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1. UVOD 
S programom dela začrtujemo obseg, vsebino in organizacijo dela v Knjižnici Franca Ksavra Meška 
Ormož, v okviru katere delujejo osrednja knjižnica v Ormožu in tri krajevne knjižnice, v Središču ob 
Dravi, Svetem Tomažu in Ivanjkovcih. 

Kot večobčinska splošna knjižnica opravljamo javno službo na področju knjižnične dejavnosti za 
območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Knjižnična dejavnost je prvenstveno 
namenjena 15.796 prebivalcem, ki so dne 1. 1. 2020 imeli stalno bivališče na območju vseh treh občin. 

Preglednica 1: Število prebivalcev po občinah. 

OBČINA ŠTEVILO PREBIVALCEV (1. 1. 2020) 

Ormož 11.906 

Središče ob Dravi 1.902 

Sveti Tomaž 1.988 

SKUPAJ 15.796 

Vir: http://www.stat.si 
 

Kot splošna knjižnica opravlja 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 gradiva javnih oblasti, ki je splošno dostopno 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 z dejavnostjo knjižnice. 

 
 

1.1 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ 
Program dela Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (v nadaljevanju knjižnica) za leto 2021 izhaja iz 
naslednjih predpisov: 

 Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in spremembe), 
 Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in spremembe), 
 Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003), 
 Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 

73/03 in spremembe), 
 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), 
 Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (UV Občine 

Ormož, 12(2008) in spremembe), 
 Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 45/1994  in 

spremembe), 

http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
http://www.kultura.gov.si/bin?bin.svc=obj&bin.id=1811
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 Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS 9/09 in 
spremembe), 

 ter je v skladu z drugimi zakonskimi  akti in predpisi. 
 

Knjižnica je članica Združenja slovenskih splošnih knjižnic, v katerega so vključene vse slovenske 
splošne knjižnice. 
 
 

2. IZGRADNJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE 
Vsakoletno nabavo knjižničnega gradiva mora knjižnica načrtovati v skladu z določili Pravilnika o 
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in Strokovnih priporočil in standardov za 
splošne knjižnice za obdobje 2018–2028. Podrobnejši načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2021 
je zapisan v dokumentu Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2021, ki je objavljen na spletni 
strani knjižnice, v okviru Kataloga informacij javnega značaja. 

Knjižnica pridobiva gradivo z nakupom, posamezne izvode tudi z darovi. 
 

2.1 NAČRTOVANA SREDSTVA ZA NAKUP GRADIVA PO FINANCERJIH 
Nakup knjižničnega gradiva sofinancirajo občine ustanoviteljice, Ministrstvo za kulturo, manjši del  
nakup gradiva pa financiramo iz lastnih sredstev, ki jih ustvarimo z izvajanjem knjižnične javne službe. 
Načrtujemo, da bodo občine za nakup knjižničnega gradiva za celotno mrežo namenile 50.103 EUR. 
Občine v skladu z ustanovitvenim aktom, kjer je dogovorjen delež sofinanciranja za posamezno 
občino, že vrsto let v enaki višini prispevajo sredstva za nakup gradiva osrednje knjižnice. Vsaka 
dodatno financira še nakup gradiva za zbirko krajevne knjižnice v svoji občini. Sredstva namenjena 
nakupu gradiva za zbirke krajevnih knjižnic se žal iz leta v leto zmanjšujejo. Z nižanjem sredstev tako 
kmalu po odprtju znatno zavirajo uspešnost poslovanja v vseh treh krajevnih knjižnicah. Uporabnik, 
ki namreč kmalu po včlanitvi v zbirki krajevne knjižnice ne bo našel želenega gradiva, se bo v 
naslednjih letih težko odločil za ponovni obisk in včlanitev. Zaradi povpraševanja po večjem številu 
določenega naslova je oteženo tudi poslovanje osrednje knjižnice. 

Občine bodo za novo gradivo osrednje knjižnice namenile 36.103 EUR, za gradivo krajevnih knjižnic v 
Ivanjkovcih in pri Svetem Tomažu namenjata občini ustanoviteljici po 5.000 EUR, Občina Središče ob 
Dravi pa za gradivo središke krajevne knjižnice 4.000 EUR.  

Preglednica 2: Financiranje nakupa gradiva v letu 2021. 

 VIR FINANCIRANJA ZNESEK V EUR 

1. Sredstva občin za gradivo osrednje knjižnice  36.103 

 Občina Ormož 26.825 

 Občina Središče ob Dravi 4.693 

 Občina Sveti Tomaž 4.585 

2. Občina Središče ob Dravi za KK Središče 4.000 

3. Občina Sveti Tomaž za KK Sveti Tomaž 5.000 

4. Občina Ormož za KK Ivanjkovci  5.000 

5. Ministrstvo za kulturo 22.378 

 MK za osrednjo knjižnico 11.012 

 MK za Krajevno knjižnico Središče ob Dravi 2.402 

 MK za Krajevno knjižnico Sveti Tomaž 2.488 

 MK za Krajevno knjižnico Ivanjkovci 2.000 

 MK za e-knjige  4.476 

6. Lastna sredstva 2.900 

 SKUPAJ 75.381 
 

Načrtujemo, da bo skupni prejem sredstev s strani ministrstva znašal 22.378 EUR. Sredstva v višini 
11.012 EUR bodo namenjena za nakup gradiva za zbirko osrednje knjižnice, za krajevno knjižnico v  

http://www.kultura.gov.si/bin?bin.svc=obj&bin.id=27510


   Program dela Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2021 

5 

Središču ob Dravi bo namenjenih 2.402 EUR, pri Svetem Tomažu 2.488 EUR in v Ivanjkovcih 2.000 
EUR. S 4.476 EUR bo financiran nakup licenc za e-knjige in avdio knjige v slovenskem jeziku.  

Nakupu gradiva iz lastnih sredstev bo v letu 2021 namenjenih 2.900 EUR. 

Predviden skupni prejem sredstev za nakup knjižničnega gradiva v letu 2021 znaša 75.381 EUR, kar je 
primerljivo letu 2020. 
 

2.2 STANJE ZBIRKE IN NAČRTOVAN OBSEG NAKUPA NOVIH ENOT KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
Celotna zbirka osrednje in krajevnih knjižnic je konec leta 2019 štela 126.199 enot knjižničnega 
gradiva, v osrednji knjižnici je lociranega 98.521 enot, v središki krajevni knjižnici 10.388, v tomaževski 
8.963 in v ivanjkovski 8.327 enot. Le zbirki krajevnih knjižnic pri Svetem Tomažu in v Ivanjkovcih še ne 
dosegata predpisanih normativov glede števila gradiva, saj Strokovna priporočila in standardi za 
splošne knjižnice predpisujejo minimalni obseg zbirke 10.000 enot. V primeru, ko zbirka še ne dosega 
standarda, je predviden mnogo večji prirast in sicer 400 enot knjižnega in 40 enot neknjižnega gradiva 
na 1.000 prebivalcev. To pomeni, da bi se letni prirast gradiva krajevnih knjižnic v teh prvih letih 
delovanja moral gibati nekje okrog 900 enot letno. Prirast v vsaki krajevni knjižnici bo tudi v letu 2021 
nižji in ne bo dosegal predpisanih normativov. Zahtevam strokovnih priporočil nezadovoljivo je tudi 
načrtovan prirast z vidika aktualnosti gradiva, saj bi moralo vsaj 30 % gradiva knjižnične zbirke vsake 
organizacijske enote biti mlajšega od 5 let, kar v zbirkah vseh organizacijskih enot, z že več let 
ustaljeno dinamiko financiranja, nikakor ni možno doseči. 

V letu 2021 se načrtuje za celotno mrežo nakup 3.486 izvodov knjižničnega gradiva. Na 1.000 
prebivalcev bomo kupili 221 enot knjižnega gradiva. Letni prirast gradiva bo v osrednji knjižnici v 
Ormožu 2.135 enot, v Krajevni knjižnici Ivanjkovci 448 enote, v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 423 
enot in v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 480 enot. Sredstva občin v višini 50.103 EUR predstavljajo 66,5 
% vseh sredstev in bodo zadoščala za nakup 2.454 enot gradiva. Sredstva ministrstva v celotnih 
sredstvih za nakup gradiva predstavljajo 29,7 %, z njimi načrtujemo kupiti 871 enot knjižnega gradiva, 
in 140 licenc e-knjig. Načrtujemo tudi nakup 161 enot gradiva, financiranega z lastnimi sredstvi. V 
skupnem nakupu enot predstavljajo lastna sredstva 3,8 %. Namenjena so tudi nakupu neknjižnega 
gradiva. Uporabnikom bo v osrednji knjižnici na voljo vsaj 110 tekočih naslovov informativnega 
periodičnega tiska, v krajevnih knjižnicah vsaj 25. 

Načrtovana povprečna cena celotnega nakupa gradiva znaša na izvod (brez e-knjig in avdio knjig) 
20,45 EUR. 

Preglednica 3: Podatki o stanju knjižnične mreže (na dan 31. 12. 2019) in načrtovan celoten obseg 
nakupa v letu 2021 

Organizacijska enota 
Število 

prebivalcev 

Število enot 
knjižničnega gradiva Delež 

nakupa 
Odprtost / 
ur na teden 

zaloga 
načrtovan 

nakup 

OK Ormož  9.794 98.521 2.135 61,3 52 

KK Ivanjkovci 2.112 8.327 448 12,8 15 

KK Središče ob Dravi 1.902 10.388 423 12,1 15 

KK Sveti Tomaž 1.988 8.963 480 13,8 15 

SKUPAJ  15.796 126.199 3.486 100 97 
 

V skladu z neposrednim pozivom Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva 
v splošnih knjižnicah v letu 2021 moramo sredstva, ki jih prejmemo, namensko  porabiti le za nakup 
knjig, izdanih v javnem interesu (to je knjig, ki jih sofinancirata Javna agencija za knjigo in Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost), ponatisov slovenske izvirne leposlovne klasike, ponatisov izvirnih 
slovenskih strokovnih del za mladino in odrasle, otroške in mladinske literature z znakom zlata hruška 
ter zvočnih in e-knjig v slovenskem jeziku.  
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Preglednica 4: Podatki o številu naslovov in izvodov gradiva , ki jih bo knjižnica kupila s sredstvi 
ministrstva  

Knjige 
Število 

Stroški v evrih 
naslovov izvodov/licenc 

- v javnem interesu 230 504 9.937 

- ponatisi 10 18 423 

- kakovostne mladinske 95 349 6.442 

- e-knjige 40 140 4.476 

- zvočne knjige 100 100 1.100 
 
 

2.3 NAČRTOVAN OBSEG NAKUPA NASLOVOV PO ZVRSTEH IN ZASTOPANOST KNJIŽNIČNEGA 

GRADIVA RAZLIČNIH VRST, OBLIK IN DOSTOPNOSTI 
Z odpiranjem krajevnih knjižnic in zmanjšanem obsegu sredstev, namenjenih nakupu gradiva s strani 
ministrstva, se je letno število novih naslovov gradiva v zadnjih letih zmanjšalo. Kljub temu skušamo  
uporabnikom še naprej nuditi pester izbor novitet. Knjižnične zbirke osrednje in krajevnih knjižnic 
nameravamo obogatiti z 2.120 novimi naslovi. Med njimi bomo izbrali 50 % strokovnega gradiva in 
50 % leposlovja. V kolikor smo v minulih letih izbirali nekoliko več strokovnega gradiva, zaradi potreb 
uporabnikov v krajevnih knjižnicah in zaznanih trendov v izposoji, povečujemo nakup leposlovja. Med 
novimi naslovi v zbirkah bo tako okrog 1.060 strokovnega gradiva in okrog 1.060 leposlovnega 
gradiva.  

Zbirko bomo vzdrževali tudi z nakupom 110 naslovov periodičnega tiska v osrednji knjižnici in 25 
naslovov v krajevnih knjižnicah.  

Med raznovrstnim, vendar vsebinsko kvalitetnim gradivom, bo 30 % naslovov namenjeno otrokom in 
mladini, 70 % pa odraslim uporabnikom, kar je tudi v povezavi z novo izbranimi knjižničnimi vlogami. 
Predvsem Krajevna knjižnica pri Svetem Tomažu s svojimi posebnostmi zahteva večjo nabavo gradiva 
za mlade uporabnike.  

Delež novo nabavljenih naslovov neknjižnega gradiva bo 3 %, kar je 64 naslovov.  

Preglednica 5: Podatki o načrtovanem razmerju nakupa gradiva glede na zvrst in namen 

Priporočeno Stroka do 50% Leposlovje do 50% Skupaj 100% 

Načrtovano 50 50  

Priporočeno Mladina 25-30% Odrasli 70-75% Skupaj 100% 

Načrtovano 30 70  
 

2.3.1 Načrtovan obseg nakupa in zastopanosti e-knjig v zbirki 

Od leta 2015 naprej knjižnica svojim članom ponuja dostop do e-knjig v slovenskem jeziku na portalu 
Biblos. V letu 2020 je nakupila 54 novih naslovov, kar ob knjigah iz osnovnega paketa in knjigah, ki jih 
je knjižnica nakupila v prejšnjih letih, predstavlja zbirko okrog 460 e-knjig. 

Z letom 2021 se poslovni model portala Biblos spreminja. Knjižnici več ne pripada brezplačni osnovni 
paket (okrog 220 knjig), ostajajo ji le licence, ki jih je kupila sama. Ker se prejšnja uporabnina po 
novem obračuna pri vsaki knjigi, bo tudi nakup novih e-knjig bistveno dražji, povprečna cena bo 
znašala okrog 32 EUR na licenco. Ob tako visoki ceni e-knjig bo knjižnica v letu 2021 lahko nabavila iz 
sredstev ministrstva okrog 140 licenc e-knjig. 

V letu 2020 je knjižnica pristopila tudi k portalu Audibook, portalu za izposojo elektronskih zvočnih 
knjig. Zakupila je paket 100 zvočnih e-knjig, ki se zaradi neizrabljenosti števila vseh možnih izposoj 
prenesejo tudi v naslednje leto. V letu 2021 bo knjižnica zakupila dodatni paket 100 zvočnih e-knjig in 
s tem svojo zbirko povečala na 200 zvočnih e-knjig. Cena paketa 100 knjig, skupaj z uporabnino, bo 
znašala okrog 1.100 EUR, paket pa bo v celoti financiran s sredstvi ministrstva. 
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2.4 VSEBINSKI KRITERIJI LETNEGA NAKUPA ZA IZGRADNJO KNJIŽNIČNE ZBIRKE  
Knjižnica kupuje nova gradiva z aktualnimi vsebinami iz vseh strokovnih področij, tudi ponatise, 
večinoma v slovenskem jeziku, posamezne izdaje tudi v tujih jezikih. Prednost daje izvirnemu 
slovenskemu leposlovju in kakovostni prevedeni leposlovni literaturi. V zbirko neknjižnega gradiva 
dokupi predvsem kakovostna gradiva z visoko umetniško vrednostjo in nekatera dokumentarna 
gradiva s poučno–izobraževalno vsebino. Pri nakupu serijskih publikacij upošteva zastopanost 
različnih strokovnih področij za različno zahtevnost in starostno stopnjo. Upošteva sezname 
priporočilne in nagrajene literature za otroke in mladino (znak kakovosti zlata hruška) ter za njih 
kupuje kakovostna leposlovna gradiva in poučna gradiva. Pri nakupu skrbi za priporočena razmerja 
med strokovnim in leposlovnim gradivom ter gradivom za mladino in odrasle. Kvalitetno leposlovje 
za mladino in odrasle, za katerega se predvideva večji obrat, kupuje v več izvodih in ga uvršča v zbirke 
osrednje in krajevnih knjižnic. Zlasti za slednje premišljeno izbira tista kvalitetna gradiva, ki se bodo 
glede na strukturo in povpraševanje članov v posamezni enoti najbolj izposojala. Pozorna je pri nabavi 
leposlovnih del z večjo pisavo za slabovidne osebe, pri otrocih pa na skupine tistih, ki imajo disleksijo 
ali druge bralne težave. V letu 2021 kupi 230 naslovov, ki so izšli s pomočjo Javne agencije za knjigo 
in Javne agencije za raziskovalno dejavnost. Pri nakupu delno sledi tudi potrebam izobraževalnega 
procesa redkih izobraževalnih programov v okolju, predvsem tistih, ki so vezani na širjenje bralne 
kulture, potrebam računalniškega in informacijskega opismenjevanja ter potrebam izboljšanja 
funkcionalne pismenosti, še posebej med brezposelnimi. 
 

2.5 ANALIZA IN UPOŠTEVANJE ZNAČILNIH IN POSEBNIH POTREB OKOLJA 
Ker se knjižnica proaktivno odziva na potrebe vseh prebivalcev lokalne skupnosti, knjižnično zbirko 
dopolnjuje tudi z gradivom za uporabnike s posebnimi potrebami in zagotavlja enakost 
zadovoljevanja ugotovljenih potreb okolja, tako informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne 
potrebe. Z namenom pridobivanja novih članov zaznava potrebe potencialnih uporabnikov po 
organizacijskih enotah in kupuje gradiva glede na rezultate v letu 2019 opravljene analize starostne, 
izobrazbene in socialne strukture prebivalstva; analitično po ciljnih skupinah; značaj Ormoža kot 
manjšega središča z dnevno migracijo večjega števila ljudi, ki prihaja v mesto zaradi različnih potreb; 
značaj okolice, kjer se ljudje pretežno ukvarjajo s kmetijstvom, poljedelstvom, sadjarstvom in 
vinogradništvom; razvojne prioritete lokalne skupnosti (razvoj turizma, malega podjetništva …); 
aktualne družbene razmere (npr. potrebe po prekvalifikaciji brezposelnih občanov); socialne razmere 
in dejavnost različnih lokalnih akterjev (javnih zavodov, organizacij, društev, kulturnih institucij, 
civilno-družbenih iniciativ na območju). Za podporo projekta Zelene knjižnice v zbirko uvršča gradivo 
z okoljevarstvenimi vsebinami. Kulturne potrebe okolja zadovoljuje z izgradnjo kvalitetnih zbirk 
leposlovnega gradiva za različne starosti, okuse in zahtevnostne stopnje in z izborom kvalitetne 
strokovne literature s področja umetnosti, ki je tudi v interesu kulturnih društev območja. V zbirko 
uvršča gradiva, namenjena uporabnikom s posebnimi potrebami in zanje pripravlja razne aktivnosti. 
Za informacijske potrebe občanov nabavlja splošno informativno periodiko. Izobraževalne potrebe 
zadovoljuje z nabavo gradiva različnih strok na različnih stopnjah zahtevnosti, tudi gradiva 
namenjenega permanentnemu izobraževanju in osvajanju novih tehnologij in medijev. Nakup 
prilagaja povečani potrebi po leposlovnih delih v tiskani in elektronski obliki pri šolajoči se populaciji. 
Pri zadovoljevanju raziskovalnih potreb okolja posveča posebno pozornost proučevanju zgodovine, 
kulturnih korenin in sedanjosti lokalne skupnosti, kar podpira s skrbnim zbiranjem vseh vrst 
domoznanskega gradiva. 
 

2.6 POSLANSTVO, STRATEGIJA IN CILJI, KI BODO DOSEŽENI Z NAČRTOVANIM NAKUPOM 
Knjižnica se proaktivno odziva na potrebe in interese vseh prebivalcev lokalne skupnosti in jih 
oskrbuje z gradivom, informacijami in knjižničnimi dogodki. Z načrtovanim nakupom bo nudila širok 
izbor aktualnega in kvalitetnega knjižničnega gradiva, ki bo ustrezal vsem ciljnim skupinam 
uporabnikov in najširše zadovoljeval njihove potrebe po informacijah, izobraževanju, kulturi, 
raziskovanju in znanstvenem delu, kakor tudi razvedrilu. S premišljenim izborom gradiva tako obdrži 
stare uporabnike in z usmerjeno ponudbo novega gradiva privabi tudi uporabnike, ki knjižnice še ne 
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obiskujejo. Po podrobno opravljeni analizi lokalne skupnosti v letu 2019 še pozorneje zaznava potrebe 
mikrookolja (tako osrednje knjižnice kot vsake posamezne krajevne knjižnice) ter prilagaja nabavo 
gradiva potrebam prebivalcev, ki živijo na območju posamezne organizacijske enote. Ob tem ustvarja 
dobre pogoje za spodbujanje bralnih navad, oblikovanja bralne kulture in razvijanje funkcionalne 
pismenosti. Upošteva cilje in prioritete strateškega razvoja splošnih knjižnic ter sledi zapisanemu v 
novih strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice, tudi pri politiki upravljanja knjižnične 
zbirke. Omogoča dostop do najnovejših dosežkov posameznih strokovnih področij na različnih 
nosilcih zapisov. Pri nakupu gradiva zaznava tudi bralne in izobraževalne potrebe uporabnikov s 
posebnimi potrebami. Zagotavlja gradivo za domoznanske študije lokalnega okolja in ustrezno gradi 
domoznansko zbirko. Z gradivom, projekti in dogodki spodbuja uporabnike za ustvarjalno preživljanje 
prostega časa. 
 

2.7 OBDELAVA GRADIVA, UREJANJE KNJIŽNIČNE ZBIRKE IN DIGITALIZACIJA 
Sproti se bo dopolnjevala zbirka osredje knjižnice in zbirke krajevnih knjižnic v Središču ob Dravi, 
Svetem Tomažu in Ivanjkovcih. Obdelava novega gradiva bo potekala po ustaljenih merilih in 
standardih v skladu z nabavo, ki je odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev, ki nam jih zagotovijo 
občine ustanoviteljice in pristojno ministrstvo. V lokalno bazo oziroma po potrebi tudi v vzajemno 
bibliografsko bazo COBIB bomo sproti vnesli vso na novo nabavljeno gradivo. Uporabnikom bo večina 
novega gradiva dostopna v nekaj dneh po dobavi. 

Knjižnica ima v svoji domoznanski zbirki tudi nekatere izvode starejšega gradiva, do katerega 
uporabniki, zaradi starosti gradiva in čitalniškega izvoda, nimajo prostega dostopa ali pa jim je ta 
omogočen le v prostorih knjižnice. Ker je knjižnica želela to gradivo ponuditi vsem, je v letu 2020 
pristopila k postopku digitalizacije, za katero je pa za celotno spodnjepodravsko območje glede na 
knjižničarsko informacijski sistem zadolžena osrednja območna knjižnica, to je Knjižnica Ivana Potrča 
Ptuj, s katero se tudi uskladi program digitalizacije za leto 2021.    
 

2.8 ODPIS GRADIVA 
Ob upoštevanju določb Navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva, ki jih je pripravila Narodna 
in univerzitetna knjižnica v juniju 2012, bo Komisija za izločanje in odpis knjižničnega gradiva v letu 
2021 iz knjižnične zbirke izločila in odpisala poškodovano, neaktualno in vsebinsko zastarelo gradivo. 
Nadaljevala bo z začetim odpisom knjižničnega gradiva, ki se ga je lotila v letu 2020 na podlagi 
opravljene analize izposoje knjižničnega gradiva zadnjih 7 let, ob upoštevanju prostorskih omejitev, 
ki se pojavljajo v posameznih oddelkih tako v osrednji kot krajevnih knjižnicah. V osrednji knjižnici je 
zaradi prenatrpanosti predviden večji odpis gradiva na oddelku za cicibane in posameznih področjih 
s strokovno literaturo. Ob upoštevanju letnega prirasta v letu 2021 planiramo odpis 1.500 enot v 
osrednji knjižnici, manjše število tudi v krajevnih knjižnicah. 

 
 

3. OBISK UPORABNIKOV IN IZPOSOJA GRADIVA 
Epidemija COVID-19 je v letu 2020 vplivala na število članov, obiska in izposoje gradiva ter znatno 
zmanjšala v letu 2019 dosežene rezultate. Trendi upadanja temeljnih parametrov poslovanja knjižnic 
so že nekaj let prisotni tako v svetu kot v slovenskem prostoru in ormoška knjižnica pri tem ni izjema. 
Tako na letni ravni upada število članov, zmanjšuje se tudi število obiskov zaradi izposoje in število 
izposojenega gradiva. Med člani je največji upad prisoten pri mlajših generacijah. Znatno se zmanjšuje 
tudi izposoja strokovnega gradiva, saj do želenih informacij, tako za potrebe izobraževanja kot 
vseživljenjskega učenja, mnogi dostopajo preko spleta. Največji upad zapisujejo knjižnice pri 
izposoji neknjižnega gradiva. Ob zapisanih trendih, moramo navesti še en vzrok za zatečeno stanje, ki 
je značilen za lokalno skupnost, v kateri delujemo, to je depopulacija območja, ki kaže precejšnje 
zmanjševanje prebivalstva v vseh treh občinah. Zavedamo se, da je pri nas mnogo težje ohranjati 
število aktivnih članov na isti ravni, kot je to v večjih mestnih knjižnicah, kamor se preseljujejo mladi 
ali tudi druge kategorije aktivnega prebivalstva.  Z namenom pridobivanja novih članov nudi knjižnica, 
ob določenih priložnostih, novo vpisanim članom brezplačen vpis z oprostitvijo plačila članarine. 
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Za leto 2021 tako načrtujemo gibanje števila članov, obiska in izposoje za primer knjižničnega 
delovanja, kot so ga omogočali pogoji v prejšnjih letih kot tudi glede na aktualne zdravstvene razmere 
in omejitve, ki izhajajo v povezavi z njimi. V kolikor bo zdravstvena kriza končana, načrtujemo, da 
ohranjamo predvidene rezultate za leto 2020. Predvideno število članov je sicer nekoliko nižje 
(načrtovanih 2.600), to pa ravno zaradi precejšnjega zmanjšanja prebivalstva. Obisk in izposoja 
gradiva naj bi se pa gibala v približno enakih okvirjih, kot je bilo to predvideno za leto 2020. Slabša 
možnost je navedena v zadnjem stolpcu spodnje preglednice, kjer so številke prilagojene dejanskemu 
stanju, doseženemu v letu 2020. 
 

Preglednica 6: Število članov in izposoja gradiva na dom. 

Leto Člani 
Novo vpisani 

člani 
Obisk zaradi 

izposoje 
Izposoja na 

dom 

2010 2.620 248 34.291 109.650 

2011 2.690 297 33.709 111.264 

2012 2.717 200 34.022 113.008 

2013 2.831 289 34.980 117.234 

2014 2.614 239 36.037 121.585 

2015 2.717 453 35.421 103.790 

2016 2.779 360 43.713 108.063 

2017 2.893 426 40.891 99.249 

2018 2.807 339 39.674 95.641 

2019 2.562 275 39.762 91.123 

načrtovano 2020 2.800 330 37.000 92.000 

realizacija do 10.12.2020 2.399 232 32.829 66.182 

načrtovano 2021 2.600 250 35.000 90.000 

načrtovano 2021 v primeru 
nadaljevanja zdravstvene krize 

2.527 250 30.000 70.000 

 
 
 

4. NAČRT AKTIVNOSTI PO IZBRANIH KNJIŽNIČNIH VLOGAH 
Leto 2020 je bilo zaradi epidemije posebno leto. Ob zaprtju knjižnice v spomladanskem času in ob 
omejevanju druženja se je močno zmanjšal obseg izvedbe, sprva načrtovanih knjižničnih dogodkov. 
Te smo prirejali le v mesecih, ko je to bilo dovoljeno. Po prvem zaprtju spomladi in po vzpostavljanju 
stikov z bralci v poletnih mesecih, je z oktobrom bilo ponovno ukinjeno javno življenje. Knjižnica je v 
prvem spomladanskem valu epidemije bila za uporabnike zaprta sedem tednov. Uporabnikom je 
nudila le izposojo e-knjig, v zadnjih tednih aprila je pa nekaj gradiva pošiljala po pošti. V jesenskem 
valu epidemije je ves čas nudila možnost izposoje gradiva in se uporabnikom približevala preko 
družbenih omrežij in posamezne dogodke izvedla po spletu. Ker je situacija zelo nepredvidljiva, 
dogodke za leto 2021 sicer načrtujemo kot v preteklih letih, izvedba le-teh je pa vprašljiva. Pestra 
izvedba raznih dogodkov in izvajanja projektov, ki se sofinancirajo tudi z evropskimi sredstvi in s 
sredstvi drugih ministrstev, je v vseh organizacijskih enotah finančno ovrednotena na 3.000 EUR. 

Vloga knjižnic se v zadnjem desetletju povsod po svetu spreminja, knjižnica postaja t. i. tretji prostor. 
Uporabniki knjižnice več ne obiskujejo zgolj zaradi izposoje gradiva, ampak jim knjižnica kot 
informacijsko, izobraževalno, kulturno, socialno in komunikacijsko središče predstavlja fizični prostor, 
kjer lahko preživljajo svoj prosti čas. Da bo knjižnica obdržala stare in privabila nove uporabnike, bo 
posebna skrb posvečena knjižničnim dogodkom. Knjižnične dogodke organizira v skladu s 
prioritetnimi knjižničnimi vlogami, zastavljenimi v strateškem načrtu. Ob upoštevanju potreb lokalne 
skupnosti so izbrane naslednje primarne in sekundarne knjižnične vloge:   
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PRIMARNE KNJIŽNIČNE VLOGE 
 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. 

 

SEKUNDARNE KNJIŽNIČNE VLOGE 

 bralna kultura in bralna pismenost mladostnikov; 
 informacijsko središče lokalne skupnosti; 
 vključevanje v družbo; 
 seznanjanje z javnimi zadevami in spremljanje aktualnega dogajanja v družbi. 

 

Vsaka primarna knjižnična vloga bo v nadaljevanju predstavljena z opisom ciljev, ciljnih skupin in 
načrtovanih aktivnosti. Opredeljeni so tudi kazalci uspešnosti, s pomočjo katerih bomo merili 
doseganje ciljev in uresničevanje knjižnične vloge, a se zavedamo, da bodo rezultati zaradi 
omejevanja druženja glede na stanje rezultatov v letu 2019 in 2020 neprimerljivi.   
 

4.1 RAZVOJ PREDBRALNE PISMENOSTI 
Programi, namenjeni otrokom, so neprecenljive vrednosti tako za otroke kot tudi za starše, saj so 
podlaga za trajno čustveno in zavestno navezanost na knjižnico in se tudi v letu 2021 bistveno ne 
spreminjajo. Izvajali bomo vse ustaljene oblike dela, nekatere uvedli na novo, a jih bomo zaradi 
sledenja usmeritvam sprejetega Strateškega načrta Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za obdobje 
2020–2024 razdelili glede na ustrezni primarni knjižnični vlogi. Velikokrat so prireditve namenjene 
predšolskim in osnovnošolskim otrokom hkrati, zato bomo dejavnosti in dogodke uvrstili v tisto 
knjižnično vlogo, ki je v največji meri namenjena posamezni skupini otrok. Najprej bomo opredelili 
posamezno knjižnično vlogo ter nato prireditve za obe primarni vlogi (razvoj predbralne pismenosti, 
bralna kultura in bralna pismenost otrok) in to za obe starostni skupini otrok. 

Cilji - pridobitev za posameznika, lokalno skupnost, družbo in državo 
Z načrtovanimi dogodki in projekti knjižnica dviguje raven predbralne pismenosti, ki je osnova za višjo 
raven bralne, vizualne in multimodalne pismenosti, višjo raven učnih dosežkov v šoli in v 
vseživljenjskem učenju. Z izvajanimi brezplačnimi programi omogoča enake pogoje za razvoj 
predbralne pismenosti vseh predšolskih otrok, privzgojen pozitiven odnos do branja in je podlaga za 
razvoj bralnih navad. 

Ciljne skupine 
Predšolski otroci, starši in drugi, ki skrbijo za njihov razvoj.  

Kazalci uspešnosti 
 Rezultati dela (število prireditev, število izposojenega knjižničnega gradiva). 
 Uporabniki (število predšolskih otrok, ki so člani knjižnice, število obiskov otroškega oddelka, 

število obiskov dogodkov (otroci), število udeležencev usposabljanj (starši in drugi)). 
 Percepcija uporabnikov (odzive uporabnikov bomo pridobili z izpolnjenimi vprašalniki). 
 Vpliv na uporabnike (število staršev, ki zaradi udeležbe na dogodkih z otroki pogosteje 

obiskujejo knjižnico). Rezultate vpliva na uporabnike bomo pridobili z izpolnjenimi 
vprašalniki. 

 

S pravljičnimi urami, delavnicami, projekti in z raznimi drugimi oblikami spodbujanja iskanja 
zanimivosti v knjižničnem gradivu ter z bibliopedagoškimi urami si bo knjižnica prizadevala, da preko 
te vrste dejavnosti že na začetni stopnji izobražuje mladega človeka in ga pridobiva za svojega 
nadaljnjega uporabnika. Skozi vse leto, razen julija, bo knjižnica za najmlajše uporabnike in za 
osnovnošolce na nižji stopnji pripravila pravljične ure. Pravljičnim uram bodo sledili pogovori o 
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prebrani pravljici, igralne urice ali ustvarjalne delavnice. V osrednji knjižnici bodo pravljične urice 
potekale vsak teden, v  krajevnih knjižnicah enkrat mesečno, od januarja do junija in od septembra 
do decembra. 

V letu 2020 je knjižnica z namenom, da bi po nekajmesečni odpovedi dogodkov okrepila stik z 
družinami s predšolskimi otroki in otroki, ki obiskujejo 1. triado, zadnjih štirinajst dni v avgustu 
pripravila dopoldanske aktivnosti za otroke na letni terasi knjižnice. Srečanja smo poimenovali Deca 
fküp na knižni küp in vsak dan v tednu med 10. in 12. uro pripravili pravljično uro in dodatne 
aktivnosti. Predvidevamo, da bomo s projektom nadaljevali v letu 2021 in pripravili podoben 
program.    

V vrtcih se bo odvijal projekt Knjižničarka obišče vrtec. Projekt bo potekal v obliki bibliopedagoških 
uric za skupine predšolskih otrok, ki obiskujejo vzgojno-varstvene ustanove. Knjižničarke bodo skozi 
pravljične in bibliopedagoške ure otrokom predstavljale najkvalitetnejše slikanice. 

Knjižnica bo nadaljevala z izposojo Bralnih nahrbtnikov, projektom spodbujanja družinskega branja, 
za novo ciljno skupino in z osveženo vsebino. 

Na oddelku za cicibane bodo redno izpostavljane nove kvalitetne slikanice, ki so v pomoč staršem in 
otrokom pri izbiri knjig za branje. 

Na oddelku za najmlajše se bo na različne načine opozarjalo na nagrajene knjige (ilustratorji, izvirno 
slovensko besedilo, prevodi, ponatisi znanih avtorjev).  

Vsak mesec bo pripravljena knjižna uganka, ki smo jo poimenovali Detektiv Knjižko. Namenjena je 
spodbujanju branja, opozarjanju na pomembne obletnice slikanic ali avtorjev, spodbujanju branja 
kvalitetnih knjig in sledenju dogodkom v posameznem letnem času. Konec meseca je izžreban 
nagrajenec, ki prejme nagrado. 

V mesecu januarju nadgrajujemo in razširjamo projekt Zelena knjižnica še s programom za otroke. 
Otroci bodo na pravljičnih urah prisluhnili pravljici na temo zdravilnih rastlin. 

Knjižnica bo tedensko izvajala vodene igralne urice, prav tako bo od ponedeljka do petka, predšolskim 
otrokom nudila igrače na oddelku za cicibane, kjer se bodo lahko v spremstvu odraslih z njimi in 
drugimi didaktičnimi pripomočki, ki imajo le čitalniško dostopnost, poigrali. Na oddelku bodo lahko 
tudi samostojno risali ali barvali pobarvanke. 

Knjižnica bo aktivno sodelovala tudi pri Rožmarinkinem prazniku družin, projektu, ki ga običajno v 
začetku julija na območju parka skupno izvajajo Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož 
in zavodi, ki so vabljeni k sodelovanju. 
 

4.2 BRALNA KULTURA IN BRALNA PISMENOST OTROK 
 
Cilji - pridobitev za posameznika, lokalno skupnost, družbo in državo 
Knjižnica prireja motivacijske dogodke za predstavitev branja in sveta literature kot možnosti 
kakovostnega preživljanja prostega časa in s tem pozitivno vpliva na višanje ravni otrokovega razvoja, 
bralne in drugih pismenosti ter učnih dosežkov. Spodbuja razvoj otrok skozi igro in druženje ter 
izboljšuje medkulturno razumevanje. 

Ciljne skupine  
Otroci (okvirno starostno obdobje od 6 do 14 let), starši in drugi, ki skrbijo za otrokov razvoj.  

Kazalci uspešnosti 
 Rezultati dela (število dogodkov, usposabljanj, število izposojenega knjižničnega gradiva). 
 Uporabniki (število ali delež otrok, ki so člani knjižnice, število obiskov otroškega oddelka, 

število obiskov dogodkov (otroci), število udeležencev usposabljanj (starši in drugi)). 
 Percepcija uporabnikov (odzive uporabnikov bomo po prireditvah pridobili z izpolnjenimi 

vprašalniki). 
 Vpliv na uporabnike (število ali delež otrok, ki samostojno uporabljajo knjižnico). Rezultate 

vpliva na uporabnike bomo pridobili z izpolnjenimi vprašalniki. 
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Knjižnica bo po dogovoru za predšolske in osnovnošolske otroke pripravljala bibliopedagoške ure v 
knjižnici – Spoznavam knjižnico in tako promovirala branje in knjižnično dejavnost. V dogovoru s 
šolami in v skladu z njihovim letnim programom bo ponudila bibliopedagoške ure, ciljano 
osnovnošolcem 2. in 3. triade.    

V sodelovanju z vsemi osnovnimi šolami v vseh treh občinah bo knjižnica izvedla projekt Rastem s 
knjigo, namenjen učencem 7. razredov osnovnih šol, katerega cilj je spodbujanje k branju kvalitetnega 
mladinskega leposlovja. V vseslovenski projekt smo vključeni in ga izvajamo od samega začetka, od 
šolskega leta 2006/2007.  

V šolskem letu 2020/21 bo knjižnica osmič izvajala Pikino bralno značko. V njej lahko sodelujejo vsi 
mladi člani knjižnice do vključno 6. razreda osnovne šole. Bralna značka se začne septembra in konča 
septembra naslednje leto. Z dodatnim programom bo knjižnica motivirala otroke k vključitvi.  

Nadaljeval se bo projekt Moja najljubša knjiga. Otrokom omogoča izraziti mnenje o njihovih 
najljubših knjigah skozi vse leto.  

Na mladinskem oddelku bodo na razstavnem panoju sproti predstavljane nove kvalitetne knjige, ki 
bodo v pomoč mladim bralcem pri izbiri literature. 

Na mladinskem oddelku se bodo izpostavljale knjige, ki so dobile različne nagrade na področju 
mladinske literature (leposlovje in stroka). 

8. februarja, na kulturni praznik, bo knjižnica povabila gledališče s predstavo za otroke. 

V primeru povabila, bo knjižnica aktivno sodelovala tudi pri Rožmarinkinem prazniku družin. 

Klanec je družabna namizna igra na temo Ivana Cankarja, namenjena učencem zadnje triade osnovne 
šole. 

Poletni bralni izziv poteka od julija do oktobra. Projekt se izvaja v Knjižnici Ormož kot tudi v krajevnih 
knjižnicah. V bralnem izzivu lahko sodelujejo predšolski in osnovnošolski otroci, ki berejo 15 dni vsaj 
15 minut na dan ali poslušajo osebo, ki jim bere (predšolski otroci).  
 

Preglednica 7: Knjižnični dogodki in projekti v letu 2021 – mladinski oddelek 

DOGODEK, PROJEKT Nosilec 
Število dogodkov 
 oz. obdobje izvajanja 

Pikina bralna značka Nina Šulek, Bernardka Viher, Špela 
Dovečar, Simona Sakelšek 

September 2020 – september 
2021, zaključna prireditev. 

Zelena knjižnica za otroke Bernardka Viher 1 izvedba v vseh enotah. 

Oktober – mesec otroka Nina Šulek, Leonida Šumenjak, 
Bernardka Viher, Simona Sakelšek 

2 dogodka. 

Slovenski kulturni praznik – 
dogodek za otroke 

Nina Šulek, Bernardka Viher 1 dogodek v OK. 

Rožmarinkin praznik družin Nina Šulek, Bernardka Viher Predvidoma se izvede po 
dogovoru z ZTKŠ 1 dogodek. 

Pravljične urice za otroke Nina Šulek, Simona Sakelšek, 
Bernardka Viher, Špela Dovečar, 
Leonida Šumenjak 

Vsak teden v OK, 1-krat 
mesečno v vsaki KK (od januarja 
do junija in od septembra do 
decembra). 

Igralne urice za otroke Leonida Šumenjak, Simona Sakelšek Vsak teden v osrednji knjižnici. 

Knjižničarka obišče vrtec Leonida Šumenjak, Bernardka Viher, 
Špela Dovečar, Simona Sakelšek 

Po vnaprejšnjem dogovoru za 
15 skupin. 

Spoznavam knjižnico – bibliopeda-
goške urice za predšolske otroke in 
učence prve triade 

Leonida Šumenjak, Bernardka Viher, 
Špela Dovečar, Nina Šulek, Simona 
Sakelšek 

Po vnaprejšnjem dogovoru 
obišče knjižnico 10 skupin. 

Detektiv Knjižko Nina Šulek, Bernardka Viher, Simona 
Sakelšek, Špela Dovečar 

Izvede se vsak mesec v vseh 
enotah. 

Bibliopedagoške ure za učence OŠ 
in gimnazije 

Nina Šulek, Bernardka Viher, Simona 
Sakelšek, Marijana Korotaj 

Po vnaprejšnjem dogovoru 
obišče knjižnico 6 skupin. 

Rastem s knjigo za osnovne in Nina Šulek, Simona Sakelšek, Špela (odvisno od generacij), 9 skupin. 
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DOGODEK, PROJEKT Nosilec 
Število dogodkov 
 oz. obdobje izvajanja 

srednje šole Doveč 

Bralni nahrbtnik, Moja najljubša 
knjiga 

Leonida Šumenjak, Nina Šulek, Simona 
Sakelšek 

Izvaja se skozi vse leto v vseh 
enotah. 

Skuhaj si pravljico – praznovanje 
rojstnih dni z otroki iz Vrtca Ormož 

Leonida Šumenjak Izvede se 3-krat v letu. 

Lego zgodbe Simona Sakelšek, Špela Dovečar Izvede se 2-krat v času počitnic. 

Klanec: družabna igra o Ivanu 
Cankarju 

Nina Šulek, Bernardka Viher, Simona 
Sakelšek 

Izvede se po vnaprejšnjem 
dogovoru s šolo. 

Poletni bralni izziv Nina Šulek, Leonida Šumenjak, 
Bernardka Viher 

Poteka od julija do septembra v 
vseh enotah. 

Deca vküp na knižni küp – poletne 
aktivnosti za otroke 

Nina Šulek, Bernardka Viher, Špela 
Dovečar, Simona Sakelšek, Leonida 
Šumenjak 

Poteka zadnjih 14 dni v avgustu  
v dopoldanskem času na letni 
terasi knjižnice. 

Aktivnosti v letu 2021 
Predlogi dejavnosti za otroke in mladino, ki jih načrtujemo ob ugodnejših epidemioloških razmerah v 
letu 2021: 

 Obisk pasjih prijateljev, ki bi jim brali na letni terasi knjižnice. 
 Fotografski natečaj na izbrano temo; objava na Facebooku in glasovanje občinstva. 
 Literarni in likovni natečaj na izbrano temo. 
 Bralni klub za mlade. 
 Kino za mlade, projekcija popularnih filmov poleti na prostem, lahko tudi čez leto. 
 Pravljična noč v knjižnici na dan kulture 3. 12. 
 Srednjeveški dan v knjižnici. 
 Serije literarnih delavnic za mlade, ki bi se zaključile z izdajo zbornika prispevkov. 
 Ure za odklop po šolah in filmski dopoldnevi za mlade iz osnovnih šol in gimnazije. 

 
 

4.3 RAZVIJANJE BRALNE KULTURE PRI UPORABNIKIH S POSEBNIMI POTREBAMI 
Knjižnica se trudi odzivati na potrebe lokalnega okolja in njegovih prebivalcev, zato se s posebno 
skrbnostjo odziva na potrebe uporabnikov z manj priložnostmi in s posebnimi potrebami. S projekti 
spodbujanja bralne kulture, z bibliopedagoškimi urami, s prilagojenimi pravljičnimi in pogovornimi 
urami je pripravljena sodelovati z organizacijami, društvi ali posamezniki, ki skrbijo za kvaliteto 
življenja in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, ter širiti zavedanje o pomenu in pozitivnih 
učinkih branja tudi v ciljni skupini ljudi z motnjami v duševnem razvoju, s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami, z gibalno oviranostjo, učnimi težavami in s težavami staranja. 

Knjižnica bo organizirala in izvajala samostojen projekt za učence s posebnimi potrebami – Potovanje 
v pravljični svet za učence posebnega programa. V okviru tega bo knjižničarka vsak mesec, za skupino 
učencev OŠ Stanka Vraza, pripravila poseben program s pravljično urico in na tak način knjigo in 
pravljico nazorno približala tudi tej skupini uporabnikov. 

Učenci Osnovne šole Stanka Vraza bodo v šolskem letu 2020/21 nadaljevali s sodelovanjem v 
projektu, ki smo ga poimenovali Beremo s Piko Nogavičko (Pikina bralna značka). Knjižnica bo 
učiteljem šole pomagala prilagoditi program, da bodo učenci lahko sodelovali in osvojili Pikino bralno 
značko. 
 

Preglednica 8: Dogodki in projekti za uporabnike s posebnimi potrebami – mladina 

DOGODEK, PROJEKT Nosilec 
Število dogodkov 
oz. obdobje izvajanja 

Potovanje v pravljični svet za 
učence posebnega programa 

Leonida Šumenjak, Nina Šulek  Izvede se 6-krat v letu.  

Beremo s Piko Nogavičko Leonida Šumenjak, Simona Sakelšek,  
Nina Šulek 

Oktober 2020 – oktober 2021, 
zaključna prireditev. 
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4.4 RAZVIJANJE BRALNE KULTURE PRI ODRASLIH UPORABNIKIH 
Oblikovanje in utrjevanje bralnih navad odraslih sodi med temeljne naloge knjižnice kot pomembnega 
kulturnega in družabnega središča. Podpiranje razvoja bralne kulture in bralne pismenosti odraslih 
spodbuja branje kot estetsko, etično, spoznavno, terapevtsko in sprostitveno izkušnjo in s tem krepi 
ustvarjalni razvoj ter kakovostno preživljanje prostega časa posameznika.  

Z izvedbo raznovrstnih projektov in prireditev knjižnica spodbuja branje, zadovoljuje kulturne in 
socialne potrebe širokega kroga uporabnikov in promovira delovanje knjižnice. Skrbi za promocijo 
pozitivnega odnosa do branja, razvoj bralnih interesov in bralne pismenosti. Spodbuja kritično 
mišljenje, izmenjavo bralnih izkušenj in ustvarjalnost v različnih izraznih oblikah. 

Cilji - pridobitev za posameznika, lokalno skupnost, družbo in državo 
Z izvajanjem načrtovanih aktivnosti bomo sledili ciljem primarne knjižnične vloge bralna kultura in 
bralna pismenost odraslih ter poskrbeli za kakovostnejše preživljanje prostega časa,  kulturni razvoj 
lokalne skupnosti, večjo vključenost prebivalcev v življenje lokalne skupnosti, kulturno povezanost 
znotraj slovenskega prostora, vplivali na osebni razvoj posameznika in spodbujali medkulturno 
razumevanje. 

Višala se bo raven bralne pismenosti in posledično se bo izboljševalo obvladovanje zahtev 
vsakdanjega življenja (izpolnjevanje npr. starševskih vlog, delovnih zahtev).  

Ciljne skupine  
Odrasli, odrasli prebivalci z nižjo ravnijo bralne pismenosti in starostniki.  

Kazalci uspešnosti 
 Rezultati dela (število izvedenih aktivnosti, število enot izposojenega knjižničnega gradiva). 
 Uporabniki (število udeležencev izvajanih aktivnosti). 
 Percepcija uporabnikov (z vprašalniki bomo merili odzive uporabnikov, ki so v knjižnici našli 

primerno branje, ki so zadovoljni s podporo knjižničnega osebja pri izboru gradiva , s 
knjižnično zbirko in z aktivnostmi, ki jih izvaja knjižnica). 

 Vpliv na uporabnike (število uporabnikov, ki lažje izpolnjujejo zahteve poklicnega življenja, ki 
so seznanjeni z delom poprej nepoznanega avtorja ali z delom o poprej nepoznani tematiki). 
Rezultate vpliva na uporabnike bomo pridobili z izpolnjenimi vprašalniki. 

Aktivnosti v letu 2021 
Za doseganje zadanih ciljev bo knjižnica še naprej izvajala in nadgrajevala že uvedene projekte 
spodbujanja bralne kulture pri odraslih:  

 Literarni večeri (predstavitve avtorjev in del) -  tudi v letu 2021 bo skrbela za promocijo 
kvalitetne sodobne literature. V sodelovanju z založbami in samostojno si prizadeva v goste 
pridobiti slovenske literate in pomembne osebnosti, ki zadostijo pričakovanjem kvalitete in 
raznolikosti bralnih okusov, razmišljanj, stališč in pogledov na družbeno življenje. 

 Bralna značka za odrasle – 16. leto izvajanja bo knjižnica stopila na samostojno pot in  
pripravila svoj bralni seznam, ki bo prilagojen posebnostim lokalnega okolja, potrebam in 
željam domačih bralcev. Potekala bo od februarja do maja, ob zaključku (junija) je izvedena 
prireditev s svečano podelitvijo priznanj. 

 Bralni klubi – potekajo v Središču ob Dravi, pri Svetem Tomažu in v Ormožu,  srečujejo se 
najmanj enkrat mesečno, izvajajo se v obliki študijskih krožkov. Člani si sami določajo 
obravnavane vsebine, bralne izzive, učne in akcijske cilje.  

 Srečanja v Domu starejših občanov – v Ormožu in pri Svetem Tomažu se izvajajo mesečna 
srečanja s skupino varovancev, na katerih se promovira gradivo iz zbirke, se izvaja ciljni 
skupini prilagojena oblika Bralne značke za odrasle in se tako širi bralna kultura med 
varovanci. 

 Dan odprtih vrat ormoške knjižnice - na slovenski kulturni praznik, 8. februarja,  knjižnica 
omogoči obisk na dela prosti dan in s pestrim kulturnim programom opozori na pomembno 
poslanstvo kulturne ustanove v lokalni skupnosti.  
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 Slovenski dnevi knjige in Noč knjige – ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprila, se knjižnica  
aktivno vključi v vseslovensko akcijo. 

 Poletno branje – zaposleni pripravijo izbor gradiva za čim širši krog bralnih okusov. 
 Knjige na dopustu – v najbolj vročih mesecih uredimo kotiček za odpisane knjige in serijske 

publikacije na letnem kopališču.  
 Dnevi poezije in vina  - knjižnica se pridružuje mednarodno uveljavljenemu festivalu, ki se 

avgusta odvija na Ptuju, po različnih krajih Slovenije in v zamejstvu. V Ormožu gostimo večer 
pesniškega branja v maternem jeziku gostov in v slovenskem prevodu. 

 Teden splošnih knjižnic - ob praznovanju dneva slovenskih splošnih knjižnic (20. novembra) 
se pridruži vseslovenskemu projektu Združenja splošnih knjižnic, ki vsako leto pripravi 
usmeritve in skupne teme praznovanja branja in druženja v knjižnici.  

 Ta veseli dan kulture – na rojstni dan Franceta Prešerna, 3. decembra, s kulturnim dogodkom 
spomnimo na pomen kulture in branja.  

 Literarni, fotografski ali likovni natečaj – knjižnica z razpisanim natečajem na izbrano temo 
motivira in spodbuja ciljne skupine k ustvarjalnosti v različnih izraznih oblikah (ustvarjanje 
besedil, fotografij, likovnih del, videa).  

 Filmski večeri oz. Filmska bralna značka (v sodelovanju z distributerji predvaja izbor 
kvalitetnih filmov, npr. filme po knjižnih predlogah, nagrajene filme in filmske klasike ter 
pripravi izhodišča za pogovor po ogledu o filmu) – knjižnica spodbuja razvoj filmske 
pismenosti, kritično vrednotenje avdiovizualne kulture, krepi poznavanje klasičnih del 
nacionalne in svetovne filmske kulture. Podobno, kot se izvaja bralna značka za odrasle, se 
izvede tudi filmska bralna značka. 

 Odpisane knjige na tržnici – s stojnico odpisanih knjig na tržnici in promocijskim materialom 
knjižnice se opozarja na pomen branja in omogoča vstop knjigam v različne domove, tudi za 
nečlane knjižnice. 

 Knjižnica bo oblikovala in izvajala nove programe,  s katerimi se bo posebej osredotočila na 
pridobivanje novih članov iz določenih ciljnih skupin, pri katerih želi povečati včlanjenost in 
obisk knjižnice. 

 

K spodbujanju branja knjižnica pristopa tudi s promocijo novo nakupljenega gradiva. Mesečno 
pripravlja sezname novosti (objava na spletni strani, obveščanje preko e-pošte). Novo pridobljeno 
gradivo sproti pregledno razvršča po posameznih razstavnih poličkah v vseh prostorih knjižnice. 
Novitete, ki jih še posebej priporoča v branje, predstavlja tudi na svoji spletni strani s sliko in opisom. 
V obliki razstavljenega gradiva na panojih uporabnike sproti obvešča o nominirancih in aktualnih 
nagrajencih literarnih del. Mesečno pripravlja radijsko oddajo, v kateri poslušalce seznanja z 
literarnimi novostmi in zanimivimi predlogi za branje. 
 

Preglednica 9: Knjižnični dogodki in projekti razvijanja bralne kulture pri odraslih v letu 2021 

DOGODEK, PROJEKT Nosilec   
Število dogodkov  
oz. obdobje izvajanja  

Literarni večeri Marijana Korotaj, Milica Šavora, 
Marinka Vnuk 

6 izvedb.  

Bralna značka za odrasle Branka Vočanec, Marinka Vnuk, 
Marijana Korotaj 

Izvaja se v vseh enotah,  
8. februar-maj 2021, zaključni 
dogodek junija v OK. 

Slovenski dnevi knjige z Nočjo knjige Marijana Korotaj, Nina Šulek 1 do 2 dogodka v tednu, ko 
poteka projekt.  

Knjige na dopustu Branka Vočanec, Rudi Pevec Pripravi se v juniju. 

Poletno branje vsi zaposleni Pripravijo izbor v juniju. 

Teden slovenskih splošnih knjižnic Marijana Korotaj, Nina Šulek 2 dogodka v tednu 
praznovanja (okrog 20. 11.). 

Ta veseli dan kulture Marijana Korotaj, Damjan Rizman 1 dogodek. 

Slovenski kulturni praznik,  Dan odprtih 
vrat ormoške knjižnice 

Željka Nardin - Milovanović, 
Marijana Korotaj, Nina Šulek 

1 dogodek za odrasle  8. 
Februarja. 
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DOGODEK, PROJEKT Nosilec   
Število dogodkov  
oz. obdobje izvajanja  

Bralne ure in pogovori v CSO (Ormož, 
Sveti Tomaž) 

Željka Nardin – Milovanović, 
Branka Vočanec, Bernardka Viher 

10 srečanj v letu 

Bralni klub za odrasle (Ormož, Središče 
ob Dravi, Sveti Tomaž) 

Marijana Korotaj, Marinka Vnuk, 
Bernardka Viher 

Mesečna srečanja. 

Dnevi poezije in vina 
 

Marijana Korotaj, Simona Sakelšek Avgust 2021. 

Literarni, fotografski ali likovni natečaj Marijana Korotaj, Nina Šulek, 
Marinka Vnuk 

2 natečaja. 

Filmski večeri oz. Filmska bralna značka Marijana Korotaj, Rudi Pevec, 
Marinka Vnuk 

Začetek leta. 

Priložnostne razstave v vitrinah Nina Šulek, Marijana Korotaj 3 priložnostne razstave. 

Odpisane knjige na tržnici Branka Vočanec, Rudi Pevec  
 
 

4.5 PRIDOBIVANJE ZNANJA 
Knjižnica obiskovalcem nudi možnost aktivnega, ustvarjalnega in kvalitetno preživetega prostega časa 
in v lokalni skupnosti predstavlja »vrata do znanja«. Skrbi za razvoj različnih oblik pismenosti. 
Pripravlja izobraževanja, predstavitve strokovnih knjig, organizira predavanja strokovnjakov z 
različnih področij in delavnice, namenjene pridobivanju raznih znanj, veščin in spretnosti (tudi v obliki 
študijskih krožkov). Prebivalcem nudi podporo pri učenju in izobraževanju, tako učenju iz lastnega 
interesa kot učenju zaradi zahtev dela ali formalnega izobraževanja. Knjižnica tako uveljavlja pozitiven 
odnos do učenja, spodbuja prebivalce k učenju in kritičnemu mišljenju, jih informira, usmerja k 
različnim izobraževalnim programom ali oblikam in svetuje pri izboru učnih tem. Spremlja in upošteva 
izobraževalne potrebe iz okolja lokalnega okolja in aktualne trende ter temu prilagaja program dela. 

Cilji - pridobitev  za posameznika, lokalno skupnost, družbo in državo 
Knjižnična vloga spodbuja k pridobivanju novih znanj, kompetenc, spretnosti in veščin za uresničenje 
potencialov posameznika, izboljšanje možnosti v življenju in v poklicu ter omogoča  ustvarjalno 
preživljanje prostega časa. Z brezplačnim nudenjem programov in aktivnosti omogoča enako 
dostopnost vsem zainteresiranim. 

Z izvajanimi aktivnostmi pripomore k višanju ravni znanja v lokalnem okolju, spodbuja večjo 
produktivnost, ustvarjalnost, sodelovalno kulturo, vključenost v družbeno življenje, razvoj družbe in 
večjo kohezijo. 

Ciljne skupine  
Vse ciljne skupine.  

Kazalci uspešnosti 
 Rezultati dela (število izposojenih enot knjižničnega gradiva, število obiskov knjižnice za 

namen učenja, število izobraževalnih oblik, število udeležencev izobraževalnih oblik). 
 Uporabniki (število prebivalcev, ki so uporabili knjižnico za namen učenja). 
 Percepcija uporabnikov (število uporabnikov, ki so izjavili, da je knjižnična zbirka za namen 

vseživljenjskega učenja zelo dobra ali odlična, število uporabnikov, ki so izjavili, da je bila 
pomoč knjižnice pri iskanju gradiva ali pri odgovarjanju na vprašanje zelo dobra ali odlična). 

 Vpliv na uporabnike (število uporabnikov, ki so dosegli učni cilj, se naučili neke veščine, število 
uporabnikov, ki so se poučili o neki tematiki). 

Aktivnosti v letu 2021 
Še naprej bomo izvajali in nadgrajevali do sedaj uvedene programe: 

 Zelena knjižnica – Četrtkovi zeleni popoldnevi: Tudi v letu 2021 bo knjižnica nadaljevala z 
aktivnostmi osveščanja javnosti in širjenja zavesti o trajnostnem razvoju ter nujnosti skrbi za 
okolje. V poletnem času bo že šesto leto zapored potekal sklop predavanj, delavnic in drugih 
oblik izobraževanja, ki je namenjeno promociji strokovne literature, zdravega življenjskega 
sloga in vseživljenjskemu učenju. Obstoječ projekt bo smiselno nadgrajevala z novimi 
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programi v skladu s knjižnično dejavnostjo (izmenjava semen in sadik) in nadaljevala  
sodelovanje s knjižnicama v Šibeniku in Rijeki.  

 Strokovna predavanja, tečaji, delavnice o različnih temah s področij ekologije, 
naravovarstva, vrtnarstva, prehrane, zdravega življenjskega sloga, pozitivne psihologije, 
osebnostne rasti, vzgoje in aktualnih družbenih razmer.  

 Za namen pridobivanja in motiviranja prebivalcev knjižnica sodeluje na prireditvah promocije 
izobraževanja (Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja). 

 Knjižnica organizira izobraževalne aktivnosti za določene ciljne skupine (predavanja, 
predstavitve knjig za čebelarje, pedagoške delavce, športne pedagoge …). 

 S študijskimi krožki širi vseživljenjsko učenje in nudi podporo pri izmenjavi znanj med 
posamezniki. 

 Knjižnica aktivnosti pridobivanja novih znanj podpira s tematsko izpostavljenim gradivom.  
 

Preglednica 10: Knjižnični dogodki in projekti pridobivanja znanj v letu 2021 – odrasli. 

DOGODEK, PROJEKT Nosilec   
Število dogodkov  
oz. obdobje izvajanja 

Strokovna predavanja na temo 
osebnostna rast, vzgoja 

Nina Šulek, Damjan Rizman 2 predavanji. 

Strokovna predavanja na temo aktualnih 
družbenih razmer 

Marijana Korotaj, Rudi Pevec 1 predavanje. 

Strokovna predavanja na temo zdravega 
načina življenja, ekologije, vrtnarstva, 
prehrane 

Bernardka Viher, Marijana Korotaj 2 predavanji.  

Pozitivna psihologija  Marijana Korotaj, Simona Sakelšek 2 strokovni predavanji. 

Zelena knjižnica – Četrtkovi zeleni 
popoldnevi  

Bernardka Viher, Marijana Korotaj,  9 dogodkov v juliju in avgustu. 

Ustvarjalne delavnice (možnost izvajanja 
v študijskem krožku) 

Nina Šulek, Simona Sakelšek, 
Bernardka Viher, Špela Dovečar 

Izvedejo se v vseh enotah. 

 
 

4.6 INFORMACIJSKO IN RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 
Cilji - pridobitev za posameznika, lokalno skupnost, družbo in državo 
Namen informacijskega in računalniškega opismenjevanja je pridobivanje znanja o uporabi 
informacijskih virov, uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (strojna oprema, programska 
oprema) in pridobivanju znanja za samostojno uporabo informacijskih virov in storitev, dostopnih 
preko interneta. 

Da bi knjižnica svojim uporabnikom lahko to znanje ponudila, sama ali v sodelovanju z zunanjimi 
izvajalci, organizira in izvaja izobraževanja za razvoj informacijske in računalniške pismenosti. 
Prebivalce spodbuja k učenju, jim svetuje in pomaga, po potrebi napoti na druga primerna 
izobraževanja. V lokalni skupnosti uveljavlja razumevanje poslanstva knjižnice kot »vrat do znanja«, 
zato se proaktivno odziva s knjižničnim gradivom, izobraževalnimi oblikami in drugimi storitvami. 

Pridobljena znanja uporabnikom omogočajo, da vedo samostojno uporabljati različne informacijske 
vire in informacije. Tudi uporaba strojne in programske opreme na napravah jim ni tuja. Zaradi tega 
so uspešnejši pri doseganju učnih in drugih osebnih ciljev, njihove odločitve so bolj argumentirane, 
bolj so izobraženi, ustvarjalnejši in produktivnejši v osebnem in družbenem življenju kot tudi na 
delovnih mestih. 

Ciljne skupine  
Vse ciljne skupine. 

Kazalci uspešnosti 
 Rezultati dela (število skupinskih izobraževalnih oblik (v knjižnici, na daljavo), število 

individualnih usposabljanj uporabnikov (v knjižnici, na daljavo)). 
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 Uporabniki (število udeležencev skupinskih izobraževalnih oblik, število in/ali delež 
prebivalcev, ki so izjavili, da uporabljajo knjižnico za učenje iskanja, uporabe in vrednotenja 
informacij). 

 Percepcija uporabnikov (število in/ali delež uporabnikov, ki so pozitivno ocenili izobraževalno 
obliko, število in/ali delež uporabnikov, ki so pozitivno ocenili podporo knjižničnega osebja). 

 Vpliv na uporabnike (število in delež uporabnikov, ki znajo poiskati informacije v knjižnici, 
njenem katalogu, informacijskih virih in na internetu, število in delež uporabnikov, ki jim 
dosežena raven informacijske pismenosti omogoča doseganje osebnih ali učnih ciljev, število 
in delež učencev, dijakov, študentov, ki samostojno uporabljajo informacijske vire v knjižnici, 
število in delež uporabnikov, ki jim dosežena raven znanja omogoča samostojno uporabo 
strojne ali programske opreme). 

Trenutno izvajane aktivnosti 
Knjižnica izvaja informacijsko opismenjevanje osnovnošolcev skozi obiske, kjer jim prikaže delovanje 
sistema COBISS+ ter pripravi naloge, pri katerih morajo poiskati na knjižnih policah določeno gradivo. 

Pri srednješolcih je poudarek na predstavitvi sistema COBISS+, prav tako pa uporaba e-knjig na 
portalu Biblos. 
Tudi pri odraslih uporabnikih narašča zanimanje za e-knjige, ki se je še posebej povečalo v času 
spomladanske karantene, ko so bile vse knjižnice po Sloveniji zaprte in je bralcem kot edina 
alternativa ostalo prebiranje elektronskih knjig na portalu Biblos. Izkazalo se je, da za prebiranje ni 
nujno potreben namenski bralnik, ampak je dovolj že tudi pametni telefon, še raje manjša tablica. 

Knjižnica ima na voljo tudi 5 bralnikov, ki si jih lahko člani brezplačno izposodijo. 

Konec letošnjega leta se je pojavila še nova vrsta e- knjig, t. i. zvočne knjige, ki jih namesto prebiranja 
poslušamo. 

Knjižnica nudi tudi brezplačno uporabo portala PressReader, ki pa zaradi majhne ponudbe slovenskih 
revij, dejansko samo dveh, ni bil uporaben za širše množice. Poleti tega leta se je nabor časopisov 
povečal, zato postaja zanimivejši širšemu krogu bralcev, ampak predvsem odraslim. Vseeno so pa 
izmed slovenskih revij zastopani samo časniki. 

Aktivnosti v letu 2021 
 Uporaba COBISS+: Za uspešno uporabo knjižnice je nujno potrebno poznavanje sistema 

COBISS+, to je kataloga knjižničnega gradiva, v katerega je vključen tudi Moj profil COBISS, 
nam bolj znan kot prejšnja Moja knjižnica. Ker se sistem ves čas posodablja in nadgrajuje z 
novimi funkcionalnostmi, je potrebno o njih obveščati ciljne uporabnike. Sem sodi tudi 
uporaba mobilne aplikacije mCOBISS. 

 Izposoja e-knjig: Večji poudarek je treba nameniti tudi predstavitvi e-knjig. Letošnja 
spomladanska karantena je pokazala, da je bila v času zaprtja knjižnic izposoja e-knjig zelo 
dobra alternativa klasičnim knjigam, poleg branja na namenskem bralniku pa jih je mogoče 
udobno prebirati tudi na mobilnem telefonu, še raje na manjšem tabličnem računalniku. 
Enako se je uporabnost e-knjig pokazala v primeru Cankarjevega tekmovanja, ko so v knjižnici 
pošli vsi fizični izvodi gradiva. 

 Izposoja zvočnih knjig: Konec leta se je knjižnica vključila v sistem Audibook, portal za izposojo 
zvočnih knjig. Ker je storitev še nepoznana, jo je potrebno vsem ciljnim skupinam šele 
predstaviti. Storitev je zanimiva za vse cilje skupine. 

 Portal PressReader: Ker se tudi funkcionalnost portala razvija, prav tako pa je na njem vse več 
slovenskih časopisov, ga je potrebno bolje predstaviti ciljni publiki, ki je zaradi narave 
objavljenih časopisov pretežno odrasla. 

 Individualne potrebe po informacijskem znanju: Občasno se pri posameznih uporabnikih 
pokažejo potrebe po specifičnem znanju, kot je npr. odprtje novega poštnega računa, pomoč 
pri sestavljanju in oblikovanju raznih besedil (npr. prošnja za delo), skeniranje dokumentacije 
in njena pretvorba v digitalno obliko, primerno za pošiljanje preko spleta, praktična uporaba 
mobilnih naprav. Take stvari je najbolje urejati individualno z vsakim uporabnikom posebej. 
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Preglednica 11: Dogodki in projekti, vezani na informacijsko in računalniško opismenjevanje 

DOGODEK, PROJEKT Nosilec   
Število dogodkov  
oz. obdobje izvajanja 

Delavnice namenjene informacijskemu 
opismenjevanju  

Damjan Rizman, Špela Dovečar, 
Nina Šulek 

V skladu z zanimanjem skupin 
2 delavnici v letu. 

Uporaba Biblosa in Audibooka  – 
delavnice za mladino in odrasle, 
promocija portala 

Damjan Rizman, Špela Dovečar, 
Nina Šulek 

2 delavnici v letu. 

Uporaba portala PressReader – 
delavnice za mladino in odrasle, 
promocija portala 

Damjan Rizman, Špela Dovečar, 
Nina Šulek 

2 delavnici v letu. 

 
 

4.7 DOMOZNANSKA DEJAVNOST 
Namen domoznanske dejavnosti v knjižnici je spodbujanje zanimanja za lokalno okolje, skrb za 
ohranjanje vrednot lokalnega okolja, spodbujanje zavedanja pripadnosti  lokalni skupnosti, podpora 
razumevanju, raziskovanju  skupnosti  in gradnji njene identitete. 

Knjižnica zbira, hrani in posreduje domoznansko gradivo in informacije, gradi informacijske vire, 
omogoča in spodbuja objavljanje domoznanskega gradiva na spletu, predstavlja gradivo, objavlja 
lastne domoznanske publikacije, ozavešča o kulturni in naravni dediščini lokalne skupnosti in seznanja 
z lokalnim dogajanjem ter promovira uporabo domoznanskega gradiva in storitev. Pri zbiranju in 
bibliografski obdelavi domoznanskega gradiva upošteva določene kriterije glede vsebine, nastanka in 
avtorstva ter kriterije za bibliografsko obdelavo sestavnih delov publikacij. Zbira in hrani različne vrste 
gradiva: knjige, serijske publikacije, rokopise, notno gradivo, kartografsko gradivo, slikovno gradivo, 
video in filmsko gradivo ter zvočno gradivo, sivo literaturo, drobne tiske, gradivo v elektronski obliki 
in predmete. 

Za knjižnično gradivo te vrste je potrebna ločena postavitev gradiva oz. je oblikovana posebna zbirka 
v posebnem prostoru. 

Cilji - pridobitev za posameznika, lokalno skupnost, družbo in državo 
Poznavanje zgodovine, tradicije, kulturne in naravne dediščine lokalne skupnosti, krepitev identitete 
in kohezije lokalne skupnosti, 

Uporabniki razvijejo posebne kompetence, kot so poznavanje lokalnega okolja, dejavno vključevanje 
v življenje lokalnega okolja, pozitiven odnos in zavedanje o pomenu domoznanstva za prebivalce 
lokalne skupnosti, poznavanje zgodovine, osebnosti in aktualnih razmer v lokalnem okolju, 
poznavanje drugih deležnikov v lokalnem okolju ter sposobnost povezovanja različnih znanstvenih 
področij. 

Ciljne skupine 
Vse ciljne skupine. 

Kazalci uspešnosti 
 Rezultati dela (število izposoj in uporabe domoznanskega gradiva, število domoznanskih 

prireditev in razstav). 
 Uporabniki (število in delež določenih uporabnikov, ki so pridobili nova znanja o lokalni 

skupnosti; število in delež določenih uporabnikov, ki so razvili pozitiven odnos do lokalne 
skupnosti). 

 Percepcija uporabnikov (število in/ali delež prebivalcev/uporabnikov, ki so izjavili, da jim je 
knjižnica pomagala pri razumevanju lokalne skupnosti, pri njihovem raziskovanju lokalne 
skupnosti; število in/ali delež prebivalcev/uporabnikov, ki so izjavili, da jim je knjižnica nudila 
podporo pri iskanju in uporabi domoznanskega gradiva). 

Aktivnosti v letu 2021 
Organizacija dogodkov z namenom ozaveščanja o pomenu kulturne in naravne dediščine ter 
zgodovine lokalne skupnosti, ozaveščanje o pomenu domoznanskega gradiva v knjižnici in motiviranje 



   Program dela Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2021 

20 

prebivalcev za zbiranje domoznanskega gradiva (predavanje na teme, povezane z lokalno skupnostjo, 
okrogle mize, organizacija prostovoljnega zbiranja gradiva). 

Aktivnosti, povezane z izposojo domoznanskega gradiva: 

 Pri poslovanju je potrebno upoštevati pravila uporabe občutljivega in dragocenega 
domoznanskega gradiva in posebne pogoje zaščite in varovanja gradiva. 

 Upoštevati je potrebno tudi pravila glede varovanja avtorskih pravic, v skladu z določili 
avtorskopravne zakonodaje. 

 

Pri izvajanju domoznanske dejavnosti se bo knjižnica povezovala s posamezniki, muzeji, galerijami, 
arhivi, izobraževalnimi ustanovami ter z ljubiteljskimi in profesionalnimi društvi. Strokovno se bo 
sodelovalo z osrednjo območno knjižnico, Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. Knjižnica bo sodelovala tudi v 
projektih lokalne skupnosti. 
 

Preglednica 12: Dogodki in projekti domoznanske dejavnosti 

DOGODEK, PROJEKT Nosilec   
Število dogodkov  
oz. obdobje izvajanja 

Predstavitve ob izidu publikacij lokalnih 
avtorjev 

Marijana Korotaj, Željka Nardin-
Milovanović, Rudi Pevec 

2 predstavitvi. 

Strokovna predavanja v sklopu 
praznovanja občinskega in praznika KS 
Ormož 

Rudi Pevec, Damjan Rizman 2 predavanji. 

Priložnostne razstave ob obletnicah 
(vitrine) 

Marijana Korotaj, Nina Šulek, 
Marinka Vnuk 

2 razstavi. 

 
 

4.8 SPODBUJANJE POVEZOVANJA TER SODELOVALNE KULTURE IN USTVARJALNOSTI V LOKALNI 

SKUPNOSTI 
Knjižnica ciljano povezuje prebivalce v lokalni skupnosti z izborom knjižničnega gradiva, odnosom 
osebja, ustreznimi prostori in dogodki.  Knjižnica zagotavlja prostor, knjižnično gradivo in opremo za 
povezovanje in sodelovanje na različnih  področjih in je generator socialnega kapitala. 

Cilji – pridobitev za posameznika, lokalno skupnost, družbo in državo 
Spodbujanje povezovanja v lokalni skupnosti družbo povezuje, poživlja in pripomore k večji 
vključenosti posameznikov, društev in ustanov v življenje lokalne skupnosti. S tem se veča kakovost 
življenja, omogoča se napredek pridobitnih in nepridobitnih organizacij ter dvig družbene kohezije. 

Ciljne skupine  
Vse ciljne skupine (kulturna društva, nepridobitne organizacije, poslovni subjekti, ustanove).  

Kazalci uspešnosti 
 Rezultati dela (število izvedenih dogodkov za namen povezovanja prebivalcev, število 

izvedenih usposabljanj za namen samostojnega ustvarjanja). 
 Uporabniki (število uporabnikov, ki so uporabili prostore in opremo knjižnice za poslovno 

dejavnost, število uporabnikov, ki so uporabili prostore in opremo knjižnice za samostojno 
ustvarjanje). 

 Percepcija uporabnikov (število uporabnikov, ki so izjavili, da so zadovoljni s podporo 
knjižnice). 

 Vpliv na uporabnike (število in delež določenih uporabnikov, ki samostojno opravljajo 
poslovno dejavnost ali organizirano sodelujejo). 

Aktivnosti v letu 2021 
Z namenom so-organizacije dogodkov ali kvalitetnejše ponudbe organiziranih vsebin, ki utrjujejo 
vlogo knjižnice kot središča družabnega in kulturnega življenja ter ciljno povezujejo prebivalce, se 
knjižnica povezuje z vsemi vzgojno-izobraževalni ustanovami kot tudi z večino delujočih institucij v 
lokalnem okolju.   
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V letu 2021 bo knjižnica pri projektnih dejavnostih sodelovala tudi z drugimi kulturnimi in 
izobraževalnimi ustanovami iz lokalnega okolja: s Centrom starejših občanov Ormož, Pokrajinskim 
muzejem Ptuj-Ormož, z Gimnazijo Ormož, Ljudsko univerzo Ormož,  JSKD OI Ormož, Medobčinsko 
zvezo prijateljev mladine Ormož, z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport, s Psihiatrično 
bolnišnico Ormož, z Zdravstvenim domom Ormož oz. s Centrom za krepitev zdravja, z vsemi vrtci in 
osnovnimi šolami ormoškega območja ter s turističnimi in drugimi društvi (Planinsko društvo Maks 
Meško Ormož, Naravni rezervat Ormoške lagune, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije 
(DOPS). Prav tako sodeluje s podjetniki (Zavod 100% naravno Botanik Ormož) in posamezniki iz 
lokalnega okolja (predavatelji, izvajalci delavnic). S povezovanjem z drugimi organizacijami knjižnica 
pričakuje večje učinke in boljšo povezanost lokalnega okolja pri promociji branja in razvoju bralne 
kulture.  

Na področju promocije bo nadaljevala z dobrim sodelovanjem z lokalnimi in regionalnimi mediji: z 
Radiom Prlek, Radiom Ptuj in Radiom Maxi, s Kabelsko televizijo Ormož, s Štajerskim tednikom, 
Televizijo Maribor, z medijskim portalom Prlekija-on.net in s portalom Kamra.  

Knjižnica nudi podporo ciljnemu povezovanju prebivalcev tudi preko spleta in družbenih omrežij. 

Knjižnica zagotavlja možnosti uporabe prostorov in opreme knjižnice za društveno dejavnost (na 
primer Društvo čebelarjev Ormož je v prostorih knjižnice imelo srečanje društva). 
 

Preglednica 13: Aktivnosti spodbujanja povezovanja ter sodelovalne kulture 

DOGODEK, PROJEKT Nosilec   
Število dogodkov  
oz. obdobje izvajanja 

Pohod v Cerovec Stanka Vraza (PD Maks 
Meško Ormož, OŠ Ivanjkovci, Društvo 
upokojencev Ivanjkovci) 

Marijana Korotaj, Špela Dovečar Maj 2021. 

Teden vseživljenjskega učenja (LUO) Marijana Korotaj, Simona Sakelšek Maj ali september 2021. 

Parada učenja (LUO) Simona Sakelšek, Damjan Rizman September 2021. 

Rastoča knjiga Ormoža (Državni svet RS, 
JSKD OI Ormož, Muzej Ormož) 

Marijana Korotaj November 2021. 

 
 

4.9 SEKUNDARNE KNJIŽNIČNE VLOGE 
Ker je vse knjižnične vloge, glede na dane pogoje, nemogoče izvajati, smo v strateškem načrtu določili 
primarne vloge, katerim bomo posvetili večjo pozornost, ter izbrali sekundarne knjižnične vloge, kjer 
so pogoji za izvajanje precej slabši, obenem jih pa v večji ali manjši meri izvajajo druge ustanove, ki so 
prav tako financirane iz občinskih proračunov.  

Pri bralni kulturi in bralni pismenosti mladostnikov bomo v sodelovanju z ustanovami in klubi 
spodbujali branje za intelektualni, čustveni, socialni in jezikovni razvoj mladostnika, promovirali 
pozitivni odnos do branja, z organizacijo dogodkov izmenjave bralnih izkušenj spodbujali tudi  kritično 
mišljenje ter kakovostno preživljanje prostega časa. Knjižnica bo v dogovoru z Gimnazijo Ormož 
pripravila možnost ogleda knjižnice v okviru projekta Rastem s knjigo. Obiščejo nas dijaki 1. letnika 
ormoške gimnazije (tudi program predšolske vzgoje).  

V knjižnični vlogi informacijsko središče lokalne skupnosti knjižnica odgovarja na vprašanja različnih 
zahtevnosti za različne namene in je verodostojni ponudnik informacij v okviru svojih razpoložljivih 
virov. Knjižnica nudi podporo prebivalcem ter organizacijam v lokalni skupnosti pri pridobivanju, 
vrednotenju in uporabi informacij s specialnih področij. 

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, z nudenjem podpore pri učenju 
slovenskega jezika, spoznavanju slovenske kulture in družbene ureditve ter z ozaveščanjem 
prebivalcev lokalne skupnosti o socialnih, državljanskih in potrošniških pravicah.  

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 
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gradivo, ki prebivalcem omogoča razumeti javne zadeve, jih kritično presojati in utemeljiti njihove 
odločitve glede javnih zadev. Knjižnica zagotavlja gradivo sama ali iz knjižničnega sistema, 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. 
 
 

5. PROMOCIJA DEJAVNOSTI 
Na uspešnost knjižnice zelo vpliva njena pozitivna podoba v javnosti ter vrednote, za katere se 
zavzema, jih podpira in jih uresničuje. Naš cilj je, da beseda o knjižnici in o tem, kaj ponuja, doseže 
uporabnika oz. vsakega prebivalca treh občin soustanoviteljic ter širšega gravitacijskega okolja 
knjižnice in ga privabi v naše prostore, da postane redni uporabnik storitev. Za to bomo še naprej 
uporabljali različna sredstva: medije, zaposlene, promocijsko gradivo, partnerje knjižnice, projekte in 
dejavnosti ter najnovejše in zanimivo knjižnično gradivo. 

Področje promocijske dejavnosti zajema: 

 promocijo knjižnice in njenih storitev; 
 promocijo knjižničnega gradiva; 
 promocijo knjižničnih dogodkov; 
 promocijo branja. 

 

Načini izvajanja promocijske dejavnosti  

Vzpostavljala se bodo različna partnerstva in sodelovanje z vsemi kulturnimi in vzgojno-
izobraževalnimi ustanovami, organizacijami in društvi ter lokalnimi skupnostmi pri skupnih projektih. 

Prepoznavnost knjižnice in njenih storitev se bo zagotavljala z že uveljavljenimi uspešnimi oblikami 
promocije, posodabljanjem le-teh ter z iskanjem novih informacijsko-komunikacijskih sredstev in 
oblik, ki jih med drugim omogoča tehnološki razvoj. 

Skrbelo se bo za pozitivno podobo knjižnice v javnosti, za promocijo katere bodo kot glavni promotorji 
skrbeli zaposleni sami. 

S pomočjo projektov, ki jih izvajamo, še zlasti s projektom Zelena knjižnica, se bo povečala 
prepoznavnost ormoške knjižnice v slovenskem in mednarodnem prostoru, kar bo hkrati povečalo 
tudi prepoznavnost lokalne skupnosti. 
 

OBLIKE PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI 
Uporabnike bomo še naprej redno nagovarjali preko lokalnih in regionalnih medijev, in sicer: Radia 
Prlek, KTV Ormož, Štajerskega tednika, spletne strani Občine Ormož, medijskega portala Prlekija-
on.net, portala Napovednik.com, Radia Ptuj, Radia Maksi, TV Maribor, portala Kamra, časopisa Večer 
ter ob priložnostih tudi v drugih časopisih ali spletnih portalih. 

Delo knjižnice se bo redno predstavljalo v občinskih časopisih, Ormoških novicah, Sredici in Biltenu 
Občine Sveti Tomaž. 

Najpomembnejše sredstvo obveščanja še naprej ostaja domača spletna stran oz. spletišče 
(http://www.orm.sik.si), ki se dnevno dopolnjuje z novimi vsebinami. Je naše okno v svet, katerega 
prvega uporabijo predstavniki organizacij, ustanov, zavodov, društev in medijev, ko iščejo zanesljive, 
točne in aktualne informacije o knjižnici. Je informacijsko središče in obenem tudi učinkovito sredstvo 
promocije. 

S povezavo do obrazca, ki se nahaja na spletišču knjižnice, se lahko uporabniki prijavijo na prejemanje 
e-novic, ki se pošiljajo s pomočjo spletne platforme MailChimp. Na ta način uporabniki prejemajo 
pomembna splošna obvestila o delovanju knjižnice, prireditvah za odrasle in otroke ter dvakrat 
mesečno o knjižnih novostih. 

Družbena omrežja postajajo vse pomembnejši del vsakdanjika, za uporabnike pa predstavljajo 
možnost, kjer lahko tudi sami izrazijo svoje mnenje in sodelujejo pri oblikovanju knjižnične dejavnosti 
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oz. ponudbe. Zato se bo knjižnica še naprej trudila, da ostane prisotna na omrežjih, kot sta Facebook, 
Instagram, v prihodnosti tudi Twitter.  

V letu 2019 smo v sodelovanju z Radiom Prlek pričeli pripravljati mesečno radijsko oddajo knjižnice, 
s katero lahko uspešno predstavimo tako svoje storitve kot tudi posamezne knjižne novosti širšemu 
krogu poslušalcev. 

Zaradi potreb, ki so se pokazale v času epidemije COVID-19, se je ustvaril tudi YouTube kanal knjižnice, 
na katerem lahko objavljamo številne virtualne vsebine, kot so virtualne pravljične ure, predstavitveni 
filmi o knjižnici, različni literarni utrinki in pogovori z avtorji.   

Prav tako se vse osnovne informacije o knjižnici in njenih storitvah, od obratovalnega časa do 
prireditvene dejavnosti, objavljajo v okviru najpogosteje uporabljanega spletnega iskalnika Google, 
kjer nam Google MyBusiness omogoča urejanje lastnega profila.  

V tiskani obliki pripravljamo zloženke z osnovnimi informacijami o knjižnici in njenih enotah, storitvah, 
ki jih ponuja (Moja knjižnica), in dogodkih ter projektih (Pikina bralna značka, Bralni nahrbtnik, Bralna 
značka za odrasle …). Na voljo so v prostorih knjižnice na pultu, ki je namenjen izposoji gradiva, ter 
raznih vidnih mestih v vseh knjižnicah.  

Ker bo v letu 2021 prireditvena dejavnost zagotovo zopet zaživela, se bodo podobno še naprej 
oblikovali in natisnili mesečni napovedniki dogodkov, vabila v obliki letakov in plakatov, zloženke in 
priložnostne bralne kazalke s podatki knjižnice. Na voljo bodo v prostorih vseh organizacijskih enot 
knjižnice, v prostorih drugih ustanov (v vrtcih, šolah, glasbeni šoli, zdravstvenem domu, TIC-u, na 
MCO-ju), poslani bodo na domove naročnikov te vrste obveščanja, plakati pa predstavljeni tudi na 
občinskih plakatnih mestih. 

Promocija knjižnice in knjižničnih dejavnosti se bo ravno tako izvajala z načrtovanimi in izvedenimi 
aktivnostmi ter s programi za različne skupine uporabnikov (bibliopedagoške ure in vodeni ogledi 
knjižnice za različne skupine, pravljične urice, literarni večeri, pogovorni večeri, strokovna predavanja, 
bralne skupine) in s sodelovanjem v projektih (Pikina bralna značka, Rastem s knjigo, Bralna značka 
za odrasle, Teden splošnih knjižnic z Dnevom splošnih knjižnic, Svetovni dan knjige, Noč knjige …). 

Knjižne novosti bodo predstavljene na posebej izpostavljenih policah, dvakrat mesečno na spletni 
strani, s pošiljanjem e-novic o novitetah ter z rednimi objavami na družbenih omrežjih. 

Vsem obiskovalcem knjižnice bo na voljo tudi brezplačna revija Bukla. Bukla je brezplačna revija o 
dobrih knjigah, ki predstavlja in promovira knjižne novosti domačega in tujega leposlovja, 
družboslovja, naravoslovja, poezije, strokovnih literarnih revij, otroške in mladinske literature, 
priročnikov in vse druge  novosti, povezane s knjigami. Pod drobnogled postavlja izstopajoča 
pisateljska peresa in knjižne zbirke ter ostale literarne ustvarjalce.  

Tudi v letu 2021 se bomo povezovali in v sodelovanju z drugimi ustanovami, zavodi in društvi 
organizirali projekte, ki jih izvajamo že leta, kot so npr. Zlati bralci, ter s tem promovirali knjige, 
projekte, vlogo knjižnice in bralne kulture tako v izobraževanju kot v vsakdanjem življenju bralcev. 

Ravno tako bo knjižnica ostajala prepoznavna z vključevanjem v druge lokalne projekte (Rožmarinkin 
festival, Rastoča knjiga Ormoža, Praznik KS Ormož …). Odzivala se bo tudi na povabila za razna 
sodelovanja ter partnerstva z zavodi, šolami, vrtci, društvi in drugimi deležniki v okolju. 
 

Ker je za pričakovati, da bodo razmere zaradi širjenja COVID-19 v prihajajočem letu še naprej težke in 
bo potrebno veliko prilagajanja tudi na področju knjižničarstva, je še zlasti pomembno, da promocijo 
dejavnosti ohranimo vsaj na trenutnem nivoju in jo, če je le možno, še nadgradimo. Vedno pa seveda 
tudi iščemo nove ali boljše načine promoviranja. Za to je pa potrebno tako dovolj sredstev kot tudi 
kadra. 
 

6. KNJIŽNIČNA OPREMA 
Sredstva iz naslova investicij so v letu 2021 namenjena dokupu manjkajoče opreme, namenjene 
zaposlenim in uporabnikom, ter za izvajanje dejavnosti v  načrtovanem programu dela.  

Predvideni skupni strošek vlaganja v opremo je 5.180 EUR. 
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7. KADROVSKI POGOJI 
Knjižnica na dan 31. 12. 2020 redno zaposluje 8,05 strokovnih delavcev, 0,5 računovodkinje, 0,70 
direktorice in 0,75 čistilke, kar znaša skupaj glede na EPZ 10 redno zaposlenih. Poleg redno zaposlenih 
konec leta 2020 zaposluje še 2 strokovni delavki v projektu Knjižnica – vzpodbudna karierna 
perspektiva za mlade. Po EPZ je v knjižnici konec leta 2020 zaposlenih 12 oseb. Po zasedbi strokovnih 
delovnih mest je med redno zaposlenimi strokovnimi delavci 5,55 bibliotekarjev, 1 višja knjižničarka 
in 1,5 knjižničarke. V projektu “Knjižnica – vzpodbudna karierna perspektiva za mlade”  sta ob koncu 
leta 2020 zaposleni 2 delavki prav tako na delovnem mestu za V. stopnjo izobrazbe. 

V knjižnici je trenutno sistemiziranih 13,20 delovnih mest. Če vzamemo v obzir vse zaposlene, je 
trenutna pokritost z dejanskimi zaposlitvami 91-odstotna, ker pa sta 2 delavca zaposlena le za določen 
čas, je bolje ocenjevati pokritost sistemiziranih delovnih mest le z redno zaposlenimi. Ta je v primeru 
ormoške knjižnice konec leta 2020 76-odstotna. Knjižnica z obstoječim številom zaposlenih ne 
izpolnjuje predpisanega minimalnega pogoja za delovanje, ker bi po Pravilniku o pogojih za izvajanje 
knjižnične dejavnosti kot javne službe morala imeti za opravljanje knjižničarskih nalog najmanj 0,32 
oz. 0,37 strokovnega delavca (EPZ) na 1.000 prebivalcev in po 0,32 za vsako nalogo (16. člena ZKnj-1), 
ki jo izvaja, prav tako pa najmanj 1 administrativo-tehničnega oziroma manipulativnega delavca na 
10.000 prebivalcev. V primeru ormoške knjižnice to pomeni, da bi za izpolnjevanje minimalnih 
kadrovskih pogojev v letu 2021 morala zaposlovati 8,58 strokovnih delavcev, in sicer: 5,08 strokovnega 
delavca glede št. prebivalcev območja, 1,92 strokovnega delavca za vsako nalogo iz 16. člena ZKnj-1 
in 1,58 administrativno-tehničnega oziroma manipulativnega delavca. Še manj izpolnjuje določila iz 
Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice. Ti za obdobje 2018–2028 predvidevajo 
zaposlitev: 

 9,6 strokovnih knjižničarskih delavcev,  
 1 upravnega delavca,  
 2 delavcev za računovodsko-administrativna dela,  
 1 delavca strokovnjaka za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 
 1 knjižničnega manipulanta. 

 

V vsaki krajevnimi knjižnici naj bi delovne naloge izvajal vsaj 1 bibliotekar. 
 

7.1 KADROVSKI NAČRT 
Tudi za leto 2021 je nerealno pričakovati, da bo knjižnica uspela realizirati kadrovsko zasedbo glede 
na zastavljena merila v novih Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice. Morala bi pa 
imeti zagotovljeno kadrovsko pokritost s pogoji določenimi v Pravilniku o izvajanju knjižnične 
dejavnosti kot javne službe. 

Za uspešno delo osrednje in krajevnih knjižnic je nujno potrebna dobra notranja organizacija in 
optimizacija delovnih procesov. Pomanjkanje števila strokovnih delavcev tudi v letu 2021 rešujemo z 
začasnimi zaposlitvami preko projektov, katere zaposlitve pa prenehajo s 30. septembrom 2021. Po 
upokojitvi strokovne delavke se bo realizirala polna zaposlitev delavke na delovnem mestu 
računovodsko-administrativne službe, žal se pa ob tem za 0,25 zmanjšuje število strokovnih  delavcev. 
Omenjen primanjkljaj kadra otežuje izpolnjevanje nalog knjižnice, prav tako strokovni razvoj knjižnice. 
Občine ustanoviteljice pozivamo, da v naslednjih dveh letih sprejmejo strategijo zaposlovanja in tako 
izpolnijo svojo obvezo zagotavljanja vsaj minimalnih pogojev delovanja knjižnice. 

Na dan  31. 12. 2021 bo knjižnica zaposlovala 12 (EPZ 10,25) redno zaposlenih delavcev. Predvidena 
je naslednja kadrovska zasedba: 

 7,8 strokovnih delavcev (5,3 bibliotekarjev, 1 višja knjižničarka in 1,5 knjižničarke), 
 1 računovodsko-administrativna delavka, 
 0,75 čistilke, 
 0,70 direktorice. 
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Preglednica 14: Načrt zasedbe delovnih mest na dan 31. 12. 2021  (redno zaposleni). 

ZASEDBA DELOVNEGA 
MESTA 

Stopnja 
izobrazbe 

Št. sistemiziranih 
delovnih mest 

Obseg zaposlitve 
31. 12. 2020 

Načrtovan obseg 
31 .12. 2021 

1. STROKOVNI DELAVCI     

    Knjižničar V. 1,5 1,5 1,5 

    Višji knjižničar VI. 1 1,0 1,0 

    Bibliotekar VII./1, VII./2 6 5,55 5,3 

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

    Skupaj  9,5 8,05 7,8 

2. DRUGI ZAPOSLENI     

    Računovodja VI. VI. 1 0,50 1 

    Knjižnični manipulant IV. 1 0 0 

    Čistilka III. 1 0,75 0,75 

    Direktor VII./2 0,70 0,70 0,70 

    Skupaj  3,70 1,95 2,45 

SKUPAJ  13,20 10 10,25 

Po Pravilniku o izvajanju 
knjižnične dejavnosti kot 
javne službe 

8,58 strokovnih delavcev 
1 računovodja/administrator 
1 upravni delavec 
1 hišnik/ čistilka 

 

Strokovna priporočila in 
standardi za splošne 
knjižnice 

9,6 strokovnih knjižničarskih delavcev 
1 upravni delavec 
2 delavca za računovodsko administrativna dela 
1 delavec strokovnjak za IKT 
1 knjižnični manipulant 

 

 

UPOKOJEVANJE 
V prvem četrtletju 2021 se upokoji strokovna delavka na delovnem mestu bibliotekarke.  

IZVAJANJE PROJEKTA KNJIŽNICA - VZPODBUDNA KARIERNA PERSPEKTIVA ZA MLADE 
V letu 2018 je knjižnica bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kulturo Podpora novim 
kariernim perspektivam v obdobju 2018–2021 in je pridobila projekt Knjižnica – vzpodbudna karierna 
perspektiva za mlade. Knjižnica bo v obdobju 2018–2021 nudila zaposlitev 5 brezposelnim mladim, ki 
so stari do 29 let, na delovnem mestu knjižničar za poln delovni čas za obdobje 12 mescev. Tri 
zaposlitve za določen čas so se že iztekle, četrta zaposlitev se bo zaključila 31. 05. in zadnja 30. 09. 
2021. Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni 
razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, specifičnega cilja: 8.2.1 Znižanje brezposelnosti mladih. 

IZVAJANJE PROGRAMA JAVNIH DEL 
V knjižnici v letu 2021 ni predvideno izvajanje programa javnih del.  
 

7.2 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE ZAPOSLENIH 
Strokovni delavci se bodo strokovno izpopolnjevali predvsem na srečanjih knjižničarjev, seminarjih, 
simpozijih in tečajih, ki jih organizirajo druge knjižnice, bibliotekarska društva in druge ustanove. V 
kolikor razmere zaradi epidemije ne bodo tega dovoljevale, se bodo izobraževanj udeleževali preko 
spleta. Po potrebi se bodo izobraževali tudi na izobraževalnih tečajih v organizaciji Narodne in 
univerzitetne knjižnice (NUK) v Ljubljani in Inštituta informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM). Vsak 
strokovni delavec se bo lahko udeležil tistih izobraževanj, ki so pomembna za strokovno delo na 
njegovem delovnem mestu. Veliko takih izobraževanj poteka tudi v organizaciji slovenskih splošnih 
knjižnic. Izobraževanj, ki jih organizira ZBDS ali območno bibliotekarsko društvo, se bodo prednostno 
udeleževali člani bibliotekarskega društva, saj je kotizacija za člane precej nižja. Kot izhaja 
iz  strateškega načrta knjižnice, so strokovni delavci dolžni sproti spremljati strokovno literaturo kot 
tudi širok spekter medijev, med katere sodi tudi dnevno in drugo časopisje, ki objavlja aktualno 
dogajanje na knjižnem trgu kot tudi na širšem kulturnem področju, povezanem s knjigo, filmom, 
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glasbo in drugimi umetnostnimi zvrstmi. Le z najnovejšimi informacijami in z znanjem podkovan 
strokovni delavec je lahko dober knjižničar in promotor branja.  

Direktor se bo udeležil strokovnih izobraževanj direktorjev slovenskih splošnih knjižnic. Računovodja 
se bo udeležil izobraževalnih seminarjev za računovodske delavce. Znesek, ki ga bo knjižnica namenila 
za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih, ki se financira iz proračuna občin, bo znašal 
2.100 EUR.  

Knjižnica je bila v letu 2020 uspešna s prijavo »Knjižničarji zelene prihodnosti« na razpisu Erasmus+ 
in pridobila sredstva za mobilnost osebja za izobraževanje odraslih. V času prijave projekta je bila 
načrtovana udeležba treh zaposlenih na svetovnem kongresu IFLA 2020, ki bi naj potekal na Irskem, 
a je bil zaradi pandemije odpovedan, zato bomo poiskali vsebinsko nadomestno mobilnost v letu 
2021. Prav tako je zaradi epidemije premaknjen v leto 2021 obisk na delovnem mestu v Gradski 
knjižnici Rijeka, kjer bodo zaposleni spoznali nove načine in metode dela s področja podajanja vsebin 
trajnostnega družbenega razvoja, okoljevarstvene problematike in zdravega načina življenja. 
Načrtovani sta še udeležbi na dveh strukturiranih tečajih pridobivanja znanj in spretnosti uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije pri delu izobraževanja odraslih ter izboljšanja 
komunikacijskih veščin v angleščini.  
 

8. IZKORIŠČENOST DELOVNEGA ČASA 
Odprtost osrednje in krajevnih knjižnic ureja Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. Ta za osrednjo 
knjižnico predpisuje vsaj 8-urno odprtost od ponedeljka do petka in 5-urno odprtost ob sobotah. 
Krajevne knjižnice, ki pokrivajo območje z več kot 2.000 prebivalci, so odprte 15 ur tedensko. Knjižnica 
mora biti odprta v času, ki ustreza največjemu številu njenih potencialnih uporabnikov. 

Ormoška knjižnica bo v letu 2021 tedensko odprta 52 ur: v ponedeljek, torek, sredo in petek od 8. do 
17. ure, ob četrtkih od 8. do 19. ure in ob sobotah od 8. do 13. ure. Krajevne knjižnice so odprte po 
vpeljanem urniku s tedensko odprtostjo 15 ur. Ob nedeljah in državnih praznikih, ki so dela prosti 
dnevi, bo knjižnica zaprta, razen 8. februarja na slovenski kulturni praznik. Na ta dan se predvideva 
5-urna odprtost osrednje knjižnice. Osrednja in krajevne knjižnice so predvidoma zaprte tudi prvo 
soboto v juniju zaradi strokovne ekskurzije vseh delavcev knjižnice. Ekskurzija se organizira v 
sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. To soboto velja delovna obveznost za vse zaposlene delavce 
v knjižnici. 

V petek, 24. in 31. decembra, bo osrednja knjižnica poslovala po sobotnem delovnem času in bo 
odprta od 8. do 13. ure. Krajevna knjižnica Sveti Tomaž bo ta dva dneva zaprta. 

Knjižnica bo v juliju in avgustu poslovala po poletnem delovnem času. Ta ostaja v osrednji knjižnici 
enak minulima letoma. Osrednja knjižnica bo odprta v ponedeljek, torek, sredo in petek od 8. do 16. 
ure, v četrtek od 8. do 19. ure. Krajevna knjižnica v Središču ob Dravi bo 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 bo v juliju in avgustu poslovala ob 
torkih od 14. do 18. ure. 
 

Preglednica 15: Plan odprtosti organizacijskih enot knjižnice v letu 2021. 

Organizacijska enota dnevi ure 

Knjižnica Ormož 296 2.565 

Knjižnica Središče ob Dravi 144 686 

Knjižnica Sveti Tomaž 141 671 

Knjižnica Ivanjkovci 135 666 

SKUPAJ 716 4.588 
 

Če si odprtost knjižnic ogledamo še po dnevih in urah, bo osrednja knjižnica odprta 296 dni (2.565 
ur), Krajevna knjižnica v Središču ob Dravi 144 dni (686 ur), Krajevna knjižnica Sveti Tomaž 141 dni 
(671 ur) in Krajevna knjižnica v Ivanjkovcih 135 dni (666 ur). 
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9. DELO ORGANOV KNJIŽNICE 
Svet zavoda se bo sestajal po potrebi, obravnaval pa bo zadeve skladno s pristojnostmi, navedenimi 
v odloku o ustanovitvi Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož. Na sejah sveta zavoda sta prisotna 
direktor in zapisničarka, po potrebi tudi računovodkinja. Člani sveta zavoda so: Jožef Šterman 
(predsednik), Irma Murad, Zlatka Majcen, Franc Kolarič, Jankica Munda, Marijana Korotaj in Rudi 
Pevec. Gradivo za seje sveta bo pripravljeno v skladu s poslovnikom sveta zavoda in posredovano tudi 
vsem trem občinam ustanoviteljicam. 
Direktor bo kot vodja knjižnice organiziral celotno poslovanje osrednje in krajevnih knjižnic, 
organiziral in vodil delo v delovnih skupinah za posamezna delovna področja, vodil pripravo 
dokumentacije za razne projektne razpise, prijave in neposredne pozive, usmerjal pripravo poročil in 
programov dela, izvajal vse naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva osebnih podatkov, 
urejal kadrovske zadeve in izvajal vse naloge, določene v ustanovitvenem aktu, zakonskih in 
podzakonskih predpisih  ter aktih knjižnice. Skliceval bo strokovni kolegij, ki se bo sestajal na pobudo 
direktorja ali posameznih strokovnih delavcev, in bo obravnaval predvsem tekoča strokovna 
vprašanja o delu knjižnice v okviru knjižničnega in prireditvenega delovanja. Sklicatelj bo spodbujal 
strokovne delavce k uvajanju novih projektov in na podlagi njih zadolžil posameznike za njihovo 
izvedbo. Organiziral bo sodelovanje z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi zavodi v občinah, se 
udeleževal izobraževanj direktorjev slovenskih splošnih knjižnic ter preko medijev informiral javnost 
o delovanju knjižnice. 

Direktor bo kot strokovni delavec opravljal strokovna dela predvsem s področja nabave knjižničnega 
gradiva in organiziral nekatere knjižnične prireditve. 
 
 

10. DELO V ORGANIZACIJSKIH ENOTAH 
10.1 KRAJEVNA KNJIŽNICA SREDIŠČE OB DRAVI 
Krajevna knjižnica Središče ob Dravi deluje od oktobra 2013 kot organizacijska enota knjižnice v 
prostorih OŠ Središče ob Dravi. Svojo dejavnost opravlja ob skupni uporabi virov splošne in šolske 
knjižnice. Ločeno sta postavljeni zbirka šolske in zbirka splošne knjižnice. Šolska knjižnica je za šolarje 
in zaposlene na šoli odprta v dopoldanskem času, splošna knjižnica pa posluje po zaključku 
pedagoškega procesa, in sicer 15 ur na teden. Delovni čas knjižnice je ob ponedeljkih, sredah in 
četrtkih od 14. do 19. ure, poletni delovni čas pa ob ponedeljkih od 8. do 11. ure in ob sredah od 15. 
do 18. ure. Članom in uporabnikom knjižnice sta na voljo 2 osebna računalnika, ki omogočata dostop 
do raznih elektronskih baz podatkov in svetovnega spleta, na voljo jim je tudi tiskalnik in optični 
bralnik. 

Umestitev knjižnice v nadstropju šole, premajhen prostor kot tudi odpiralni čas, ki je mogoč zgolj po 
zaključku pouka, znatno omejujejo poslovanje in tudi nadaljnji razvoj krajevne knjižnice. Zaradi 
specifike odprtosti knjižnice izhaja nezmožnost izvajanja bibliopedaških ur, tako za predšolske otroke 
kot osnovnošolce, kar znatno vpliva na odstotek včlanjenosti mladih uporabnikov. Ta je nizek in 
neprimerljiv z drugima dvema krajevnima knjižnicama, kar je zaskrbljujoče dejstvo za njihov nadaljnji 
osebnostni razvoj, saj jim bralna kultura v nadaljnjem življenju ne bo osmišljena kot vrednota 
posebnega pomena. Krajevna knjižnica je sicer dobro sprejeta pri odraslih občanih, ki dejansko 
opravijo tudi največ obiskov in izposoje gradiva. Preselitev krajevne knjižnice v nove prostore je nuja 
in Občina Središče ob Dravi bi morala k temu tudi pristopiti.  

10.1.1 Knjižnična zbirka 
Ob odprtju knjižnice je knjižnična zbirka obsegala 6.850 enot knjižničnega gradiva. Glede na višino 
financiranja v posameznih letih se je povečeval tudi obseg zbirke. Knjižnična zbirka je že obsegala več 
kot 10.000 enot, vendar smo v letu 2020 zaradi pomanjkanja prostora morali izločiti precej 
neaktualnega gradiva. V letu 2021 nameravamo zbirko dopolniti s približno 400 novimi enotami 
gradiva. Pri načrtovanju in oblikovanju knjižnične zbirke upoštevamo tudi okolje, v katerem delujemo, 
predvsem pa bralne navade njenih najpogostejših članov, to je odraslih, in v njo uvrščamo gradiva, 
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katerih obrat bo večji. Da v knjižnico privabimo tudi predšolske in osnovnošolske otroke, nabavljamo 
njim zanimiva kvalitetna gradiva.  

Občina Središče ob Dravi v letu 2021 ne zagotavlja ustrezne višine sredstev za nakup gradiva za svojo 
krajevno knjižnico, saj za to prispeva zgolj 4.000 EUR. 1.902 EUR za nakup gradiva prispeva še 
Ministrstvo za kulturo. 

10.1.2 Člani knjižnice, obisk v knjižnici in izposoja gradiva 
Krajevno knjižnico v Središču ob Dravi je v letu 2019 obiskovalo 292 aktivnih članov. V letu 2019 
zapisuje knjižnica 3.356 obiskov in izposojo 4.758 enot gradiva. Kot za celotno mrežo tudi tukaj 
načrtujemo, da tudi v letu 2021 ob normalnem poslovanju ostanemo na ravni rezultatov iz leta 2019. 
Zaradi zdravstvenih razmer in omejitev, ki jih te zahtevajo, prav tako pa zaradi splošnih trendov 
upadanja izposoje in članstva, so lahko rezultati tudi za petino nižji, predvsem, ko gre za izposojo 
gradiva in obisk članov. Knjižnica se bo kljub mnogim prostorskim in drugim omejitvam z ustreznim 
dopolnjevanjem knjižnične zbirke in organiziranjem raznih kulturnih dogodkov ter izvedbo projektov 
tako za mladino kot odrasle trudila povečevati obisk in izposojo gradiva pri vseh kategorijah 
uporabnikov kot tudi povečati število aktivnih članov, še zlasti kategorij iz vrst mladih.  

10.1.3 Delo z uporabniki 
Krajevna knjižnica je namenjena najširšemu krogu uporabnikov vseh starostnih skupin. Delo z 
uporabniki zajema informacijsko oz. referenčno dejavnost in oskrbo z gradivom ter usposabljanje za 
samostojno delo s knjižničnimi viri. Splošne knjižnice so v okviru javne službe dolžne organizirati tudi 
posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture. 
Tako bo tudi krajevna knjižnica še naprej, a v skladu z epidemiološko situacijo, izvajala in organizirala 
različne dejavnosti ter prireditve za otroke (bibliopedagoška dejavnost za otroke s ciljem širjenja 
bralne kulture, vzgajanja bralcev, za uporabo knjige in knjižnice ter informacijsko opismenjevanje) in 
odrasle ter tako uresničevala cilje predvsem primarnih, a tudi sekundarnih knjižničnih vlog, ki so 
določene v strateškem dokumentu. 

Da bo knjižnica obdržala stare in privabila nove uporabnike, bo posebna skrb posvečena knjižničnim 
projektom in dogodkom, ki sledijo v strateškem načrtu zastavljenim knjižničnim vlogam. Knjižnične 
vloge so predstavljene pri osrednji knjižnici in tudi v krajevni knjižnici sledimo njihovim ciljem. 

KNJIŽNIČNI DOGODKI ZA OTROKE IN MLADINO 
Z izvajanjem načrtovanih dogodkov za otroke in mladino izpolnjujemo primarne knjižnične vloge 
razvoj predbralne pismenosti, bralna kultura in bralna pismenost otrok, pridobivanje znanja ter 
spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture in ustvarjalnosti v lokalni skupnosti. S tem 
pripomoremo k dvigu ravni otrokovega razvoja, njihove bralne pismenosti, izboljšanju učnih 
dosežkov, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter spodbujamo medkulturno razumevanje. 

Ure pravljic z ustvarjalnimi delavnicami 
Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami izvaja knjižnica vsako drugo sredo v mesecu ob 17. uri. Po 
pripovedovanih pravljicah skoraj vedno sledi pogovor o pravljici, igralne urice ali ustvarjalne 
delavnice, kjer si otroci izdelajo izdelek, ki ga odnesejo domov. 

Sodelovanje z OŠ Središče ob Dravi 
Po dogovoru z osnovno šolo knjižnica sodeluje pri posameznih projektih in prireditvah, ki jih pripravlja 
osnovna šola. Prav tako lahko učenci v času vzgojno-izobraževalnega programa, po dogovoru med 
učiteljem in knjižničarko, v knjižnici v vsem razpoložljivem gradivu iščejo vsebine, ki jih bodo uporabili 
pri pouku. 

Knjižnica je osnovnošolcem, ki so pri varstvu in podaljšanem bivanju, prostor druženja, saj jo 
velikokrat obiščejo in se igrajo z različnimi didaktičnimi igračami, preberejo revijo, prelistajo knjigo, 
brskajo po spletu ali naredijo domačo nalogo. 

V krajevni knjižnici bomo enako kot v osrednji izvajali še naslednje projekte: 

 nagradna knjižna uganka Detektiv Knjižko (namenjena otrokom od 3. do 8. leta starosti), 
 Pikina bralna značka (v sodelovanju s Knjižnico Velenje), 
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 Bralni nahrbtnik (projekt je namenjen spodbujanju družinskega branja), 
 Poletni bralni izziv. 

KULTURNE PRIREDITVE ZA ODRASLE 
V letu 2021 načrtujemo (v skladu s sprejetimi smernicami NIJZ) tudi izvedbo kulturnih prireditev za 
odrasle obiskovalce knjižnice: 

 literarni večer ob predstavitvi avtorja in razstavi njegovih izdanih del, 
 strokovna predavanja na temo potopisov, vrtnarstva in zdravega načina prehrane, 
 bralno značko za odrasle, 
 kreativne delavnice. 

 

Literarni večer in strokovno predavanje bosta načrtovana sproti, odvisno od izdanih knjig, ponudbe 
na trgu in možnosti v okviru ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa. 

Pod okriljem krajevne knjižnice se redno srečujejo tudi člani Bralnega kluba Središče ob Dravi – 
Dravulice. Dejavnost spodbujanja bralne kulture odraslih se izvaja v obliki študijskega krožka. Člani si 
sami določajo obravnavane vsebine, bralne izzive, učne in akcijske cilje. 

O dogodkih in prireditvah, ki jih organiziramo v knjižnici, bomo javnost obveščali v lokalnem časopisu 
Sredica, na spletni strani Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, po elektronski pošti, lokalnem radiu 
Radiu Prlek, na oglasnih deskah po občini in v osnovni šoli ter družbenih omrežjih. Prav tako bomo v 
lokalnem časopisu nadaljevali z rednim objavljanjem “rubrike” Knjižničarji priporočamo. 
 

10.2 KRAJEVNA KNJIŽNICA SVETI TOMAŽ 
Krajevna knjižnica Sveti Tomaž je začela za uporabnike poslovati junija 2015. Samostojno deluje v 
prostorih OŠ Sveti Tomaž. Razpolaga s površino v skupni izmeri 96 m2. Odprta je v ponedeljek in sredo 
od 13. do 18. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Poletni čas obratovanja knjižnice je razdeljen na dva 
dneva, in sicer v ponedeljek od 15. do 18. ure in v sredo od 8. do 11. ure. Uporabnikom sta na voljo 2 
osebna računalnika, ki omogočata dostop do raznih elektronskih baz podatkov in svetovnega spleta. 
V knjižnici je na voljo tudi tiskalnik z možnostjo tiskanja in uporaba optičnega bralnika (skenerja).  

Knjižnica se dobro povezuje z društvi, institucijami in zanimivimi posameznimi akterji v lokalni 
skupnosti, s čimer nadaljuje tudi v letu 2021. Glede na epidemiološko situacijo in ukrepe države 
prilagojeno sodeluje in se povezuje s člani društva upokojencev, katerim nudi prostor in pomoč pri 
izdelavi prazničnih voščilnic; občasno srečanja v prostorih knjižnice pa imajo tudi člani literarne sekcije 
Kulturnega društva Fran Ksaver Meško Sveti Tomaž. Z njimi nadaljuje sodelovanje pri oblikovanju 
kakšnega kulturnega dogodka, ki bi bil obojestransko zanimiv. V knjižnici se bodo tudi v letu 2021 
redno srečevali člani bralnega kluba Sveti Tomaž, ki so v preteklem letu srečanja najbolj pogrešali. 
Prostor krajevne knjižnice postaja vedno bolj tudi informacijsko središče za vse na novo priseljene v 
občino Sveti Tomaž. Na tak način postaja knjižnica mesto informiranja, srečevanja, druženja in 
ustvarjanja. Na novo se načrtuje tudi sodelovanje z enoto CSO Ormož pri Svetem Tomažu z izvajanjem 
bralnih ur in pogovorov s starejšimi varovanci doma.  

10.2.1 Knjižnična zbirka 
Ob odprtju knjižnice je knjižnična zbirka obsegala 6.302 enoti knjižničnega gradiva. Konec decembra 
2019 je knjižnična zbirka uporabnikom ponujala 8.963 enot gradiva.  

V letu 2021 se načrtuje letni prirast 456 enot gradiva, izbor gradiv prilagajamo specifiki izposoje, 
vendar ob tem sledimo zastavljenemu cilju, da v knjižnico privabimo tudi več odraslih in pri nakupu 
pozorno izbiramo tudi leposlovje zanje. 5.000 EUR za nakup prispeva Občina Sveti Tomaž, 1.988 EUR 
za nakup gradiva prispeva še Ministrstvo za kulturo.  

10.2.2 Člani knjižnice, obisk v knjižnici in izposoja gradiva  
Ob odprtju krajevne knjižnice je število aktivnih članov z območja občine Sveti Tomaž znašalo le 5,4 
%. Po prvem letu poslovanja se je članstvo dvakratno povečalo. Načrtujemo, da bo v letu 2021 
knjižnico obiskovalo okrog 320 članov, čez 4.500 bo obiskov zaradi transakcij v izposoji, izposoja 
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gradiva naj bi znašala okrog 10.000 enot. Omejitve zaradi epidemioloških razmer lahko vplivajo na 
začrtane cilje pri številu članov, obiska in izposoje.  

10.2.3 Delo z uporabniki  
Knjižnico uporabniki obiskujejo z različnimi nameni. Prevladuje izposoja gradiva na dom, pomembno 
vlogo ima tudi obiskovanje različnih prireditev za odrasle. Nečlani knjižnico obiščejo za fotokopiranje 
in tiskanje dokumentov na tiskalniku ter za pridobivanje informacij lokalnega pomena. Za otroke so 
pripravljene posebne prireditve, v prvi vrsti pravljične ure ter ustvarjalne delavnice. Uporabniki, 
predvsem mladostniki, se veliko poslužujejo uporabe računalnikov za brskanje po spletu. V knjižnici 
poteka čitalniška izposoja, uporabnikom je tudi vedno na voljo pomoč in svetovanje pri iskanju 
gradiva. V letu 2020 so delo z uporabniki zaznamovali epidemija koronavirusa, karantena in ukrepi 
preprečevanja širjenja okužb s COVID-19, ki omejujejo druženje in vplivajo na izvajanje dogodkov. 
Najbrž bosta tudi v prihodnje delovanje knjižnice in prireditvena dejavnost prilagojeni ukrepom 
preprečevanja širjenja koronavirusa. 

KNJIŽNIČNI DOGODKI ZA OTROKE IN MLADINO  
Ure pravljic z ustvarjalnimi delavnicami  
Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami izvaja knjižnica vsako tretjo sredo v mesecu ob 17. uri. Po 
pravljici sledi ustvarjalna delavnica, kjer si otroci izdelajo izdelek, ki ga odnesejo domov ali kakšna 
druga primernejša oblika podoživljanja pravljice (igra, telovadba, ples, pesem, lutke, dramatizacija, 
gost …). 

Spoznavam knjižnico - bibliopedagoške urice za predšolske otroke in učence prve triade 
Starejše tri skupine otrok iz vrtca obiščejo knjižnico ob posebnih projektnih tednih: teden otroka, 
praznični december, slovenski kulturni praznik.  

Otrokom predstavimo pojem knjižnice, jih uvajamo v svet knjig, pozornega poslušanja in pravilnega 
rokovanja s knjigo. Prisluhnejo tematsko izbrani pravljici, po kateri sledi pogovor o vsebini. Sledi 
predstavitev novih slikanic in možnost izposoje teh.  

Podoben program pripravi knjižničarka po vnaprejšnjem dogovoru z učitelji osnovne šole za učence 
prve triade. 

Knjižničarka na obisku v vrtcu  
Po dogovoru z vzgojiteljicami knjižničarka obišče najmlajši skupini vrtčevskih otrok. Za te otroke je 
lažje, da ostanejo v svojem znanem okolju, v katerega knjižničarka vstopa na njim primeren način. 
Obisk se načrtuje predvsem ob posebnih projektnih tednih: teden otroka, praznični december, 
slovenski kulturni praznik. Knjižničarka ob tematsko izbrani slikanici otroke uvaja v svet branja, 
opazovanja in poslušanja. Kasneje si tudi sami ogledajo in prelistajo slikanice, ki jih knjižničarka 
prinese iz knjižnice. 

Družabna igra o Ivanu Cankarju Klanec  
Klanec je družabna namizna igra na temo Ivana Cankarja, namenjena predvsem učencem 9. razredov. 
Z igro lahko na sproščen in zabaven način preizkusijo, kako dobro poznajo Cankarja ali o njem izvejo 
še kaj novega. Igra omogoča sproščeno usvajanje snovi in predstavlja spodbudo k bolj poglobljenemu 
branju in raziskovanju teme. Učenci na zanimiv način spoznavajo slovenskega pisatelja in slovensko 
kulturo. Igra se izvaja v prostorih knjižnice po vnaprejšnjem dogovoru z učiteljem. 

Sodelovanje z vzgojiteljicami Vrtca pri OŠ Sveti Tomaž  
Po dogovoru z vzgojiteljicami knjižničarka v knjižnici pripravi strokovno in leposlovno literaturo za 
otroke kot podporo letnemu delovnemu načrtu, ki jih potem vzgojiteljice uporabijo v posameznih 
skupinah. 

Sodelovanje z OŠ Sveti Tomaž  
Učenci 6. in 7. razreda obiščejo knjižnico v okviru knjižnične vzgoje, drugi razredi pa po dogovoru. 

Tudi v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž bodo, podobno kot v osrednji knjižnici, potekali naslednji 
projekti:  

 Pikina bralna značka,  
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 Bralni nahrbtnik,  
 nagradna knjižna uganka Detektiv Knjižko,  
 Poletni bralni izziv.  

PRIREDITVE ZA ODRASLE 
V okviru možnosti, katere bodo dovoljevali ukrepi glede širjenja koronavirusa, v letu 2021 načrtujemo 
tudi izvedbo kulturnih prireditev za odrasle obiskovalce knjižnice:  

 literarni večer ob predstavitvi avtorja in razstavi njegovih izdanih del,  
 strokovno predavanje,  
 potopisno predavanje domačih popotnikov (v kolikor bodo pripravljeni sodelovati),  
 bralno značko za odrasle,  
 kreativne in ustvarjalne delavnice,  
 enkrat mesečno srečanje bralnega kluba.  

 

Literarni večeri in ostale javne prireditve za promocijo branja bodo načrtovane sproti, v odvisnosti od 
izdanih knjig, ponudbe na trgu in možnosti v okviru ukrepov širjenja koronavirusa.  

O dogodkih in prireditvah bo knjižnica lokalno prebivalstvo obveščala s tiskanimi vabili, ki jih pošiljamo 
vsem gospodinjstvom, objavami na spletni strani Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, na spletni 
strani Turistično informativne pisarne Sveti Tomaž, po elektronski pošti, s plakati na oglasnih deskah 
po občini, v osnovni šoli, vrtcu ter tudi po družbenih omrežjih. S svojo aktivno prisotnostjo, 
sodelovanjem z lokalnim prebivalstvom in institucijami ter z raznolikim programom se bo knjižnica 
trudila za dvig kakovosti življenja vsem generacijam občanov pri Svetem Tomažu. 
 

10.3 KRAJEVNA KNJIŽNICA IVANJKOVCI 
Krajevna knjižnica Ivanjkovci je svoja vrata odprla decembra 2017. Knjižnica deluje v pritličju OŠ 
Ivanjkovci, ima samostojen vhod, deluje pa po principu skupne uporabe virov splošne in šolske 
knjižnice. Odprta je 15 ur na teden, v ponedeljek od 9. do 14. ure ter v torek in četrtek od 12. do 17. 
ure. Julija in avgusta je odprta ob torkih od 14. do 18. ure. Kot informacijsko središče knjižnica ponuja 
dostop do informacijskih virov. Uporabnikom sta na voljo 2 osebna računalnika, ki omogočata dostop 
do svetovnega spleta in raznih elektronskih baz podatkov. Uporabniki imajo možnost tiskanja in 
uporabe optičnega bralnika (skenerja). 

Krajevna knjižnica Ivanjkovci deluje na z naselji precej razpršenem območju, afirmacija v lokalni 
skupnosti je še v teku. Za povečanje prepoznavnosti bodo potrebni posebni pristopi promocije in 
aktivnosti, prilagojene potencialnim uporabnikom. Načrtuje se tesnejše povezovanje z društvi, ki 
delujejo na območju, prav tako z aktivnimi in zanimivimi posamezniki, ki bi postali zagovorniki 
krajevne knjižnice. 

10.3.1 KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
Zbirka ivanjkovske krajevne knjižnice je bila grajena načrtno. Tako je sestavljena iz najnovejših knjižnih 
izdaj in s tem tudi najbolj aktualna. Ob otvoritvi je bilo v zbirki okrog 7.000 enot knjižničnega gradiva. 
Predpisani standard, 10.000 enot, bi morala doseči v treh letih po odprtju. Kljub zmanjšanju finančnih 
sredstev za nakup gradiva s strani Občine Ormož v letu 2019, obsega zbirka v decembru 2019 8.327 
enot knjižničnega gradiva. 

V letu 2021 se načrtuje prirast 404 enot gradiva, namenjenih vsem kategorijam članstva. Predvidena 
sredstva Občine Ormož za nakup knjižničnega gradiva so 5.000 EUR, 1.500 EUR za nakup gradiva 
prispeva še Ministrstvo za kulturo. S tem ne zadovoljimo prirasta, ki ga določajo normativi za prirast 
gradiva v novih krajevnih knjižnicah. 

10.3.2 ČLANI KNJIŽNICE, OBISK V KNJIŽNICI IN IZPOSOJA GRADIVA 
Kljub zdravstveni krizi, ki se lahko zavleče tudi v leto 2021, načrtujemo, da bo v knjižnico vključenih 
250 aktivnih članov. Pričakujemo okrog 3.000 obiskov letno, število izposojenega gradiva naj bi se 
gibalo okrog 4.500 enot. Prizadevanja bodo usmerjena v povečanje članstva, obiska in izposoje 
gradiva predvsem pri odraslih uporabnikih (zlasti upokojencih), obenem pa z zanimivimi aktivnosti 
želi pritegniti k članstvu tudi predšolske otroke in šolarje. Kulturni dogodki in različni projekti, izvajani 
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za različne ciljne skupine, so usmerjeni v povečanje rezultatov osnovnih parametrov knjižničnega 
poslovanja. 

10.3.3 DELO Z UPORABNIKI 
Čeprav je primarna naloga knjižnice zbiranje in posredovanje gradiva uporabnikom, ta nikakor ni 
edina. Ker tudi knjižnice pomembno sodelujejo v procesu vseživljenjskega učenja, delo z uporabniki 
zajema informacijsko dejavnost, kakor tudi usposabljanje za samostojno delo s knjižničnimi viri. 
Uporabniki bodo knjižnične prostore v veliki meri obiskovali še ob priložnostnih literarnih večerih, 
strokovnih predavanjih, pravljičnih uricah ter drugih delavnicah. Ob sodelovanju z vrtci in s šolo bodo 
v sklopu bibliopedagoških ur ter v izobraževalne namene knjižnično zbirko veliko uporabljali 
predvsem mlajši uporabniki. Zagotovljena bo tudi uporaba računalnikov, ki bodo namenjeni tako 
odraslim kot mladostnikom. 

KNJIŽNIČNI DOGODKI 
Z izvajanjem načrtovanih dogodkov za otroke in mladino izpolnjujemo primarne knjižnične vloge 
razvoj predbralne pismenosti, bralna kultura in bralna pismenost otrok, pridobivanje znanja ter 
spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture in ustvarjalnosti v lokalni skupnosti. Na ta način 
pripomoremo k višji ravni otrokovega razvoja, bralne pismenosti, učnih dosežkov, kakovostnega 
preživljanja prostega časa ter spodbujamo medkulturno razumevanje. 

Ure pravljic z ustvarjalnimi delavnicami 
Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami se izvajajo vsak tretji torek v mesecu ob 16. uri. Po pravljici 
sledi ustvarjalna delavnica, kjer si otroci izdelajo izdelek, katerega lahko odnesejo domov ali kakšna 
druga podoživljanja pravljice (igra, ples, pesem, lutke, dramatizacija ...). 

Knjižničarka na obisku v vrtcu 
Po dogovoru z vzgojiteljicami bo knjižničarka obiskala vse skupine vrtčevskih otrok. Obisk se  načrtuje 
predvsem ob posebnih projektnih tednih, kot so teden otroka, praznični december in slovenski 
kulturni praznik. Knjižničarka ob pravljici otroke uvaja v svet branja, opazovanja in poslušanja. 
Slikanice, ki se prinesejo iz knjižnice, otroci prelistajo in se še sami podrobneje pomudijo ob vsebini. 

Skuhaj si pravljico 
Pričeli bomo z izvajanjem projekta Skuhaj si pravljico. Projekt zajema praznovanja rojstnih dni otrok 
iz vrtca v knjižnici. Slavljenec s pomočjo knjižničarke pomeša po pravljičnem lončku in si skuha 
pravljico. Pravljico si bomo kuhali po vnaprejšnjem dogovoru z vzgojiteljicami vrtca Ivanjkovci. 

Spoznavam knjižnico – bibliopedagoške urice za predšolske otroke in učence prve triade 
V letu 2021 bomo v skladu s sprejetimi ukrepi nadaljevali z bibliopedagoškimi uricami za predšolske 
otroke in učence prve triade. Skupine otrok iz vrtca in prve triade OŠ bodo obiskovale knjižnico ob 
ponedeljkih, ko je ta odprta v dopoldanskem času. Otrokom se predstavi knjižnica, knjižnična zbirka, 
predstavi se jim pojem knjižnice in uvaja se jih v svet knjig, knjižnice in pismenosti. Otroci lahko listajo 
knjige, si ogledajo razne slikanice ali prisluhnejo krajši zgodbi. 

Družabna igra o Ivanu Cankarju Klanec 
Klanec je družabna namizna igra na temo Ivana Cankarja, namenjena predvsem učencem 9. razredov. 
Z igro lahko na sproščen in zabaven način preizkusijo, kako dobro poznajo Cankarja ali o njem izvejo 
še kaj novega. Omogoča sproščeno usvajanje snovi in predstavlja spodbudo k bolj poglobljenemu 
branju in raziskovanju teme. Učenci na zanimiv način spoznavajo slovenskega pisatelja in slovensko 
kulturo. 

Sodelovanje z OŠ Ivanjkovci 
V času vzgojno-izobraževalnega programa bo osnovnošolcem, po dogovoru med učiteljem in 
knjižnico, zagotovljeno, da bodo lahko v knjižnici v vsem razpoložljivem gradivu iskali vsebine, ki jih 
bodo uporabili pri pouku. Pri tem jim bo z informacijami in nasveti v pomoč strokovno usposobljeni 
knjižnični delavec. Obenem bo knjižnica po vnaprejšnjem dogovoru sodelovala še pri posameznih 
projektih, dogodkih, ki jih bo pripravljala šola. 
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Podobno kot v ostalih krajevnih in v osrednji knjižnici bodo tudi v Krajevni knjižnici Ivanjkovci potekali 
naslednji projekti: 

 Pikina bralna značka, 
 Bralni nahrbtnik, 
 nagradna knjižna uganka Detektiv Knjižko, 
 Poletni bralni izziv. 

 

PRIREDITVE ZA ODRASLE 
V letu 2021 načrtujemo izvedbo kulturnih prireditev za odrasle obiskovalce knjižnice: 

 literarni večer ob predstavitvi avtorja in razstavi njegovih izdanih del, 
 strokovna predavanja, 
 potopisna predavanja domačih popotnikov, 
 bralno značko za odrasle, 
 kreativne in ustvarjalne delavnice, 
 delavnica za uporabo COBISS+. 

 

O dogodkih in prireditvah bo knjižnica lokalno prebivalstvo obveščala z objavami na spletni strani 
Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, po elektronski pošti, s plakati na oglasnih deskah v osnovni šoli 
in vrtcu ter po družabnih omrežjih. 

Z izvajanjem dogodkov za odrasle izpolnjujemo primarni knjižnični vlogi bralna kultura in bralna 
pismenost odraslih (bralna značka za odrasle) ter domoznansko dejavnost (potopisna predavanja 
domačih popotnikov).  

Trudimo se, da je knjižnica informacijsko središče lokalne skupnosti ter da smo jim v pomoč pri 
seznanjanju z javnimi zadevami in spremljanjem aktualnega dogajanja v družbi. S tem izpolnjujemo 
sekundarne knjižnične vloge. 

V letu 2021 bomo poskušali izvesti delavnico za uporabo COBISS+, s katero bi zadovoljili še zadnjo 
primarno knjižnično vlogo, informacijsko in bralno pismenost odraslih. Za uspešno uporabo knjižnice 
je namreč nujno poznavanje tega sistema. 

 
 

11. ZAKLJUČEK 
Na poti k proaktivni vlogi knjižnice se ormoška knjižnica sproti odziva na potrebe lokalne skupnosti, 
prebivalstva, ki živi na območju občin ustanoviteljic, in predvsem uporabnikov, ki knjižnico že 
obiskujejo, ter predano uresničuje vse svoje vloge, od kulturne in informacijske, izobraževalne do 
socialne. Načrtovani progam dela za leto 2021 zastavlja v mnogih parametrih nadaljevanje že 
utečenih knjižničnih projektov. Z dodatnimi finančnimi spodbudami, ki pritekajo v knjižnico iz drugih 
virov, prinaša tudi obogatitev programa. 

Omogočanje uporabe knjižničnih zbirk, spodbujanje razvoja bralne kulture, pridobivanje vedno novih 
znanj pri vseh generacijah uporabnikov ter prireditvena dejavnost za vse starostne skupine bodo še 
naprej naše osrednje dejavnosti, ki bodo prilagojene zdravstvenim razmeram in sprejetim ukrepom 
preprečevanja širjenja okužb s COVID-19, ki jih bo prineslo leto 2021. Sledimo tehnološkemu razvoju 
ter še naprej uvajamo e-storitve, začasno selimo knjižnične dogodke v virtualni prostor in se 
inovativno spoprijemamo z izzivi, se prilagajamo in se tako odzivamo na trenutne zdravstvene 
razmere ob dejstvu, da hkrati zagotavljamo enakopravno dostopnost storitev za še širši krog 
uporabnikov. Ob upoštevanju potreb uporabnikov inovativno še naprej uvajamo nove vsebine ter 
poudarjamo pomen vseživljenjskega izobraževanja na številnih področjih vsakdanjega življenja. 
Trudimo se zagotoviti čim bolj prijetne pogoje za uresničevanje uporabnikovih potreb po učenju, 
razvedrilu, ustvarjanju, zdravem načinu življenja in upamo, da kmalu v letu 2021 spet po pristnem 
druženju v knjižnici kot tretjem prostoru. 
 
 

Ormož, december 2020       Milica Šavora, direktorica 


