, smo objavili Utrinke življenja čebel iz knjižničnega vrta. Knjižnica 
Ormož kot zelena knjižnica s svojo cvetočo okolico, akacijami, lipo, medovitimi rastlinami in bližino reke 
Drave hrani tudi čebele ter se ob tej priložnosti zahvaljuje Čebelarskemu društvu Ormož za sodelovanje 
in podporo. 

Knjižnični cvetlični vrt 
Knjižnica Ormož v slovenskem in svetovnem merilu zagotovo izstopa s svojimi pripadajočimi zelenimi 
površinami – cvetličnim in zeliščnim vrtom, letno teraso, brajdami in čebelnjakom. Leta 2016 
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trajnostno zasajeni cvetlični gredici, ki se nahajata pred knjižnico, smo posneli in tudi tako povabili k 
obisku knjižnice in izposoji knjig. 

Knjižnični vrt zdravilnih rastlin 
Knjižnica v Ormožu stoji na mestu, kjer je med leti 1504 in 1786 stal frančiškanski samostan s prvo 
znano knjižnico v Ormožu, seveda s pripadajočim samostanskim zeliščnim vrtom, zato smo se ob 
vselitvi v nove, energetsko prenovljene prostore lotili tudi urejanja zeliščnega vrta. Z videoposnetkom 
smo gledalce popeljali na sprehod po zeliščnem vrtu, kjer je zasajenih preko 40 različnih zdravilnih 
rastlin. 

     

Cvetlični in zeliščni vrt Knjižnice Ormož. (Foto: Knjižnica Ormož) 

8.3.9. AKTIVNOSTI IZVAJANJA DRUGIH SEKUNDARNIH VLOG 
V smislu sekundarne knjižnične vloge informacijsko središče lokalne skupnosti je knjižnica 
verodostojni ponudnik informacij v okviru svojih razpoložljivih virov. Samostojna uporaba računalnikov 
je v letu 2021 zaradi preventivnih ukrepov bila zelo omejena, zato je veliko število obiskovalcev želene 
informacije iskalo in preverjalo pri zaposlenih. 

Cilj knjižnične vloge vključevanje v družbo je skrbeti za enakopravno vključevanje prebivalcev v 
družbeno življenje. To knjižnica uresničuje z izborom knjižničnega gradiva, zagotavljanjem varne 
izkušnje obiska knjižničnih prostorov za vse skupine prebivalcev ter z ozaveščanjem prebivalcev lokalne 
skupnosti. 

Zadnja sekundarna knjižnična vloga je seznanjanje z javnimi zadevami in spremljanje aktualnega 
dogajanja v družbi. Cilj te vloge je, da knjižnica spremlja družbeno dogajanje in zagotavlja knjižnično 
gradivo, ki prebivalcem omogoča razumeti javne zadeve, identificira in usmerja na vire o aktualnem 
dogajanju ter aktualnih zadevah in svetuje o državljanskih pravicah, aktivno predstavlja vire, organizira 
javne razprave o aktualnih zadevah ter organizira predavanja in predstavitve. Veliko je knjižnica v tem 
letu naredila na področju ozaveščanja o pomenu trajnostnega razvoja, spoštovanja in zasledovanja 
ciljev Agende 2030, zaradi omejitvenih ukrepov širjenja koronavirusne bolezni ni izvedla strokovnih 
predavanj, posvetov ali razprav na družbeno aktualne teme. 

 
 

9. KNJIŽNICA V SPLETNEM OKOLJU 
Posodobitev informacijsko – komunikacijske  tehnologije 
Z vgradnjo hitrih SSD diskov in nadgradnjo operacijskega sistema Windows 7 na Windows 10 je 
knjižnica stroškovno zelo ugodno nadgradila sicer že zastarele in počasne računalnike v osrednji in 
krajevnih knjižnicah.  Nadgrajeno je bilo tudi prejšnje počasno WiFi omrežje s standarda 802.11g na 
standard 802.11ac, kar v praksi pomeni večkratno pohitritev povezave in s tem odpravo ozkega grla, ki 
ga je knjižnica opažala ob hkratnem priklopu več naprav z zahtevano širokopasovno povezavo, kot so 
npr. videokonference in portal YouTube. 

Zaradi selitve prireditev v spletno okolje je bila nabavljena  video kamera. S tem je prej posnete 
dogodke z mobilnim telefonom ali pa ob pomoči zunanjega izvajalca, dvignila na precej višjo 
kakovostno raven. 
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Spletna stran 
Spletna stran knjižnice je namenjena informiranju uporabnikov knjižnice ter javnosti o storitvah 
knjižnice, njeni zbirki, dogodkih in poslovanju. Vsi zakonsko predpisani dokumenti so javno objavljeni 
v okviru Kataloga informacij javnega značaja, ki se redno posodablja, prav tako je na spletni strani po 
predpisih ministrstva izpostavljeno gradivo, kupljeno s sredstvi Ministrstva za kulturo. 

V letu 2021 je spletna stran zapisovala 47.168 ogledov, kar je za 19 % več kot v letu 2020 (39.621). Z 
novimi in posodobljenimi vsebinami se je povečal obisk podstrani, uporabniki so po statističnih 
podatkih na spletni strani posamezno obenem preživeli tudi več časa (7,54 %) kot v letu poprej. 

Obiskovalci preko spletne strani obenem dostopajo do spletnega rezerviranja gradiva, podaljševanja 
rokov vrnitve gradiva ter spletnega plačevanja terjatev v storitvi Moja knjižnica. Na ta način knjižnica 
omogoča dostop do svojih storitev tudi na daljavo. Še naprej so poleg Moje knjižnice med najbolj 
spremljanimi vsebinami prireditve za odrasle, kontaktne informacije ter knjižne novosti, ki se pripravijo 
dvakrat mesečno. V letu 2021 je bilo obširneje predstavljeno še delovanje zelene knjižnice, od koder 
so informacije med drugim črpali tudi mediji in strokovna javnost, te podstrani pa skupno zabeležile 
tudi največji delež obiska. 

Sistem za masovno e-poštno obveščanje 
Knjižnica ima vzpostavljen sistem za masovno e-poštno obveščanje ponudnika MailChimp. Gre za 
avtomatiziran sistem, preko katerega se uporabniki sami prijavijo na knjižnične novice, njihovi osebni 
podatki pa so varovani v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Knjižnica svoje naročnike obvešča 
o vseh prireditvah tako za otroke kot odrasle ter nudi splošne informacije, kot so odpiralni časi, mesečni 
napovedniki dogodkov in seznami novih knjižničnih gradiv. Na obveščanje je konec leta 2021 bilo 
naročenih 336 kontaktov, 296 fizičnih in 40 pravnih oseb, medtem ko je v letu 2020 kot naročnikov 
obstajalo 275 fizičnih in 36 pravnih oseb. V letu 2021 je knjižnica poslala 159 obvestil, povprečna 
stopnja odpiranja obvestil je 30-odstotna. 

Promocija dogodkov na portalih 
Dogodki so se napovedovali še na sledečih spletnih portalih: Google MyBusiness (82 objav), 
dogodkovnik Prlekije-on.net (23), Napovednik.com (21), spletna stran Občine Ormož (18), Kamra (5), 
dogodkovnik NMSB 2021 (6), dogodkovnik DEKD IN TKD 2021 (2). 

Knjižnica svoje dogodke in dejavnost predstavlja tudi v obliki člankov, radijskih in video prispevkov ter 
v spletnem okolju, pripravljajo jih knjižničarji, novinarji ali uporabniki. V letu 2021 smo zabeležili 110 
objav v medijih, vse so dostopne na spletni strani knjižnice. Med drugim sta ormoško knjižnico obiskali 
še televizijski ekipi RTV Slovenija in BK TV, prispevke so pripravili Radio Prlek, Radio Ptuj, Radio Maxi, 
24ur.com. Na lokalnem portalu Prlekija-on.net je bilo objavljenih 23 člankov, v Štajerskem tedniku 26, 
trije v časopisu Večer. Prisotni ostajamo tudi v občinskih glasilih, še zlasti Ormoških novicah (10 objav). 

Trajnostno usmerjenost knjižnice se je predstavilo strokovni javnosti s prispevki o zeleni knjižnici in 
poročilom o Svetovnem knjižničarskem in informacijskem kongresu 2021 ter izboru najboljše zelene 
knjižnice in zelenega projekta na spletnem portalu Knjižničarske novice, kjer je o naših dosežkih 
poročala tudi Narodna in univerzitetna knjižnica. Odzvali smo se na povabilo Instituta informacijskih 
znanosti (IZUM), ki je prispevek o zeleni knjižnici objavil na Blogu COBISS. Mednarodni strokovni 
javnosti smo svoje zelene aktivnosti predstavili v prvem glasilu ENSULIB, sekcije za trajnostni razvoj in 
knjižnice Mednarodne zveze bibliotekarskih društev in ustanov. Na blogu EPALE, Elektronske platforme 
za izobraževanje odraslih v Evropi), smo pa delili svoja mednarodna sodelovanja s hrvaškimi knjižnicami 
in dejavnosti, ki smo jih izvedli s pomočjo programa Erasmus+. 

O knjižnici in njenih projektih se je poročalo tudi v tujini; projekt S pesmijo po kavo je Ameriško 
knjižničarsko združenje na spletnem portalu izpostavilo kot eno izmed 11 dobrih knjižničarskih praks v 
letu 2021, po svetu pa odmevala uvrstitev ormoške knjižnice med štiri najboljše zelene knjižnice na 
svetu v letu 2021 - zasledili smo jo celo v kitajskih medijih. 
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Družbena omrežja 
Družbena omrežja postajajo vse pomembnejši medij obveščanja bralcev in obiskovalcev knjižnice, saj 
je dostop do informacij hiter in ažuren, hkrati pa z všečkanjem, komentiranjem in deljenjem objav 
dobimo povratne informacije naših obiskovalcev. Uporabnike nagovarjamo preko družbenih omrežij 
Facebook in Instagram, kjer objavljamo napovedi prihajajočih dogodkov, fotografije preteklih 
dogodkov, aktualna obvestila, novosti, knjižne novitete, članke, YouTube posnetke in utrinke iz 
knjižnice. Na Instagramu je knjižnica tekom leta objavila kar 262 objav in 138 zgodb. Objave na 
Instagramu spremlja 611 sledilcev.  

Na Facebooku je v letu 2021 objavila 336 objav, ki jih je konec leta spremljalo 1.362 sledilcev (132 več 
kot leta 2021). Najbolj opažena objava (utrinki pogovora s Ferijem Lainščkom dne 4. 6. 2021) je dosegla 
več kot 10.000 Facebook uporabnikov. Facebook stran Knjižnice Ormož ima 1.247 všečkov strani. 

YouTube 
V letu 2020 je knjižnica ustvarila svoj YouTube kanal, na katerega so se uporabniki dobro odzvali. Konec 
leta 2021 smo imeli 28 naročnikov. V letu 2021 je bilo objavljenih 21 videoposnetkov, ki so skupno 
imeli 3.929 ogledov. Storitev smo uporabnikom prijaznejšo naredili še z uvedbo seznamov predvajanja, 
s katerimi lažje najdejo vsebine, ki jih zanimajo (pravljične ure, literarni večeri …). 

KTV Ormož in Radio Prlek 
Knjižnica sodeluje in objavlja informacije o svojem delovanju tudi na Kabelski televiziji Ormož. Od 
januarja 2021 je KTV v svojo shemo dodala rubriko Knjižarjenje, v kateri se predvajajo knjižnični  
virtualni prispevki (virtualne pravljične urice, literarni pogovori in ostali posnetki) ali vsebine o knjižnici 
iz arhiva KTV. Oddaja je na sporedu vsak torek, s ponovitvijo v soboto dopoldan. Objavljenih je bilo 51 
prispevkov (nekateri se ponovijo), KTV Ormož pa redno spremlja in uvršča knjižnične dogodke tudi v 
svoj redni program. 

Redno sodelujemo tudi z Radiom Prlek. V decembru 2019 smo pričeli pripravljati radijsko oddajo o 
knjižnih novostih za otroke, mladino in odrasle ter dogajanju v knjižnici Knjižarjenje, ki se predvaja vsak 
prvi ponedeljek v mesecu. V letu 2021 je bilo predvajanih 12 oddaj, izrezke iz Knjižarjenja radio objavlja 
tudi v dnevnih oddajah Lokalni utrip. Radio Prlek v sodelovanju s knjižnico pripravlja še oddajo Knjigo 
na srce, besedo v usta, ki je namenjena osveščanju o kakovosti branja ter bralni pismenosti in je 
predvajana vsak dan od ponedeljka do nedelje. Knjižnični dejavnosti je bilo posvečenih tudi več 
gostovanj knjižničarjev v jutranjem programu radia. 

Anchor (knjižnični podkast) 
Od decembra 2021 poslušanje mesečne radijske oddaje Knjižarjenje omogočamo še preko Spotifyjeve 
aplikacije Anchor, namenjene brezplačnemu predvajanju in poslušanju podkastov. Podkasti, zvočne 
datoteke, ki jih je možno prenašati na računalnikih ali prenosnih napravah, običajno se pa objavljajo 
periodično in potekajo ali v obliki intervjuja ali monologa, postajajo vedno bolj priljubljeni tudi pri 
slovenskih bralcih. Najbolj razširjeno je poslušanje preko namenske aplikacije, ki se namesti na mobilne 
naprave in poslušalcu omogoča spremljanje vsebin od koder koli, na  računalnikih je pa za poslušanje 
potreben le spletni brskalnik. V sklopu te nove storitve so zaenkrat uporabnikom na voljo pretekla 
Knjižarjenja, v prihodnje pa načrtujemo še pripravo lastnih podkastov o knjižnih novostih ter drugih za 
uporabnike zanimivih vsebin. 

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

Knjižnica omogoča tudi dostop do elektronske zbirke PressReader, ki prinaša tekoče izdaje več kot 
6.000 nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz več kot 100 držav in v več kot 60 jezikov. 
Izmed slovenskih časopisov so na voljo: Dnevnik, Nedeljski dnevnik in Potovanja. 
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Storitev Moja knjižnica (COBISS+) in mCOBISS 
Storitev Moja knjižnica je spletni servis COBISS+, ki članom omogoča pregled izposojenega gradiva, 
podaljšanje roka izposoje gradiva, rezervacijo gradiva, pregled dolgov in njihovo poravnavo, zgodovino 
izposojenega gradiva ter prejemanje obvestil v zvezi z gradivom na e-naslov ali SMS. Za uporabo z 
mobilnimi napravami je na voljo tudi mobilna aplikacija mCOBISS. 

Tabela 36: Uporaba storitve COBISS+ (Moja knjižnica) in mCOBISS. 

 2020 2021 INDEKS 

Podaljšanje gradiva 31.942 42.777 134 

COBISS+ in mCOBISS 6.622 8.532 129 

fizično 25.320 34.245 135 

Rezervacije gradiva 7.543 9.948 132 

COBISS+ in mCOBISS 2.606 3.534 136 

fizično 4.937 6.414 130 
 

Tudi v letu 2021 je opazen porast rezervacij gradiva, teh je za 32 % več kot predhodno leto. Še vedno 
prevladujejo rezervacije, ki jih člani opravijo ob obisku knjižnice oz. s klicem po telefonu, lahko tudi e-
pošto na knjižnični info naslov, za 36 % več jih je opravljenih tudi preko spleta. Spletna naročila gradiva 
imajo za knjižnico pozitiven učinek, saj rezervacijo opravijo člani sami, take rezervacije so pa tudi hitreje 
obdelane. Iz enakega razloga je koristno tudi spletno podaljševanje gradiva, ki razbremeni knjižnične 
delavce, ki bi sicer ta podaljšanja urejali po telefonu. Spletnih podaljšanj je bilo za 29 % več, podaljšanj 
ob obisku v knjižnici ali klicem po telefonu pa 35 % več kot v letu 2020. 
 
 

10. KNJIŽNIČNA OPREMA 
Osrednja knjižnica je za nakup opreme v letu 2021 sprva načrtovala nameniti 5.180 EUR, vendar je s 
poznejšim aneksom Občina Ormož prenesla sredstva za ureditev vhodnega nadstreška na knjižnico. 
Porabljenih je bilo 9.953,22 EUR. Od občin ustanoviteljic je v letu 2021 za investicije prejela 
6.657,06 EUR, in sicer za: 

- nakup robotske kosilnice je bilo namenjenih 2.293,45 EUR; 
- opremi knjižničnih prostorov je bilo namenjenih 605,08 EUR – nabavila se je ognjevarna omara 

v računovodstvu; 
- za 3.095,58 EUR je bil z Občino Ormož naknadno sklenjen aneks k pogodbi, nabavil se je 

konzolni nadstrešek ter talno korito s predpražnikom pred vhodom.   

Knjižnica se je prijavila na neposredni poziv za sofinanciranje nakupa računalniške opreme v splošnih 
knjižnicah iz državnega proračuna v letu 2021 in na njem uspešno kandidirala za dva projekta: nakup 
računalnika za zaposlene v osrednji Knjižnici Ormož, višina sofinanciranja 720,00 EUR, in nakup 
računalnika za deljeno uporabo med zaposlenimi in uporabniki v osrednji Knjižnici Ormož, višina 
sofinanciranja 950,00 EUR. Razliko v višini 725,70 EUR je knjižnica plačala iz sredstev občin 
ustanoviteljic (662,95 EUR) in iz svojih lastnih sredstev (62,75 EUR). 

Iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let se je kupila videokamera, stojalo za videokamero ter 
vsi potrebni pripomočki za brezhibno delovanje videokamere, za kar je bilo porabljenih 1.563,41 EUR. 

Nabavil se je tudi drobni inventar v skupni vrednosti 1.121,01 EUR: akumulatorski puhalnik, mobilni 
telefon, videlo luč s stojalom ipd. 673,78 EUR so krile občine ustanoviteljice, razliko je krila knjižnica iz 
lastnih sredstev. 
 
 

11. ODPRTOST KNJIŽNICE 
V realizacijo odprtosti osrednje in krajevnih knjižnic je tudi v letu 2021 posegala epidemija 
koronavirusne bolezni. V skladu z določili odlokov o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 se je knjižnica prilagajala trenutnim zdravstvenim razmeram in 
ponujala nabor storitev. Za uporabnike popolnoma zaprte so bile vse organizacijske enote med  1. in 
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11. aprilom, od 9. do 23. januarja je izvajala prilagojeno izposojo gradiva, vendar pa uporabnikom ni 
bil omogočen vstop vanjo - gradivo so si lahko naročili in ga prevzeli pred knjižnico. 

Razen prej omenjenih posebnosti je odprtost knjižnic bila v skladu s programom dela: osrednja 
knjižnica 6 dni v tednu z 52-urno odprtostjo in krajevne knjižnice 3 dni v tednu s 15-urno odprtostjo. 
Zaradi upoštevanja navodil NIJZ, da se pohodne poti med šolarji in zunanjimi obiskovalci ne smejo 
križati, smo bili v središki krajevni knjižnici primorani odpiralni čas zamakniti za eno uro, z od 13. do 18. 
ure na od 14. do 19. ure. Posledično smo zaradi tega beležili precejšen padec obiska osnovnošolcev. 
Da bi težavo vsaj delno omilili, smo ob sredah knjižnico zgolj za obisk osnovnošolcev odprli dve uri prej, 
torej ob 12. uri. 

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

V mesecu septembru so vse organizacijske enote knjižnice ponovno prešle na redni letni obratovalni 
čas. Kljub zaostrovanju zdravstvenih razmer je knjižnici (z izjemo Krajevne knjižnice Središče ob Dravi, 
kjer je bil uporabnikom prvi dve uri odprtosti onemogočen vstop v prostore in je komunikacija z 
uporabniki potekala lahko le v avli osnovne šole) uspelo ohraniti uporabnikom prijazno poslovanje in 
jim omogočiti prost dostop do knjižničnih polic. 

Tabela 37: Pregled odprtosti organizacijskih enot v dnevih in urah. 

 Dnevi Ure 
 Planirano Realizirano INDEKS Planirano Realizirano INDEKS 

OK Ormož 296 288 97 2.565 2.497 97 

KK Središče ob Dravi 144 141 98 686 731 107 

KK Sveti Tomaž 141 139 99 671 661 99 

KK Ivanjkovci 135 132 98 666 650 98 

Skupaj 716 700 98 4.588 4.539 99 
 

Analiza odprtosti pokaže, da je bila v letu 2021 osrednja knjižnica v Ormožu odprta 6 dni oz. 68 ur manj, 
kot je bilo predvideno v Programu dela 2021. Krajevna knjižnica Središče ob Dravi je bila odprta 3 dni 
manj, vendar na račun podaljšanega delovnega časa ob sredah tudi za 45 ur več od načrtovanega. 
Krajevna knjižnica Sveti Tomaž je bila odprta 2 dni oz. 10 ur manj in Krajevna knjižnica Ivanjkovci 3 dni 
oz. 16 ur manj, kot je bilo predvideno v Programu dela 2021. 

Na nivoju celotne mreže knjižnice je bila knjižnica odprta 16 dni oz. 49 ur manj, kot je bilo sprva 
predvideno, vzrok za zmanjšanje pa je 10-dnevno zaprtje v mesecu aprilu. Če si številke ogledamo skozi 
deleže, je znašala odprtost v dnevih 98 %, odprtost v urah pa 99 % načrtovanega odpiralnega časa. 
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12. PREGLED POSLOVANJA PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH 
V nadaljevanju podajamo še pregled poslovanja ločeno po posameznih organizacijskih enotah. 

Tabela 38: Pomembnejši parametri poslovanja Osrednje knjižnice Ormož med leti 2019 in 2021. 

 2019 2020 2021 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 2.638 2.536 2.277 

- Dar 260 155 150 

  SKUPAJ 2.898 2.691 2.427 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle 1.722 1.707 1.483 

- Gradivo za mladino 751 781 678 

  SKUPAJ 2.473 2.488 2.161 

Člani    

- Aktivni člani po kategorijah    

Predšolski otroci 101 108 104 

Osnovnošolci 680 754 725 

Srednješolci 236 275 289 

Študenti  220 246 280 

Zaposleni 670 738 741 

Kmetje, gospodinje 32 34 30 

Upokojenci 189 212 206 

Nezaposleni 150 140 127 

Tuji državljani 9 7 6 

Pravne osebe 48 43 75 

Organizacijske enote, drugo 5 3 13 

SKUPAJ 2.340 2.560 2.596 

- Novovpisani člani 268 182 257 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 29.034 26.710 30.888 

Izposoja gradiva na dom    

- Brez podaljšanj 41.598 31.214 32.648 

- S podaljšanjem 70.976 56.184 64.114 

- S podaljšanjem po kategorijah    

Predšolski otroci 5.910 3.370 3.397 

Osnovnošolci 15.154 11.404 11.940 

Srednješolci 3.695 3.292 3.179 

Študenti  5.142 5.065 5.981 

Zaposleni 25.646 20.926 24.232 

Kmetje, gospodinje 1.044 1.072 1.331 

Upokojenci 7.622 6.316 7.917 

Nezaposleni 3.741 2.556 3.470 

Tuji državljani 230 88 142 

Pravne osebe 2.215 1.609 1.725 

Organizacijske enote, drugo 577 486 800 

SKUPAJ 70.976 56.184 64.114 

Prireditve in dogodki 
2020 2021 

Dogodki Obiskovalci Dogodki Obiskovalci 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 37 839 65 945 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 63 1.443 79 1.903 

  SKUPAJ 100 2.282 144 2.848 
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Tabela 39: Pomembnejši parametri poslovanja v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi med leti 2019 in 2021. 

 2019 2020 2021 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 360 382 310 

- Dar 55 53 49 

  SKUPAJ 415 435 359 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle 191 206 173 

- Gradivo za mladino 203 219 179 

  SKUPAJ 394 425 352 

Člani    

- Aktivni člani po kategorijah    

Predšolski otroci 22 20 15 

Osnovnošolci 110 113 122 

Srednješolci 11 21 27 

Študenti  11 26 28 

Zaposleni 86 112 122 

Kmetje, gospodinje 4 4 5 

Upokojenci 31 62 64 

Nezaposleni 12 14 17 

Tuji državljani 0 0 1 

Pravne osebe 4 6 14 

Organizacijske enote, drugo 1 1 1 

SKUPAJ 292 379 416 

- Novovpisani člani 22 15 19 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 3.356 2.158 3.540 

Izposoja gradiva na dom    

- Brez podaljšanj 3.066 1.783 3.065 

- S podaljšanjem 4.758 2.758 5.575 

- S podaljšanjem po kategorijah    

Predšolski otroci 441 235 747 

Osnovnošolci 1.579 757 1.226 

Srednješolci 26 16 44 

Študenti  39 28 95 

Zaposleni 1.339 623 1.899 

Kmetje, gospodinje 93 1 1 

Upokojenci 1.160 1.058 1.378 

Nezaposleni 65 35 106 

Tuji državljani 0 0 0 

Pravne osebe 16 4 73 

Organizacijske enote, drugo 0 1 6 

SKUPAJ 4.758 2.758 5.575 

Prireditve in dogodki 
2020 2021 

Dogodki Obiskovalci Dogodki Obiskovalci 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 23 146 23 115 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 8 65 12 87 

  SKUPAJ 31 211 35 202 
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Tabela 40: Pomembnejši parametri poslovanja v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž med leti 2019 in 2021. 

 2019 2020 2021 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 399 415 372 

- Dar 83 102 58 

  SKUPAJ 482 517 430 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle 178 203 164 

- Gradivo za mladino 283 314 259 

  SKUPAJ 461 517 423 

Člani    

- Aktivni člani po kategorijah    

Predšolski otroci 23 26 28 

Osnovnošolci 159 161 137 

Srednješolci 22 27 35 

Študenti  4 17 34 

Zaposleni 55 88 97 

Kmetje, gospodinje 5 6 7 

Upokojenci 22 42 52 

Nezaposleni 16 15 24 

Tuji državljani 0 0 1 

Pravne osebe 8 9 31 

Organizacijske enote, drugo 0 1 3 

SKUPAJ 314 392 449 

- Novovpisani člani 35 29 34 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 4.757 4.031 4.547 

Izposoja gradiva na dom    

- Brez podaljšanj 5.371 4.650 5.190 

- S podaljšanjem 10.593 8.882 10.740 

- S podaljšanjem po kategorijah    

Predšolski otroci 1.188 1.023 1.031 

Osnovnošolci 6.185 3.934 3.566 

Srednješolci 124 250 360 

Študenti  14 81 92 

Zaposleni 1.264 1.729 2.382 

Kmetje, gospodinje 58 39 219 

Upokojenci 739 842 934 

Nezaposleni 231 252 81 

Tuji državljani 0 0 0 

Pravne osebe 790 732 2.075 

Organizacijske enote, drugo 0 0 0 

SKUPAJ 10.593 8.882 10.740 

Prireditve in dogodki 
2020 2021 

Dogodki Obiskovalci Dogodki Obiskovalci 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 7 200 7 35 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 16 320 18 188 

  SKUPAJ 23 520 25 223 
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Tabela 41: Pomembnejši parametri poslovanja v Krajevni knjižnici Ivanjkovci med leti 2019 in 2021. 

 2019 2020 2021 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 394 412 356 

- Dar 91 71 90 

  SKUPAJ 485 483 446 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle 192 176 170 

- Gradivo za mladino 267 287 269 

  SKUPAJ 459 463 439 

Člani    

- Aktivni člani po kategorijah    

Predšolski otroci 13 13 15 

Osnovnošolci 101 112 142 

Srednješolci 11 19 23 

Študenti  5 18 26 

Zaposleni 44 95 105 

Kmetje, gospodinje 1 4 6 

Upokojenci 9 38 48 

Nezaposleni 11 10 15 

Tuji državljani 0 0 1 

Pravne osebe 7 9 15 

Organizacijske enote, drugo 1 0 2 

SKUPAJ 203 318 398 

- Novovpisani člani 17 14 34 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 2.615 1.706 3.046 

Izposoja gradiva na dom    

- Brez podaljšanj 2.811 1.598 3.327 

-S podaljšanjem 4.796 3.363 6.578 

- S podaljšanjem po kategorijah    

Predšolski otroci 866 765 531 

Osnovnošolci 2.248 1.172 1.576 

Srednješolci 3 37 123 

Študenti  12 5 16 

Zaposleni 991 810 3.131 

Kmetje, gospodinje 6 14 38 

Upokojenci 450 336 602 

Nezaposleni 108 32 76 

Tuji državljani 0 0 0 

Pravne osebe 109 192 485 

Organizacijske enote, drugo 3 0 0 

SKUPAJ 4.796 3.363 6.578 

Prireditve in dogodki 
2020 2021 

Dogodki Obiskovalci Dogodki Obiskovalci 

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

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 11 159 72 948 

  SKUPAJ 11 159 72 948 
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13. ZAKLJUČEK 
Poslovno leto 2021 ocenjujemo kot najuspešnejše v delovanju ormoške knjižnice v vsej njeni 
preteklosti. Knjižnica je nedvoumno dokazala, da se lahko z izvedenimi projekti in trajnostno 
usmerjenim delovanjem kosa z največjimi in najuspešnejšimi splošnimi knjižnicami, ne le v Sloveniji, 
ampak tudi drugod po svetu. Ime Ormoža, Središča ob Dravi in Svetega Tomaža ter seveda knjižnice 
smo z uspešno izvedenimi projekti in sodobnimi ter dinamičnimi predstavitvami prenesli v strokovno 
knjižničarsko javnost. Tej smo doma in po svetu predstavili dobre prakse, po katerih postajamo vedno 
bolj znani. Že kmalu po preselitvi knjižnice na sedanjo lokacijo smo pričeli z načrtnim delovanjem na 
področju uvajanja in širjenja gibanja zelenih knjižnic v slovenski prostor in dokazali da lahko tudi 
majhna knjižnica z zelo majhnimi finančnimi sredstvi, a z veliko truda, poguma in strokovnega znanja 
celotnega kolektiva, pomembno prispeva k izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja v lokalni skupnosti 
in s tem izboljšanju kvalitete življenja njenih prebivalcev. Prvič smo knjižnice, ki izvajamo zelene 
projekte, pričele tudi sodelovati, povečalo se je zanimanje za primere dobrih praks in njihov prenos v 
drugo okolje, ozavestilo se je spoznanje, da lahko knjižnice veliko pripomoremo k trajnostnemu razvoju 
lokalnih skupnosti. Povezovanje in stremljenje k ciljem trajnostnega razvoja je občutiti tudi v celotni 
strokovni javnosti - kar izpričujejo obiski knjižnic, zanimanje za predstavitve, strokovni dogodki na to 
temo. Še naprej sprotno sledimo in uvajamo spremembe na področju informacijske tehnologije, 
nabavljamo opremo za snemanje, montiranje, v lastni režiji pripravljamo video in zvočne prispevke kar 
pripomore k večji promociji  in povečuje  dostopnost do knjižničnih storitev. Zaposleni se veliko 
dodatno izobražujejo in poistovetijo interes za mnoge izzive na področju uvajanja novih storitev. 
Prisotnost v medijih je stalna, širitev zavedanja o knjižnici v lokalni skupnosti s pomočjo radijskih in 
televizijskih medijev je prepoznavna in javno izpostavljena kot primer dobre prakse, o čemer priča tudi 
s posebna pohvala Združenja slovenskih splošnih knjižnic. 

Tabela 42: Primerjava podatkov o poslovanju knjižnice v letih 2020 in 2021. 

PARAMETRI POSLOVANJA 2020 2021 INDEKS Načrtovano % realizacije 

Aktivni člani 2.427 2.405 99 2.527 95 

Novovpisani člani 238 344 145 250 138 

Izposoja gradiva na dom (COBISS) 71.187 87.007 122 70.000 124 

Obisk (knjižnica, OPAC – transakcije v izposoji) 34.605 42.021 121 30.000 140 

Temeljna zaloga gradiva 126.049 128.735 102 127.797 101 

Prirast gradiva 4.126 3.662 89 3.248 113 

Nakup gradiva 3.745 3.315 89 3.248 102 

Število prireditev 163 245 150 177 138 

Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 3.174 3.547 112 3.400 104 

Ogled virtualnih dogodkov 4.394 3.925 89 3.500 112 

Letna odprtost osrednje knjižnice (število ur) 2.158 2.497 116 2.565 97 

Strokovni delavci (redno zaposleni  31. 12. 2021 8,05 7,8 97 7,8 100 

 

Navkljub še naprej težkim zdravstvenim razmeram in številnim omejitvam, ki izvajanju knjižnične 
dejavnosti niso naklonjene in jo močno otežujejo, še zlasti izvedbo prireditvene dejavnosti, kjer nam 
temeljna vrednota ostajata varnost in zdravje obiskovalcev, je opazna rast večine temeljnih 
parametrov poslovanja knjižnice, zlasti obiska in izposoje gradiva. Tudi v letu 2021 se je več kot le 
izkazal pomen zunanjih površin, ki so bile eden ključnih dejavnikov, da je sploh bilo možno izvesti 
tolikšno število dogodkov v razmerah že dolgo trajajoče epidemije koronavirusne bolezni. Izboljšali so 
se rezultati poslovanja vseh treh krajevnih knjižnic, najbolj Krajevne knjižnice Ivanjkovci, kljub vsemu 
pa prostor Krajevne knjižnice Središče ob Dravi postaja pereča težava, ki smo jo sicer skušali omiliti s 
povečano odprtostjo knjižnice enkrat tedensko. V prizadevanjih z Občino Središče ob Dravi še vedno 
vztrajamo po novih prostorih izven šole.  

V vsem letu pa nas je najbolj razveselilo priznanje Mednarodne zveze bibliotekarskih društev in ustanov 
IFLE za uvrstitev med štiri najboljše zelene knjižnice na svetu. Njihovo opisno oceno pripenjamo 
zaključku: 
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"V majhnem mestu na obrobju Slovenije je v starem gradu bila majhna knjižnica z velikim srcem. Po 
selitvi v energetsko prenovljene prostore z obsežnimi zelenimi površinami, ki so pripadale stavbi, je 
knjižnica v Ormožu postala okolju in prebivalstvu prijazna zelena knjižnica. Knjižnica ponuja kakovostne 
in privlačne dogodke ter neformalno in vseživljenjsko učenje z zeleno vsebino, ki koristi tako 
uporabnikom kot lokalnemu okolju. Dejavnosti so dostopne vsem obiskovalcem in pomembno vplivajo 
na dojemanje knjižnice ne le kot kulturne ustanove, ampak tudi kot dejavnik ozaveščanja in 
pridobivanja novih znanj. Knjižnica s svojimi programi pomembno prispeva k vseživljenjskemu učenju 
odraslih, dvigu kakovosti življenja, ohranjanju nesnovne kulturne dediščine, izboljšanju ekološke 
ozaveščenosti, zagotavljanju socialne vključenosti in občutka pripadnosti skupnosti. Povezuje lokalne 
strokovnjake in uporabnike knjižničnih storitev vseh starosti, ki si delijo veliko različnih znanj, 
spoznavajo različne vidike zdravega načina življenja ter se seznanijo s pomenom ohranjanja narave in 
vlogo sodelovanja v lokalni skupnosti, kjer ni zelena le knjižnica; zelenemu gibanju se počasi pridružuje 
celotna skupnost. Knjižnica s svojimi dejavnostmi in njihovimi učinki posredno prispeva tudi h 
gospodarskemu razvoju lokalne skupnosti. Knjižnica želi gojiti ljubezen do okolja, branja, 
vseživljenjskega učenja in seveda ljudi." 
 

Zavedamo se, da bo leto 2021, kar zadeva nagrade in priznanja, težko ponovljivo. Kljub vsemu pa nam 
ne zmanjka volje in prizadevanj po izboljševanju že obstoječega, kot tudi uvajanju novih, še boljših 
uporabnikom zanimivih storitev in vsebin. 
 
 
 
 
 
 

Ormož, februar 2022       Milica Šavora, direktorica 


