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1. UVOD 
Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (v nadaljevanju knjižnica) za leto 2015 daje 
vpogled podatke o opravljenem delu zavoda v minulem letu. Prinaša podatke o sestavi knjižnične 
zbirke, prirastu in izposoji gradiva, obisku in članih knjižnice. Pojasnjuje prizadevanje knjižnice za 
uspešno opravljanje njene primarne dejavnosti in njeno vlogo pri popularizaciji knjižnične dejavnosti, 
vzpodbujanju branja in širjenju bralne kulture. V njem najdemo podatke o bibliopedagoškem delu z 
uporabniki, izobraževanju delavcev knjižnice in o kulturnih prireditvah. Pojasnjuje tudi vpetost 
knjižnice v lokalno okolje in proces vseživljenjskega učenja uporabnikov. Je odraz zastavljenega 
poslovnega programa, zato v določenih postavkah komentira uspešnost začrtanega. Ker pa ocena 
poslovanja temelji tudi na primerjavi rezultatov prejšnjih let, primerja uspešnost poslovanja v 
nekaterih najpomembnejših segmentih poslovanja. Dosežene rezultate v mnogih postavkah vrednoti 
s postavljenimi normativi v Pravilniku o izpolnjevanju pogojev za opravljanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe. Letno poročilo knjižnice je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih pripravili strokovni 
delavci in računovodska služba, ter izpisov v programski opremi COBISS. 

1.1. PREDSTAVITEV ZAVODA 
Naziv: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož 
Sedež: Žigrova 6 b, 2270 Ormož 
Matična št.: 5627460 
Davčna št.: 88074412 
Tel.: 02 741 55 80, 02 741 55 84 (izposoja), 02 741 55 82 (direktor), 02 741 55 88 (čitalnica), 02 741 
55 86 (mladinski oddelek), 741 55 87 (odrasli oddelek). 
Faks: 02 741 55 89 
E-pošta: knjiznicaorm@orm.sik.si 
Spletni naslov: http://www.orm.sik.si 
Zaposleni v knjižnici na dan 31. 12. 2015 

- Strokovni delavci: Branka Vočanec, Željka Nardin-Milovanović, Simona Sakelšek, Nina 
Šulek, Leonida Šumenjak, Damjan Rizman, Bernardka Viher 

- Direktorica: Milica Šavora 
- Računovodska služba: Janja Jurkovič 
- Javna dela: Ines Budja 

Svet zavoda je bil konstituiran 12. junija 2013. 
Člani sveta zavoda na dan 31. 12. 2015 so bili: Cvetka Kocjan, predsednica sveta (v odstopu), Željka 
Nardin-Milovanović, namestnica predsednice sveta, Mateja Zemljak, Stanka Premuš, Helena Srnec, 
Zinka Hartman in Leonida Šumenjak. 

1.1.1. Dejavnost 
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na 
področju knjižnične dejavnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Knjižnična 
dejavnost je namenjena 16.4991 prebivalcem z območja delovanja. Člani in uporabniki knjižnice 
prihajajo tudi iz drugih okoliških občin, preko vstopanja s svetovnega spleta na domačo stran 
knjižnice in modula COBISS/OPAC pa tudi mnogo širše, saj navedene aplikacije ponujajo informacije o 
delovanju in zalogi knjižnice vsej zainteresirani javnosti v Sloveniji in drugod po svetu. 

                                                           
1 po uradnih podatkih Statističnega urada RS za 1. julij 2015 

mailto:knjiznicaorm@orm.sik.si
http://www.orm.sik.si
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Knjižnica izvaja v okviru knjižnične javne službe naslednje dejavnosti: 
· zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo, 
· zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 
· izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire, 
· posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, 
· sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 
· pridobiva in izobražuje uporabnike, 
· skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 
· varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 
· opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 
· zagotavlja storitve za prebivalce s posebnimi potrebami, 
· sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 
· zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 
· zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 

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

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

Po Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah je knjižnica kategorizirana za osrednjo knjižnico. Na 
podlagi Razvida knjižnic, javne evidence, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki izvajajo javno 
službo v Republiki Sloveniji in ga v skladu z Zakonom o knjižničarstvu kot javno dostopno podatkovno 
zbirko vodi in vzdržuje Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadaljevanju NUK), je po odločbi 
Ministrstva za kulturo (MK) glede izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe, zaradi delnega izpolnjevanja pogojev, uvrščena v 2. kategorijo razvitosti in sodi med srednje 
razvite knjižnice (Odločba Ministrstva za kulturo št. 612-173/2010/38 z dne, 14. 7. 2011). Knjižnica  
pogojev ni izpolnjevala pri postavki dostop do gradiva za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami, 
saj je preverjanje potekalo že v letu 2010, ko v ormoškem gradu še ni bilo dvigala in je bila knjižnica 
za invalide nedostopna. Prav tako pogoja ni izpolnjevala glede števila strokovnih delavcev. Pri teh 
dosega le 76 % minimalnega pogoja. 

1.1.2. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti knjižnice Franca Ksavra Meška 
Ormož 

Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2015 izhaja iz naslednjih predpisov: 
· Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02), 
· Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A) (Uradni list RS, št. 92/15), 
· Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 56/2008 UPB1 in 

spremembe), 
· Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003), 
· Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 

70/2008), 
· Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS št. 88/03), 
· Pravilnik 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), 
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· Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), 
· Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (UV Občine Ormož, 

12(2008), št. 1), 
· Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra 

Meška Ormož, Uradni vestnik Občine Ormož, letn. 18 (2014), št. 13, 
· Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03), 
· Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 45/1994 s 

spremembami in dopolnitvami), 
· Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti  (Uradni list RS 9/09), Pravilnik o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti 
(Uradni list RS 108/11), 

· Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Ur. l. RS, št. 40/2012 in spremembe), 
· ter drugi zakonski akti in predpisi. 
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2. POSLOVNO POROČILO 
2.1. NOTRANJA ORGANIZACIJA DELA 
Začetek poslovnega leta knjižnice je bil zaznamovan s selitvijo knjižnice v nove prostore na Žigrovo 
ulico 6 b. Selitev knjižnične zbirke in opreme je potekala s pomočjo zaposlenih v Knjižnici Ivana Potrča 
Ptuj, prostovoljcev, večinoma gasilcev in nekaterih uporabnikov knjižnice. Knjižnica je bila zaprta od 
5. januarja do 9. februarja. Pred otvoritvijo je bila izvedena še inventura knjižničnega gradiva. 
Otvoritvena slovesnost je potekala v petek, 6. februarja.  Knjižnica razpolaga s 760 m2 notranje 
površine pritličnega objekta. Ob knjižnici je tudi večje dvorišče in zelenica. V letu 2015 je imela 
knjižnica dva arhiva, prvega v najetih prostorih s površino 20 m2 na Ptujski cesti 13, drugega v pritličju 
ormoškega gradu. Tako površina kot tudi število čitalniških mest sta zadoščala predpisanim 
minimalnim pogojem za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. V letu 2013 je knjižnica 
vzpostavila prvo organizacijsko enoto, to je Krajevno knjižnico v Središču ob Dravi. Ta deluje ob 
uporabi skupnih virov splošne in šolske knjižnice v prostorih OŠ Središče ob Dravi. 2. junija 2016 je 
bila slovesno odprta tudi druga organizacijska enota knjižnice – to je Krajevna knjižnica Sveti Tomaž. 
Obratuje v OŠ Sveti Tomaž, v prostorih nekdanjega vrtca, na površini 100 m2. Organizirana je 
samostojno.  
Knjižnično gradivo je bilo tako locirano v osrednji knjižnici, v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi, v 
Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, arhivu in premični zbirki. V prostem pristopu je bilo 93 % gradiva, to je 
97.720 enot knjižničnih gradiv. Izposoja gradiva je potekala avtomatizirano preko programske 
opreme COBISS2/Izposoja. Za potrebe članov si je knjižnica gradivo, ki ga ni imela v svoji zbirki, 
medknjižnično izposojala v drugih slovenskih knjižnicah. Prav tako je drugim slovenskim knjižnicam 
medknjižnično izposojala gradivo iz svojega fonda. 

Nabava in obdelava knjižničnega gradiva je potekala v programskih opremah COBISS2/Katalogizacija 
in COBISS3, v segmentih nabave, zaloge in serijskih publikacij. Podatki o nabavi knjižničnih gradiv so 
razvidni v poglavju o prirastu knjižničnih gradiv. Knjižnica je na spletnem naslovu 
http://www.orm.sik.si objavljala vabila za prireditve in druge dogodke,  spremembe urnika odprtosti 
in mesečne novitete. Aktualne dogodke je objavljala tudi na spletnem družbenem omrežju Facebook. 
Uporabnikom knjižnice je bilo v okviru e-točk (javno dostopnih točk za dostop do interneta) na voljo 5 
osebnih računalnikov v ormoški in po dva računalnika v obeh krajevnih knjižnicah, skupaj torej 9 
računalnikov. Računalniki so omogočali dostop do interneta, uporabnikom je bila na voljo tudi 
možnost tiskanja na tiskalnik in uporaba optičnega bralnika (scanerja). 
Kar zadeva izpolnjevanje pogojev računalniških delovnih mest za uporabnike, je bil omenjen pogoj v 
ormoški knjižnici izpolnjen, saj predpisi določajo 0,25 računalnika na 1.000 prebivalcev, knjižnica pa z 
vrednostjo 0,54 presega pogoj iz pravilnika. 
Odprtost osrednje knjižnice je bila 50 ur tedensko, enote v Središču ob Dravi 12 ur, vsak drugi teden v 
mesecu 16 ur. Krajevna knjižnica Sveti Tomaž je bila odprta 15 ur tedensko. V juliju in avgustu je 
knjižnica poslovala po poletnem delovnem času, 40 ur tedensko, ob sobotah je bila zaprta. Krajevni 
knjižnici sta bili odprti enkrat tedensko, ob sredah, 5 ur dnevno. Skupno število ur odprtosti osrednje 
knjižnice znaša 2.099 ur, krajevne knjižnice v Središču ob Dravi 544 ur, Krajevne knjižnice Sveti Tomaž 
pa 356 ur. 
Knjižnica je v letu 2015 sodelovala z drugimi zavodi, in sicer: 
· s Centrom za starejše občane Ormož, kjer je pomagala pri organiziranju bralnih ur, predstavitvi 

knjig in člankov iz raznih revij ter pogovorih o posameznih aktualnih temah, običajih ipd. Za 
varovance doma, ki delujejo v skupini Junaki, je pripravila 10 srečanj. Skupina je sodelovala tudi v 
Bralni znački za odrasle. Do decembra je imela premično kolekcijo knjižničnih gradiv, ki je v 
povprečju obsegala 260 enot;  

· z Mladinskim centrom Ormož je pripravila počitniško ustvarjalno delavnico, aktivnosti v okviru 
Slovenskih dnevov knjige;  

http://www.orm.sik.si
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· s Turistično informativnim centrom, ki  je poskrbel za objavo prireditev v knjižnici in koordiniral 
prireditve ob martinovanju, v okviru katerega je knjižnica izvedla ustvarjalno delavnico za otroke 
in pravljično urico v okviru Rožmarinkinega praznika družin; 

· z Gimnazijo Ormož in Ljudsko univerzo Ormož; za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa 
slednjih dveh je pripravila bibliopedagoški uri ter s tem popularizirala knjižnično zbirko in 
knjižnico. V gimnaziji je svojo dejavnost predstavljala tudi na stojnici v času informativnega 
dneva; 

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

· za 43 skupin predšolskih otrok v vrtcih občin Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in Gorišnica 
je omogočila obiske knjižničarke, ki jim je v obliki bibiopedagoških ur predstavljala knjižnico, 
knjižnične novitete iz zbirke gradiva za otroke ter jih povabila, da jo skupaj z odraslimi obiščejo. 
Za skupine iz vrtcev, ki so knjižnico obiskovale skozi vse leto, je organizirala pravljične, 
bibliopedagoške in igralno-ustvarjalne urice;  

· v organizaciji Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je uspešno izvedla projekt Bralne značke za  odrasle;  
Knjižnica Ptuj je nudila tudi precejšnjo pomoč pri selitvi knjižnice in izvedbi inventure knjižničnega 
gradiva; 

· s Komunalnim podjetjem Ormož je v prostorih bazena pripravila kolekcijo gradiva za projekt 
»Knjige na dopustu«; 

· z Radiom Slovenija, Radiom Ptuj, Radiom Maxi, KTV Ormož, RTV Slovenija, Štajerskim tednikom, 
Večerom in nekaterimi drugimi mediji je javnost obveščala o delovanju in knjižničnih dogodkih 
ter tako promovirala svojo dejavnost kot tudi raznovrstne prireditve, ki jih je organizirala skozi 
vse leto. V Ormoških novicah, Sredici, Biltenu Občine Sveti Tomaž in portalu Prlekija-on.net je 
objavljala članke o svojih dejavnostih; 

· z Zavodom za zaposlovanje, kjer je bila izvajalka programa Javnih del; 
· z Občino Sveti Tomaž, OŠ Sveti Tomaž in izvajalci obnove prostorov nove organizacijske enote v 

Svetem Tomažu pri vzpostavljanju nove organizacijske enote v Svetem Tomažu; 
· s slovenskimi splošnimi knjižnicami, MK in drugimi, ki so pomagali zbirati knjižnično gradivo za 

novo krajevno knjižnico v Svetem Tomažu; 
· z Gasilsko zvezo Ormož in gasilskimi društvi, ki so vanjo vključeni, pri selitvi osrednje knjižnice; 
· s Knjižnico Velenje pri izvedbi Pikine bralne značke in OŠ Petrijanec in Ivanec iz Hrvaške ob 

zaključku Pikine bralne značke za hrvaške otroke, ki se učijo slovenščine; 
· za najširši krog obiskovalcev in uporabnikov je pripravila 10 seznamov novosti v elektronski obliki, 

poslanih zainteresiranim po elektronski pošti, prav tako so pa bili ti dostopni vsej zainteresirani 
javnosti na spletni strani knjižnice. Mesečno je objavljala tudi seznam gradiv, kupljenih s sredstvi 
Ministrstva za kulturo. Ob različnih prireditvah, projektih, predavanjih in pravljičnih urah je 
pripravila vabila, zloženke in drugo propagandno gradivo.   

2.2.  KADROVSKI KAZALCI 
Na dan 31. 12. 2015 je bilo v knjižnici za nedoločen čas s polno zaposlitvijo zaposlenih 8 delavcev. 
Izobrazbena struktura redno zaposlenih delavcev je bila naslednja: 
· 1 delavka s V. stopnjo, 
· 1 delavka s VI. stopnjo, 
· 7 delavcev s VII. stopnjo izobrazbe. 
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Strokovni delavci so bili razporejeni na delovna mesta, ki so bila v skladu s posameznimi pogodbami o 
delu. Ne glede na razporeditev po pogodbah o zaposlitvi je vsak strokovni delavec opravljal tudi 
druga strokovna dela, ki so bila potrebna za nemoten potek delovnega procesa v knjižnici.  
Knjižnica je zaposlovala 6,8 strokovnih delavcev, 0,5 računovodkinje in 0,70 direktorice. Po zasedbi 
delovnih mest so med strokovnimi delavci bili: 4,3 bibliotekarji, 1 višja knjižničarka, in 1,5 knjižničarki. 
Strokovni izpit za bibliotekarja ima opravljenih 7 strokovnih delavcev z direktorico, za višjega 
knjižničarja 1 strokovna delavka. Ena delavka ima strokovni izpit za knjižničarja. 

Tabela 1: Zaposleni po zasedbi delovnih mest in strokovnih kvalifikacijah 

ZASEDBA DELOVNEGA MESTA Stopnja 
izobrazbe 

Število sistemiziranih 
delovnih mest Obseg zaposlitve 

1. STROKOVNI DELAVCI    

  Knjižničar V. 1,5 1,50 

  Višji knjižničar VI. 1 1 

  Bibliotekar VII. 7 4,30 

  Skupaj  9,5 6,80 

2. DRUGI ZAPOSLENI    

   Računovodsko-pisarniški referent V. 1 0,50 

  Knjižnični manipulant IV. 1 0 

  Čistilka III. 1 0 

  Direktor VII. 0,70 0,70 

  Skupaj  3,70 1,20 

SKUPAJ  13,20 8 

Standardi za splošne knjižnice 13,38 

V letu 2015 smo v knjižnici izvajali tudi program Javnih del z nazivom Pomoč v knjižnici. Program 
sofinancira Zavod RS za zaposlovanje. Knjižnica je zaposlila 2 delavki, eno za čas 5 mesecev, eno za 
čas enega leta. Vključeni v program sta imeli univerzitetno izobrazbo. Zaposlitev sta sofinancirali 
Občina Ormož za delavko, ki je bila vključena vso leto, Občina Sveti Tomaž za delavko, ki je 5 mesecev 
v veliki večini urejala zbirko za potrebe vzpostavljanja nove krajevne knjižnice v Svetem Tomažu. 

2.2.1. Analiza izpolnjevanja kadrovskih pogojev za delovanje knjižnice 
Glede na Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe Knjižnica Franca 
Ksavra Meška Ormož ni izpolnjevala minimalnih kadrovskih pogojev. Minimalna vrednost števila 
strokovnih delavcev bi po izračunih glede na število prebivalcev območja in knjižnične mreže morala 
znašati 9,67 zaposlenih strokovnih delavcev. Ker je bilo v zavodu konec lanskega leta dejansko 
zaposlenih le 6,8 strokovnih delavcev, smo omenjeni minimalni pogoj izpolnjevali le 70 %. Ugodna je 
bila zasedba strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, saj predpisi določajo 70% zasedbo v 
korist bibliotekarjev in višjih knjižničarjev. Pomanjkanje redno zaposlenega kadra smo v letu 2015 po 
preselitvi v nove prostore še veliko bolj občutili. Zaradi razdrobljenosti prostorov in večje 
oddaljenosti med njimi je veliko težje organizirati delo na izposoji ter zagotoviti ustrezno pomoč 
uporabnikom pri izbiri in iskanju gradiva.  
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2.3. KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
31. decembra 2015 je knjižnična zbirka štela 105.193 enot knjižničnega gradiva. V prostem pristopu je 
bilo v osrednji knjižnici v Ormožu 82.818 enot gradiva, Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 8.290 enot, 
Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 6.612 enot, kar znaša 93 % celotne zbirke. 7.005 enot knjižničnih gradiv 
je bilo lociranih v arhivu. Uporabnikom ta niso bila prosto dostopna. Prav tako ni bil prosto dostopen 
del domoznanske zbirke.   

Tabela 2: Temeljna zaloga knjižničnega gradiva (enote) v sistemu COBISS 

VRSTA GRADIVA Prirast 2015 % Odpis 2015 Temeljna zaloga 31. 12. 2015 

Knjige 5.658 89 1.261 91.453 

Serijske publikacije 190 3 12 2.194 

Neknjižno gradivo 510 8 263 11.546 

SKUPAJ 6.358 100 1.536 105.193 

Temeljna knjižnična zbirka dosega 6,37 enot na prebivalca območja, ki ga knjižnica  pokriva. Od tega 
je neknjižnega gradiva 0,70 enot na prebivalca. Z doseženim izpolnjujemo pogoj ustreznega obsega 
gradiva, ki ga predpisuje Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, kot 
tudi standarde za splošne knjižnice.  
Struktura knjižnične zbirke je glede na vsebino dokaj pestra. Pri izgradnji same knjižnične zbirke smo 
nenehno sledili predpisanim normativom za splošne knjižnice. Razmerje naslovov med leposlovnim 
gradivom ter strokovnim se povsem ujema s predpisanim standardom in je 40 : 60. V zadnjih dveh 
letih skušamo nabavljati tudi več naslovov namenjenih mladim uporabnikom. Doseženo razmerje pa 
kljub temu še ne dosega predpisanega razmerja. Konec lanskega leta to znaša  24 : 66 v korist 
odraslim.  

Tabela 3: Sestava knjižnične zbirke po UDK in namembnosti  31. 12. 2015 (enote/naslovi2) 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 1.575 616 2.191 910 278 1.188 

1 Filozofija. Psihologija 3.721 137 3.858 3.032 93 3.125 

2 Verstva 1.372 148 1.520 1.124 102 1.226 

3 Družbene vede 6.620 1.248 7.868 5.089 594 5.683 

5 Naravoslovne vede 2.441 2.134 4.575 1.834 1.049 2.883 

6 Uporabne vede 7.146 1.143 8.289 5.473 555 6.028 

7 Umetnost. Šport 11.651 3.713 15.364 9.458 2.379 11.837 

80 Jezikoslovje 2.437 615 3.052 1.494 329 1.823 

82.0 Literarna veda 1.125 49 1.174 729 18 747 

82 Leposlovje 26.426 22.966 49.392 16.986 10.315 27.301 

9 Zemljepis. Zgodovina 6.756 827 7.583 4.740 376 5.116 

Drugo 182 145 327 124 40 164 

SKUPAJ 71.453 33.741 105.193 50.993 16.128 67.121 

                                                           
2 Knjižnične statistike zbirajo podatke o številu naslovov, to je številu raznovrstnega gradiva oz. zapisov v 
knjižničnem katalogu posamezne knjižnice in o številu enot (dejanskem številu izvodov oziroma inventarnih 
številk, ki jih ima knjižnica). V poročilu navajamo podatke za obe postavki. 
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Graf 1: Sestava knjižnične zbirke po UDK skupinah (naslovi) 

V knjižnični zbirki je bilo konec leta 2015 67.121 različnih naslovov gradiv. 16.128 naslovov je bilo 
namenjenih mladim uporabnikom, 50.993 odraslim. 
Razmerja so nekoliko drugačna pri sestavi zbirke namenjene mladini in zbirke za odrasle uporabnike. 
Največja odstopanja so v razmerju med leposlovjem in strokovno literaturo. Povsem razumljivo je, da 
mladini najprej knjigo približamo s pravljicami in drugimi literarnimi zvrstmi. Razmerje med 
mladinskim leposlovnim gradivom in poučno literaturo je tako 64 : 36. Večji delež med poučno 
literaturo ima gradivo iz UDK skupine 7, kamor v glavnem prištevamo vso neknjižno gradivo (risanke, 
mladinske filme, glasbene zgoščenke, igrače). Sledijo knjige z naravoslovno tematiko. 

2.3.1. Nabava knjižničnih gradiv 
Knjižnica je gradivo pridobivala z nakupom in darovi. Slednji predstavljajo v letu 2015 več kot 43 % 
prirasta. Velika večina darov je za krajevno knjižnico v Svetem Tomažu prispelo iz osrednjih območnih 
knjižnic. In sicer nam je pri izgradnji zbirke tomaževske knjižnice v veliki meri pomagala ptujska 
knjižnica, veliko darov pa je tudi iz Kranja, Kamnika, Vrhnike, Nove Gorice, Ljubljane, Litije. Knjige so 
darovali tudi na Javni agenciji za knjigo in v INDOK centru. Zbirali pa so jih tudi zaposleni na 
Ministrstvu za kulturo. Med darovanim gradivom so predvsem knjige, ki so izhajale konec 
devetdesetih let prejšnjega stoletja pa vse do leta 2010 in so jih knjižnice izločile iz svojih zbirk.  

2.3.1.1. Nakup knjižničnih gradiv 
Pri nakupu gradiv smo v največji meri upoštevali zastavljeni cilj - zadovoljiti in privabiti v knjižnico 
najširši krog uporabnikov. Kupovali smo zelo raznovrstno gradivo, tako po vrsti gradiva (knjige, 
periodični tisk, zgoščenke, DVD-je in drugo neknjižno gradivo), vsebini in namembnosti. Strokovno 
gradivo smo največkrat kupovali v enem izvodu, predvsem za osrednjo knjižnico, določene naslove, 
za katere smo menili, da bodo pritegnili tudi uporabnike krajevnih knjižnic, pa tudi za krajevni 
knjižnici. Za zbirko osrednje knjižnice je bilo zelo malo naslovov kupljenih v dveh izvodih. V veliki 
večini je bilo to leposlovno gradivo za odrasle, otroke in mladino. Pri nakupu smo prisluhnili tudi 
predlogom uporabnikov.  
Nakup novih gradiv so tudi v letu 2015 najbolj zaznamovala precej zmanjšana sredstva, pridobljena s 
strani ministrstva. Skušali smo se čim bolj približati smernicam podanim v letnem načrtu nakupa 
gradiva. Cilji nakupa so z vsebinsko bogatim izborom, ki ustreza najširšemu krogu uporabnikov in 
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zadovoljuje njihove potrebe po informacijah in želje po izobraževanju, kulturi, raziskovanju in 
znanstvenem delu, kakor tudi razvedrilu, doseženi. 

Tabela 4: Sredstva za nakup gradiva po viru financiranja 2015 

FINANCER Načrtovano / finančni načrt Porabljena sredstva INDEKS 

Občine 48.614,00 48.710,00 100 

Ministrstvo za kulturo 14.690,00 15.840,00 108 

Lastna sredstva 4.000,00 3.742,47 94 

SKUPAJ 67.304,00 68.292,47 101 

Za izvedbo nakupa knjižničnih gradiv je knjižnica pridobila finančna sredstva od ustanoviteljic zavoda 
občin: Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, v višini 48.710 EUR; Ministrstva za kulturo v višini 
15.840 EUR, 3.742,47 EUR smo za nakup gradiva prispevali iz lastnih sredstev. Za celotno vrednost 
nakupa gradiv je bilo v letu 2015 planiranih 67.304 EUR, dejansko pa je bilo pridobljenih in tudi 
porabljenih več sredstev, to je 68.292,47 EUR. 

Tabela 5: Nakup gradiva po lokaciji 

VRSTA GRADIVA 
ENOTE 

OK Ormož KK Središče KK Sveti Tomaž SKUPAJ 

Knjige 2.034 527 426 2.987 

Serijske publikacije*  117* 7* 13* 146 

Neknjižno gradivo 398 52 29 479 

SKUPAJ 2.558 586 468 3.612 

* prikazujemo podatek o številu naslovov serijskih publikacij  

Za 3.612 enot gradiva, ki jih je knjižnica kupila v letu 2015, je porabila povprečno za enoto 18,91 EUR, 
brez e-knjig 18,57 EUR. V programu dela je bila kot povprečna načrtovana vrednost enote 
opredeljena cena 19,05 EUR, ministrstvo pa že vrsto let priporoča povprečno ceno 23,00 EUR. Iz 
navedenega izhaja, da smo nakup izpeljali dokaj gospodarno.  
Glede na vrsto gradiva je bilo za knjige porabljenih 57.352,16 EUR, za serijske publikacije 5.971,86 
EUR in za neknjižno gradivo 4.968,45 EUR (za CD-je, DVD-je 3.954,06 EUR in za igrače 1.014,39 EUR). 
Povprečna cena nakupa enote knjižnega gradiva je znašala 19,20 EUR, neknjižnega gradiva 10,37 
EUR, letne naročnine na serijsko publikacijo pa 40,90 EUR. V znesku za knjige je vštetih tudi 1.200 
EUR, ki smo jih v juliju dodatno prejeli od Ministrstva za kulturo za nakup e-knjig. Nakup teh je 
vključeval zgolj letno naročnino na osnovni paket Biblosa, v katerem je bilo zgolj 190 licenc naslovov, 
ki uporabnikov žal niso pritegnili. 
Kupovali smo vsebinsko dokaj raznovrstno gradivo. Za 16.499 prebivalcev območja, ki ga pokrivamo, 
smo kupili 2.511 različnih naslovov (3.612 enot) gradiva. Nakup na 1.000 prebivalcev je znašal 219 
enot. Pri nakupu smo v celoti dosegli zastavljeno razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom, 
60 : 40 v korist strokovnemu gradivu. Od načrtovanega je le zanemarljivo odstopanje pri nakupu 
gradiva namenjenega odraslim in mladini. To znaša 31 : 69. Slednje je ponovno v prid izgradnji 
celotne knjižnične zbirke, saj v njej primanjkuje gradiva za otroke in mladino.  
Za zadovoljevanje izobraževalnih potreb okolja smo nakupili gradivo različnih strokovnih področij na 
različnih stopnjah zahtevnosti: poučno za najmlajše in odraščajočo mladino, gradivo namenjeno 
permanentnemu izobraževanju in osvajanju novih tehnologij in medijev, gradivo namenjeno 
izobraževanju v okviru prostočasnih aktivnosti in gradivo namenjeno za pomoč pri osebnosti rasti. Za 
procese raziskovanja okolja smo nabavili vso razpoložljivo domoznansko literaturo ter gradivo 
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potrebno za pridobivanje znanja in raziskovanja na osnovnošolski, srednješolski in delno tudi na višji 
ravni. 
Kulturne potrebe okolja smo zadovoljili z nakupom kvalitetnega leposlovja za različne starostne 
stopnje, nakupom kvalitetnih glasbenih posnetkov in igranih filmov. Delež nakupa gradiv slovenskih 
avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih del od skupnega nakupa znaša 21,45 %. 39 % novonabavljene 
umetniške AV produkcije je evropskega izvora.  
Glede na prevladujoče dejavnosti zaledja smo nabavljali tudi gradiva s področja kmetijstva, predvsem 
sadjarstva in vinogradništva, ki ga je na knjižnem trgu zelo malo. Prednost smo dali tudi vsem drugim 
področjem, ki smo jih opredelili v letnem načrtu nakupa gradiva za leto 2015. 
Knjižnično zbirko smo dopolnjevali tudi z gradivi, ki jih je finančno podprla JAK. Teh smo kupili 234 
naslovov oz. 270 subvencioniranih enot. Nabava gradiva je podpirala tudi vse projekte usmerjene v 
promocijo branja in dvig bralne kulture, kot je npr. Bralna značka za odrasle, ki ji tudi v letu 2015 
ostajajo zvesti mnogi bralci, Pikina bralna značka za otroke idr. V leposlovno zbirko smo uvrstili veliko 
večino del slovenskih avtorjev. 
Poskrbeli smo tudi za prirast gradiv s področja podjetništva, tujega jezikoslovja in uporabnih ved ter s 
tem zadostili tudi potrebam socialno ranljivejših skupinam prebivalstva.  
Številne bibliopedagoške urice, namenjene otrokom in mladim, povečujejo zanimanje za izposojo 
gradiva, namenjenega predšolskim in šoloobveznim otrokom. Nabava in obdelava tega je tudi s tega 
stališča sprotna, takoj ob izidu. Pozornosti pri nakupu gradiva so delno deležni tudi študentje, saj 
skušamo omejeno zadovoljiti tudi njihove potrebe, z namenom, da se njihov obisk in članstvo ne 
prekine. Za zahtevnejše odrasle uporabnike se je nabavljala izbrana leposlovna literatura, za 
precejšnje število upokojencev in manj zahtevnih bralcev pa tudi kvalitetno leposlovje, tako 
slovenskih kot tujih avtorjev, ter nekoliko manj zahtevno leposlovje, ki zaseda vrh lestvice najbolj 
izposojenih knjig tudi v drugih slovenskih knjižnicah.  
Nabavili smo vso razpoložljivo domoznansko gradivo, katerega izdaja je za ormoško območje sicer 
pičla, in tako v največji meri zagotavljali vsem zainteresiranim dostop do domoznanskih študij 
lokalnega okolja. 
Pri nabavi smo bili pozorni tudi na zastopanost knjižničnega gradiva na različnih medijih in v zbirko na 
novo uvrstili 479 enot neknjižnega gradiva. Načrtovani obseg na prebivalca smo nekoliko celo 
presegli, predvsem zaradi povpraševanja po tem gradivu v novih organizacijskih enotah. V drugi 
polovici leta smo bralcem omogočili tudi izposojo e-knjig. Povpraševanja po izposoji e-knjig iz 
osnovnega paketa Biblosa ni bilo.  

Tabela 6: Prirast gradiva v letu 2015 glede na način nabave (enote/naslovi) 

VRSTA GRADIVA 
ENOTE NASLOVI 

Nakup Dar Skupaj Nakup Dar Skupaj 

Knjige 2.987 2.671 5.658 2.039 2.458 4.497 

Serijske publikacije 146 44 190 118 32 150 

Neknjižno gradivo 479 31 510 354 26 380 

SKUPAJ 3.612 2.746 6.358 2.511 2.516 5.027 

2.3.2. Celotni prirast knjižničnih gradiv 
V letu 2015 smo celotno knjižnično zalogo osrednje knjižnice in dveh krajevnih knjižnic dopolnili s 
5.027 novimi naslovi oziroma s 6.358 novimi enotami gradiva. Na 1.000 prebivalcev območja, ki ga 
pokrivamo, je znašal celotni letni prirast gradiv 385 enot. V dosedanjem delovanju knjižnice je 
največji prirast, ki pa je dosežen predvsem zaradi številnih darov za vzpostavitev nove organizacijske 
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enote pri Svetem Tomažu. Omenjen rezultat presega standarde za splošne knjižnice, ki predvidevajo 
letni prirast 250 enot knjig in 25 enot neknjižnega gradiva, dosegli naj bi jih do leta 2017. 

2.3.2.1. Struktura prirasta po načinu nabave 
V primerjavi z letom 2014 smo z nakupom in darovi nabavili za 15 % več enot knjižničnega gradiva. 
Tudi sam obseg nakupa knjižničnega gradiva je bil višji za 11 %. S skupnim doseženim rezultatom smo 
lahko zadovoljni, presega rezultat lanskega leta, prav tako načrtovano v programu dela. Manjši od 
načrtovanega je le nakup serijskih publikacij. Nekatere so prenehale izhajati in jih ni možno 
nadomestiti z novimi kvalitetnimi izdajami. 

2.3.2.2. Struktura prirasta po vrstah gradiva 
Med novim gradivom, ki je v letu 2015 obogatilo knjižnično zbirko, je bilo 89 % enot knjižnega 
gradiva, 3 % serijskih publikacij in 8 % enot neknjižnega gradiva. Novih naslovov knjig je bilo 4.497, 
serijskih publikacij 150, neknjižnega gradiva 380. Odstopanja v deležu posameznih vrst knjižničnega 
gradiva med naslovi in enotami skorajda ni. 
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Graf 2: Struktura prirasta knjižničnega gradiva po naslovih in enotah 
Pri strukturi prirasta neknjižnega gradiva opažamo, da je bilo v letu 2015 49 % novih enot na DVD-
nosilcu, ki največkrat popestrijo sestavo filmske zbirke, 36 % je bilo glasbenih zgoščenk. Številčno smo 
nabavili 250 DVD-jev, 184 CD-jev, 32 notnih zapisov, 21 zemljevidov, 14 igrač in 9 enot večvrstnega 
gradiva. Knjižnica ima glede na predpisane normative in standarde ustrezno izgrajeno zbirko 
neknjižnega gradiva. 

Tabela 7: Primerjava prirasta knjižničnih gradiv (2014/2015, načrtovano/realizirano) 

GRADIVO 
PRIMERJAVA 2014/2015 NAKUP 2015 

2014 2015 Indeks Načrtovano Realizirano Indeks 

ENOTE 5.508 6.358 115 3.533 3.612 102 

VRSTA GRADIVA 

  – Knjige 4.941 5.658 115 2.979 3.015 101 

  – Serijske publikacije 158 190 120 140 118 84 

  – Neknjižno gradivo 409 510 125 414 479 116 

NASLOVI 

  – Leposlovje 2.401 2.425 101 880 1.000 114 

  – Strokovno gradivo 2.207 2.602 118 1.320 1.511 114 
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2.3.2.3. Struktura prirasta po vsebini gradiv 
Pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe predpisujejo tudi razmerje med strokovnim 
gradivom in leposlovjem. Sama realizacija tega pogoja največkrat temelji na letni produkciji 
slovenskih založnikov. Vsekakor se pa knjižnice trudimo približati omenjenemu pogoju, to je razmerju 
60 : 40 v korist strokovne literature. V letu 2015 smo pri nakupu predpisano razmerje v celoti dosegli. 
Odstopanje je v celotnem prirastu, saj je bilo med darovanimi naslovi precej več leposlovja, ki 
ustrezna dosežena razmerja nakupa v celotnem prirastu poruši za 8 %.  
Naslednja struktura, ki jo z namenom prikaza upoštevanja zastopanosti gradiva različnih strokovnih 
področij splošne knjižnice pri prirastu gradiva v zbirki prikazujemo, je razporejenost gradiva po 
posameznih UDK skupinah. 

0 Splošno
3%

1 Filozofija. 
Psihologija

4%

2 Verstva
2%

3 Družbene 
vede
7% 5 Naravoslovne 

vede
4%

6 Uporabne 
vede
11%

7 Umetnost. 
Šport
12%

80 Jezikoslovje
1%

82.0 Literarna 
veda
1%

82 Leposlovje
48%

9 Geografija. 
Zgodovina

7%

 
Graf 3: Prirast vsega gradiva po UDK skupinah (naslovi) 

Tabela 8: Prirast gradiva po UDK skupinah glede na vrsto gradiva (enote/naslovi) 

UDK skupina 

ENOTE NASLOVI 

Knjige Serijske 
publik. 

Neknjižno 
gradivo Skupaj Knjige Serijske 

publik. 
Neknjižno    
gradivo Skupaj 

0 Splošno 223 52 2 277 138 40 2 180 

1 Filozofija. Psihologija 236 1 4 241 205 1 2 208 

2 Verstva 99 1 0 100 88 1 0 89 

3 Družbene vede 345 40 6 391 299 30 4 333 

5 Naravoslovne vede 235 7 6 248 172 7 6 185 

6 Uporabne vede 583 35 2 620 509 29 2 540 

7 Umetnost. Šport 352 24 411 787 286 20 302 608 

80 Jezikoslovje 56 0 0 56 50 0 0 50 

82.0 Literarna veda 33 3 0 36 30 3 0 33 

82 Leposlovje 3.087 4 51 3.142 2.386 4 35 2.425 

9 Geografija. Zgodovina 409 23 28 460 334 15 27 376 

SKUPAJ 5.658 190 510 6.358 4.497 150 380 5.027 

Za uporabnike je seveda še vedno v prvi vrsti najzanimivejša analiza prirasta knjižnega gradiva. To 
sestavo prikazuje naslednji graf.  
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2.3.2.4. Struktura prirasta po namembnosti gradiv 
Dejavnost splošnih knjižnic je namenjena najširšemu krogu uporabnikov tudi po starosti. Razne 
knjižnične statistike ugotavljajo doseganje predpisanih razmerij tudi v prirastu gradiva, namenjenega 
mladini in odraslim uporabnikom. Doseženo razmerje v letu 2015 je: 73 % novih naslovov je 
namenjenih odraslim uporabnikom, 27 % pa mladini. Zapisujemo torej še 3% odstopanje, kar pa je v 
zadnjih letih najboljše doseženo razmerje. 

Tabela 9: Struktura prirasta gradiva glede na namembnost (enote/naslovi) 

VRSTA GRADIVA 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

Knjige 3.926 1.732 4.348 3.305 1.192 4.497 

Serijske publikacije 173 17 190 137 13 150 

Neknjižno gradivo 249 261 510 203 177 380 

SKUPAJ 4.348 2.010 6.358 3.645 1.382 5.027 

DELEŽ 68 % 32 % 100 % 73 % 27 % 100 % 

Pri analizi prirasta knjižnične zbirke namenjene mladini so razmerja med posameznimi UDK 
skupinami precej drugačna kot pri novem gradivu za odrasle uporabnike, saj 62 % mladinskih novitet 
predstavlja leposlovje, 16 % jih je s področja umetnosti (velik delež te skupine zasedajo risanke na 
DVD-jih), sledi naravoslovje, saj mlajše uporabnike vedno znova navdušujejo številne poučne knjige o 
naravi in živalih. 

Tabela 10: Prirast gradiva po UDK skupinah in namembnosti (enote/naslovi) 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 122 155 277 92 88 180 

1 Filozofija. Psihologija 232 9 241 200 8 208 

2 Verstva 91 9 100 80 9 89 

3 Družbene vede 340 51 391 297 36 333 

5 Naravoslovne vede 115 133 248 98 87 185 

6 Uporabne vede 549 71 620 482 58 540 

7 Umetnost. Šport 481 306 787 393 215 608 

80 Jezikoslovje 46 10 56 43 7 50 

82.0 Literarna veda 35 1 36 32 1 33 

82 Leposlovje 1.897 1.245 3.142 1.569 856 2.425 

9 Zemljepis. Zgodovina 440 20 460 359 17 376 

SKUPAJ 4.348 2.010 6.358 3.645 1.382 5.027 

Pri prirastu gradiva namenjenega odraslim so razmerja drugačna. Manj je leposlovnega gradiva, 
vendar je v primerjavi z minulimi leti zaradi darov v prevladi (43 %). Drugo najmočneje zastopano je 
gradivo s področja uporabnih ved (13 %), sledi umetnost zaradi nabave filmov in glasbenih zgoščenk. 
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Graf 4: Prirast gradiva namenjenega mladini/odraslim po UDK skupinah (naslovi) 

2.4. OBDELAVA GRADIVA IN UREJANJE KNJIŽNIČNE ZBIRKE 
V letu 2015 je bilo obdelavi gradiva in urejanju knjižnične zbirke posvečeno veliko več časa kot minula 
leta. Osrednja knjižnica se je v začetku leta preselila v nove prostore. Celotna zbirka se je na novo 
uredila. Na novo smo obdelali in opremili tudi gradivo za krajevno knjižnico v Svetem Tomažu, velika 
večino darov drugih slovenskih splošnih knjižnic. Del nove zbirke, predvsem strokovnega gradiva je bil 
tudi kupljen. Strokovni delavci so v času od marca do junijske otvoritve obdelali in z nalepkami 
opremili 3.515 enot knjižničnega gradiva za krajevno knjižnico pri Svetem Tomažu. Pri opremljanju in 
postavitvi je pomagala zaposlena preko programa javnih del, ki ga je sofinancirala Občina Sveti 
Tomaž. Zbirka nove krajevne knjižnice pri Svetem Tomažu je ob odprtju štela 6.302 enot gradiva. 
Nabava novega gradiva je potekala po ustaljenih merilih v skladu z letnim načrtom nakupa gradiva, 
odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev. Zaradi zaprtosti knjižnice se je gradivo začelo nabavljati z 
dvomesečno zamudo. Strokovne delavke, ki imajo potrebna pooblastila za delo v segmentu 
COBISS2/Katalogizacija, so iz vzajemne baze COBIB.SI prevzele 3.080 zapisov. Skupni prispevek v 
COBIB je bil 4.090 zapisov. Katalogizatorke s pridobljeno licenco za kreiranje zapisov v vzajemni bazi 
podatkov so kreirale 247 bibliografskih  zapisov. Na novo je bilo kreiranih tudi 46 zapisov v 
normativni bazi podatkov CONOR.  Skupni prispevek v CONOR je bil 1.144 zapisov. V vseh postavkah 
so kreatorke močno presegle doseženo iz leta 2014. Pridobile so si tudi licence za kreiranje zapisov v 
programski opremi COBISS3/Katalogizacija za katalogizacijo monografskih publikacij, sestavnih delov 
in neknjižnega gradiva. S tem so izpolnjeni pogoji za prehod knjižnice v novo programsko opremo 
COBISS3/Katalogizacija, saj se segment katalogizacije v programski opremi COBISS2 ukinja.  
Tabela 11: Obdelava gradiva v letu 2015 

 2014 2015 INDEKS 

Prevzeto iz COBIB  2.942 3.080 105 

Kreirani 9 247 2.744 

Skupni prispevek v COBIB 3.532 4.090 116 

Skupni prispevek v CONOR 1.098 1.144 104 

Prispevek novih zapisov v CONOR 0 46 4600 

Kreirani zapisi CONOR 0 24 2400 

Prevzeti zapisi iz baze CONOR 0 22 2200 

Število kreatorjev zapisov v SIKORM 3 3 100 
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2.4.1. Odpis knjižničnih gradiv 
V letu 2015 smo odpisali 1.536 enot knjižničnega gradiva. Največ (82 %) odpisanega gradiva 
predstavljajo knjige, 17 % neknjižno gradivo. Ker smo pred otvoritvijo knjižnice v novih prostorih 
izvedli knjižnično inventuro celotne zaloge osrednje knjižnice, smo pričakovali, da bodo največ 
odpisov v letu 2015 predstavljali inventurni manki. Teh je bilo 495 enot, kar predstavlja 0,47 % 
celotne  knjižnične zbirke. Večina odpisanih gradiv minulega leta je tako iz arhiva, ki smo ga selili v 
mesecu decembru.  Število odpisanih naslovov znaša 1.430. 
Tabela 12: Odpis knjižničnega gradiva v letu 2015 – po vrsti gradiva 

KNJIŽNIČNO GRADIVO Število odpisanih enot % 

KNJIŽNO GRADIVO 1.274 83 

SERIJSKE PUBLIKACIJE 10 1 

NEKNJIŽNO GRADIVO 252 16 

SKUPAJ 1.536 100 

2.5. ČLANI KNJIŽNICE 

V letu 2015 je knjižnico obiskovalo 2.717 članov, kar je za 4 % več kot lansko leto. Tudi število 
novovpisanih članov se je v primerjavi z letom 2014 povišalo za 18 %. V letu 2015 je knjižnico 
obiskovalo in si izposojalo gradivo na dom 2.717 članov, kar predstavlja 16,5 % prebivalstva območja, 
ki ga pokrivamo.  

Tabela 13: Število aktivnih in novovpisanih članov v letih 2014 in 2015 

ČLANI 2014 2015 INDEKS 

Aktivni člani 2.614 2.717 104 

Novovpisani člani 239 453 190 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
COBISS 2.388 2.424 2.564 2.620 2.690 2.717 2.831 2.614 2.717
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Graf 7: Gibanje števila aktivnih članov 2007 - 2015 
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Graf 8: Število aktivnih in novovpisanih članov v letih 2014 in 2015 

Struktura članov po občinah se je v primerjavi z minulimi leti precej spremenila. Medtem ko ostaja 
število članov iz občine Ormož in članov iz Občine Središče ob Dravi skoraj enako, se je znatno 
povečalo število članov, ki prihajajo iz občine Sveti Tomaž. Povečanje je dvakratno. Zaslugo 
pripisujemo novo vzpostavljeni krajevni knjižnici. Nekoliko se je zmanjšalo tudi število članov iz 
drugih občin, tujine in pravnih oseb. 

Tabela14: Struktura članov po občinah 

AKTIVNI ČLANI PO OBČINAH 2014 % 2015 % 

Ormož 1.818 69,55  1.810 66,62 

Središče ob Dravi 331 12,66 338 12,44 

Sveti Tomaž 142 5,43 291 10,71 

Druge občine, tujina, pravne osebe* 323 12,36 278 10,23 

SKUPAJ 2.614 100,00 2.717 100,00 

* - statistika pravnih oseb po občinah ne loči 
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Graf 9: Struktura članov po občinah 

Med aktivnimi člani je še vedno največ osnovnošolcev (29 %), druga najmočnejša kategorija so 
zaposleni z 20 %, sledijo srednješolci z 11 % in študenti z 9 %. V primerjavi z letom 2014 se je med 
člani najbolj povečalo število osnovnošolcev in predšolskih otrok, zmanjšalo pa število srednješolcev 
in študentov. Povečanje zapisujemo tudi pri številu članov iz vrst zaposlenih in upokojencev. 
Omenjenim spremembam v strukturi članstva botrujejo predvsem vpisi mladih uporabnikov v novi 
krajevni knjižnici v Svetem Tomažu. 
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Graf 10: Struktura aktivnih članov 
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Graf 11: Struktura novovpisanih članov 

Tabela 15: Člani po kategorijah 2014/2015 

ČLANI PO KATEGORIJAH 
AKTIVNI NOVOVPISANI 

2014 2015 % 2014 2015 % 

Predšolski otroci 183 243 8,94 48 97 21,41 

Osnovnošolci 729 801 29,48 76 200 44,15 

Srednješolci 332 302 11,12 10 20 4,42 

Študenti 286 247 9,09 6 8 1,77 

Študenti – ob delu, izredni 22 21 0,77 0 0 0 

Zaposleni 525 553 20,35 39 53 11,70 

Samostojni podjetniki 6 3 0,11 0 1 0,22 

Kmetje 12 13 0,48 2 2 0,44 

Gospodinje 17 20 0,74 1 3 0,66 

Upokojenci 151 193 7,10 8 41 9,05 

Nezaposleni 227 218 8,02 14 25 5,52 

Pravne osebe, zunanje ustanove 60 54 1,99 0 0 0 

Tuji državljani 57 37 1,37 35 2 0,44 

Drugi 7 12 0,44 0 1 0,22 

SKUPAJ 2.614 2.717 100,0 239 453 100,0 

Struktura novovpisanih članov je v letu 2015 zaradi odprtja organizacijske enote v Svetem Tomažu 
precej drugačna. V omenjeno krajevno knjižnico se je namreč včlanilo veliko osnovnošolcev. Ta 
kategorija uporabnikov zato v strukturi novih članov močno prevladuje s 44 %. Na drugem mestu so v 
tej strukturi predšolski otroci z dobrimi 21 %. Sledijo jima zaposleni z 11 % in upokojenci s slabimi 6 
%. Pri predšolskih otrocih in šolski mladini lahko iščemo vzrok za velik vpis v dejstvu, da so do 18. leta 
starosti oproščeni plačila članarine.  
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2.6. OBISK V KNJIŽNICI 
Knjižnica si je skozi vse leto na različne načine prizadevala privabiti čim več uporabnikov: pripravljala 
je najrazličnejše kulturne prireditve, sodelovala v raznih projektih, vabila mlade z raznovrstnimi 
dejavnostmi, obveščala javnost o knjižnični zbirki in novitetah v knjižnici, kupovala gradiva, ki so bila 
zanimiva za vse ciljne skupine in izvajala bibliopedagoške ure tudi izven prostorov knjižnice, v vrtcih, z 
namenom vzpodbuditi zanimanje za obisk knjižnice.  
Statistika obiska v knjižnico in preko OPAC-a v sistemu COBISS sporoča, da je knjižnico v letu 2015 
obiskalo 35.421 članov. Za skupni obisk moramo prišteti še: 12.542 obiskov zaradi izposoje v knjižnico 
oz. čitalnico, 6.030 obiskov zaradi uporabe interneta in ne nazadnje tudi 5.435 skupno evidentiranih 
obiskov prireditev, ki smo jih namenili mladini ali odraslim uporabnikom. Vrednosti predhodno 
naštetih postavk ne vodimo avtomatizirano. Podatek o obisku prireditev sprotno pisno podajo 
strokovni delavci v svojih poročilih. Obisk zaradi izposoje v čitalnico (periodičnega tiska, referenčne 
literature, igrač in drugega knjižničnega gradiva) ter obisk zaradi uporabe interneta, ki ga med drugim 
uporabljajo tudi nečlani knjižnice, je podan na osnovi ocene, ki so jo podali strokovni delavci.  

Tabela 16: Primerjava obiska v letih 2014 in 2015 

VRSTA OBISKA 2014 2015 INDEKS 

1. Obisk v knjižnico in preko OPAC-a* 36.037 35.421 98 

3. Obisk zaradi izposoje v čitalnico (ocena) 11.897 12.542 105 

4. Obisk – uporaba interneta, e-točke (ocena) 4.947 6.030 122 

5. Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 2.695 5.435 202 

SKUPAJ 55.576 59.428 107 

*Vir: Statistika COBISS 

Opažamo, da se je skupni obisk knjižnice v primerjavi z minulim letom povečal za 7 %. Povečanje 
pripisujemo delno obiskovalcem v novo odprtih knjižnicah, predvsem pa obiskom številnih skupin, ki 
so knjižnico obiskovale po preselitvi v nove prostore ali obiska prireditev, ki se je povečal dvakratno. 
Zaradi zaprtosti v času selitve je obisk zaradi izposoje gradiva nekoliko manjši. Možnost uporabe 
interneta v novi krajevni knjižnici pri Svetem Tomažu in spremljanje uporabe interneta v enoti  
Središče ob Dravi botrujeta precejšnjemu povečanju uporabe svetovnega spleta v knjižnici. Ta je večji 
za 22 %. Precej večji je tudi obisk bibliopedagoških ur v vrtcih, saj se je izvedba teh v primerjavi z 
letom 2014 povečala za 65 %. Za 5 % se je povečal tudi obisk čitalnice osrednje knjižnice ter obeh 
krajevnih knjižnic. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
COBISS 27.678 31.504 33.799 34.291 33.709 34.022 34.980 36.037 35.421
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Graf 12: Število obiskov zaradi izposoje v obdobju 2007–2015 
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Podrobneje analiziramo obisk članov zaradi izposoje. 69 % obiskov v knjižnico opravijo odrasli člani. 
Obisk teh se je v letu 2015 nekoliko zmanjšal. Kot leto poprej se je povečal obisk mladih članov 
predvsem na račun novovpisanih otrok in mladine v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž. Kot že v 
predhodnih dveh letih, tudi v minulem letu, skupno zapisujemo največji obisk pri kategoriji 
zaposlenih, saj ti po številu obiskov knjižnice za 5 % prekašajo kategorijo osnovnošolcev. Razvrstitev 
se v zadnjih letih spreminja tudi pri ostalih kategorijah. Tretja najmočnejša skupina so bili vedno 
srednješolci. Kot v letu 2014 so jih tudi v minulem letu prehiteli člani iz vrst upokojencev in 
nezaposlenih. Kategorija srednješolcev je po pogostosti obiska iz tretjega mesta zdrsnila šele na peto. 
Močnejši sta še skupini študentov in predšolskih otrok, obisk prvih se sicer zmanjšuje, slednjih pa 
povečuje. 
Tabela 17: Obisk članov po kategorijah (v KNJIŽNICI in OPAC-u) v letu 2015 

KATEGORIJA ČLANSTVA 2014 MLADINA 2015 ODRASLI 2015 % 

Predšolski otroci 2.334 2.547  7,19 

Osnovnošolci 7.750 8.450  23,86 

Srednješolci 2.909  2.768 7,81 

Študenti 3.293  2.658 7,50 

Študenti – ob delu 366  246 0,69 

Zaposleni 10.245  10.227 28,87 

Samostojni podjetniki 97  63 0,18 

Kmetje 175  183 0,52 

Gospodinje 409  349 0,99 

Upokojenci 3.382  3.382 9,55 

Nezaposleni 3.260  2.943 8,31 

Pravne osebe, zunanje ustanove 754  687 1,94 

Tuji državljani 525  156 0,44 

Drugi 538  762 2,15 

SKUPAJ  10.997 24.424 100,0 

DELEŽ  31,05 % 68,95 %  
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Graf 13: Obisk članov po kategorijah 
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2.7. IZPOSOJA GRADIVA 
V letu 2015 je bilo preko sistema COBISS na dom izposojenega 103.790 enot gradiva, kar je manj kot 
v zadnjih letih. Po oceni strokovnih delavcev je bilo dodatnih 59.918 enot (periodika, gradivo iz 
referenčne zbirke, knjige za najmlajše, igrače in drugo) izposojenih še v čitalnico. Celotna izposoja 
knjižničnega gradiva je tako znašala 163.708 knjižničnih enot. Obrat knjižnične zbirke3 ima v letu 2015 
vrednost 1,56. Posebej zbiramo podatek še za medknjižnično izposojo. Iz drugih knjižnic smo našim 
članom naročili 22 enot, dobavili pa 20. Iz ormoške knjižnice so si slovenske knjižnice naročile 35 
enot, dobavili pa smo jim 34 enot. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
COBISS 84.870 94.728 102.680 109.650 111.264 113.008 117.234 121.585 103.790
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Graf 14: Izposoja knjižničnega gradiva v obdobju 2007–2015 

2.8. IZPOSOJA GRADIVA PO KATEGORIJAH ČLANOV 

Pri pregledu izposojenega gradiva po posameznih kategorijah članstva v letu 2015 ugotavljamo, da je 
tudi skupina zaposlenih tista, ki si izposodi največ knjižničnega gradiva (30 %). Še tri leta poprej so bili 
to osnovnošolci. Ti so si v minulem letu izposodili za 8 % manj gradiva od zaposlenih. Tretja 
najmočnejša skupina so predšolski otroci, ki ob posameznem obisku na dom odnesejo večje število 
slikanic. Za njimi so študenti. Ti za študij potrebujejo znatno več strokovnega gradiva.  Tudi v letu 
2015 se je precej zmanjšalo število izposoj pri kategoriji srednješolcev. Temu vsekakor pripomore 
poplava različnih informacij, ki jih za potrebe šolanja pridobijo preko spleta. Pri nezaposlenih in 
upokojencih opažamo upadanje števila izposojenega knjižničnega gradiva na dom. 
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Graf 15: Izposoja gradiva po kategorijah članstva 

                                                           
3Razmerje med številom izposojenih enot knjižničnega gradiva in celotno knjižnično zbirko. 
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Tabela 18: Izposoja gradiva po kategorijah članstva v letu 2014/2015 

 2014 2015 

KATEGORIJA ČLANSTVA GRAD. ZA 
MLADINO 

GRAD. ZA 
ODRASLE SKUPAJ GRAD. ZA 

MLADINO 
GRAD. ZA 
ODRASLE SKUPAJ % 

Predšolski otroci 11.542 551 12.093 10.522 340 10.862 10,47 

Osnovnošolci 18.993 4.863 23.856 18.497 3.692 22.189 21,38 

Srednješolci 1.383 5.952 7.335 1.223 5.333 6.556 6,32 

Študenti 1.619 9.560 11.179 1.289 7.780 9.069 8,74 

Študenti – ob delu 309 944 1.253 231 623 854 0,82 

Zaposleni 10.644 26.355 36.999 8.379 22.218 30.597 29,48 

Samostojni podjetniki 23 313 336 39 328 367 0,35 

Kmetje 95 499 594 57 500 557 0,54 

Gospodinje 38 1.440 1.478 42 1.002 1.044 1,00 

Upokojenci 766 9.222 9.988 714 8.163 8.877 8,55 

Nezaposleni 2.656 8.127 10.783 2.130 6.124 8.254 7,95 

Pravne osebe, zunanje ustanove 4.094 648 6.019 3.437 515 3.952 3,81 

Tuji državljani 477 207 684 152 79 231 0,22 

Drugi 80 185 265 251 130 381 0,37 

SKUPAJ 52.719 68.866 121.585 46.963 56.827 103.790 100,0 

DELEŽ 43,36 56,64 100% 43,36 56,64 100%  

2.8.1. Izposoja gradiva po vrstah in vsebini gradiv 

Tabela 19: Izposoja enot gradiva po UDK skupinah, namembnosti in vrsti gradiva v letu 2015 (COBISS) 

UDK skupina 
Knjižno gradivo* Neknjižno gradivo 

Skupaj % 
Odrasli Mladina Odrasli Mladina 

0 Splošno 869 366 2 2 1.239 1,19 

1 Filozofija. Psihologija 3.700 216 22 0 3.938 3,80 

2 Verstva 358 42 0 0 400 0,39 

3 Družbene vede 4.036 641 23 15 4.715 4,54 

5 Naravoslovne vede 2.378 934 19 55 3.386 3,26 

6 Uporabne vede 6.340 1.241 100 34 7.715 7,43 

7 Umetnost. Šport 3.396 2.415 2.474 3.548 11.833 11,40 

80 Jezikoslovje 1.226 364 394 83 2.067 1,99 

82.0 Literarna veda 305 25 0 0 330 0,32 

82 Leposlovje 41.342 21.794 539 597 64.272 61,93 

9 Geografija. Zgodovina 3.015 581 51 26 3.673 3,54 

Drugo 150 72 0 0 222 0,21 

SKUPAJ 67.115 28.691 3.624 4.360  100,00 

% ODRASLI: MLADINA 70,1 29,9 45,4 54,6  

KNJIŽNO: NEKNJIŽNO 95.806 7.984 

% KNJIŽNO: NEKNJIŽNO 92,3 7,7 

* med knjižnim gradivom so zajete tudi serijske publikacije 



   Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2015 

25 

0 Splošno
1%

1 Filozofija. 
Psihologija

4% 2 Verstva
0%

3 Družbene vede
5%

5 Naravoslovne 
vede
3%

6 Uporabne vede
8%

7 Umetnost. 
Šport
11%

80 Jezikoslovje
2%

82.0 Literarna 
veda
0%

82 Leposlovje
62%

9 Geografija. 
Zgodovina

4%

Drugo
0%

 

Graf 17: Izposoja gradiva po UDK skupinah 
Trend upadanja izposoje neknjižnega gradiva se nadaljuje tudi v letu 2015 in znaša le še 7,7 %, pred 
leti je presegal 20 %. Med izposojenim neknjižnim gradivom je bilo v letu 2015 precej več neknjižnega 
gradiva namenjenega mladini. 
V primerjavi z minulim letom zapisujemo precejšnje spremembe v razmerjih med izposojenim 
knjižnim gradivom. Izposoja knjižnega gradiva namenjenega odraslim se v primerjavi z letom 2015 
zmanjšuje skoraj za desetino. K številčnim podatkom izposojenega gradiva so vključena tudi vsa 
podaljšanja. V kolikor bi analizirali zgolj strukturo izposojenega gradiva na dom brez podaljšanj, bi 
odstotek gradiva namenjenega mladini bil za 6 % višji in bi njegov delež znašal 36,1. Gradiva 
namenjenega mladini si namreč člani ne podaljšujejo tako pogosto. Med izposojenim knjižnim 
gradivom je bilo 66 % leposlovja.  

2.8.2. Izposoja po namembnosti in vsebini gradiv 
Naslednji graf prikazuje vsebino izposojenega gradiva namenjenega mladim in odraslim 
uporabnikom. Opazne so precejšnje razlike, saj so potrebe po gradivu v različnih starostnih obdobjih 
različne. 
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Graf 18: Izposoja gradiva namenjenega mladini in odraslim po UDK skupinah 
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2.9. KULTURNE PRIREDITVE IN DRUGI KNJIŽNIČNI DOGODKI 
V knjižnici so se odvijale razne kulturne prireditve, ustvarjalne in druge delavnice ter druge 
organizirane oblike usposabljanja uporabnikov za uporabo knjižnice in promocijo branja. Sodelovali 
smo tudi v več projektih. V letu 2015 je bilo izvedenih 37 dogodkov za odrasle. Obiskalo jih je 1.287 
uporabnikov. Za otroke in mladino je bilo izpeljanih  48 pravljičnih in  igralnih ur ter delavnic.  Obisk 
teh je znašal 1.622 obiskovalcev. Knjižnica je  gostila tudi 167 organiziranih skupin z 2.249 obiskovalci, 
za katere je izvedla bibliopedagoški program. Le ena od teh je bila za odrasle uporabnike. Skupno 
število vseh dogodkov v letu 2015 je  252. Skupni obisk vseh dogodkov pa 5.435 uporabnikov. 
Načrtovano število prireditev in obisk teh v programu dela je močno preseženo. Z rekordnim obiskom 
sledimo zastavljenemu v strateškem načrtu. S pestro ponudbo različnih dogodkov postajamo nosilec 
kulturnega dogajanja v lokalni skupnosti.  

2.9.1. Kulturne prireditve za odrasle obiskovalce knjižnice 
V letu 2015 smo izpeljali 13 literarnih dogodkov za odrasle obiskovalce, 1 domoznansko zgodovinski 
večer, 1 strokovno motivacijsko predavanje  in 4 delavnice. Pripravili smo tudi dve otvoritveni 
slovesnosti s kulturnim programom – otvoritev osrednje knjižnice v Ormožu in odprtje Krajevne 
knjižnice Sveti Tomaž. Delavnice so bile izvedene v krajevnih knjižnicah, prav tako 1 literarni večer. 

LITERARNI VEČER S FRANCEM MIKŠO 
Prvi knjižnični dogodek za odrasle se je v letu 2015 odvijal 9. januarja v grajski dvorani.  To je bila 
predsatvitev romanesknega prvenca ormoškega diplomata in veleposlanika Franca Mikše. Roman 
Njegova Ekscelenca Christian Grasset, ki je izšel pri založbi Miš, sta v pogovoru predstavila avtor in 
Marijanca Korotaj.  

OTVORITEV NOVIH PROSTOROV OSREDNJE KNJIŽNICE 
Otvoritvena slovesnost novih prostorov osrednje knjižnice je potekala v petek, 6. februarja. Zaradi 
močnega sneženja so prireditev obiskali večinoma Ormožani. Trak je prerezala dolgoletna ormoška 
knjižničarka Nežka Vaupotič. V kulturnem programu je sodeloval saksofonist Oto Vrhovnik. 

    

PESNIŠKI TURNIR 
V sodelovanju z založbo Pivec je knjižnica 25. marca gostila polfinale pesniškega turnirja. Udeležili so 
se ga pesniki, ki so se prijavili na natečaj. Tega je razpisala založba Pivec. Pesniški večer je glasbeno 
obogatila Bilbi ob glasbeni spremljavi Gregorja Stremeckega. 
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NOČ KNJIGE 
Noč knjige, kot mednarodni dogodek, ki podpira in slavi knjigo ter branje kot temeljna gradnika 
zdrave družbe, je potekala na svetovni dan knjige, 23. aprila, drugo leto zapored. Knjižnica je izvedla 
tri literarne dogodke. Prvi dogodek, ki nas je popeljal v večer, je bil posvečen spominu na Elizabeto 
Lah in njenim pravljicam. Bralne ulice iz Središča ob Dravi so nam tokrat predstavile življenje in delo 
Erne Meško. V osrednjem dogodku smo gostili Milan Petka – Levokova. Predstavljen je bil njegov 
širok literarni opus s poudarkom na njegovem zadnjem romanu Ljudje na burji.   

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE V ORMOŽU  
Knjižnica je ves teden aktivno sodelovala tudi na Slovenskih dnevih knjige, ki so se odvijali na 
Kerenčičevem trgu v Ormožu, v soorganizaciji z MCO, v njih pa so sodelovali tudi ormoški gimnazijci. 
Namenjeni so bili vsem generacijam,  z namenom spodbujanja in dviga bralne kulture. Na trgu so se 
predstavili literati in drugi avtorji knjig, ki izhajajo iz ormoškega območja. 

   
 

   

PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE  
Prvi pravljični večer za odrasle smo v letu 2015 zaradi selitve prestavili na topel majski večer. 
Pravljični večer organizira Mariborska Knjižnica v sodelovanju s partnerskimi knjižnicami. Projekt se je 
začel izvajati v okviru EPK Maribor. V Ormožu smo gostili pripovedovalce iz lenarške, mariborske, 
slovenskobistriške, murskosoboške in ptujske knjižnice. Glasbeno je dogodek obogatil kitarist Domen 
Obilčnik.   

PREDSTAVITEV KNJIGE IRAN DRAGANA POTOČNIKA  
20. maja je v sodelovanju z založbo Pivec dr. Dragan Potočnik uporabnikom ormoške knjižnice 
predstavil svojo obsežno študijo o Iranu – deželi med Perzijo in islamom.  
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SVEČANO ODPRTJE NOVE KRAJEVNE KNJIŽNICE SVETI TOMAŽ 
V torek, 2. junija, je potekala svečana otvoritev Krajevne knjižnice Sveti Tomaž. Osrednja gostja 
dogodka je bila tudi ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar. V kulturnem programu so 
sodelovali člani Kulturnega društva Fran Ksaver Meško Sveti Tomaž, otroci vrtca, učenci OŠ Sveti 
Tomaž in tamkajšnji župnijski pevski zbor. 

LITERANI VEČER Z BOŽIDARJEM RADOŠEM 
Tretji junijski dan leta 2015 je obiskovalcem svoj roman V objemu zla - jutrišnji svet Stefana Zweiga 
predstavil Božidar Radoš. Z njim se je pogovarjal urednik Mohorjeve družbe iz Celovca Hanzi Filipič. 

STROKOVNO MOTIVACIJSKO PREDAVANJE »VSAK TRENUTEK JE LAHKO NOV ZAČETEK« 
Strokovno motivacijsko predavanje je bilo izvedeno v sodelovanju s Šolo zdravja. Dr. Grishin, idejni 
vodja Šole zdravja, je predstavil pomen gibanja in jutranje skupinske vadbe za zdravje posameznika. 
Predavanje se je v knjižnici odvijalo 22. oktobra. Z naslednjim dnem se je formirala in začela z jutranjo 
telovadbo na dvorišču knjižnice skupina Knjiga. Člani in članice od takrat telovadijo vsak delavnik. Do 
konca leta 2015 so se srečali 50 juter in opravili 621 telovadb.  V povprečju je vsako jutro na 
knjižničnem dvorišču telovadilo 12,42 članov. Teh nismo prištevali k obiskovalcem knjižničnih 
dogodkov. 

LITERARNI VEČER Z IVANOM BLAGUSEM 
4. novembra je knjižnica gostila Ivana Blagusa. V pogovoru, ki ga je z avtorjem vodila Marijanca 
Korotaj, sta bila predstavljena romana Vrnitev v večnost in Druga pot. 

PREDSTAVITEV LJUBEZENSKIH ROMANC Z LEO JERANČIČ 
Ljubiteljicam lahkotnih romanov se je sredi novembra predstavila avtorica ljubezenskih romanc Lea 
Jerančič. Pogovor z njo je vodila Ana Janžekovič. 

DOMOZANSKI VEČER Z RAJKOM TOPOLOVCEM 
Na domoznansko zgodovinskem večeru so bile predstavljene knjige ljubiteljskega zgodovinarja Rajka 
Topolovca. Poleg dokumentarnega filma Ormoški Petriček je bil poudarek na njegovi zadnji knjigi 
Podaljšano partizanstvo. Avtorjevo delo je predstavil  teolog in zgodovinar Janez Janžekovič.  

LITERARNI VEČER Z IGORJEM PLOHLOM 
V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž smo v začetku decembra gostili paraplegika Igorja Plohla. 
Prestavljena so bile njegova tri literarna dela in njegova težka življenjska izkušnja. Z avtorjem se je 
pogovarjala Mateja Hržič.  

TA VESELI DAN KULTURE – »TO ŠE SPIJEMO PA GREMO« 
Na Ta veseli dan kulture smo organizirali filmski večer, na  katerem smo predstavili dokumentarne 
filme iz 60-tih in 70-tih let minulega stoletja, ki so nastali na območju SV Slovenije. Predstavljena sta 
bila tudi animirana filma Prleki v vesolju in To še spijemo pa gremo. Gostili smo Andreja Horvata in iz 
kino kluba  dr. Karola Grossmanna iz Ljutomera. 

PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE Z ZAKLJUČKOM BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE 
Zadnji lanski literarni dogodek za odrasle je bil pravljični večer. Uveljavljene slovenske pravljičarje 
zaposlene v slovenskih splošnih knjižnicah smo gostili v drugo. Izbrane pravljice so predstavili 
pravljičarji iz mariborske, slovenskobistriške, lenarške, ptujske in ljubljanske knjižnice. Glasbeno sta 
dogodek obarvali violinistki Glasbene šole Ormož. V večeru so bile podeljene tudi bralne značke za 
odrasle. 
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DELAVNICE 
Odraslim so bile namenjene naslednje izvedene delavnice: 
· Izdelovanje šopkov v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi (15. 06. 2015) 
· Ustvarjanje z glino pod vodstvom Jelke Krajnc (Krajevna knjižnica Središče ob Dravi, 17. 11. 2015) 
· Izdelovanje prazničnih venčkov v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž (23. 11. 2015) 
· Kaligrafska delavnica v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi (3. 12. 2015). 

2.9.2. Kulturne prireditve namenjene mladim 
Mladim uporabnikom knjižničnih storitev so bile namenjene številne aktivnosti. 
Pravljične urice, predstave in ustvarjalne delavnice je skupno obiskalo 1.622 obiskovalcev. V 
primerjavi z letom 2014 je to za 2,38 krat več. 

PRAVLJIČNE URICE Z USTVARJALNIMI DELAVNICAMI 
Tabela 20: Pregled kulturnih prireditev za mlade 

PRAVLJIČNE URE 
Število skupin Število obiskovalcev 

2014 2015 Indeks 2014 2015 Indeks 

Pravljične urice v Ormožu 23 13 57 191 247 129 

Pravljične urice v Središču ob Dravi 9 9 100 148 235 159 

Pravljične urice v Svetem Tomažu - 3 300 - 93 - 

Pravljične urice -  zunanji izvajalci 2 2 100 17 63 371 

Predstave* 2 5 250 72 284 394 

Igralne urice za otroke do 3. leta  - 6 600 - 76 - 

Delavnice  3 1 33 29 10 34 

Predstave izpeljane v vrtcih in OŠ - 2 - - 68 - 

Dogodki v soorganizaciji  - 7 - - 546 - 

SKUPAJ  49 48 98 682 1.622 238 

* zaključek Pikine bralne značke; Otroci pisanega sveta – Društvo Za boljši svet; Maček Muri – Družinsko gledališče Kolenc; 
Predstava Miška Lili – Gimnazija Ormož, program predšolska vzgoja, predstava Čarobna skrinja v okviru obdarovanja otrok iz 
Občine Sveti Tomaž 

Po selitvi v nove prostore smo pripravljali dve pravljični uri mesečno. Pripravljenih je bilo 15 
pravljičnih uric (od tega sta dve izvedli prostovoljki). Otroci so na teh uricah najprej prisluhnili pravljici 
in v nadaljevanju ustvarjali izdelke povezane z literarno vsebino, »iskali zaklad« po knjižnici, se gibali, 
plesali ali spoznavali aerobiko. 
Devet pravljičnih ur je bilo izvedenih v Knjižnici v Središču ob Dravi, štiri pa v Knjižnici Sveti Tomaž.  
Pripravili smo dve predstavi za otroke. Prva je bila izpeljana v septembru, ob praznovanju krajevnega 
praznika. Predstavo »Otroci vsega sveta« so odigrali člani Ekološko-kulturnega društva Za boljši svet. 
Druga predstava o miški Lili je bila izvedena v decembru. Pripravile so jo dijakinje Gimnazije Ormož – 
program predšolska vzgoja. 
V okviru pravljičnih ur smo praznovali 40-letnico priljubljenega knjižnega lika Mačka Murija. 
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IGRALNE URICE 
Od oktobra smo dvakrat mesečno ob torkih pripravljali igralne urice za otroke do 3. leta starosti. 
Izvedli smo 6 igralnih ur, na dveh so nastopale glasbenice pod mentorstvom Darje Žganec Horvat. 
Igralne urice je obiskalo 76 obiskovalcev. 

USTVARJALNE DELAVNICE 
V novembru smo na povabilo organizatorjev Martinovanja v Ormožu sodelovali pri izpeljavi delavnic 
za otroke. Delavnice so potekale v prostorih ob Martinovem šotoru. Otroci so lahko okrasili 
stekleničke za čajne svečke. 
Decembra smo organizirali delavnico izdelovanja punčk iz krpic. Vodila jo je Branka Janežič.  
Pravljične urice, igralne urice, gledališko lutkovne predstave in ustvarjalne delavnice je v Ormožu 
obiskalo 748 obiskovalcev, v Središču ob Dravi 235 obiskovalcev in pri Svetem Tomažu 93 
obiskovalcev. 

   
 
2. aprila, ob svetovnem dnevu knjig za otroke, smo pripravili literarni večer z mlado avtorico iz Velike 
Nedelje, Katarino Vaupotič. Pogovor o knjigi Bele vrtnice, prvencu osnovnošolke, je vodila Marijana 
Korotaj iz Mladinskega centra Ormož. 
Ob Slovenskih dnevih knjige smo sodelovali z Mladinskim Centrom Ormož. Glavnina dogodkov se je 
odvijala na Kerenčičevem trgu, kjer je knjižničarka iz knjižnice Ormož pripravila in vodila pravljično 
uro s knjigo Milana Petka Levokova za tri skupine iz vrtca Ormož (»Razgibajmo se skozi pravljico«). 
Sodelovali smo še z OŠ Stanka Vraza in vrtcem Navihanček Središče ob Dravi in tam izvedli lutkovno 
predstavo. 
Sodelovali smo na Rožmarinkinem prazniku družin, projektu, ki smo ga drugič skupno izvajali Barbara 
Meško, avtorica lutke Rožmarinka, Turistično informacijski center, Javni sklad za kulturne dejavnosti – 
Območna izpostava Ormož, Mladinski center Ormož, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož in Knjižnica Franca 
Ksavra Meška Ormož. Namen projekta je približati mesto Ormož predvsem družinam z otroki, ki bodo 
skozi Rožmarinkine oči spoznavale naš kraj.    
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Obiskali so nas debaterji Osnovne šole Središče ob Dravi in Osnovne šole iz Lendave. Izvedli so 
debatni turnir, ki se je odvijal v drugačnem okolju kot so ga sicer navajeni. 
V sodelovanju z Likovno kulturnim društvom Ormož LIKUDO smo izvedli dvodnevno delavnico risanja 
stripa. Članici društva sta predstavili kratko zgodovino stripa in zakonitosti, ki jih moramo pri stripu 
upoštevati.  
Tabela 21: Dogodki v sodelovanju z drugimi institucijami 

OSTALI DOGODKI V SODELOVANJU Z DRUGIMI 
INSTITUCIJAMI 

Sodelovanje Število 
obiskovalcev 

Predstavitev knjige Bele vrtnice Katarine Vaupotič MCO 25 

Pravljica na prostem v okviru Slovenskih dnevov knjige MCO 51 

Rožmarinkin festival TIC, MCO, JSKD, Pokrajinski 
muzej Ptuj Ormož 

105 

Likovna delavnica – risanje stripa (dvodnevna delavnica 
za otroke in odrasle) 

LIKUDO 14 

Martinovanje MCO 58 

Predstava Čarobna skrinja v okviru obdarovanja otrok iz 
Občine Sveti Tomaž 

Društvo prijateljev mladine 
Sveti Tomaž 

240 

Debaterji OŠ Središče ob Dravi in OŠ Lendava OŠ Središče ob Dravi 37 

Podelitev Pikinih bralnih značk OŠ Petrijanec, Hrvaška 16 

SKUPAJ  546 

2.9.3. PROJEKTI VZPODBUJANJA BRANJA 
Izvajali so se naslednji projekti namenjeni širjenju bralne kulture: 

2.9.3.1. PROJEKTI NAMENJENI MLADIM UPORABNIKOM 

RASTEM S KNJIGO 
Več let vse slovenske splošne knjižnice sodelujemo v projektu "Rastem s knjigo". Projekt je pripravila 
Javna agencija za knjigo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport, Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo, Društvom šolskih knjižničarjev 
Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev ter s splošnimi knjižnicami, javnimi in zasebnimi srednjimi 
šolami, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter 
zamejskimi šolami. Cilj projekta je, da vsi sedmošolci in dijaki 1. letnikov srednjih šol v posameznem 
šolskem letu obiščejo splošno knjižnico, kjer jim predstavimo način našega dela in jih naučimo 
samostojnega iskanja knjig. 
Učencem pokažemo in razložimo način ureditve gradiva na policah, predstavimo iskanje v 
COBISS/OPAC-u, predstavimo Digitalno knjižnico Slovenije. Želimo jih ponovno navdušiti za 
obiskovanje knjižnice. Po končanem ogledu in predstavitvi vsakemu sedmošolcu in dijaku 1. letnika 
podarimo knjigo, ki je bila izbrana na Javnem ciljnem razpisu za razpis kulturnih projektov. 
Poudarjamo pomen branja leposlovja. Učencem predstavimo avtorje knjig, ki jih dobijo v dar (pisatelj, 
pesnik, ilustrator). Pripravimo tudi priložnostno razstavo njihovih del.  
Obisk učencev in dijakov je vezan na šolsko leto. Med letom 2015 nas je obiskalo 113 osnovnošolcev 
in 44 srednješolcev, od tega nekaj tistih, ki so bili vključeni v projekt Rastem s knjigo 2014/2015, in 
nekaj tistih, ki so že prišli v okviru novega šolskega leta 2015/2016. Skupno nas je obiskalo 157 
učencev in dijakov. 
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Vsako leto koordinatorji poskrbijo, da je projekt izpeljan in da knjižnico obiščejo vsi, ki so vključeni 
vanj. 
Tabela 22: Projekti za otroke in mladino 

PROJEKTI V KNJIŽNICI 
Število obiskovalcev 

2014 2015 Indeks 

Rastem s knjigo za osnovnošolce – 7. razred  165 113 68 

Rastem s knjigo za srednješolce – 1. letnik  24 44 183 

Pikina bralna značka 42 43 102 

Noč z Andersenom - 20 - 

SKUPAJ  231 220 87 

PIKINA BRALNA ZNAČKA 
Na povabilo Knjižnice Velenje smo se v okviru Evropske prestolnice kulture 2012 (poleg knjižnic na 
Ptuju, v Mariboru, Celju, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Novem mestu) oktobra 2012 pridružili k 
izvajanju Pikine bralne značke, ki je namenjena osnovnošolskim otrokom prvih dveh triad. Knjižnica 
Velenje je poskrbela za material (zloženke, beležke in plakate) in navodila za izvajanje bralne značke.  
K projektu se je prijavilo okrog 60 otrok, bralne mapice jih je oddalo 43, od tega 28 iz Slovenije, 2 iz 
Avstrije in 13 iz Hrvaške. Zaključno prireditev smo pripravili v oktobru, ko smo gostili Piko Nogavičko 
in Čarodeja Avgustina. Na Hrvaškem smo pripravili podelitev priznanj bralcem, ki se učijo slovenskega 
jezika.  
NOČ Z ANDERSENOM 

Noč z Andersenom je projekt, v katerem sodelujejo knjižnice in šole na Češkem, Slovaškem, Poljskem, 
Hrvaškem, v Avstraliji, Grčiji, Španiji, Švici, Novi Zelandiji, Avstraliji, ZDA, Keniji in drugod po svetu, 
skupaj v 20 državah. V Sloveniji je Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica tista, ki že deset let 
sodeluje v projektu. V letu 2015 se je, poleg nekaterih šol in knjižnic, projektu pridružila tudi Knjižnica 
Franca Ksavra Meška Ormož. Dvajset otrok je doživelo srečanje z Andersenom, ogledali so si lahko 
predstavo Cesarjeva nova oblačila, ki jo je pripravila gledališka skupina iz Središča ob Dravi. Otroci so 
pisali in slikali s peresi in se igrali pantomimo. Naše druženje se je zaključilo po enajsti uri, ko so starši 
prišli po otroke.  
NATEČAJ »MEDVEDI IN MEDVEDKI« 
Revija Ciciban je septembra praznovala 70. rojstni dan. Tudi knjižnica se je pridružila praznovanju in z 
vrtcem Gorišnica sodelovala v Cici natečaju Medvedi in medvedki. Zaključna prireditev je potekala v 
maju. 

2.9.3.2. PROJEKTI ZA ODRASLE UPORABNIKE 
Na odraslem oddelku knjižnice so potekali naslednji projekti: 

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 
Z namenom vzpodbujanja bralne kulture pri odraslih bralcih se je Knjižnica Franca Ksavra Meška 
Ormož ponovno vključila v projekt »Bralne značke za odrasle« in ga 9. decembra sklenila s svečanim 
zaključkom in pravljičnim večerom za odrasle. V deseti sezoni je bralno značko osvojilo 57 bralcev.  
Bralni seznam je bil tako kot v minulih letih sestavljen v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. Zasnovala ga je 
Liljana Klemenčič s sodelavci. Osrednja tema literarnega izbora v letu 2015 se je nanašala na 
otroštvo. Mnogim je bil izbor knjig zelo všeč, še posebej so odmevala dela avtorjev, ki so jih 
sodelujoči prebirali že v svojih rosnih letih. Bralci, ki drugače ne bi posegali po slovenskih avtorjih, so 
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vzeli v roke tako tudi dobre knjige izpod peresa domačih avtorjev. Večina vključenih ostaja zvestih 
projektu že vsa leta. Četrto leto zapored so v projektu sodelovali tudi varovanci CSO, skupina Junaki.  

AKTIVNOSTI V CENTRU STAREJŠIH OBČANOV ORMOŽ 
Tudi v letu 2015 sta strokovni delavki knjižnice vodili deset srečanj skupine Junaki, ki deluje že deseto 
leto v Centru starejših občanov v Ormožu. Literarno-bralna skupina, ki so jo člani poimenovali Junaki, 
se sestaja vsak torek popoldan in ima tri voditeljice. Skupino sestavlja deset stanovalcev doma, ki 
redno prihajajo na srečanja, saj  jim te urice popestrijo monotonost vsakdanjih dni in dajejo možnost 
sproščenega klepeta  o vsem mogočem. Program dela  je obsegal branje besedil iz knjig in revij ter 
pogovor o prebrani temi. Teme so bile zelo raznovrstne. Skupina se je lotila tudi bralnega seznama 
Bralne značke za odrasle. Na posebnem srečanju je bila stanovalcem CSO prestavljena tudi knjiga 
Prleška duša avtorice Helene Srnec. 

KNJIGE NA DOPUSTU 
Peto leto zapored  smo zadnje junijske dni izbrano zbirko knjig in revij iz ormoške knjižnice prestavili 
tudi na kopališče. Obiskovalci bazena so si imeli možnost poletni dan na kopališču obogatiti z 
branjem. 

DOBREKNJIGE.SI 
Priporočilni seznam poletnega branja je knjižnica že v letu 2014 zamenjala za seznam dobrih knjig, ki 
jih v branje priporočajo slovenski knjižničarji. Ti svoje ocene prebranega objavljajo na portalu 
dobreknjige.si. Spletni portal je namenjen bralcem, ki v poplavi literature iščejo nekaj res dobrega 
zase. Objavljene so celovite in neodvisne predstavitve kakovostne literature različnih literarnih zvrsti. 
Knjige iz seznama smo skozi vse leto redno ponujali bralcem na oddelku z odraslim leposlovjem. 

2.9.4. BIBLIOPEDAGOŠKE URE 
Bibliopedagoške ure je v letu 2015 obiskalo 1.814 otrok in njihovih spremljevalcev. Osrednjo knjižnico 
in krajevni knjižnici je po vnaprej najavljenem obisku in dogovorjenem programu obiskalo 46 skupin. 
Izven prostorov knjižnice je knjižničarka z mladinskega oddelka izvedla 43 bibliopedagoških ur in 
knjižnico približala 861 otrokom. Vsaj 25 skupin je obiskalo knjižnico brez najave, njim se je nudila 
pomoč pri iskanju knjig na določeno temo. Skupno število obiskovalcev, ki so knjižnico obiskali 
organizirano v okviru skupin, je 2.249. 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE V KNJIŽNICI 
Po dogovoru so za vnaprej najavljene skupine strokovni delavci pripravljali in izvajali bibliopedagoške 
ure. Največ so se jih udeleževali predšolski otroci in učenci osnovnih šol iz vseh treh občin. 
Bibliopedagoških ur so se udeležili tudi dijaki iz Gimnazije Ormož – program predšolske vzgoje. Zelo 
pristno je bilo tudi sodelovanje z OŠ Stanka Vraza.  
Bibliopedagoške ure so zajemale predstavitev knjižnice in njene dejavnosti, vodenje po knjižnici, 
pravljične ure, ustvarjanje, literarne in igralne ure.  
Knjižnico, njeno dejavnost in organiziranost so vodeno spoznavali tudi odrasli uporabniki. 
Bibliopedagoško uro smo izvedli tudi za odrasle uporabnike, vključene v projekt UŽU - Most do 
izobrazbe, ki ga izvaja LU Ormož. Brezposelnim osebam so bile predstavljene storitve, ki jim jih 
ponuja knjižnica kot koristne pri iskanju zaposlitve. 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE V VRTCIH 
Strokovna delavka je tekom leta obiskovala naslednje vrtce: Ormož, Središče ob Dravi, Velika 
Nedelja,Podgorci, Sveti Tomaž, Miklavž pri Ormožu, Gorišnica ter tako knjižnico s pomočjo knjig, revij, 
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učnih listov, lutk, vabil na prireditve za otroke itd. uspešno promovirala pri najmlajših obiskovalcih 
knjižnice.  
Tabela 23: Bibliopedagoške ure v letu 2015 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE 
Število skupin Število obiskovalcev 

2014 2015 Indeks 2014 2015 Indeks 

Število skupin v OK Ormož 32 41 119 492 798 162 

Število skupin v KK Sveti Tomaž - 5 - - 155 - 

Bibliopedagoške  ure v vrtcih 26 43 165 424 861 203 

Nenajavljene skupine  v knjižnici (OK, KK) - 30 - - 435 - 

SKUPAJ  58 119 205 886 2.249 254 

Obiskala je tudi naslednje osnovne šole: OŠ Stanka Vraza, OŠ Podgorci, OŠ Miklavž pri Ormožu, OŠ 
Kog.   
Sodelovanje z vsemi vrtci je bilo zelo uspešno in to v obojestransko zadovoljstvo. To je bilo naknadno 
ugotovljeno tudi s strani knjižnice, saj se precej otrok iz teh vrtcev s starši nato včlani v knjižnico, ki jo 
potem skupaj z odraslimi redno obiskujejo. Z veseljem opažamo, da se je spremenil tudi njihov odnos 
do knjig, saj z njimi mnogo lepše ravnajo.  
Pri bibliopedagoških urah v vrtcih in šolah je sodelovalo 861 otrok. 
 

2.10. AKTIVNOSTI NA PODROČJU IKT TEHNOLOGIJ 
UREJANJE SPLETNE STRANI 
Knjižnica ima svojo spletno stran, ki se nahaja na spletnem naslovu http://www.orm.sik.si. Na njej 
objavlja vse projekte in prireditve, ki jih pripravlja in so namenjene tako mladini kot tudi odraslim. 
Prav tako v okviru Kataloga informacij javnega značaja skrbi, da so na njej objavljeni vsi zakonsko 
predpisani dokumenti (Poročila o delu, Programi dela, Letni načrti nakupa gradiva, seznami gradiva, 
kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo …). Mesečno objavlja tudi seznam knjižničnih novosti, ki 
je razdeljen posebej na knjižno in neknjižno gradivo. O vseh novostih obveščamo zainteresirano 
javnost tudi po elektronski pošti (preko 220 naslovov). 
Spletno stran je v letu 2015 obiskalo 10.964 uporabnikov, kar je za 7,8 % več kot leta 2014 (10.171 
uporabnikov) in 18,4 % več kot leta 2013 (9.263 obiskov). Precejšen porast obiska spletne strani v 
zadnjih letih beležimo predvsem na račun storitve Moja knjižnica, ki jo uporablja vse večje število 
naših članov, pa tudi zaradi povezave do lokalnega kataloga naše knjižnice. 
Glede na to, da je števec obiskov spletne strani nameščen le na začetni strani knjižnice, do določenih 
informacij pa je možno dostopati tudi preko drugih povezav, je dejanskih obiskov spletne strani še 
veliko več. 

STORITEV MOJA KNJIŽNICA  
Elektronske storitve so v zadnjih letih v velikem porastu. K temu veliko prispeva razvoj novih 
tehnologij, ki so te storitve približale velikemu številu članov. S pomočjo sodobne tehnologije lahko 
člani knjižnice osnovne knjižnične storitve opravijo kar od doma, ne da bi morali obiskati prostore 
knjižnice ali pa poklicati po telefonu. Potrebujejo le osebni računalnik, prenosnik, tablični računalnik 
oz. pametni telefon, storitev jim je na voljo 24 ur/dan, 365 dni/leto. 
Storitev Moja knjižnica je spletni servis COBISS/OPAC, ki članom knjižnice omogoča naslednje 
storitve: pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje gradiva, pregled morebitnih 
neporavnanih dolgov in možnost naročanja na razna knjižnična obvestila. Obvestila je mogoče 

http://www.orm.sik.si
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prejemati na SMS naslov ali pa na e-naslov, pri čemer so sporočila na e-naslov brezplačna, na SMS 
naslov pa plačljiva. 
Dostop do storitve je mogoč preko domače spletne strani knjižnice, za mobilne naprave (pametni 
telefoni, tablice) pa obstaja tudi brezplačna namenska aplikacija mCOBISS. 
Storitev Moja knjižnica se je med člani zelo dobro prijela. Leta 2012 smo beležili 216 članov, ki so 
uporabljali to storitev, leta 2013 jih je bilo 234, leta 2014 že 291, v letu 2015 pa 374 kar pri številu 
vseh aktivnih članov (2.717) predstavlja 13,8 %. 
Primarna storitev, ki jo naši člani uporabljajo, je podaljševanje roka izposojenemu gradivu. Gledano v 
celoti, elektronsko podaljševanje predstavlja 9,7 % vseh podaljšanj (46.721). 
Ob podaljševanju je za člane zanimiva tudi možnost naročanja na obvestila knjižnice, kot so obvestilo 
o skorajšnjem poteku roka izposoje, obvestilo o skorajšnjem prejemu opomina in obvestilo o 
prispelem rezerviranem gradivu. 
Tabela 24: Analiza uporabe storitve obveščanja na e-naslov 

OBVEŠČANJE NA E-NASLOV + POTISNA SPOROČILA 2014 2015 INDEKS 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o poteku rezervacije 163 214 131 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o prispeli rezervaciji 251 335 133 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o poteku roka izposoje 260 352 135 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o skorajšnjem opominu 222 306 138 

Povečan porast zgornjih storitev ima za knjižnico zelo pozitiven učinek. Z obvestili o skorajšnjem 
poteku roka izposoje gradiva in o skorajšnjem prejemu opomina smo dosegli bolj redno vračanje 
gradiva, zaradi manj zamudnin in opominov pa tudi precej manj nezadovoljstva med člani. Še bolj 
pomembna je storitev obveščanja o prispelem rezerviranem gradivu, saj knjižnica sedaj svojih članov 
ne rabi več toliko klicati po telefonu, ampak to v njenem imenu naredi  knjižnično informacijski 
sistem. Na ta način knjižnica privarčuje tudi precej delovnega časa, pa tudi stroški telefona so nižji. V 
letu 2015 je bilo tako na e-naslov poslanih 798 (lansko leto 657) sporočil, na SMS naslov pa 103 
(lansko leto 101) sporočil o prispelem rezerviranem gradivu. 
 
DOSTOP DO ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV  
Ormoška knjižnica omogoča svojim članom dostop do številnih tujih in domačih elektronskih 
informacijskih virov. Med domačimi so to zbirke IUS-INFO, FinD-INFO ter časniki Večer, Delo, 
Slovenske novice, Dnevnik in Finance, med tujimi pa sta to zbirki EBSCOHost, EBSCOHost eBook 
Public Library Collection, IUS-INFO Hrvaška in Library Press Display. 
Letos je knjižnica pristopila tudi k Biblosu, prvem slovenskem spletnem servisu za izposojo 
elektronskih knjig (e-knjig) slovenskih založb. Člani knjižnice si lahko na njem izposodijo e-knjige, ki jih 
potem prebirajo na svojih prenosnih napravah (e-bralnikih, pametnih telefonih, tablicah, prenosnikih 
in osebnih računalnikih). Trenutno je za izposojo na voljo okrog 200 knjig, njihovo število pa se bo 
sčasoma povečevalo. 
Letošnja novost je tudi elektronska zbirka Library Press Display, ki prinaša tekoče izdaje več kot 3.000 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije, Afrike, Latinske in 
Severne Amerike, skupaj več kot 100 držav in več kot 60 jezikov. Od slovenske periodike so na voljo: 
Dnevnik, Večer, Nedeljski dnevnik. Portal omogoča iskanje po celotnih besedilih, možnost tiskanja, 
pregled arhiva za nazaj, izberemo lahko tudi prevod izbranega članka v 12 različnih jezikov ali pa 
članek poslušamo. Podatki uporabe kažejo, da so bili najbolj brani časopisi: Večer, Dnevnik, Večernji 
list, 24 sata in Nedeljski dnevnik, uporabniki pa so prebirali tudi številne tuje časopise in revije. 
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Dostop do vseh knjižničnih elektronskih virov je mogoč na dva načina: nekateri so dostopni le iz 
prostorov knjižnice, do drugih pa lahko člani dostopajo tudi od doma. Za oddaljeni dostop potrebuje 
član uporabniško ime in geslo, ki ju brezplačno pridobi v knjižnici. 
Evidenc o dostopu in uporabi elektronskih virov knjižnica nima, ker to ostaja v domeni upravljalcev 
zbirk. Je pa za zbirko IUS-INFO knjižnica od upravljalca prejela podatek, da je bilo v letu 2015 s strani 
naših članov iz te zbirke prevzetih 1.506 (lani 1.478), iz zbirke IUS-INFO Hrvaška 281 (lani 204) in iz 
portala FinD-INFO 22 (lani 5) dokumentov. Evidenca torej kaže, da je uporaba elektronskih virov v 
porastu. 

2.11. KNJIŽNIČNA OPREMA 
Knjižnica nabavlja knjižnično opremo predvsem s sredstvi za investicije, ki jih zagotovijo ustanovitelji. 
V predlogu finančnega načrta za leto 2015 so bila planirana sredstva za nakup manjkajoče opreme za 
nove prostore knjižnice, za kar so dogovor o sofinanciranju občine sklenile že v letu 2014. Skladno s 
podpisanim dogovorom, so občine financirale nakup delovnih pultov za zaposlene, okvirov oziroma 
polic za knjižne novosti, tabel za obvestila, pisarniških stolov za uporabnike in zaposlene, opremo za 
zunanjo teraso in drugo opremo po specifikaciji, ki je bila priloga sporazuma. Občine so za nakup 
opreme ter investicijsko vzdrževanje namenile 55.800 EUR. Predviden strošek v programu dela je bil 
56.556 EUR. Nekaj osnovnih sredstev, potrebnih za delovanje knjižnice v novih prostorih, smo 
nabavili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Ker sta krajevni knjižnici bili opremljeni v 
preteklih letih, v letu 2015 ni bilo posebnih investicijskih vlaganj v opremo v krajevnih knjižnicah.  
V poslovnem letu 2015 je bil objavljen tudi razpis za nabavo IKT-opreme v knjižnicah, na katerega 
smo oddali vlogo in uspešno pridobili sredstva Ministrstva za kulturo v višini 1.525 EUR. Za 
pridobljena sredstva smo nabavili računalnik s potrebno opremo za izvajanje avtomatizirane izposoje 
v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi, ter računalnik s potrebno opremo ter tiskalnik za zadolžnice in 
čitalec črtne kode. Nakup opreme je sofinanciralo ministrstvo, preostali delež sta zagotovili Občina 
Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.  
Skupno je bilo za opremo v letu 2015 porabljenih  52.176,08 EUR. 

2.12. ODPRTOST KNJIŽNICE 
Tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice v Ormožu je bilo v letu 2015 zaradi selitve precej 
manjše. Knjižnica je bila zaprta od 5. januarja do 9. februarja, kar znaša v petih delovnih tednih 250 
ur. Knjižnica je bila tako letu 2015 odprta 265 dni. Skupno število ur odprtosti osrednje knjižnice 
znaša 2.099 ur in je v primerjavi z letom 2014 manjše za 13,1 %. Zaradi državnih praznikov je bila 
osrednja knjižnica zaprta 10 dni (88 ur), zaradi strokovne ekskurzije in poletnega delovnega časa pa 
še 10 sobot oziroma 50 ur.  Na pustni torek, 24. in 31. decembra je knjižnica poslovala po sobotnem 
delovnem času. 
Krajevna knjižnica v Središču ob Dravi je bila odprta ob ponedeljkih, sredah in petkih, od septembra 
pa namesto petkov ob četrtkih od 14. do 18. ure. Odprta je bila tudi vsako drugo soboto v mesecu od 
8. do 12. ure. Letno je poslovala 136 dni. Skupno število ur odprtosti je bilo 544. V juliju in avgustu je 
bila odprta po poletnem delovnem času, to je ob sredah med 14. in 18. uro. Zaprta je bila 2. januarja, 
29. aprila, 24. in 31. decembra 2015.  
Krajevna knjižnica Sveti Tomaž  je za uporabnike poslovala 72 dni. Skupno število ur odprtosti je 
znašalo 356 ur. Odprta je bila ob ponedeljkih in sredah od 13. do 18. ure, ob  petkih od 8. do 13. ure. 
Za uporabnike je poslovala tudi vsako prvo soboto od septembra naprej od 8. do 12. ure. V tem 
tednu je  bila ob petkih zaprta.   

2.13. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV 
Zaposleni so se v letu 2015 udeležili naslednjih izobraževanj in usposabljanj: 
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1. Predstavitev programa Javna dela 2015 (Ptuj) 
2. Predstavitev programa Mladinske knjige (MK) 
3. Simpozij: od klasične do virtualne knjižnice za otroke in mladino (MKL) 
4. Strokovno srečanje ob 20. letnici delovanja potujoče knjižnice Murska Sobota (PIŠK Murska 

Sobota) 
5. Strokovno srečanje otroška in mladinska književnost ter odrasli (KIP Ptuj) 
6. Knjižnični sistemi in primeri dobrih praks v tujini (NUK) 
7. Pikina bralna značka (Knjižnica Velenje)  
8. Seminar Bralna značka in njene spodbude (Murska Sobota) 
9. Izobraževanje: Da branje postane španska vas (Ljubljana) 
10. Tečaj IZUM - Prehod na CIBISS3/Katalogizacijo 
11. Tečaj IZUM - Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja 
12. Strokovno srečanje - strategija uporabe družbenih medijev (KIP) 
13. Izobraževanje knjižničarjev, inventura in izvršbe (PIŠK Murska Sobota) 
14. Pravljična šola (Mariborska knjižnica) 
15. Usposabljanje dokumentarno gradivo (PAP) 
16. Izobraževanje za VZD in VPP (Lipavec) 
17. Strokovna ekskurzija potujočih knjižnic 
18. Izobraževanje UJP 
 
Druga izobraževanja: 
19. Strokovna ekskurzija v knjižnico Monošter in Porabje, 6. 6. 2015 
20. Izobraževanja direktorjev splošnih knjižnic 
 
Izobraževanje delavcev je potekalo v skladu z željami posameznih delavcev in potrebami zavoda. 
Novosti v okviru strokovnega dela so strokovni delavci spremljali preko objav in dopolnitev 
programske opreme preko spleta.  
Za kotizacije na strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih zaposlenih je bilo v letu 2015 
porabljenih 1.375 EUR. V programu dela je bilo načrtovanih 700 EUR, saj knjižnica sprva ni 
nameravala preiti na novo programsko opremo COBISS3/Katalogizacijo. Ker se pa programska 
oprema COBISS2/Katalogizacija več ne nadgrajuje, v letu 2016 pa tudi ne bo več v njej možno 
kreiranje zapisov, so po izobraževanju katalogizatorke pristopile k pridobivanju licenc za vzajemno 
katalogizacijo v COBISS3 za različne vrste knjižničnega gradiva. Precej zgoraj navedenih izobraževanj 
je bilo brezplačnih.  

2.14.  DELO ORGANOV KNJIŽNICE 
Svet zavoda se je konstituiral 12. junija 2013. Člani sveta z dne 31. 12. 2015 so: 
Zinka Hartman in Mateja Zemljak imenovani s strani Skupnega organa županov občin ustanoviteljic s 
pridobljenim soglasjem Kulturniške zbornice Slovenije, 
· Cvetka Kocjan (v odstopu) in Stanka Premuš imenovani s strani Občinskega sveta občine Ormož, 
· Helena Srnec (kot nadomestna članica po odstopu Andreje Resman), ki jo je v svet knjižnice 

imenoval Občinski svet občine Središče ob Dravi 
· Željka Nardin – Milovanović, izvoljena v svet zavoda kot predstavnica zaposlenih in 
· Leonida Šumenjak kot nadomestna članica izvoljena v svet zavoda izmed zaposlenih po odstopu 

Damjana Rizmana 
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Svet knjižnice se je v letu 2015 sestal na štirih rednih sejah in eni korespondenčni seji. Svet je 
opravljal tekoče naloge, ki jih določa ustanovitveni akt knjižnice, zakon, podzakonski akti in akti 
knjižnice. Tako je svet knjižnice: 
· obravnaval in podal soglasje k Strateškemu načrtu knjižnice 2015-2019, 
· obravnaval in dal soglasje k Programu dela za leto 2015, 
· sprejel zaključni račun knjižnice za leto 2014, 
· obravnaval in potrdil letno poročilo knjižnice za leto 2014, 
· obravnaval in sprejel inventurni elaborat za leto 2014, 
· obravnaval in sprejel usklajeni finančni načrt za leto 2015, 
· ocenil delo direktorice v poslovnem letu 2014, 
· obravnaval in potrdil predlog finančnega načrta Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 

2016, 
· obravnaval in podal soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož, 
· podal soglasji k zaposlitvi dveh bibliotekarjev za polovični delovni čas v Krajevni knjižnici Središče 

ob Dravi in Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, 
· podal soglasje k poletnemu obratovalnemu času osrednje knjižnice, 
· se seznanil s popravkom elaborata o Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, 
· se seznanil s poročilom o delu Krajevne knjižnice Središče ob Dravi v letu 2014, 
· podal soglasje k obratovalnemu času Krajevne knjižnice Sveti Tomaž, 
· podal soglasje k spremembi obratovalnega časa Krajevne knjižnice Središče ob Dravi, 
· imenoval predstavnika sveta zavoda pri reševanju primerov prijave nasilja, trpinčenja, 

nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja. 
 
Direktorica je kot vodja knjižnice: 
· pripravila načrt in organizirala selitev opreme in knjižničnega gradiva osrednje knjižnice v 

prostore nekdanjega vrtca s prostovoljci, kolegi ptujske knjižnice, Gasilsko zvezo Ormož idr. 
· izvedla nakup opreme v novih prostorih knjižnice in obnovo stare opreme, 
· pripravila Strateški načrt knjižnice za obdobje 2015-2019, 
· pripravila poslovni del letnega poročila knjižnice za leto 2014, 
· pripravila poročilo o izvedbi nakupa knjižničnega gradiva za leto 2014, 
· sprejela letni načrt nakupa gradiva za leto 2016, 
· pripravila prijavo na neposredni javni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa 

knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah za leto 2016, 
· organizirala selitev in postavitev knjižničnega gradiva v Krajevno knjižnico Sveti Tomaž, 
· pripravila idejni osnutek vzpostavitve krajevne knjižnice v Ivanjkovcih z ureditvijo prostora in 

nakupom knjižnične opreme, 
· pripravila predlog spremembe Pravilnika o poslovanju Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, 
· pripravljala gradivo za seje sveta zavoda,  
· pridobivala predhodna soglasja za dodatne zaposlitve in obratovalne čase krajevnih knjižnic, 
· pripravila Program dela za leto 2016 s predlogom finančnega načrta,  
· izvajala naloge na področju varnosti in zdravja pri delu v skladu s sprejeto izjavo o varnosti z 

oceno tveganja in poskrbela za odpravo pomanjkljivosti pri požarni varnosti, 



   Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2015 

39 

· za potrebe LAS UE Ormož v ustanavljanju pripravila dva predhodna projekta, 
· organizirala in delno izvedla sodelovanje z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi zavodi v občini 

ter informirala javnost o delovanju knjižnice in knjižničnih dogodkih preko medijev,  
· sklicevala in vodila strokovne kolegije. 
 
Direktorica je kot strokovna delavka: 
· opravljala strokovna dela predvsem s področja nakupa knjižničnih gradiv, kreiranja, kopiranja 

zapisov v lokalni bazi podatkov in obdelave darovanega gradiva za novo krajevno knjižnico v 
Svetem Tomažu, 

· se udeležila tečaja in si pridobila licenco za vzajemno katalogizacijo v programski opremi 
COBISS3/Katalogizacija, 

· za odrasle uporabnike organizirala kulturne prireditve ter projekte v knjižnici in te promovirala v 
javnosti,  

· izvajala nabavo novih knjižničnih gradiv za osrednjo in krajevni knjižnici, 
· urejala zadeve v zvezi s poškodovanim in izgubljenim gradivom, 
· izdelovala razne izpise. 

 



   Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2015 

40 

3. DELO ORGANIZACIJSKIH ENOT 
3.1. KRAJEVNA KNJIŽNICA SREDIŠČE OB DRAVI 

3.1.1. Uvod 
Krajevna knjižnica Središče ob Dravi je odprla svoja vrata 8. oktobra 2013. Deluje v prostorih OŠ 
Središče ob Dravi. Prostori za krajevno knjižnico niso bili zgrajeni načrtno, ampak je bila v soglasju z 
Osnovno šolo Središče ob Dravi v prostoru, kjer se že nahaja šolska knjižnica, umeščena tudi 
dejavnost splošne knjižnice. Obe knjižnici razpolagata s prostorom, v skupni izmeri 120 m2. 

Knjižnična dejavnost poteka v skladu s 3. členom Pravilnika o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti 
kot javne službe, ki določa, da se ob organizacijski ali prostorski združitvi knjižnic različnih vrst, te 
organizirajo tako, da nobena od knjižničnih funkcij prejšnjih knjižnic v združeni knjižnici ni okrnjena. 
Šolska knjižnica je za šolarje in zaposlene na šoli odprta v dopoldanskem času, splošna knjižnica pa 
posluje po zaključku pedagoškega procesa. Ločeno sta postavljeni zbirka šolske knjižnice in zbirka 
splošne knjižnice. Enota nudi dostop do informacijskih virov, saj sta uporabnikom  bila na voljo 2 
osebna računalnika, ki omogočata dostop do svetovnega spleta in raznih elektronskih baz podatkov. 
Člani so si lahko izposodili tudi elektronske knjige, omogočena jim je bila uporaba knjižnice na 
daljavo: naročanje gradiva preko telefona in podaljšanje roka izposoje gradiva preko interneta 
(storitev Moja knjižnica). Rezerviranje knjig je bilo možno tudi po telefonu. Koristili so tudi možnost 
tiskanja na tiskalnik in uporabljali optični bralnik (scaner).  

3.1.2. Knjižnična zbirka 
Ob odprtju knjižnice je bilo v Krajevni knjižnici v Središču ob Dravi 6.850 enot knjižničnega gradiva, od 
tega 6.540 enot knjižnega in 310 enot neknjižnega gradiva. Večji del zbirke neknjižnega gradiva je bil 
tam izposojen medoddelčno in ni bil sestavni del zbirke središke knjižnice. Konec leta 2015 je zbirka 
knjižničnega gradiva v Središču ob Dravi obsegala 8.291 enot gradiva. V letu 2015 se je zbirka 
povečala za 622 enot gradiva. 
Za zbirko organizacijske enote je bilo nabavljenih 560 knjig, 53 enot neknjižnega gradiva predvsem 
DVD-jev in zgoščenk. Prav tako se je knjižnična zbirka s septembrom obogatila z novimi časopisi in 
revijami: Viva, Moj mali svet, Mladina, Prostočasnik, Štajerski tednik, National Geographic, ZPStest, z 
letom 2016 pa tudi History in Dom. 

Tabela 25: Zaloga knjižničnega gradiva (enote) 

VRSTA GRADIVA Zbirka ob odprtju 
(8. 10. 2013) % Prirast 2015 

Zaloga gradiva 
31. 12. 2015 

Knjige 6.540 95,5 560 7.928 

Neknjižno gradivo 310 4,5 53 344 

Serijske publikacije 0 0 9 19 

SKUPAJ 6.850 100 622 8.291 

3.1.3. Člani knjižnice 
Osrednjo knjižnico v Ormožu in krajevno knjižnico v Središču ob Dravi je v letu 2015 obiskovalo 340 
članov iz središke občine. Krajevno knjižnico Središče ob Dravi je obiskovalo 230 članov. V primerjavi 
z letom 2014, ko so jo obiskovali 203 člani je to za 13 % več. Struktura članov se je kar spremenila, saj 
v številu skoraj ni več razlike med kategorijo osnovnošolcev in zaposlenih. Najbolj se je povečalo  
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število upokojencev, zaposlenih in predšolskih otrok. Med aktivnimi člani je pa manj osnovnošolcev 
in gospodinj.   

Tabela 26: Člani po kategorijah 

ČLANI PO KATEGORIJAH 
AKTIVNI 

2014 
AKTIVNI 

2015 
% NOVOVPIS

ANI 2015 % 

Predšolski otroci 19 38 16,52 14 32,56 

Osnovnošolci 73 62 26,96 15 34,88 

Srednješolci 15 12 5,22 1 2,33 

Študenti 10 13 5,65 0 0,00 

Zaposleni 45 61 26,52 7 16,28 

Nezaposleni 17 12 5,22 1 2,32 

Gospodinje 17 3 1,31 0 0,00 

Upokojenci 2 23 10,00 5 11,63 

Pravne osebe, zunanje ustanove 2 3 1,30 0 0,00 

Medoddelčna izposoja 3 3 1,30 0 0,00 

Drugi 0 0 0,00 0 0,00 

SKUPAJ 203 230 100 43 100 

Krajevna knjižnica je bila v letu 2015 uspešna tudi pri pridobivanju novih članov. Ti so se v primerjavi 
z letom poprej podvojili (iz 20 na 43). Med novo vpisanimi je sicer še vedno največ osnovnošolcev in 
predšolskih otrok. Na novo se je v knjižnico včlanilo tudi 7 zaposlenih in 5 upokojencev.  
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Graf 1: Aktivni člani po kategorijah 

3.1.4. Obisk članov 
Krajevna knjižnica v letu 2015 zapisuje 2.603 obiskov zaradi transakcij v izposoji. V primerjavi z letom 
2014 je to 58% povečanje. Več kot 31 %  transakcij so opravili zaposleni, slabo petino osnovnošolci. S 
15 % jim sledijo predšolski otroci. Dobrih 11 % obiskov zaradi transakcij v izposoji so pravili 
upokojenci.  V skupnem deležu je nižja medoddelčna izposoja. 
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Tabela 27: Vsi obiski v knjižnico (obisk s kakršnokoli evidentirano transakcijo) 

KATEGORIJA ČLANSTVA 2014 2015 Indeks % 

Predšolski otroci 190 389 205 14,94 

Osnovnošolci 420 619 147 23,78 

Srednješolci 34 65 191 2,50 

Študenti 59 69 117 2,65 

Zaposleni 435 818 188 31,43 

Nezaposleni 101 113 112 4,34 

Gospodinje 18 13 72 0,50 

Upokojenci 193 298 154 11,45 

Pravne osebe, zunanje ustanove 4 6 150 0,23 

Enote za medoddelčno izposojo 190 213 121 8,18 

Drugi 1 0 0 0,00 

SKUPAJ 1.645 2.603 158 100,0 
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Graf 2: Obisk v knjižnico (vsi obiski preko sistema COBISS) 

Knjižnico so obiskovalci obiskali tudi iz drugih razlogov. Revije je v čitalnici prebiralo 83 uporabnikov, 
svetovni splet je zapisoval obisk 683 oseb. Obisk prireditev je štel 308 uporabnikov, bibliopedagoških 
ur 59. 
Prav tako so v knjižnico prihajali otroci, ki so bili pri podaljšanem bivanju. Listali so po slikanicah in se 
igrali. Vsak teden je prihajalo približno 8 otrok (328 otrok letno, v juliju in avgustu niso prihajali). 
Posamezni otroci so se prihajali igrat z različnimi didaktičnimi igrami (sestavljanje puzzlov, magnetni 
rally …). Število teh je bilo različno, včasih so prihajali samo trije. 
Tabela 28: Vrsta obiska v Krajevno knjižnico Središče ob Dravi  

VRSTA OBISKA 2014 2015 INDEKS 

1. Obisk v knjižnico in preko OPAC-a* 1.645 2.603 158 

3. Obisk zaradi izposoje v čitalnico (ocena) - 365 - 

4. Obisk – uporaba interneta, e-točke (ocena) 675 683 101 

5. Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 390 367 94 

SKUPAJ 2.710 4.018 148 
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3.1.5. Izposoja gradiva 
V letu 2015 se je število izposojenega knjižničnega gradiva v krajevni knjižnici v Središču ob Dravi v 
primerjavi z letom 2014 povečalo za 86 %. Povečanje izposoje zapisujemo pri vseh kategorijah članov, 
najbolj pri zaposlenih, osnovnošolcih in predšolskih otrocih.  
Pričakuje se, da bodo zastopanosti posameznih kategorij članov podobni številu izposojenega gradiva 
po vrsti članstva. V kolikor so bila v letu 2014 večja odstopanja, teh v letu 2015 ni tako opaznih. Pri 
izposoji števila enot prednjačijo zaposleni. Ti si izposodijo 32 % gradiva, osnovnošolci 24 %. Sledijo jim 
predšolski otroci z 20 % izposojenega gradiva in upokojenci s slabimi 17 %. Ostale kategorije si 
izposodijo manjši delež gradiva.  

Tabela 29: Izposoja gradiva v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi po kategorijah članstva  

KATEGORIJA ČLANSTVA IZPOSOJA 
2014 

IZPOSOJA 
2015 

Gradivo za 
mladino 

Gradivo za 
odrasle 

% 

Predšolski otroci 437 935 904 31  20,1 

Osnovnošolci 570 1.131 974 157  24,3 

Srednješolci 19 60 27 33  1,3 

Študenti 67 89 54 35  1,9 

Zaposleni 705 1.486 411 1.075  31,9 

Nezaposleni 164 152 50 102  3,3 

Upokojenci 520 775 40 735  16,6 

Pravne osebe, zunanje ustanove 1 2 0 2 0 

Drugi 27 29 0 29  0,6 

SKUPAJ 2.507 4.659 2.460 2.199 100 

Iz zgornje tabele je vedno razvidno, da si predšolski otroci in osnovnošolci pretežno izposojajo 
gradivo za mladino, upokojenci pa gradivo za odrasle. Opazno pa je da si zaposleni izposodijo veliko 
gradiva namenjenega mladini. Iz tega je moč sklepati, da si gradivo izposojajo tudi za svoje otroke, ki 
pa v knjižnico niso vpisani. Iz tabele tudi razberemo, da je delež izposojenega gradiva za mladino 
nekoliko večji kot delež izposojenega gradiva namenjenega odraslim, kar se precej razlikuje od 
razmerij v osrednji knjižnici v Ormožu. 
V zgornjo tabelo ni vključena izposoja v čitalnico. Izposoja teh je 333 enot. V večini so bile to revije in 
časopisi. 
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Graf 3: Izposoja gradiva po kategorijah članstva 
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3.1.6. Kulturne in druge prireditve 
V krajevni knjižnici so se odvijale pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami, ustvarjalne delavnice za 
mladino ter odrasle in druge organizirane oblike usposabljanja uporabnikov za uporabo knjižnice kot 
so bibliopedagoške ure. Uporabniki krajevne knjižnice so sodelovali tudi v projektu Bralne značke za 
odrasle in Pikine bralne značke. Skupni obisk vseh knjižničnih prireditev in bibliopedagoških ur je 
znašal  649 obiskovalcev. 
V krajevni knjižnici je v letu 2015 bilo izvedenih 10 pravljičnih uric z ustvarjalnimi delavnicami za 
najmlajše, 3 ustvarjalne delavnice za mladino in odrasle. Knjižnica je sodelovala na dnevu odprtih vrat 
oljarne Središče ob Dravi v mesecu septembru, kjer je nudila izposojo določenega gradiva in 
brezplačen vpis novih članov. Ta dan smo pridobili 12 novih članov.  

3.1.6.1. PRIREDITVE ZA ODRASLE OBISKOVALCE KNJIŽNICE 
Junija je bila izvedena delavnica izdelave šopkov skupaj z društvom upokojencev iz Središča ob Dravi. 
Delavnico je vodil Marko Viher. 
V mesecu novembru je bila gostja lončarka Jelka Krajnc, ki je prikazala še neraziskano vejo 
rokodelstva – izdelovanje izdelkov iz gline. 
V zadnjem mesecu leta 2015 smo ljudem ponudili delavnico kaligrafije, ki jo je vodila priznana 
kaligrafinja Natalija Resnik Gavez. 

PRAVLJIČNE URICE 
Vsako drugo sredo v mesecu so potekale pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami, kjer si otroci po 
končani pravljici izdelajo izdelek, ki ga odnesejo domov. V letu 2015 je bilo izvedenih 10 pravljičnih 
uric.  Število otrok, ki je obiskalo pravljične urice, je 135. Otroci so prihajali skupaj s starši ali starimi 
starši, teh je bilo dodatno približno še 100. 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE 
Bibliopedagoške ure so potekale za otroke vrtcev in šol. Za predšolske otroke je bila  izvedena 
bibliopedagoška urica, s katero so spoznavali  knjižnico, listali po slikanicah in prisluhnili pravljici. V 
mesecu oktobru je na bibliopedagoško uro prišlo 13 otrok (skupina Pedenjped), spoznali so čarovnico 
Mici in poustvarjali. Prav tako so v knjižnico prihajale nenajavljene predšolske skupine, ki so 
spoznavale knjižnico skupaj z vzgojiteljico (prvo uvajanje s knjigo), teh otrok je bilo 46.  

PIKINA BRALNA ZNAČKA 
Je bralni projekt, kjer so sodelovali člani knjižnice do vključno 6. razreda osnovne šole. Vsak Pikin 
bralec je moral na leto prebrati vsaj štiri knjige s seznama in v Pikino beležko zapisati ali narisati 
obnovo prebranega. Beležko je nato oddal knjižničarki. Za prebrane knjige je prejel Pikino bralno 
značko, ki se je podelila na zaključni prireditvi v Ormožu. V letu 2015 se je  otrok iz Središča ob Dravi 
vključilo v Pikino bralno značko, uspešno jo je opravilo 13 otrok. 

3.1.7. Odprtost knjižnice 
Krajevna knjižnica v Središču ob Dravi je bila odprta po ponedeljkih, sredah in četrtkih od 14. do 18. 
ure. Razmišljamo, da bi podaljšali delovni čas, in sicer od 13. do 18. ure, saj se v knjižnici zadržujejo 
učenci po 12. uri, ko se zapre šolska knjižnica. Od meseca septembra je bila knjižnica odprta tudi 
vsako drugo soboto v mesecu. Obisk ob sobotah je slab, zato bo potrebno razmisliti o smiselnosti 
odprtosti te ob sobotah.  
Letno je knjižnica poslovala 136 dni. Skupno število ur odprtosti je bilo 544 (od septembra naprej je 
bila knjižnica odprta vsako drugo soboto v mesecu). Knjižnica ni poslovala  2. januarja, 29. aprila, 24. 
in 31. decembra.  
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3.1.8. Zaključek 
V zaključku poročila ugotavljamo, da drugo leto poslovanja knjižnica beleži pozitivno rast vseh 
parametrov poslovanja. Vzpodbuden je tako obisk, ki se je v primerjavi z letom 2014 povečal za 58 %, 
še posebej pa število izposojenega gradiva, ki je večje kar za 86 %. Za 13 % je večje tudi število 
aktivnih članov.  Število novovpisanih članov sicer še vedno ne dosega predvidenega ob odprtju v 
oktobru 2013. Še naprej bo ena primarnih nalog knjižnice tudi v prihodnje povečanje vpisa novih 
članov, predvsem odraslih. Vseskozi tudi izvajamo motiviranje članov, da si izposojajo gradivo na 
svojo izkaznico.  
Kot informacijsko središče je knjižnica pomemben ponudnik dostopa do informacijskih virov. 
Večinoma so računalnik uporabljali učenci, medtem ko so čakali na šolski avtobus. Svetovni splet in 
računalniška orodja so uporabljali za pisanje seminarskih oz. raziskovalnih nalog. Tudi odrasli 
uporabniki so občasno v popoldanskem času uporabljali računalnik za iskanje informacij po 
svetovnem spletu in drugih elektronskih storitvah. Število vseh uporabnikov svetovnega spleta je 683 
oseb. 
Pravljične ure, ki so se izvajale vsako drugo sredo, so zagotovo bile najbolj obiskane. Ker je majhnih 
nadobudnežev že toliko, smo razmišljali, da bi morali povečati prostor. Na vsako pravljično uro smo 
jih povabili s pisnim vabilom, s povabilom na radiu Prlek in v lokalnem časopisu Sredica. Prireditve za 
odrasle  so bile sicer slabše obiskane. V prihodnje razmišljamo o razširitvi ponudbe, predvsem z 
literarnimi dogodki in strokovnimi predavanji.  Prizadevali si bomo vpeljevati nove projekte za mlade, 
saj je knjižnica živa stvar, uporabniki zahtevajo/potrebujejo novosti v gradivu in vseh drugih storitvah. 
O našem delu, dosežkih, posebnostih pišemo v lokalnem časopisu Sredica in tako prispevamo k še 
večji prepoznavnosti knjižnice. 
Prepričani smo, da prispevamo h kakovosti življenja posameznikov v lokalnem okolju in zapolnjevanja 
prostega časa uporabnikov, saj je knjižnica pomemben prostor kulture, izobraževanja, druženja in 
tako nepogrešljiva v Središču ob Dravi.  

3.2. KRAJEVNA KNJIŽNICA SVETI TOMAŽ 

3.2.1. Uvod 
V začetku junija je vrata uporabnikom odprla tudi krajevna knjižnica v Svetem Tomažu. Deluje v 
nekdanjih prostorih tomaževskega vrtca, v stavbi OŠ Sveti Tomaž. Knjižnica razpolagata s prostorom v 
skupni izmeri 96 m2. Krajevna knjižnica deluje neodvisno od šolske knjižnice. Urejena je v skladu s 
knjižničarsko zakonodajo, dostopna je tudi gibalno oviranimi osebam. Enota nudi dostop do 
informacijskih virov, saj sta uporabnikom  na voljo 2 osebna računalnika, ki omogočata dostop do 
svetovnega spleta in raznih elektronskih baz podatkov. Člani so si lahko izposodili tudi elektronske 
knjige, omogočena jim je bila uporaba knjižnice na daljavo: naročanje gradiva preko telefona in 
podaljšanje roka izposoje gradiva preko interneta (storitev Moja knjižnica). Rezerviranje knjig je bilo 
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možno tudi po telefonu. Uporabniki lahko koristijo tudi možnost tiskanja na tiskalnik in uporabljajo 
optični bralnik (scaner).  

3.2.2. Knjižnična zbirka 
Ob odprtju knjižnice je bilo v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 6.302 enoti knjižničnega gradiva, od tega 
6.230 enot knjižnega in 72 enot neknjižnega gradiva. Do konca leta se je zbirka le malenkostno 
obogatila, saj so bila sredstva za nakup gradiva v večini porabljena že do otvoritve. Konec leta 2015 je 
zbirka knjižničnega gradiva v tomaževski knjižnici obsegala 6.610 enot gradiva. V letu 2015 je bilo za 
krajevno knjižnico obdelanega 2.954 enot gradiva, preostalo pa leto poprej. S sredstvi Občine Sveti 
Tomaž in Ministrstva za kulturo je bilo kupljenega 410 enot gradiva, z lastnimi sredstvi pa še 56 enot 
knjižničnih gradiv. 
V knjižnično zbirko smo uvrstili tudi serijske publikacije:  Štajerski tednik, Večer v nedeljo, Nedeljski 
dnevnik, Zeleni raj, Zarja, Cosmopolitan, Horizont, National Geographic, Zmajček. Z letom 2016 smo 
Večer v nedeljo, Nedeljski dnevnik, Cosmopolitan in Horizont zaradi nezainteresiranosti uporabnikov 
odjavili, naročili pa smo History, Floristika, Prostočasnik in Moj planet. 

Tabela 30: Zaloga knjižničnega gradiva v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž(enote) 

VRSTA GRADIVA 
Zbirka ob 

odprtju  
Prirast  

2015 
Nakup 

2015 
Zaloga  

31. 12. 2015 
% 

Knjige 6.230 2.894 426 6.521 98,6 

Neknjižno gradivo 72 43 29 72 1,1 

Serijske publikacije 0 17 13 17 0.3 

SKUPAJ 6.302 2.954 468 6.610 100 

3.2.3. Člani knjižnice 
Osrednjo knjižnico v Ormožu in krajevno knjižnico v Svetem Tomažu je v letu 2015 obiskovalo 291 
članov iz Občine Sveti Tomaž, samo krajevno knjižnico v Svetem Tomažu pa 240 članov. V primerjavi z 
letom 2014 se je v letu 2015 skupni odstotek članov, ki prihajajo iz območja občine Sveti Tomaž 
podvojil.  

Tabela 31: Člani po kategorijah v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 

ČLANI PO KATEGORIJAH AKTIVNI 2015 % NOVOVPISANI 2015 % 

Predšolski otroci 28 11,7 13 9,4 

Osnovnošolci 121 50,4 96 69,6 

Srednješolci 6 2,5 1 0,7 

Študenti 2 0,8 0 0 

Zaposleni 37 15,4 9 6,5 

Nezaposleni 19 7,9 3 2,2 

Gospodinje, kmetje 3 1,2 3 2,2 

Upokojenci 16 6,7 12 8,7 

Pravne osebe, zunanje ustanove 5 2,1 0 0 

Medoddelčna izposoja 3 1,2 1 0,7 

Drugi 0 0 0 0 

SKUPAJ 240 100 138 100 
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Krajevna knjižnica je bila zelo uspešna pri pridobivanju novih članov, saj se je v knjižnico včlanilo kar 
138 novih članov. 
 Struktura članstva se od strukture v osrednji knjižnici in krajevni knjižnici Središče ob Dravi precej 
razlikuje. Več kot polovico članov tomaževske knjižnice namreč predstavljajo osnovnošolci. Dobrih 15 
% je med člani zaposlenih, tretja najmočnejša skupina so še predšolski otroci. Ostale skupine so 
zastopane v manjšem deležu. Struktura novih članov je še izrazitejša, saj je med njimi skoraj 70 % 
osnovnošolcev. Nekaj manj kot 10 % je med njimi še predšolskih otrok, 9 % upokojencev. Knjižnica si 
bo morala v tekočem letu prizadevati, da med člane privabi več odraslih uporabnikov.   
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Graf 1: Aktivni člani po kategorijah 

3.2.4. Obisk članov 
V letu 2015 tomaževska krajevna knjižnica zapisuje 2.290 obiskov. Ker je bila knjižnica odprta le 72 
dni jo je dnevno obiskalo 32 obiskovalcev zaradi transakcij izposoje v knjižnici ali preko aplikacije 
Moja knjižnica, oziroma 6,4 uporabniki na uro odprtosti. To je zelo vzpodbuden rezultat zgolj za 7 
mesečno poslovanje. Med obiskovalci je bilo skoraj 55 % osnovnošolcev, 16 % zaposlenih. Druge 
skupine so sorazmerno s strukturo aktivnih članov knjižnico obiskovale manj pogosto. Več kot 7 % je 
bilo med obiskovalci še predšolskih otrok, 6,8 % pa upokojencev.  V primerjavi s središko krajevno 
knjižnico se tudi po strukturi obiskovalcev tomaževska precej razlikuje, saj v prvi večina obiskovalcev 
prihaja iz vrst zaposlenih., precej več je med obiskovalci tudi predšolskih otrok in upokojencev.  

Tabela 32: Vsi obiski v Krajevno knjižnico Sveti Tomaž (obisk s kakršnokoli evidentirano transakcijo v COBISSU) 

KATEGORIJA ČLANSTVA 2015 % 

Predšolski otroci 168 7,3 
Osnovnošolci 1.250 54,6 
Srednješolci 26 1,1 
Študenti 10 0,4 
Zaposleni 361 15,8 
Nezaposleni 120 5,3 
Gospodinje, kmetje 15 0,6 
Upokojenci 156 6,8 
Pravne osebe, zunanje ustanove 69 3,0 
Enote za medoddelčno izposojo 115 5,0 
SKUPAJ 2.290 100 
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Graf 2: Obisk v knjižnico (vsi obiski preko sistema COBISS) 

Knjižnico so obiskovalci obiskali tudi iz drugih razlogov. Revije je v čitalnici prebiralo 162 uporabnikov, 
obisk interneta je koristilo 355 uporabnikov. Prireditve v knjižnici je obiskalo 605 uporabnikov. 
Otroško predstavo v prazničnem decembru, ki je bila organizirana  v soorganizaciji Društva prijateljev 
mladine Sveti Tomaž je obiskalo 240 otrok.  
V knjižnico so v popoldanskem času prihajali tudi otroci, ki so bili pri podaljšanem bivanju. Listali so 
po slikanicah in se igrali z različnimi didaktičnimi igrami. Učenci višjih razredov pa so na računalnikih 
brskali po spletu, nekateri iskali tudi potrebne informacije za pouk. Vsak teden je prihajalo približno 
20 otrok. 
Skupni obisk krajevne knjižnice v Svetem Tomažu in njenih dogodkov znaša 3.652 obiskovalcev. 
 
Tabela 33: Vrsta obiska v Krajevno knjižnico Sveti Tomaž 

VRSTA OBISKA 2015 

1. Obisk v knjižnico in preko OPAC-a* 2.290 

3. Obisk zaradi izposoje v čitalnico (ocena) 162 

4. Obisk – uporaba interneta, e-točke (ocena) 355 

5. Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 845 

SKUPAJ 3.652 

3.2.5. Izposoja gradiva 
V letu 2015 število izposojenega knjižničnega gradiva v krajevni knjižnici Sveti Tomaž znaša 5.384 
enot. Glede na to, da je bila knjižnica v letu 2015 odprta le 72 dni je to zelo dober rezultat. Pri analizi 
je pričakovati, da bodo zastopanosti posameznim kategorij članov podobni tudi deleži izposojenega 
gradiva glede na vrsto članstva. Ta se ujema, saj so si osnovnošolci izposodili 55 % gradiva, zaposleni 
pa 16,6 % vsega izposojenega knjižničnega gradiva. Dobro desetino gradiva si izposodijo še predšolski 
otroci. Ostale kategorije si izposodijo manjši delež gradiva.  
Iz tabele je vedno razvidno, da si predšolski otroci in osnovnošolci pretežno izposojajo gradivo za 
mladino, upokojenci pa gradivo za odrasle. Opazno pa je da si zaposleni izposodijo veliko gradiva 
namenjenega mladini. Iz tega je moč sklepati, da si gradivo izposojajo tudi za svoje otroke. Iz tabele 
tudi razberemo, da je delež izposojenega gradiva za mladino precej večji kot delež izposojenega 
gradiva namenjenega odraslim, kar se povsem ujema s strukturo članstva.  V zgornjo tabelo ni 
vključena izposoja v čitalnico. Izposoja teh je 320 enot. V večini so bile to revije in časopisi.  
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Tabela 34: Izposoja gradiva v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž po kategorijah članstva  
KATEGORIJA ČLANSTVA Gradivo za 

mladino 
Gradivo za 

odrasle 
IZPOSOJA 2015 

Skupaj 
% 

Predšolski otroci 564 21 585 10,9 

Osnovnošolci 2.566 394 2.960 55,0 

Srednješolci 2 37 39 0,7 

Študenti 5 7 12 0,2 

Zaposleni 259 637 896 16,6 

Nezaposleni 47 176 223 4,1 

Upokojenci 40 267 307 5,7 

Pravne osebe, zunanje ustanove 249 77 326 6,1 

Gospodinje, kmetje 2 34 36 0,7 

SKUPAJ 3.734 1.650 5.384 100 
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Graf 3: Izposoja gradiva po kategorijah članstva 

3.2.6. Kulturne in druge prireditve 
V krajevni knjižnici se je odvijal literarni večer, ustvarjalna delavnica za odrasle, pravljične urice z 
ustvarjalnimi delavnicami za otroke in druge organizirane oblike usposabljanja uporabnikov za 
uporabo knjižnice kot so bibliopedagoške ure. Uporabniki krajevne knjižnice so sodelovali tudi v 
projektu Bralne značke za odrasle.  
V krajevni knjižnici je bila v juniju 2015 slavnostna prireditev ob odprtju Krajevne knjižnice Sveti 
Tomaž, tekom preostalega leta pa je bil izpeljan 1 literarni večer, 1 ustvarjalna delavnica za odrasle, 2 
delavnici v sodelovanju z Društvom upokojencev Sveti Tomaž, 1 predstavitveno srečanje za člane 
Društva upokojencev Sveti Tomaž, 3 pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami, 4 obiski vrtčevskih 
skupin v knjižnici, 1 sodelovanje z OŠ Sveti Tomaž v kulturnem dnevu za učence 6., 7., 8. in 9. razreda 
in organizirana 1 predstava za otroke. 

3.2.6.1. Prireditve za odrasle obiskovalce knjižnice 
23. novembra 2015 je bila izvedena delavnica izdelovanja prazničnih venčkov pod vodstvom Marka 
Viherja, domačina, vrtnarja in agronoma. Delavnica je pritegnila predvsem tiste obiskovalce, ki niso 
dejavni v kakšnem društvu in na drugi strani mlajše obiskovalce, ki so jim ročne spretnosti blizu. 
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2. decembra 2015 je bil izveden literarni večer s predstavitvijo knjig Ne domišljaj si, Lev Rogi in Lev 
Rogi najde srečo, avtorja Igorja Plohla. Pogovor z avtorjem je vodila Mateja Hržič, domačinka in 
radijska voditeljica. Literarni večer je zaradi bližine domačega kraja in poznavanja težke življenjske 
zgodbe gosta pritegnil številne mlajše in starejše obiskovalce. 
Z društvom upokojencev Sveti Tomaž je bilo v novembru izpeljano predstavitveno srečanje za člane 
društva. Ker jim je bil sam ambient knjižnice všeč in so se tam dobro počutili, so v naslednjih tednih v 
knjižničnih prostorih izpeljali 2 delavnici izdelovanja voščilnic. 

3.2.6.2. Prireditve za mladino 

PRAVLJIČNE URICE 
Vsako četrto sredo v mesecu so potekale pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami. V letu 2015 so 
bile izvede 3 pravljične urice. Število otrok, ki je obiskalo pravljične urice, je 48. Otroci so prihajali 
skupaj s starši ali starimi starši, teh je bilo dodatno približno še 45. 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE 
Takoj po odprtju knjižnice so se začele izvajati bibliopedagoške ure za otroke vrtca pri OŠ Sveti 
Tomaž. Njihov namen je bil predšolskim otrokom predstaviti in približati knjižnico. Izpeljane so bile 4 
bibliopedagoške ure (1 v juniju, 1 v septembru in 2 v decembru). Otrokom je bila predstavljena 
knjižnica, prisluhnili so pravljici in listali po slikanicah. Skupno število otrok, ki so obiskali 
bibliopedagoške ure je bilo 66 in 8 vzgojiteljic. 
14. decembra je knjižnica sodelovala z OŠ Sveti Tomaž ob zaključku kulturnega dneva učencev 6., 7., 
8. in 9. razreda z zgodbo Plamenčki sreče. Zgodbi je prisluhnilo 75 učencev in 6 učiteljev. 

3.2.7. Odprtost knjižnice 
Krajevna knjižnica v Svetem Tomažu je bila odprta po ponedeljkih, sredah od 13. do 18. ure in ob 
petkih od 8. do 13 ure. Odprta je bila tudi vsako prvo soboto v mesecu od 8. do 12. ure. V tistem 
tednu ob petkih ni obratovala. Obisk ob sobotah je tudi v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž slab, zato bo 
potrebno razmisliti o smiselnosti odprtosti te ob sobotah.  
Letno je knjižnica poslovala 72 dni. Skupno število ur odprtosti je bilo 356 ur.  

3.2.8. Zaključek 
V zaključku poročila ugotavljamo, da so rezultati poslovanja dobrega pol leta odprtosti knjižnice zelo 
dobri. Za občino s komaj 2.052 prebivalci je 3.652 obiskov knjižnice ali prireditev v njeni organizaciji 
nad pričakovanji. Če se je še pred odprtjem knjižnice ustvarjal skeptičen odnos do tega, ali občani 
Svetega Tomaža knjižnico potrebujejo, nam številke danes kažejo, da jo je kraj sprejel in da je 
knjižnica zaživela z ljudmi. Od vseh 291 članov iz Občine Sveti Tomaž jih kar 240 obiskuje tudi 
krajevno knjižnico. 
Zelo dobro so knjižnico sprejeli osnovnošolci, kar pa je zaradi bližine in povezave s šolo tudi 
razumljivo. Knjižnico so sprejeli kot izvenšolski prostor, ki jim s svojo vsebino in ambientom ponuja 
prostor za sprostitev, druženje, branje, brskanje po spletu … Ob tem se jim knjige same ali z 
vzpodbudo knjižničarja nevsiljivo ponujajo v branje. Tukaj je bistveno, da knjižnica ponuja predvsem 
aktualno, novejše gradivo, ki bo mlade v knjižnico privabljalo tudi v prihodnje. 
Ob osnovnošolcih se bo energija v prihodnje vlagala v pridobivanje večjega števila odraslih zaposlenih 
članov. To bomo dosegli z aktivnim delovanjem in obveščanjem. V preteklem pol leta sta bili preko 
pošte na vsa gospodinjstva v občini poslani dve zloženki z  osnovnimi informacijami o knjižnici in 
dodana vabila na dogodke, ki  jih je krajevna knjižnica  pripravljala.  
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Kot informacijsko središče je knjižnica pomemben ponudnik dostopa do informacijskih virov. Dva 
računalnika, namenjena uporabnikom, sta bila v večini koriščena iz strani šolske mladine, ki je 
knjižnico obiskovala po pouku, medtem ko so čakali na šolski avtobus. Svetovni splet in računalniška 
orodja so uporabljali za pisanje seminarskih oz. raziskovalnih nalog ali pa v druge namene. Tudi nekaj 
odraslih uporabnikov se je posluževalo uporabe računalnikov. 
Pravljične urice so bile prav tako dobro obiskane. Nanje je otroke in njihove starše knjižnica vabila  z 
letaki za vsakega posameznega večjega otroka v vrtcu, 1. razredu OŠ in s plakati po občini. Ker v 
samem kraju ob vrtčevskih in šolskih dejavnostih ni druge ponudbe za otroke, so pravljične urice z 
ustvarjalnimi delavnicami dobrodošla ponudba staršem in njihovim otrokom. V letu, ki je pred nami, 
pa bomo zraven utečenih dejavnosti, otroke v čim večjem številu poskusili navdušiti za sodelovanje 
pri Pikini bralni znački. 
Da knjižnica postane še bolj prepoznavni in odprta za vse, pripravljamo v knjižnici razstavni prostor, ki 
bo v prvi vrsti namenjen domačim ustvarjalcem. S tem se naše poslanstvo širi in vabi medse še širši 
krog ljudi, ki ga drugače ne bi privabili. V lokalnem okolju želimo delovati za vse generacije ljudi, jih 
obogatiti in doprinesti h kakovosti njihovega življenja tako na izobraževalnem, kulturnem in 
družabnem področju v Občini Sveti Tomaž. 
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4. ZAKLJUČEK 
V letu 2015 je knjižnica zamenjala osebno izkaznico, dobila je svoje novo bivališče. Da smo preselili 
vso knjižnično opremo in gradivo ter ga uredili in ponovno pripravili za izposojo, je bilo potrebno 
opraviti ogromno dela. V petih tednih nam je s pomočjo prostovoljcev uspelo skoraj nemogoče, 
uspešno smo opravili tudi inventurni popis gradiva. Slovesna otvoritev je bila na predvečer 
kulturnega praznika, 6. februarja.   
Mesece, ki so sledili, zaznamujejo številni obiski uporabnikov, največ je bilo organiziranih skupin 
mladih uporabnikov, ki so želeli videti novo knjižnico. Vso leto smo dopolnjevali še izgled in opremo 
knjižnice, ki je svojo skoraj dokončno podobo dobila konec leta. Manjka le še signalizacija in ureditev 
zunanje terase. Komaj smo preselili osrednjo knjižnico, že je bila pred nami nova naloga: odprtje 
krajevne knjižnice pri Svetem Tomažu. Tudi vzpostavitev te je terjala veliko vloženega dela, tako z 
obdelavo, opremljanjem in tudi urejanjem gradiva. Krajevno knjižnico v Svetem Tomažu nam je 
uspelo odpreti 2. junija. Številni dogodki, ki jih je bilo več kot 250, pričajo, da smo se trudili privabiti 
mnoge uporabnike tudi na lokacijo nove knjižnice. Lokacija je zbujala dvome že v času načrtovanja 
selitve knjižnice. V tem prvem letu poslovanja je težji dostopnosti knjižnice težko pripisati slabši 
rezultat izposoje. Med osnovnimi parametri je le ta nižji. Podobni trendi zmanjševanja števila 
izposojenega gradiva so prisotni tudi v drugih knjižnicah, tako doma in po svetu. Predvsem pada 
izposoja strokovnega gradiva, saj so informacije pridobljene na svetovnem spletu vedno 
kakovostnejše. Malenkostno nižji obisk zaradi izposoje gradiva na dom utemeljujemo z daljšo 
zaprtostjo osrednje knjižnice v začetku leta. Ta botruje tudi manjšemu številu ur odprtosti.   
Vzpodbudni postajajo rezultati delovanja krajevnih knjižnic, tako središke kot tudi novo odprte 
tomaževske. Zlasti pri slednji moramo s premišljenim dopolnjevanjem zbirke in ponudbe dogodkov 
začetne tokove ohraniti in nadgraditi tudi za odrasle uporabnike.  

Tabela 35: Primerjava podatkov o poslovanju knjižnice v letih 2014 in 2015 

PARAMETRI POSLOVANJA 2014 2015 INDEKS 

Aktivni člani 2.614 2.717 104 

Novovpisani člani 239 453 190 

Izposoja gradiva na dom (COBISS) 121.585 103.790 85 

Vsi obiski v knjižnico zaradi transakcij v izposoji 36.037 35.421 98 

Temeljna zaloga gradiva 100.372 105.193 105 

Prirast gradiva 5.508 6.358 115 

Nakup gradiva 3.249 3.612 111 

Število prireditev 121 252 208 

Obisk prireditev 2.695 5.435 202 

Letna odprtost osrednje knjižnice (število ur) 2.413 2.099 87 

Strokovni delavci (na dan 31. december) 5,80 6,80 117 

Leto 2016 bo priložnost, da knjižnica na novi lokaciji z ustrezno promocijo, kateri je bilo v letu 2015 
zaradi obilice drugega dela namenjeno premalo pozornosti, zaživi s še širšim spektrom storitev za vse 
vrste uporabnikov.  Prijetni notranji prostori, prav tako pa urejena zunanjost vabi in kliče po branju, 
učenju, druženju in pridobivanju novih spoznanj. Izkoristimo dane možnosti, tako knjižnični delavci 
kot uporabniki. 

 
Ormož, februar 2016       Milica Šavora, direktorica 


