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1. UVOD 
Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (v nadaljevanju knjižnica) za leto 2016 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 njeno prizadevanje po širjenju 
bralne kulture in popularizacijo knjižnične dejavnosti v okolju, saj v njem najdemo podatke o vseh 
knjižničnih dogodkih, projektih in drugem delu z uporabniki. V njem so tudi prikazani kadrovski 
pogoji, izkoriščenost delovnega časa in podatki o izobraževanju delavcev knjižnice. Je odraz 
zastavljenega poslovnega programa, zato v določenih postavkah komentira uspešnost začrtanega. 
Ker 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. Pripravljeno je na podlagi podatkov, ki so jih podali strokovni 
delavci in računovodska služba, ter izpisov v programski opremi COBISS. 

1.1. Predstavitev zavoda 

Naziv: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož 

Sedež: Žigrova 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. 2016 

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

- s krajšim delovnim časom: Simona Sakelšek, Bernardka Viher, Marijana Korotaj 

- Računovodska služba: Janja Jurkovič (krajši delovni čas) 

- Tehnična služba: Rudi Pevec (krajši delovni čas) 

- Javna dela: Tamara Črček, Martina Belec in Marinka Vnuk (krajši delovni čas) 

1.1.1. Organi zavoda 

Svet zavoda je bil konstituiran 12. junija 2013. 

Člani sveta zavoda na dan 31. 12. 2016 so bili: mag. Stanka Premuš, predsednica sveta, Željka Nardin-
Milovanović, namestnica predsednice sveta, Mateja Zemljak, Franc Kolarič, Helena Srnec, Zinka 
Hartman in Leonida Šumenjak. 

Svet zavoda se je v letu 2016 sestal na petih rednih sejah. Sprejel je poslovno poročilo z zaključnim 
računom za leto 2015, podal soglasje k usklajenemu finančnemu načrtu za leto 2016, programu dela 
za leto 2016, potrdil spremembe delovnega časa osrednje in krajevnih knjižnic, prav tako podal 
soglasje k poletnemu delovnemu času. Občine ustanoviteljice je pozval k zagotovitvi ustreznih 
finančnih sredstev (posebej Občino Središče ob Dravi za zagotovitev sredstev za nakup knjižničnega 
gradiva v osrednji knjižnici). Podal je tudi soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji dela 
in sistemizaciji delovnih mest. Direktorici je določil letno oceno za leto 2015 in število dni letnega 
dopusta. Izvolil je novo predsednico sveta zavoda in imenoval predstavnika sveta zavoda za reševanje 

mailto:knjiznicaorm@orm.sik.si
http://www.orm.sik.si/
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primerov prijave nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega terorja. Podal je 
tudi soglasje k spremembam Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnice. Opravil je tudi 
pregled obveznih in priporočljivih internih aktov zavoda ter sprejel rokovnik aktivnosti za pripravo 
posameznih nalog, ki se obravnavajo na svetu zavoda. Seznanil se je tudi s polletnim poročilom o 
poslovanju zavoda v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016 in z opravljenim sistemskim izbrisom neaktivnih 
članov. Skupnemu organu županov je predlagal, da pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda. Sprejel je novi Poslovnik o delu sveta knjižnice. Podal je tudi soglasje k 
predlogu finančnega načrta za leto 2017 in 2018, vključno s kadrovskim načrtom in načrtom 
investicij. Prav tako je podal soglasje k Programu dela Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 
2017, vključno s cenami storitev. Na decembrski seji je opravil tudi pregled realizacije vseh sklepov, ki 
jih je sprejel v letu 2016.  
 

Direktor 

Od 1. oktobra 2013 je direktorica knjižnice za krajši delovni čas Milica Šavora. V letu 2016 je kot 
direktorica opravljala vsa vodstvena in organizacijska dela, ki izhajajo iz veljavnih zakonskih aktov in 
predpisov. 

1.2. Dejavnost 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na 
področju knjižnične dejavnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Knjižnična 
dejavnost je namenjena 16.3481 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. 

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. 

                                                           
1
 po uradnih podatkih Statističnega urada RS za 1. julij 2016 
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Po Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah je knjižnica kategorizirana za osrednjo knjižnico. Na 
podlagi Razvida knjižnic, javne evidence, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki izvajajo javno 
službo v Republiki Sloveniji in ga v skladu z Zakonom o knjižničarstvu kot javno dostopno podatkovno 
zbirko vodi in vzdržuje Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadaljevanju NUK), je po odločbi 
Ministrstva za kulturo (MK) glede izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe, zaradi delnega izpolnjevanja pogojev, uvrščena v 2. kategorijo razvitosti in sodi med srednje 
razvite knjižnice (Odločba Ministrstva za kulturo št. 612-173/2010/38 z dne, 14. 7. 2011). Tudi po 
preteku petih let knjižnica ne izpolnjuje minimalnih pogojev glede števila strokovnih delavcev. 

1.3. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti knjižnice Franca Ksavra Meška 

Ormož 

Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2016 izhaja iz naslednjih predpisov: 

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (UV Občine Ormož, 
12(2008), št. 1, 18 (2014), št. 13 in 19 (2015), št. 4), 

 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15 in ZKnj-1A št. 92/15), 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno 
besedilo 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, 
70/08 in 80/12), 

 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), 

 Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), 

 Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03), 

 Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09, 108/11 
in 65/16), 

 ter drugi zakonski akti in predpisi. 

1.4. Organizacijska struktura Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 

Osrednja knjižnica se je v začetku leta 2015 preselila v novo urejene prostore na Žigrovi ulici 6 b, kjer 
razpolaga 760 m2 notranje površine pritličnega objekta. Ob knjižnici je tudi večje dvorišče in zelenica. 
Tudi začetek leta 2016 je bil zaznamovan s selitvijo in ureditvijo, tokrat knjižničnega arhiva. Ta se je 
na novo vzpostavil v pritličju ormoškega gradu na površini 70 m2. V letu 2013 je knjižnica odprla prvo 
organizacijsko enoto Krajevno knjižnico v Središču ob Dravi. Ta deluje ob uporabi skupnih virov 
splošne in šolske knjižnice v prostorih OŠ Središče ob Dravi. Junija 2015 je bila vzpostavljena druga 
organizacijska enota knjižnice - Krajevna knjižnica Sveti Tomaž. Deluje samostojno v OŠ Sveti Tomaž, 
v prostorih nekdanjega vrtca, na površini 100 m2. V letu 2016 se je začela z ureditvijo prostora v OŠ 
Ivanjkovci in nabavo manjše količine knjižničnega gradiva vzpostavljati Krajevna knjižnica Ivanjkovci, 
ki bo kot središka delovala ob skupni uporabi virov šolske in splošne knjižnice.  

Knjižnično gradivo je locirano v osrednji knjižnici, v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi, v Krajevni 
knjižnici Sveti Tomaž in arhivu. Izposoja gradiva je potekala avtomatizirano preko programske 
opreme COBISS2/Izposoja, na treh lokacijah, kjer je vzpostavljeno tudi blagajniško poslovanje. Za 
potrebe članov si je knjižnica gradivo, ki ga ni imela v svoji zbirki, medknjižnično izposojala v drugih 

http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=354740541
http://www.nuk.uni-lj.si/kis/pravilnik_razvid.html
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slovenskih knjižnicah. Prav tako je drugim slovenskim knjižnicam medknjižnično izposojala gradivo iz 
svojega fonda. 

Nabava in obdelava knjižničnega gradiva je potekala v programskih opremi COBISS3/Katalogizacija, v 
segmentih nabave, zaloge in serijskih publikacij. Podatki o nabavi knjižničnih gradiv so razvidni v 
poglavju o nabavi in prirastu knjižničnih gradiv. Knjižnica je na spletnem naslovu 
http://www.orm.sik.si objavljala prireditve in druge dogodke, spremembe urnika odprtosti in 
mesečne novitete. Aktualne dogodke je objavljala tudi na spletnem družbenem omrežju Facebook. 

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. 

1.5. Sodelovanje z zavodi in drugimi institucijami 

Knjižnica je v letu 2016 sodelovala z drugimi zavodi, inštitucijami ali podjetji 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.  

 z Mladinskim centrom Ormož je pripravila aktivnosti v okviru Slovenskih dnevov knjige;  

 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 za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa slednjih dveh je pripravila 
bibliopedagoški uri ter s tem popularizirala knjižnično zbirko in knjižnico; 

 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 58 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; 

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

 z RTV Slovenija, TV Maribor, Radiom Ptuj, Radiom Maxi, KTV Ormož, 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 in usposabljanja na 
delovnem mestu; 

 z OŠ Ivanjkovci in Občino Ormož pri načrtovanju in ureditvi prostora za Krajevno knjižnico 
Ivanjkovci; 

http://www.orm.sik.si/
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 s Knjižnico Velenje pri izvedbi Pikine bralne značke in OŠ Petrijanec iz Hrvaške ob zaključku Pikine 
bralne značke za hrvaške otroke, ki se učijo slovenščine; 

 s slovenskimi založbami s katerimi je v sodelovanju izvajala literarne večere. 

 za najširši krog obiskovalcev in uporabnikov je pripravila 11 seznamov novosti v elektronski obliki, 
poslanih zainteresiranim po elektronski pošti, prav tako pa so bili ti dostopni vsej zainteresirani 
javnosti na spletni strani knjižnice. Mesečno je objavljala tudi seznam gradiv, kupljenih s sredstvi 
Ministrstva za kulturo. Ob različnih prireditvah, projektih, predavanjih in pravljičnih urah je 
pripravila vabila, zloženke in drugo propagandno gradivo. 

2. KADROVSKI KAZALCI 
Redno zaposleni 

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v knjižnici za nedoločen čas s polno zaposlitvijo zaposlenih 6 delavcev, 5 
delavcev pa za krajši delovni čas. Izobrazbena struktura redno zaposlenih delavcev je bila naslednja: 

 1 delavka s V. stopnjo, 

 1 delavka s VI. stopnjo, 

 9 delavcev s VII. stopnjo izobrazbe. 

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, 0,70 direktorice in 0,75 
tehničnega delavca. Po zasedbi delovnih mest so med strokovnimi delavci bili: 4,8 bibliotekarji, 1 višja 
knjižničarka, in 1 knjižničarka. Strokovni izpit za bibliotekarja ima opravljenih 6 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. 1,50 1 

  Višji knjižničar VI. 1 1 

  Bibliotekar VII. 7 4,80 

  Skupaj  9,50 6,80 

2. DRUGI ZAPOSLENI    

   Računovodsko-pisarniški referent VI. 1 0,50 

  Knjižnični manipulant IV. 1 0 

  Čistilka III. 1 0,75 

  Direktor VII. 0,70 0,70 

  Skupaj  3,70 1,95 

SKUPAJ  13,20 8,75 

Standardi za splošne knjižnice 13,38 
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Zaposleni v programu javnih del – Pomoč v knjižnici 

V letu 2016 smo v knjižnici izvajali tudi program Javnih del z nazivom Pomoč v knjižnici. Program 
sofinancira Zavod RS za zaposlovanje. Knjižnica je zaposlila 3 delavke, eno za čas 10 mesecev in eno 
za obdobje pol leta z univerzitetno izobrazbo ter delavko za obdobje 9 mesecev s polovično 
zaposlitvijo s srednješolsko izobrazbo. Zaposlitev sta sofinancirali: Občina Ormož za delavko, ki je bila 
vključena v program polovico leta in delavko s priznano invalidnostjo za obdobje 9 mesecev in Občina 
Središče ob Dravi delavko za obdobje 10 mesecev. Vse tri so opravljale dela v osrednji knjižnici, le 
zadnje omenjena včasih v krajevni knjižnici v Središču ob Dravi. Konec leta smo izvajali tudi Program 
usposabljanja na delovnem mestu, ki ga v celoti financira Zavod RS za zaposlovanje. 

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 2016 
lahko le delno nadomeščali z delavci zaposlenimi preko programa javnih del. Ti pa žal po sklenjenih 
pogodbah z Zavodom RS za zaposlovanje ne smejo opravljati rednega dela knjižničnih delavcev. 

2.2. Strokovno izobraževanje in izpolnjevanje zaposlenih  

Zaposleni so se v letu 2016 udeležili naslednjih izobraževanj in usposabljanj: 

1. Izobraževanje za izdelavo zaključnega računa (Maribor) – Janja Jurkovič 

2. Izobraževanje o e-arhiviranju (ZSK, Grosuplje) – Milica Šavora, Janja Jurkovič 

3. Strokovno usposabljanje na območju OOK (Knjižnica Gornja Radgona) – Milica Šavora 

4. Izobraževane – Zakaj bi verjeli literarnemu kritiku (NUK) - Marijana Korotaj 

5. E-domoznanstvo (KIP) – Milica Šavora 

6. Strokovno srečanje: Knjižničar – knjižničarju drugič (Mestna knjižnica Kranj) – Nina Šulek, 
Marijana Korotaj, Željka Nardin - Milovanović 

7. Srečanja računovodij (ZSK, Grosuplje) – Janja Jurkovič 

8. Članstvo v omrežju Arnes in uporaba storitev (NUK) – Damjan Rizman 

9. Pikina bralna značka – predstavitev (Knjižnica Velenje) – Nina Šulek 

10. Izobraževanje - Da branje ne postane španska vas (CD Ljubljana) – Bernardka Viher 

11. Otroci, knjiga, branje in bralna značka danes (Murska Sobota) – Leonida Šumenjak, Simona 
Sakelšek 

12. Izpisi v programski opremi COBISS3 (IZUM) – Nina Šulek 

13. Udeležba v fokusni skupini direktorjev OK glede nalog OOK (NUK) –Milica Šavora 

14. Regijski lutkovni seminar (JSKD OI Ormož) – Bernardka Viher 

15. Seminar - Slepota in slabovidnost ter dostopnost gradiv v prilagojenih oblikah (Knjižnica slepih in 
slabovidnih Minka Skaberne v Ljubljani) – Branka Vočanec 

16. Novosti v knjižničnem sistemu (NUK) – Milica Šavora 

17. Informativni sestanek za program javnih del 2017 (Ptuj) – Janja Jurkovič 

18. Pravljični dan s simpozijem (Mariborska knjižnica) – Leonida Šumenjak, Simona Sakelšek 
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19. Primeri dobrih praks slovensko – madžarskih knjižničarjev (Monošter) – Milica Šavora 

20. Izobraževanje – prestavitev projekta Erasmus+ (Maribor) – Marijana Korotaj 

21. Predstavitev modela skupne nabave in obdelave gradiva (KIP) – Željka Nardin-Milovanović, Milica 
Šavora 

22. Pripovedovalska delavnica (JSKD OI Lenart) – Bernardka Viher, Simona Sakelšek 
 

Druga izobraževanja: 

23. Strokovna ekskurzija in ogled zamejske študijske knjižnice v Celovcu, 4. 6. 2016 - vsi delavci 

24. Izobraževanja direktorjev splošnih knjižnic – Milica Šavora 

25. Izobraževanje odprava stresa na delovnem mestu – vsi redno zaposleni 
 

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. Zaposleni so se udeleževali tudi raznih delovnih sestankov v 
knjižnicah in drugih ustanovah.  

Za kotizacije na strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih zaposlenih je bilo v letu 2016 
porabljenih 1.772,87 EUR, v finančnem načrtu načrtovanih 1.200 EUR. Kar nekaj zgoraj navedenih 
izobraževanj je bilo brezplačnih.  

3. KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
31. decembra 2016 je knjižnična zbirka štela 108.957 enot knjižničnega gradiva. Temeljna knjižnična 
zbirka dosega 6,64 enot na prebivalca območja, ki ga knjižnica pokriva. Od tega je neknjižnega 
gradiva 0,71 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.  

Prav tako zbirka dosega predpisan normativ glede vsebin, saj se razmerje naslovov med leposlovnim 
gradivom ter strokovnim 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 : 76 v korist odraslim. V 
knjižnični zbirki je bilo konec leta 2016 namreč 69.260 različnih naslovov gradiv: 16.860 naslovov je 
bilo namenjenih mladim uporabnikom, 52.400 odraslim. Ustrezno sestavo ima knjižnična zbirka tudi 
glede vrst knjižničnega gradiva, saj zbirko sestavlja 11 % neknjižnega gradiva. 
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Tabela 2: Sestava knjižnične zbirke po UDK in namembnosti 31. 12. 2016 (enote/naslovi2) 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 1.598 1.119 2.717 927 505 1.432 

1 Filozofija. Psihologija 3.801 139 3.940 3.083 94 3.177 

2 Verstva 1.439 167 1.606 1.170 117 1.287 

3 Družbene vede 6.748 1.290 8.038 5.189 613 5.802 

5 Naravoslovne vede 2.478 2.220 4.698 1.868 1.087 2.955 

6 Uporabne vede 7.448 1.184 8.632 5.641 568 6.209 

7 Umetnost. Šport 11.986 3.869 15.855 9.735 2.491 12.226 

80 Jezikoslovje 2.448 633 3.081 1.517 341 1.858 

82.0 Literarna veda 1.166 55 1.221 759 20 779 

82 Leposlovje 27.299 23.695 50.994 17.491 10.589 28.080 

9 Zemljepis. Zgodovina 6.980 858 7.838 4.891 395 5.286 

Drugo 190 147 337 129 40 169 

SKUPAJ 73.581 35376 108.957 52.400 16.860 69.260 

 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 osrednji knjižnici v Ormožu je bilo lociranih 92.269 enot gradiva. V prostem pristopu je bilo 84.793 
enot gradiva v osrednji knjižnici, Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 8.9247 enot, Krajevni knjižnici 
Sveti Tomaž 7.407 enot, kar znaša 93 % celotne zbirke. Uporabnikom ni bilo prosto dostopnih 6.882 
enot knjižničnih gradiv, lociranih v arhivu, 598 v domoznanskem oddelku in 354 enot gradiva, ki so že 
pripravljena za zbirko krajevne knjižnice v Ivanjkovcih, nahajajo se pa v arhivu. 

                                                           
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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Tabela 3: Temeljna zaloga po vrstah gradiva in lokaciji umestitve (31. 12. 2016) 

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

Knjige 78.675 8.473 7.248 351 94.747 86,9 

Serijske publikacije 2.064 30 37 1 2.132 2,0 

Neknjižno gradivo 11.530 424 122 2 12.078 11,1 

SKUPAJ 92.269 8.927 7.407 354 108.957 100 
 

3.1. Prirast in nabava knjižničnih gradiv 

V letu 2016 smo celotno knjižnično zalogo osrednje knjižnice in treh krajevnih knjižnic dopolnili s  
4.709 novimi enotami gradiva oziroma 3.417 naslovi. Le nekaj od teh naslovov, predvsem tistih za 
zbirko krajevne knjižnice v Ivanjkovcih, je bilo že v zbirki. Na 1.000 prebivalcev območja, ki ga 
pokrivamo, je znašal celotni letni prirast gradiv 287 enot. Omenjen prirast dosega postavljene 
normative tako iz pravilnika kot tudi standardov za splošne knjižnice, ki predvidevajo letni prirast 250 
enot knjig in 25 enot neknjižnega gradiva. 
 

Tabela 4: Prirast gradiva po lokaciji (enote) 

VRSTA GRADIVA 

OK ORMOŽ KK SREDIŠČE KK SV. TOMAŽ KK IVANJKOVCI 
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Knjige 2.180 269 2.449 397 208 605 618 143 761 233 12 245 4.060 

Serijske publikacije 112 30 142 15 2 17 11 7 18 0 1 1 178 

Neknjižno gradivo 411 18 429 10 7 17 23 0 23 2 0 2 471 

SKUPAJ 2.703 317 3.020 422 217 639 652 150 802 235 13 248 4.709 

 

3.1.1. Struktura prirasta po načinu nabave in vrstah gradiva 

Knjižnica je gradivo pridobivala z nakupom in darovi. Slednji predstavljajo v letu 2016 14,8 % prirasta. 
V primerjavi z letom 2015, ko smo inventarizirali  veliko knjižnih darov za novo krajevno knjižnico v 
Svetem Tomažu, je skupni prirast gradiva v letu 2016 manjši. Razveseljujoč pa je podatek o 11% 
višjem nakupu gradiva v letu 2016. S skupnim doseženim rezultatom smo lahko zadovoljni, ker 
presega rezultat predhodnega leta, prav tako načrtovano v programu dela v prav vseh postavkah. 
 

Tabela 5: Prirast gradiva v letu 2016 glede na način nabave in vrsto gradiva (enote/naslovi)  

VRSTA GRADIVA 
ENOTE NASLOVI 

Nakup Dar Skupaj % Nakup Dar Skupaj % 

Knjige 3.428 632 4.060 86,2 2.313 548 2.861 83,7 

Serijske publikacije 138 40 178 3,8 115 28 143 4,2 

Neknjižno gradivo 446 25 471 10,0 390 23 413 12,1 

SKUPAJ 4.012 697 4.709 100 2.818 599 3.417 100 
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Med novim gradivom, ki je v letu 2016 obogatilo knjižnično zbirko, je bilo 90 % enot knjižnega gradiva 
in 10 % neknjižnega gradiva. Novih naslovov knjig je bilo 2.861, serijskih publikacij 143, neknjižnega 
gradiva 413.  

Pri strukturi prirasta neknjižnega gradiva v letu 2016 prevladuje 238 novih naslovov videoposnetkov 
in filmov,  in 141 glasbenih oz. avdio gradiv. Številčno smo nabavili 250 DVD-jev, 160 CD-jev, 24 igrač, 
13 notnih zapisov, 15 zemljevidov in 9 enot večvrstnega gradiva.   

Člani so imeli preko portala Biblos konec leta 2016 dostop tudi do 244 naslovov e-knjig. 

3.1.2. Struktura prirasta po vsebini gradiva 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe predpisujejo tudi razmerje med 
prirastom naslovov strokovnega gradiva in leposlovja. Sama realizacija tega pogoja največkrat temelji 
na letni produkciji slovenskih založnikov, saj v zbirko uvrščamo predvsem sloveniko. Vsekakor se  
knjižnice trudimo približati omenjenemu pogoju, to je razmerju 60 : 40 v korist strokovne literature. V 
letu 2016 smo pri prirastu predpisano razmerje v celoti dosegli.  

3.1.3. Struktura prirasta po namembnosti in vsebini gradiva 

Dejavnost splošnih knjižnic je namenjena najširšemu krogu uporabnikov tudi po starosti zato 
pravilnik predpisuje tudi razmerje v prirastu naslovov gradiva, namenjenega mladini, ki bi ga naj bilo 
vsako leto 30 %. 70 % novih naslovov gradiva bi moralo biti namenjena odraslim uporabnikom. 
Doseženo razmerje v letu 2016 je: 69 % novih naslovov je namenjenih odraslim uporabnikom, 31 % 
pa mladini. Zapisujemo torej 1% odstopanje.  

Pri analizi prirasta knjižnične zbirke namenjene mladini so razmerja med posameznimi UDK 
skupinami precej drugačna kot pri novem gradivu za odrasle uporabnike. Med naslovi namenjenimi 
mladini prevladuje leposlovje. Veliko je bilo tudi gradiva iz UDK skupine 0. Pri prirastu novih naslovov 
namenjenih odraslim je 39 % leposlovnega gradiva. Drugi najmočneje zastopani naslovi so s področja 
umetnosti, predvsem zaradi nabave novih glasbenih zgoščenk in filmov. Tretja najbolj zastopana 
skupina je gradivo s področja uporabnih ved. 
 

Tabela 6: Prirast gradiva po UDK skupinah in namembnosti (enote/naslovi) 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 83 513 596 66 252 318 

1 Filozofija. Psihologija 187 2 189 160 2 162 

2 Verstva 68 19 87 50 15 65 

3 Družbene vede 246 42 288 202 24 226 

5 Naravoslovne vede 50 87 137 44 50 94 

6 Uporabne vede 389 47 436 292 23 315 

7 Umetnost. Šport 425 212 637 382 188 570 

80 Jezikoslovje 35 19 54 24 13 37 

82.0 Literarna veda 42 6 48 36 3 39 

82 Leposlovje 1.199 765 1.964 913 459 1.372 

9 Zemljepis. Zgodovina 242 31 273 198 21 219 

SKUPAJ 2.966 1.743 4.709 2.367 1.050 3.417 
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Graf 2: Prirast vsega gradiva po UDK skupinah (naslovi)  

3.2. 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 smo kupovali v dveh izvodih le nekatero leposlovno gradivo za 
odrasle, otroke in mladino. Pri izboru smo največkrat upoštevali vidik predvidevanja, da bo gradivo 
uporabnikom zanimivo in se bo tudi izposojalo. 
 

Tabela 7: Sredstva za nakup gradiva po viru financiranja 2016 

FINANCER Načrtovano / finančni načrt Porabljena sredstva INDEKS 

Občine 48.825,00 48.823,78 100 

Ministrstvo za kulturo 20.260,00 20.020,00 99 

Lastna sredstva 5.700,00 7.064,33 124 

SKUPAJ 74.785,00 75.908,11 102 
 

Za izvedbo nakupa knjižničnih gradiv je knjižnica pridobila finančna sredstva od ustanoviteljic zavoda 
občin: Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, v višini 48.824 EUR; Ministrstva za kulturo v višini 
20.020 EUR, 7.064 EUR smo za nakup gradiva prispevali iz lastnih sredstev. Za celotno vrednost 
nakupa gradiv je bilo v letu 2016 planiranih 74.785 EUR, dejansko pa je bilo pridobljenih in tudi 
porabljenih več sredstev, to je 75.908 EUR. Občina Ormož je v celoti prispevala načrtovani znesek, 
Občina Središče ob Dravi je za nakup gradiva namenila 4.693 EUR manj od načrtovanega (od tega za 
nakup gradiva za osrednjo knjižnico 1.693 EUR, za krajevno knjižnico pa 3.000 EUR). Prav tako so bila 
od načrtovanih nižja tudi sredstva Občine Sveti Tomaž in sicer v višini 1.585 EUR za nakup gradiva v 
krajevni knjižnici. Sredstva, ki smo jih pridobili s strani ministrstva so skoraj enaka načrtovanim. Višja 
od načrtovanega so porabljena lastna sredstva.  
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Z nakupom smo se skoraj povsem približali smernicam podanim v letnem načrtu nakupa gradiva. Cilji 
nakupa so z vsebinsko bogatim izborom, ki ustreza najširšemu krogu uporabnikov in zadovoljuje 
njihove potrebe po informacijah in želje po izobraževanju, kulturi, raziskovanju in znanstvenem delu, 
kakor tudi razvedrilu, doseženi. 
 

Tabela 8: Primerjava nakupa knjižničnih gradiv (2015/2016, načrtovano/realizirano 2016)  

GRADIVO 
PRIMERJAVA NAKUPA NAKUP 2016 

2015 2016 Indeks Načrtovano Realizirano Indeks 

ENOTE 3.612 4.012 111 3.663 4.012 110 

 VRSTA GRADIVA 

  – Knjižno gradivo 3.015 3.566 118 3.297 3.566 108 

  – Neknjižno gradivo 479 446 93 366 446 122 

  – Serijske publikacije* 118 138 117 110 115 105 

 NASLOVI 

  – Leposlovje 1.000 1.158 116 975 1.158 119 

  – Strokovno gradivo 1.511 1.660 79 1.345 1.660 123 

  – Skupaj 2.511 2.818 110 2.320 2.818 121 

*serijske publikacije so prištete k neknjižnemu gradivu, naveden je podatek o enotah, v programu so načrtovani le naslovi  
 

Načrtovan nakup je količinsko presežen, saj je bilo nabavljenih skoraj za desetino več enot. Tudi 
število nabavljenih novih naslovov knjižničnih gradiv je skoraj za petino večje od načrtovanega. 
Kupovali smo vsebinsko dokaj raznovrstno gradivo, 2.818 različnih naslovov in 4.012 novih enot 
gradiva. 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 
osebnostni rasti. Pozornosti pri nakupu gradiva so delno bili deležni tudi študentje, saj skušamo 
omejeno zadovoljiti tudi njihove potrebe, z namenom, da se njihov obisk in članstvo ne prekine. 
Prednost smo dali vsem področjem, ki smo jih opredelili v letnem načrtu nakupa gradiva za leto 2016. 
Za procese raziskovanja okolja smo nabavili vso razpoložljivo domoznansko literaturo ter gradivo 
potrebno za pridobivanje znanja in raziskovanja na osnovnošolski, srednješolski in delno tudi na višji 
ravni. Kulturne potrebe okolja smo zadovoljili z nakupom kvalitetnega leposlovja za različne starostne 
stopnje, nakupom kvalitetnih glasbenih posnetkov in igranih filmov, pretežno evropske produkcije.  

Knjižnično zbirko smo dopolnjevali tudi z gradivi, ki jih je finančno podprla JAK. Teh smo kupili 380 
naslovov oz. 503 subvencioniranih enot. Nabava gradiva je podpirala tudi vse projekte usmerjene v 
promocijo branja in dviga bralne kulture, kot je npr. Bralna značka za odrasle, kateri tudi v letu 2016 
ostajajo zvesti mnogi bralci, Pikina bralna značka za otroke idr.  

V leposlovno zbirko smo uvrstili veliko večino del slovenskih avtorjev. Za zahtevnejše odrasle 
uporabnike se je nabavljalo izbrano kvalitetno leposlovno gradivo, za precejšnje število upokojencev 
in manj zahtevnih bralcev pa tudi kvalitetno leposlovje, tako slovenskih kot tujih avtorjev, ter 
nekoliko manj zahtevno leposlovje, ki zaseda vrh lestvice najbolj izposojenih knjig tudi v drugih 
slovenskih knjižnicah.  

Pri nakupu neknjižnega gradiva smo bili pozorni tudi na zastopanost neknjižnega gradiva na različnih 
medijih in v zbirko na novo uvrstili 446 enot. Načrtovani obseg neknjižnega gradiva na prebivalca smo 
nekoliko celo presegli, predvsem zaradi povpraševanja po tem gradivu v novih organizacijskih enotah. 
Uporabnikom smo omogočili tudi izposojo e-knjig in dokupili nove naslove. Povpraševanje po izposoji 
e-knjig je kljub promociji še vedno zelo malo.  
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Nakup smo izpeljali gospodarno. Izpogajali smo najnižje možne cene, ki so možne glede na nizko 
število enot enega naslova. Dosegli smo nižjo povprečno ceno nakupa, ki brez e-knjig znaša 18,30 
EUR. Omenjena povprečna cena je nižja kot v letu 2015. V programu dela je bila kot povprečna 
načrtovana vrednost enote gradiva opredeljena cena 19,05 EUR, ministrstvo pa že vrsto let priporoča 
povprečno ceno 23,00 EUR.  

Glede na vrsto gradiva je bilo za knjige porabljenih 61.939,98 EUR, za serijske publikacije 6.565,39 
EUR in za neknjižno gradivo 4.890,51 EUR (za CD-je in DVD-je 3.931,34 EUR, za igrače 959,17 EUR). 
Strošek nakupa e-knjig je znašal 2.511,96 EUR. Povprečna cena nakupa enote knjižnega gradiva je 
znašala 17,37 EUR, neknjižnega gradiva 10,97 EUR, letne naročnine na serijsko publikacijo pa 47,58 
EUR. Ministrstvo za kulturo je financiralo nakup 244 naslovov e-knjig. Povprečna cena te je 10,30 
EUR. Nakup teh je vključeval letno naročnino na osnovni paket Biblosa, v katerem je bilo 31. 12. 2016 
210 naslovov in dodaten nakup 34 naslovov e-knjig.  

Stroški nakupa knjižnega gradiva za odrasle so znašali 47.445,03 EUR za otroke in mladino 20.230,26 
EUR. Strošek nakupa neknjižnega gradiva za otroke in mladino je znašal 2.832,72 EUR, za odrasle pa 
2.887,87 EUR. 

3.3. Obdelava gradiva in urejanje knjižnične zbirke 
Nabava novega gradiva je v letu 2016 potekala po ustaljenih merilih v skladu z letnim načrtom 
nakupa gradiva, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev. Novo nabavljeno gradivo so strokovne 
delavke zadolžene za obdelavo, kar se da najhitreje tudi obdelale. Preden je bilo predano v izposojo, 
je bilo ustrezno opremljeno z nalepkami in tudi ovito. Iz vzajemne baze COBIB.SI je bilo prevzetih  
2.757 zapisov. Skupni prispevek v COBIB je bil 4.135 zapisov. Katalogizatorke s pridobljeno licenco za 
kreiranje zapisov v vzajemni bazi podatkov so kreirale 45 bibliografskih  zapisov. Na novo so bili 
kreirani tudi 4 zapisi v normativni bazi podatkov CONOR. Skupni prispevek v CONOR je bil 1.148 
zapisov. Rezultat ni primerljiv z letom 2015, ko smo vzpostavljali novo krajevno knjižnico, prav tako 
so bile pa kreatorke za potrebe prehoda na novo programsko opremo COBISS3/Katalogizacija za 
ohranitev licence za vzajemno katalogizacijo primorane kreirati določeno število novih zapisov 
različnih knjižničnih gradiv. 
 

Tabela 9: Obdelava gradiva v letu 2016 

 2015 2016 INDEKS 

Prevzeti zapisi iz COBIB.SI 3.080 2.757 90 

Kreirani zapisi v COBIB.SI 247 45 18 

Skupni prispevek v COBI.SIB 4.090 4.135 101 

Skupni prispevek v CONOR.SI 1.144 1.148 100 

Prispevek novih zapisov v CONOR.SI 46 4 9 

Kreirani zapisi CONOR.SI 24 4 17 

Prevzeti zapisi iz baze CONOR.SI 22 0 0 

Število kreatorjev zapisov v SIKORM 3 3 100 
 

Pri urejanju zbirke so bili prvi trije meseci namenjeni ureditvi knjižničnega arhiva, ki je bil preseljen iz 
dveh nekdanjih lokacij. Sočasno smo preselili in uredili tudi domoznansko zbirko gradiva. 

3.4. Odpis knjižničnih gradiv 
V letu 2016 smo odpisali 947 enot knjižničnega gradiva. Največ (56 %) odpisanega gradiva 
predstavljajo knjige, 28 % neknjižno gradivo, 16 % pa serijske publikacije. Večina odpisanega gradiva 
minulega leta so zastareli naslovi, ki smo jih izločili ob urejanju arhiva. 
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Tabela 10: Odpis knjižničnega gradiv v letu 2016 – po vrsti gradiva 

KNJIŽNIČNO GRADIVO Število odpisanih enot % 

KNJIŽNO GRADIVO 533 56 

SERIJSKE PUBLIKACIJE 151 16 

NEKNJIŽNO GRADIVO 263 28 

SKUPAJ 947 100 

4. ČLANI KNJIŽNICE 
V letu 2016 je knjižnico obiskovalo 2.779 članov, kar predstavlja 16,94 % prebivalstva območja, ki ga 
pokrivamo. V programu dela za leto 2016 smo načrtovali 2.750 aktivnih članov, kar pomeni, da smo 
načrtovan rezultat presegli za 1 %. V primerjavi z letom 2015 se je pa delež članov povečal za 2,3 %. 
Manjše je število novovpisanih članov, saj se je v letu 2015, ko smo odprli novo krajevno knjižnico v 
Svetem Tomažu, včlanilo veliko članov v tej organizacijski enoti.  
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Graf 3: Gibanje števila aktivnih članov 2007 - 2016 
 

Člani po občinah stalnega prebivališča 

Struktura članov po občinah stalnega prebivališča se po otvoritvi zadnje organizacijske enote pri 
Svetem Tomažu bistveno ne spreminja. Glede na delež prebivalstva je največja včlanjenost občanov 
Občine Središče ob Dravi (18,5%), najmanjša pa občanov ormoške občine (15,2%). 
 

Tabela 11: Aktivni člani po občini stalnega prebivališča 2015/2016 

AKTIVNI ČLANI PO OBČINAH 2015 % 2016 % 

Ormož 1.810 66,62 1.867 67,18 

Središče ob Dravi 338 12,44 378 13,6 

Sveti Tomaž 291 10,71 304 10,94 

Druge občine, tujina 278* 10,23 230 8,28 

SKUPAJ 2.717 100,00 2.779 100 

*v podatku leta 2015 so bile zajete tudi pravne osebe, katerih število se pa ne ujema z dejanskim številom, saj imajo te 

lahko tudi več članskih izkaznic 
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Graf 4: Aktivni člani po občini stalnega prebivališča 
 

Struktura članov po občinah v kateri imajo stalno bivališče je zelo podobna letu poprej. Nekoliko se je 
povečal delež tistih, ki prihajajo v knjižnico iz Občine Središče ob Dravi. Tudi med novovpisanimi člani 
je pričakovani delež občanov iz ormoške občine precej nižji (56,9%) kot je dogovorjeni 
soustanoviteljski delež pri financiranju knjižnice.  
 

Tabela 12: Aktivni člani po kategorijah in občinah stalnega prebivališča 

 
Občina 
Ormož 

Občina Središče ob 
Dravi 

Občina Sveti 
Tomaž 

Druge 
občine 

Skupaj 

Predšolski otroci 151 41 29 12 233 

Osnovnošolci 564 106 134 55 859 

Srednješolci 216 30 16 33 295 

Študenti  179 32 18 16 245 

Zaposleni 437 92 53 66 648 

Kmetje, gospodinje 20 8 5 1 34 

Upokojenci 136 39 21 5 201 

Nezaposleni 148 29 26 16 219 

Tuji državljani 0 0 0 15 15 

Pravne osebe  14 1 2 2 19 

Organizacijske enote, drugo 2 0 0 9 11 

SKUPAJ 1.867 378 304 230 2.779 
 

Struktura aktivnih in novovpisanih članov 

Struktura aktivnih članov se skozi leta spreminja. Še vedno med aktivnimi in novovpisanimi člani 
prevladujejo osnovnošolci. V letu 2016 je ta odstotek zaradi velikega deleža te kategorije članov v 
krajevnih knjižnicah celo za 1 % višji. V primerjavi z letom 2015 pa največjo rast med kategorijami 
izkazujejo zaposleni, saj se je njihov delež v skupnem članstvu najbolj povečal. Med kategorijami 
aktivnih članov se še vedno znižuje delež srednješolcev in študentov.  
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Tabela 13: Člani po kategorijah 2015/2016  

ČLANI PO KATEGORIJAH 
AKTIVNI NOVOVPISANI 

2015 2016 INDEKS % 2015 2016 INDEKS % 

Predšolski otroci 243 233 96 8,38 97 61 63 16,94 

Osnovnošolci 801 859 107 30,91 200 121 61 33,61 

Srednješolci 302 295 98 10,62 20 32 160 8,89 

Študenti  268 245 91 8,82 8 14 175 3,89 

Zaposleni 556 648 117 21,91 54 69 128 19,17 

Kmetje, gospodinje 33 34 103 1,22 5 3 60 0,83 

Upokojenci 193 201 104 7,23 41 29 71 8,06 

Nezaposleni 218 219 100 7,88 25 21 84 5,83 

Tuji državljani 37 15 41 0,54 2 7 350 1,94 

Pravne osebe  54* 19 35 2,09 0 2 - 0,56 

Organizacijske enote, drugo 12 11 92 0,40 1 1 100 0,28 

SKUPAJ 2.717 2779 102 100,00 453 360 79 100,00 

*v letu 2015 je pri številu pravnih oseb prikazano število vseh članskih izkaznic, ki jih uporabljajo pravne osebe. Število 
pravnih oseb je dejansko nižje  
 

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

Struktura aktivnih članov je po organizacijskih enotah zelo različna. Mladih članov (med njih štejemo 
predšolske otroke in osnovnošolce) je največ v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž - več kot 62 %. Med 
aktivnimi člani središke krajevne knjižnice je dobrih 46 % mladine, medtem ko je delež te v osrednji 
knjižnici le 36 %. Med aktivnimi člani se zelo razlikuje tudi delež zaposlenih, saj je ta najvišji v Krajevni 
knjižnici Središče ob Dravi 27,6 %, v osrednji knjižnici je 24,4 %, v krajevni knjižnici pri Svetem Tomažu 
pa je med aktivnimi člani le 14,7 % zaposlenih.   

Med novovpisanimi člani vsa leta prevladujejo osnovnošolci. Medtem ko so bili minula leta na 
drugem mestu predšolski otroci, v letu 2016 ni več tako. Več novovpisanih članov prihaja iz vrst 
zaposlenih.  Pri predšolskih otrocih in šolski mladini lahko iščemo vzrok za velik vpis v dejstvu, da so 
do 18. leta starosti oproščeni plačila članarine. Za potrebe učnega procesa pa osnovnošolci 
potrebujejo tudi veliko več gradiva, ki so ga primorani iskati v splošni knjižnici.  
 

Tabela 14: Aktivni in novovpisani po kategorijah in organizacijskih enotah, ki jih obiskujejo  

 

AKTIVNI NOVOVPISANI 

  OK % KKS % KKT % Skupaj % OK % KKS % KKT % Skupaj % 

Predšolski otroci 184 7,3 45 13,4 32 11,2 233 8,4 41 15,3 11 22,0 9 21,4 61 16,9 

Osnovnošolci 722 28,8 110 32,7 145 50,9 859 30,9 84 31,3 18 36,0 19 45,3 121 33,6 

Srednješolci 293 11,7 12 3,6 11 3,9 295 10,6 29 10,8 2 4,0 1 2,4 32 8,9 

Študenti 237 9,5 9 2,7 5 1,7 245 8,8 14 5,2 0 0,0 0 0,0 14 3,9 

Zaposleni 613 24,5 93 27,7 42 14,7 648 23,3 54 20,2 11 22,0 4 9,5 69 19,2 

Kmetje, gospodinje 31 1,2 4 1,2 2 0,7 34 1,2 1 0,4 2 4,0 0 0,0 3 0,8 

Upokojenci 179 7,2 32 9,5 20 7 201 7,2 20 7,5 6 12,0 3 7,1 29 8,1 

Nezaposleni 204 8,1 24 7,1 23 8,1 219 7,9 15 5,6 0 0,0 6 14,3 21 5,8 

Tuji državljani 15 0,6 1 0,3 0 0 15 0,6 7 2,6 0 0,0 0 0,0 7 1,9 

Pravne osebe 18 0,7 1 0,3 2 0,7 19 0,7 2 0,7 0 0,0 0 0,0 2 0,6 

Org. enote, drugo 11 0,4 5 1,5 3 1,1 11 0,4 1 0,4 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

SKUPAJ 2.507 100 336 100 285 100 2.779* 100 268 100 50 100 42 100 360 100 

* - Nekateri člani obiskujejo več organizacijskih enot knjižnice, sistem jih zato kot aktivne beleži tudi v vsaki enoti.  
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5. OBISK V KNJIŽNICI 
Knjižnica si je skozi vse leto na različne načine prizadevala, da jo obiskuje čim več uporabnikov: 
pripravljala je najrazličnejše prireditve in usposabljanja, sodelovala v raznih projektih, vabila mlade z 
raznovrstnimi dejavnostmi, obveščala javnost o knjižnični zbirki, dogodkih in novitetah v knjižnici, 
kupovala gradiva, ki so bila zanimiva za vse ciljne skupine. Prireditveno dejavnost je izvajala tudi izven 
prostorov knjižnice, v vrtcih, šolah, na odprtih javnih površinah, vse z namenom vzpodbuditi 
zanimanje za obisk knjižnice.  

Statistika obiska v knjižnico in preko OPAC-a za leto 2016 v sistemu COBISS zapisuje 43.713 obiskov 
članov. Za skupni obisk moramo prišteti še: 12.662 obiskov zaradi izposoje v knjižnico oz. čitalnico, 
6.020 obiskov zaradi uporabe interneta in tudi 5.710 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 zapisujejo 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 15: Primerjava obiska v letih 2015 in 2016 

VRSTA OBISKA 2015 2016 INDEKS 

1. Obisk v knjižnico in preko OPAC-a* 35.421 43.713 123 

3. Obisk zaradi izposoje v čitalnico (ocena) 12.542 12.662 101 

4. Obisk – uporaba interneta, e-točke (ocena) 6.030 6.020 100 

5. Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 5.435 5.710 105 

SKUPAJ 59.428 68.105 115 

*Vir: Statistika COBISS 

Opažamo, da se je skupni obisk osrednje knjižnice in krajevnih knjižnic v primerjavi z letom 2015 
povečal za slabih 15 %. Največje povečanje zapisujemo zaradi obiska evidentiranega v programski 
opremi COBISS/Izposoja in to kar za 23 %. Tolikšno povečanje je sicer neskladno z izposojo gradiva. 
Podatek pojasnjuje, da si člani ob obisku knjižnice ne izposojajo naenkrat več tolikšnega števila 
gradiv, kot so to počeli minula leta. Ocenjujemo, da se obisk čitalnice le malenkostno povečuje. Tudi 
obisk knjižnice zaradi brskanja po internetu je na lanskoletni ravni. Za 4 % je večji le obisk prireditev.  

Obisk članov zaradi izposoje, ki smo ga načrtovali v programu dela za leto 2016, je presežen za 23 %. 
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Graf 5: Gibanje obiska zaradi izposoje v obdobju 2007–2016 (skupno) 
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Obisk članov zaradi izposoje po kategorijah in organizacijskih enotah 

V nadaljevanju podrobneje analiziramo obisk članov v knjižnici zaradi izposoje po kategorijah članov 
in tudi po organizacijskih enotah knjižnice. Skupni podatki kažejo, da 34 % obiskov v knjižnico 
opravijo mladi uporabniki, med katere prištevamo predšolske in šoloobvezne otroke. Obisk teh je po 
organizacijskih enotah zelo različen. Daleč najnižji je v osrednji knjižnici (le 26,8%), v središki krajevni 
knjižnici je 49%, v krajevni knjižnici pri Svetem Tomažu pa kar 69,2%. Za razliko od minulih treh let 
predvsem zaradi večjega obiska mladine v krajevnih knjižnicah skupno osnovnošolci v letu po številu 
obiskovanj knjižnice malenkostno presegajo kategorijo zaposlenih. Zaposleni so pa tisti, ki opravijo 
daleč največ obiskov v osrednji knjižnici, to je kar za 9 % več kot osnovnošolci. Tretja najmočnejša 
kategorija po število obiskov knjižnice je kategorija upokojencev s skoraj 10 %. Sledijo jim 
nezaposleni. V letu 2016 opazimo ponovno zmanjševanje deleža obiska srednješolcev in študentov. 
Za odstotek je nižji tudi delež pri skupnem obisku predšolskih otrok.  
 

Tabela 16: Obisk članov po kategorijah (v KNJIŽNICI in OPAC-u) v letu 2016 

KATEGORIJA ČLANSTVA 2015 2016 % OK % KKS % KKT % 

Predšolski otroci 2.547 2.688 6,15 1.838 5,50 477 10,41 370 6,67 

Osnovnošolci 8.450 12.367 28,29 7.110 21,26 1.765 38,54 3.471 62,61 

Srednješolci 2.768 3.023 6,92 2.883 8,62 72 1,57 59 1,06 

Študenti 2.904 2.932 6,71 2.872 8,59 26 0,57 15 0,27 

Zaposleni 10.290 12.096 27,67 10.148 30,35 1.188 25,94 696 12,55 

Kmetje, gospodinje 532 518 1,18 466 1,39 25 0,55 24 0,43 

Upokojenci 3.382 4.266 9,76 3.464 10,36 472 10,31 325 5,86 

Nezaposleni 2.943 3.694 8,45 3.215 9,62 244 5,33 209 3,77 

Tuji državljani 156 95 0,22 93 0,28 1 0,02 0 0,00 

Pravne osebe 687 745 1,70 600 1,79 15 0,33 130 2,34 

Organizacijske enote, drugo 762 1.289 2,95 748 2,24 295 6,44 245 4,42 

SKUPAJ mladina 10.997 15.055 31,05% 8.948 26,76 2.242 48,95 3.841 69,28 

SKUPAJ odrasli 24.424 28.658 68,95% 24.489 73,24 2.338 51,05 1.703 30,72 

SKUPAJ 35.421 43.713  33.437  4.580  5.544  
 

OK – osrednja knjižnica, KKS – Krajevna knjižnica Središče ob Dravi, KKT – Krajevna knjižnica Sveti Tomaž 
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Graf 6: Skupen obisk članov po kategorijah 
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V spodnji tabeli prikazujemo še vrsto obiska zaradi posameznih transakcij v izposoji oziroma drugega 
razloga, ki se beleži v sistemu COBISS. 
 

Tabela 17: Obiski članov v knjižnici 

 
OK 

ORMOŽ 

KK SREDIŠČE 

OB DRAVI 

KK SVETI 
TOMAŽ 

SKUPAJ 

Obiski v knjižnici in COBISS/OPAC 33.437 4.580 5.544 43.713 

Fizični obiski v knjižnici  31.967 4.521 5.510 41.998 

Obisk OPAC-a (Moja knjižnica) 1.511 60 37 1.608 

Obiski zaradi izposoje na dom (brez podaljšanj) 16.494 1.914 3.316 21.724 

6. IZPOSOJA GRADIVA  
V letu 2016 je bilo preko sistema COBISS na dom izposojenega 108.063 enot gradiva, kar je za 2,2 % 
manj od načrtovanega. V primerjavi z letom 2015 se je število izposojenih enot sicer povečalo za 4,1 
%. Po oceni strokovnih delavcev je bilo dodatnih 59.900 enot (periodika, gradivo iz referenčne zbirke, 
knjige za najmlajše, igrače in drugo) izposojenih še v čitalnico. Posebej zbiramo podatek še za 
medknjižnično izposojo. Iz drugih knjižnic smo našim članom naročili 22 enot, prav tako vseh 22 tudi 
dobavili. Iz ormoške knjižnice so druge slovenske knjižnice naročile 36 enot, dobavili pa smo jim 35 
enot. Naš najpomembnejši partner je ptujska knjižnica, pri kateri smo naročili 8 enot, oni pa od nas 
23. Omeniti moramo tudi podatek o izposoji e-knjig. Ta je bila tudi v letu 2016 pičla, saj je v sistemu 
zapisanih zgolj 39 izposoj. Celotna izposoja knjižničnega gradiva je tako znašala 168.060 knjižničnih 
enot. Obrat knjižnične zbirke3 ima v letu 2016 vrednost 1,56. 
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Graf 7: Izposoja knjižničnega gradiva v obdobju 2007–2016 
 

                                                           
3
Razmerje med številom izposojenih enot knjižničnega gradiva in celotno knjižnično zbirko. 
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6.1. Izposoja gradiva po vrstah, vsebini in namembnosti 

Pri pregledu izposojenega gradiva po posameznih kategorijah članov v letu 2016 ugotavljamo, da si 
skupno zaposleni izposodijo največ knjižničnega gradiva. Še zlasti je to očitno v osrednji knjižnici v 
Ormožu, kjer so si izposodili skoraj za 10.000 enot več gradiva kot osnovnošolci, kar pomeni da po 
količini izposojenega gradiva v skupnem deležu kar za 11 % prekašajo osnovnošolce. V krajevnih 
knjižnicah je rezultat povsem drugačen, tam si največ gradiva izposodijo še vedno osnovnošolci, zlasti 
očitno je to pri Svetem Tomažu, kjer si kategorija osnovnošolcev izposodi kar 64,4 % vsega 
izposojenega gradiva v tej organizacijski enoti.  Ugotavljamo tudi, da si pri skupni izposoji vse več 
gradiva izposodijo upokojenci, ki so se po količini povsem približali predšolskim otrokom. Upokojenci 
po količini izposojenega gradiva prekašajo predšolske otroke zlasti v osrednji knjižnici, kjer si tudi 
nezaposleni  in študenti izposodijo več gradiva kot kategorija predšolskih otrok.  
 

Tabela 18: Izposoja enot po organizacijskih enotah glede na kategorije članov in namembnost gradiv. 

 
OK Ormož KK Središče ob Dravi KK Sveti Tomaž Vsi oddelki 

 
O M Skupaj O M Skupaj O M Skupaj O M Skupaj 

Predšolski otroci 191 7.165 7.356 43 1.132 1.175 34 1.430 1.464 268 9.727 9.995 

Osnovnošolci 2.222 15.740 17.962 236 1.993 2.229 1.064 7.585 8.649 3.522 25.318 28.840 

Srednješolci 4.843 1.000 5.843 34 9 43 66 20 86 4.943 1.029 5.972 

Študenti 6.932 1.022 7.954 34 0 34 8 13 21 6.976 1.035 8.011 

Zaposleni 21.702 5.709 27.411 1.344 291 1.635 1.174 445 1.619 24.242 6.447 30.689 

Kmetje, gospodinje 1.249 52 1.301 45 0 45 82 5 87 1.376 57 1.433 

Upokojenci 7.755 525 8.280 836 48 884 521 33 554 9.112 606 9.718 

Nezaposleni 6.642 1.308 7.950 330 66 396 325 17 342 7.305 1.392 8.697 

Tuji državljani 210 15 225 0 0 0 0 0 0 210 15 225 

Pravne osebe 578 2.437 3.015 0 50 50 39 562 601 617 3.049 3.666 

Organiz. enote, drugo 270 580 850 0 2 2 0 0 0 238 579 817 

Skupaj 52.594 35.553 88.147 2.902 3.591 6.493 3.313 10.110 13.423 58.809 49.254 108.063 

O*- gradivo za odrasle 

M*- gradivo za mladino 

 

Zanimive so razlike pri izposoji knjižnega gradiva glede namembnosti po organizacijskih enotah. 
Skupni delež izposojenega gradiva, ki je namenjeno mladini je 34 %. Najnižji, 28 %, je v osrednji 
knjižnici, najvišji, kar 72 %, je v Krajevni knjižnici v Svetem Tomažu. 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 v osrednji 
knjižnici bil za 3 % višji in bi njegov delež znašal 31 %. Gradiva namenjenega mladini si namreč člani 
ne podaljšujejo tako pogosto. Med izposojenim knjižnim gradivom je bilo dobrih 64 % leposlovja.  
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Graf 8: Izposoja gradiva pri kategorijah članov glede na namembnost 
 

Trend upadanja izposoje neknjižnega gradiva se nadaljuje tudi v letu 2016, saj se je v primerjavi z 
letom poprej še znižal in znaša le še 5,9 %. Pred leti je presegal 20 %. Kljub odlični založenosti z 
neknjižnim gradivom v osrednji knjižnici, tako na sploh kot tudi z novitetami, se najmanjši delež tega 
izposodi prav v Ormožu. Največji delež izposoje neknjižnega gradiva zapisujemo v krajevni knjižnici pri 
Svetem Tomažu. Še vedno je med izposojenim neknjižnim gradivom več neknjižnega gradiva 
namenjenega mladini (61 %). 
 

Tabela 19: Izposoja glede vrste in vsebine gradiva po organizacijskih enotah knjižnice  

 
OK Ormož KK Središče ob Dravi KK Sveti Tomaž Vsi oddelki 

 
K NK Skupaj K NK Skupaj K NK Skupaj K NK Skupaj 

0 Splošno 1.904 6 1.910 358 0 358 1.354 0 1.354 3.616 8 3.624 

1 Filozofija. Psihologija 4.403 49 4.452 106 0 106 149 0 149 4.658 51 4.709 

2 Verstva 374 12 386 12 0 12 24 0 24 410 12 422 

3 Družbene vede 4.538 65 4.603 166 0 166 256 0 256 4.960 66 5.026 

5 Naravoslovne vede 2.759 20 2.779 154 7 161 449 0 449 3.362 27 3.389 

6 Uporabne vede 6.608 74 6.682 419 0 419 869 1 870 7.896 76 7.972 

7 Umetnost. Šport 4.557 2.541 7.098 333 509 842 814 1.357 2.171 5.704 4.407 10.111 

80 Jezikoslovje 1.547 510 2.057 6 28 34 31 13 44 1.584 551 2.135 

82.0 Literarna veda 331 1 332 6 0 6 4 0 4 341 1 342 

82 Leposlovje 53.652 785 54.437 4.222 86 4.308 7.608 269 7.877 65.482 1.168 66.650 

9 Geografija. Zgodovina 3.151 25 3.176 66 3 69 213 0 213 3.430 29 3.459 

Drugo 198 37 235 12 0 12 12 0 12 222 2 224 

Skupaj 84.022 4.125 88.147 5.860 633 6.493 11.783 1.640 13.423 101.665 6.398 108.063 

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

NK - knjižno gradivo 
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Graf 9: Izposoja gradiva po UDK skupinah 
 

V naslednji tabeli prikazujemo še število izposojenega gradiva na dom brez podaljšanj, saj v skupni 
izposoji na dom podaljšano gradivo predstavlja 41,5 %. Od skupno 108.063 enot gradiva izposojenega 
na dom je bilo v letu 2016 namreč podaljšanih 44.917 enot. 
 

Tabela 20: Izposoja gradiva na dom (brez podaljševanja gradiva) 

Izposoja gradiva OK ORMOŽ KK SREDIŠČE OB DRAVI KK SVETI TOMAŽ SKUPAJ 

Gradivo za odrasle 35.631 1.762 1.832 39.225 

Gradivo za mladino 16.340 2.098 5.483 23.921 

Skupaj 51.971 3.860 7.315 63.146 
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7. KJIŽNIČNE PRIREDITVE IN USPOSABLJANJA 
UPORABNIKOV 
V knjižnici so se vse leto odvijale razne kulturne prireditve, strokovna predavanja, ustvarjalne in 
druge delavnice ter druge organizirane oblike knjižničnih dogodkov namenjenih promociji branja ter 
usposabljanja uporabnikov za uporabo knjižnice. Sodelovali smo tudi v več projektih promocije branja 
v organizaciji drugih knjižnic ali ustanov. V letu 2016 je bilo izvedenih  65 dogodkov za odrasle. 
Obiskalo jih je 1.651 odraslih obiskovalcev. Za otroke in mladino je bilo izpeljanih 58 pravljičnih uric, 3 
od teh so bile v sodelovanju z drugimi ustanovami. Obiskalo jih je 1.894 obiskovalcev. Knjižnica je 
uporabnike izobraževala in skrbela za bralno pismenost ter širjenje bralne kulture tudi v okviru 
organiziranih obiskov skupin, za katere je izvedla ali pravljično urico ali drugače promovirala 
kvalitetne knjige, ki so primerne starosti obiskovalec posamezne skupine. Poleg omenjene oblike 
promocije branja je bil izveden prav tako v sklopu obiskov bibliopedagoški program. Teh skupin je 
bilo 99 s 1.795 obiskovalci. Le tri skupine od teh so bili odrasli uporabniki. Skupno število vseh 
dogodkov v letu 2016 je 219. Skupni obisk vseh dogodkov pa 5.710 obiskovalcev.  

Izpeljana je bila velika večina načrtovanih knjižničnih dogodkih iz progama. Izvedeni so bili tudi 
dodatni, ki jih v programu nismo predvideli, glede na njihovo aktualnost jih je bilo smiselno 
organizirati.  S pestro ponudbo različnih dogodkov, ki so praviloma tudi dobro obiskani, postajamo 
nosilec kulturnega dogajanja v lokalni skupnosti.  

7.1. Prireditve za odrasle obiskovalce knjižnice po lokacijah 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je v letu 2016 izvedla 65 dogodkov za odrasle, ki jih je skupaj 
obiskalo 1.651 obiskovalcev. 

V osrednji knjižnici v Ormožuje bilo izvedenih 52 dogodkov za odrasle obiskovalce:  11 literarnih 
večerov, 13 strokovnih predavanj, 2 domoznanska večera, 17 dogodkov namenjenih vzpodbujanju 
branja, 5 praktičnih in ustvarjalnih delavnic, 1 koncert ter 3 druge priložnostne prireditve.   Skupaj je 
kulturne dogodke za odrasle v osrednji knjižnici obiskalo 1.381 odraslih obiskovalcev.  

Krajevna knjižnica Središče ob Dravi je v letu 2016 za odrasle bralce pripravila 4 prireditve (2 literarna 
večera in 2 strokovni predavanji), ki jih je skupaj obiskalo 111 odraslih obiskovalcev. 

Krajevna knjižnica Sveti Tomaž je v letu 2016 za odrasle bralce pripravila 9 prireditev (2 strokovni 
predavanji, 1 otvoritev razstave in 6 delavnic), ki jih je skupaj obiskalo 159 odraslih obiskovalcev. 
 

Tabela 21: Prireditve za odrasle (skupno) 

PRIREDITVE ZA ODRASLE Št. dogodkov Št. obiskovalcev 

Literarni dogodki 13 628 

Strokovna predavanja 17 537 

Domoznanski večeri 2 72 

Delavnice 11 146 

Koncerti 1 30 

Drugi dogodki za odrasle 4 48 

Dogodki vzpodbujanja branja 17 190 

SKUPAJ 65 1.651 
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7.1.1. Dogodki za odrasle v osrednji knjižnici 

Predavanje in predstavitev knjige Vesne Vuk Godina Zablod postsocializma 

 

 

 

 

 

Priznana predavateljica, 
kolumnistka in družbena 
kritičarka, kulturna 
antropologinja dr. Vesna Vuk 
Godina, je predstavila svojo 
najnovejšo knjigo ter predavala 
o najusodnejših napakah in 
pričakovanjih slovenskega 
postsocializma. 

 

Predavanje Okrasni vrt brez zalivanja - oblikovanje s trajnicami  
Strokovnjak za vzgojo in zasaditev s trajnicami, Matic Sever, ki je tudi avtor strokovnih knjig Vroče 
kombinacije – zasaditve za sušo in vročino ter Vroče trajnice, je  25. februarja predaval o pomenu 
trajnostnega vrtnarjenja in predstavil rešitve za številne zagate, ki se pojavljajo v vrtovih.  
 

 

  
 

Domoznanski večer s predstavitvijo knjige dr. Alojzija Trstenjaka  Spomini iz svetovne vojne 1914–
1918  
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18. marca je Franc Krnjak skozi pogovor z urednikom, mag. Juretom Mačkom, predstavil  dnevnik 
spominov in izpovedi, ki jih je  dr. Alojzij Trstenjak, rojen v Pušencih, pisal v času 1. svetovne vojne.  
Dr. Alojzij Trstenjak je napisal več člankov o zgodovini Ormoža in okolice ter o ljudskem pravu in 
običajih. 
 

Prireditve v okviru 21. Slovenskih dnevov knjige: predstavitev knjige Danaje Lorenčič Ana v meni  

Knjižnica je 20., 21. in 22. aprila aktivno sodelovala v vseslovenskem projektu Društva slovenskih 
pisateljev, Slovenskih dnevih knjige, ki so se odvijali v soorganizaciji z MCO, JSKD OI Ormož in 
Gimnazijo Ormož. Organizirani dogodki so bili namenjeni vsem generacijam, z namenom spodbujanja 
in dviga bralne kulture ter promocije branja.  
 

 

 

 

 
 

Knjižnica je izvedla otroško predstavo A veš, koliko te imam rad, po literarni predlogi, v kateri sta 
poleg knjižničarke sodelovala še osnovnošolec Jan Antolič in upokojena vzgojiteljica Marija Krajnc. 
Predstava je bila odigrana dvakrat, ogledali so si jo tudi učenci OŠ Stanka Vraza Ormož. 

Za mlade bralce je bil izveden pogovor z Danajo Lorenčič, avtorico avtobiografskega izpovednega 
romana  Ana v meni. Roman govori o soočanju mladostnice  s težavno anoreksijo in drugimi oblikami 
motenj hranjenja, o iskanju sebe v svetu in počasni poti iz pekla navzgor skozi psihoterapijo in ljubeče 
odnose. Pogovor je vodila Ana Janžekovič. 
 

Prireditve v okviru projekta Noč knjige: Bralne ulice in koncert Mateje Gorjup 
Noč knjige je mednarodni dogodek, ki podpira in slavi knjigo ter branje kot temeljna gradnika zdrave 
družbe. V letu 2016 smo pri projektu sodelovali tretjič. Ob svetovnem dnevu knjige, je 22. 4. ormoška 
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knjižnica bila odprta od 8. do 22. ure, poleg podaljšane možnosti izposoje gradiva je obiskovalcem 
nudila tudi kulturni program.  

Prvi dogodek, ki nas je popeljal v večer, je bil posvečen ljubezni. Z branjem izbranih pesmi in kratkih 
zgodb so se predstavili bralci skupine Bralne ulice iz Središča ob Dravi. Sledil je koncert Mateje 
Gorjup, ki se  kot pevka in pedagoginja vrsto let posveča poustvarjanju ljudskih pesmi različnih 
slovanskih narodov, s posebnim poudarkom na ljudskem pesemskem izročilu slovenskega etničnega 
ozemlja. Predstavila je svoj glasbeni prvenec Ijekaru. 
 

Literarni večer s predstavitvijo romana Klinc, pa še Trst! avtorja Franca Mikše 

V mesecu maju je Franc Mikša, ki je otroštvo in mladost preživel v Ormožu, trenutno pa je slovenski 
veleposlanik v Švici in Kneževini Liechtenstein, predstavil svoj drugi roman.  V pogovoru z urednico 
romana Blanko Erhartič je razkril zanimive zgodbe vezane na Ormož in okolico, ki jih je spretno 
vpletel v osnovno povojno dogajanje romana Klinc, pa še Trst.  Odlomke iz romana je brala avtorjeva 
žena, Amalija Mikša. 
 

  
 

Četrtkovi zeliščarski popoldnevi (8 srečanj: 8 predavanj, 6 delavnic) 

V času poletja, od julija do septembra, so vsak teden potekali četrtkovi zeliščarski popoldnevi na vrtni 
terasi, kjer smo gostili zanimive goste, spoznavali strokovno literaturo, izmenjevali izkušnje s področij 
vrtnarjenja in zeliščarstva, degustirali zeliščne napitke in prigrizke ter bogatili svoje znanje o naravi in 
vsem tem, kar nam je po njej dano. V okviru projekta smo pod vodstvom strokovnjaka Matica Severja 
tudi uredili in zasadili zeliščno gredo na notranjem dvorišču knjižnice oziroma na vrtni terasi, ki je 
zasnovana tako, da povezuje zgodovinsko izročilo prostora s sedanjostjo in zasajena z zeliščnimi 
trajnicami, ki ne zahtevajo veliko nege in skrbi. 

Izvedenih je bilo 8 srečanj. Gostje so bili: Anita Bolčevič, Prleški vrt, s predavanjem o sivki in o 
sladkem janežu ter delavnicama uporab omenjenih zelišč, Iztok Luskovič,  Zavod 100% Naravno 
Botanik, s predavanjem o dvokrpem ginku in timijanu ter z delavnico o čajnih mešanicah, Matic 
Sever, Trajnice Carniola, ki je predaval o gojenju zelišč in vodil zasaditev zeliščne grede na notranjem 
dvorišču naše knjižnice, Zvonko Pukšič, Moja Biodežela, s predavanjem na temo, kako doseči boljše 
rezultate z energijskimi pristopi ter Polona Majhen, Lekarna Ormož,  o uporabi zelišč v lekarni ter 
Bachovih esencah. Obiskovalci četrtkovih zeliščarskih popoldnevov so bili bolj ali manj stalni. Za 
zaključek smo pripravili ogled primera pozitivne prakse eko-socialne kmetije Korenika v Šalovcih, ki 
se ukvarja s pridelavo, predelavo in prodajo zeliščnih izdelkov, tako smo eno izmed srečanj namenili 
tudi skupinskemu ogledu omenjene kmetije v Prekmurju, kjer smo imeli tudi predavanje z delavnico.  
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Predstavitev pesniške zbirke Mateja Mertika Likalnik na muhte 

Domačin Matej Mertik, znanstvenik, glasbenik in umetnik,  se je v začetku avgusta  predstavil s 
pesniško zbirko Likalnik na muhte.  Do sedaj smo ga poznali po proznih delih, znanstveno 
fantastičnem romanu Kapitan, na Zemlji izginjajo marjetice ter literarnih potopisih Tri srca – Prlekija 
in Polet nočnega papagaja, skozi pogovor o njegovem zadnjem delu, ki ga je vodila Marijana Korotaj, 
pa se je razkrila tudi njegova pesniška plat. Spoznali smo ga kot znanstvenika in umetnika, izvedeli, 
zakaj so njegove pesmi posvečene Beli krajini, ženskam in Tomažu Šalamunu.  Pesniško zbirko je 
bogato in sveže ilustrirala avtorjeva sestra, Nina Mertik, ki je prav tako bila gostja večera in 
sogovornica. 
 

Dnevi poezije in vina 2016 

25. avgusta smo na večernem branju gostili eno izmed dogajanj Festivala Dnevi poezije in vina, ki se 
je v času od 21. do 28. avgusta odvijal na Ptuju, po različnih krajih Slovenije in v zamejstvu. V Ormožu 
smo gostili priznanega pesnika  Ko Una iz Južne Koreje, mlado pesnico  Ido  Linde iz Švedske ter 
pesnika in dramatika SigbjØrna SkÅdena iz Norveške. Večer je povezovala, predstavila avtorje in 
prebrala prevode pesmi, Manca G. Renko. 
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Praznik krajevne skupnosti Ormož: predstava za otroke in domoznanski večer Ormož nekoč, danes, 
jutri 

Tudi v letu 2016 smo se pridružili praznovanju krajevnega praznika ter pripravili dogodek za otroke in 
domoznanski večer za odrasle. V torek, 13. septembra, je na vrtni terasi bila na ogled predstava za 
otroke v izvedbi Kulturnega in umetniškega gledališča KuKuc, Pravljica brez očal, ki je odrska različica 
med otroki priljubljene risanke Mašenjka in medo.  

V četrtek, 15. septembra, sta častna občana Občine Ormož, Milan Ritonja in Jožef Šipoš,  
spregovorila o svojih spominih in videnjih Ormoža nekoč in danes ter izrekla svoje želje in videnja 
Ormoža jutri. Gospod Ritonja je spomnil na vzpostavitev, razvoj in zlata leta ormoškega gospodarstva, 
gospod Šipoš a je spregovoril o družbenih, duhovnih in družinskih vrednotah nekoč in danes. Glasbeni 
gost je bil Domen Obilčnik, profesor kitare v Glasbeni šoli Ormož. 
 

Predavanje Petra Kunca Kako v 3 korakih odpraviti stres 

V sredini oktobra je mag. Peter Kunc, direktor Instituta SCIENTIS, obiskovalce predavanja seznanil s 
tem, kako različna nezavedna prepričanja vplivajo na način razmišljanja, čustvovanja in odzivanja na 
situacije, kar nam lahko povzroča stres. Da dolgotrajnejše življenje pod stresom ne bi pripeljalo do 
različnih obolenj, je predstavil nekaj metod, kako prepoznati vzroke za stres in jih odpraviti. 
 

Literarni večer s predstavitvijo romana Figa avtorja Gorana Vojnovića 

19. oktobra smo gostili Gorana Vojnovića, slovenskega filmarja in priznanega literata mlajše 
generacije. V pogovoru je predstavil svoj najnovejši roma Figa, družinsko sago, ki je čez poletje bila v 
ormoški knjižnici v vrhu lestvice najbolj branih in iskanih knjig. Zanimiv gost je v pogovoru spregovoril 
o naravi izmišljanja in pisanja zgodb, o avtobiografskih drobcih v literaturi, o večnih temah kot so 
ljubezen, svoboda in vplivih družbeno-političnega dogajanja na življenja posameznikov in družinske 
usode. 
 

Predstavitev knjige RAZRED mlade pisateljice Nike Matanović 

26. oktobra smo gostili Niko Matanović, mlado 
avtorico, dijakinjo 2. letnika mariborske 
gimnazije, ki je izdala svoj drugi mladinski 
roman Razred. Beseda je tekla o bralnih 
navadah mladih, pomenu branja in pisanja med 
mladimi, o predstavljenem romanu in življenju 
mladih kot ga živijo literarni liki. Gostja 
pogovora je bila tudi urednica Založbe Pivec, pri 
kateri je roman izšel, Zala Stanonik. Založnica je 
podala uvid  v delo in razvoj slovenskih založb 
ter razmišljala o vlogi založb pri razvoju mladih 
ustvarjalcev.  
 

Prva postavitev projekta Rastoča knjiga in pogovor s Heleno Srnec, avtorico monografije Prleška 
düša (v sodelovanju z OI JSKD  Ormož) 

Novembra smo se pridružili projektu Slovenskega državnega sveta Rastoča knjiga. Prve korake k temu 
pomembnemu vseslovenskemu projektu smo pripravili v sodelovanju z Območno izpostavo Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti JSKD OI Ormož. Namen projekta je zbirati in promovirati  pomembne  
osebnosti, ki so pustile sled v slovenski kulturi in znanosti, bile pa so rojene ali so  delovale  v Ormožu, 
pa tudi motivirati občane in krajane, da postanejo odgovorni nosilci bogate naravne, gospodarske in 
kulturne dediščine. Kot prvi dogodek, imenovan postavitev Rastoče knjige je bil 11. novembra, ko 
smo ob otvoritvi likovne razstave Malek, v Beli dvorani grajske pristave pripravili in na ogled postavili 
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del knjižnega gradiva domoznanstvene zbirke in izpeljali pogovor s Heleno Srnec, avtorico 
monografije Prleška düša. 
 

Predavanje in predstavitev knjige Starodavna umetnost zdravljenja. Tradicionalna evropska 
medicina 

Novembra smo gostili zakonca Veroniko in mag. Uroša Plantan, ki se ukvarjata s proučevanjem 
tradicionalne evropske medicine, z raziskovanjem, opazovanjem in zdravljenjem ljudi. Svoja znanja in 
izkušnje sta objavila v knjigi Starodavna umetnost zdravljenja. Tradicionalna evropska medicina, ki 
pove, zakaj zbolimo in kako ozdravimo. Poudarek predavanja je bil na zdravilni moči narave, učinkih 
in uporabi zdravilnih rastlin za dobro počutje. 
 

Dan slovenskih splošnih knjižnic, predavanje Rastemo z e-viri 

Ob praznovanju dneva slovenskih splošnih knjižnic smo 21. novembra izvedli predavanje s 
predstavitvijo vrst, vsebin in prednosti uporabe elektronskih virov v naši knjižnici. Praktično so bili 
prikazani Biblos, slovenska e- knjižnica, kjer si člani knjižnice lahko izposodijo in berejo elektronske 
knjige ter Press Reader, elektronski vir, kjer lahko člani knjižnice brezplačno prebirajo časnike in revije 
celega sveta. 
 

Delavnica Čajne mešanice pod vodstvom Iztoka Luskoviča, Zavod 100% Naravno Botanik Ormož 

Ker smo v poznem poletju in začetku jeseni ob lepem vremenu poželi na zeliščni gredi zasajena 
zelišča ter jih skrbno posušili, smo na delavnici čajnih mešanic pod strokovnim vodstvom Iztoka 
Luskoviča pripravili čajne mešanice, ki smo jih namenili za promocijo knjižnice, domačih avtorjev in 
njihovih del. Pripravljene čajne mešanice smo spakirali v čajne vrečke in jih opremili s predstavitvijo 
domačih avtorjev in njihovih del (Erne Meško, Ruda Jurčeca in Dušana Moškona).  V promocijske 
namene smo podobno opremili tudi stekleničke marmelad, skuhane iz grozdja knjižničnih brajd 
(Petra Kolmančič), in medu (Matej Mertik). 
 

Predstavitev romanesknega prvenca Gregorja Kosija Celica št. 2 

30. novembra 2016 smo v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož gostili domačina Gregorja Kosija, ki je 
pri Založbi Litera izdal svoj romaneskni prvenec Celica št. 2. V literarnem pogovoru z avtorjem in 
založnikom Orlandom Uršičem smo osvežili spomin na mariborsko lokalno družbeno politično in 
kulturno dogajanje, ki je nudilo snov za nastanek romana. Govorili smo o pomenu družbene 
angažiranosti posameznika in literature, o usodi mladih, ki so prisiljeni iskati dostojno življenje izven 
meja domovine ter seveda o estetskih vrednostih literarnega dela. Ormožani vedno znova 
dokazujejo, da smo Slovenci narod knjige, kot bralci, ki berejo in se v velikem številu udejstvujejo 
literarnih pogovorov in kot ustvarjalci, ki pišejo. 
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Ta veseli dan kulture 2016 - Norveška v sliki skozi oči knjižničarjev 

3. decembra smo se pridružili vseslovenskemu projektu Ministrstva RS za kulturo Ta veseli dan 
kulture. Knjižničarke so s projekcijo fotografij in skozi pogovor delile izkušnje obiska lokalne skupnosti 
Kvinnherad na Norveškem, kjer so v sklopu mednarodnega projekta Comenius Regio partnerstvo 
spoznavale tudi tamkajšnjo knjižnico.  
 

Svečani zaključek Bralne značke za odrasle: pogovor z antropologinjo prof. dr. Svetlano Slapšak: 
Kuhinja z razgledom 

Bralna značka za odrasle je odlično sprejet vseslovenski knjižnični projekt, ki spodbuja bralno kulturo 
med odraslimi. Ormoška knjižnica je že enajsto leto zapored vključena v projekt, ki se izvaja pod 
okriljem Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, kjer pripravijo bralni seznam. V letu 2016 je Bralno značko za 
odrasle osvojilo 53 bralk in bralcev, med njimi tudi 7 bralcev skupine Junaki, ki deluje v Centru 
starejših občanov v Ormožu. 7. decembra smo jim podarili knjižne nagrade z bralnimi kazalkami in 
pripravili svečani zaključek Bralne značke za odrasle. Osrednja gostja slavnostnega večera je bila dr. 
Svetlana Slapšak, avtorica knjige Kuhinja z razgledom: eseji iz antropologije hrane.  V pogovoru je 
razkrila svojo ljubezen do učenosti, branja, kuhanja, antropologije in potovanj. Bralce smo počastili še 
s prav posebnim knjižničarskim loncem, ki sta ga skuhala mlada ormoška kuharja Igor Štamol in Denis 
Žuran. 
 

Delavnica izdelovanja voščilnic s kaligrafsko pisavo 

 

 

 

 

 

V začetku decembra 
smo pripravili delav-
nico izdelovanja in 
krašenja voščilnic s 
kaligrafsko. Pisanje s 
kaligrafsko pisavo, pe-
resom in tušem, ima 
prav poseben čar, ki 
umirja in sprošča. 
Delavnico je vodila 
Natalija Resnik Gavez. 

 

Predavanje O penečih vinih 

Ob koncu leta smo v  goste povabili domačina, Sama Simoniča, priznanega vinskega poznavalca, ki 
nas je s predavanjem in vodeno pokušnjo popeljal v svet penečih vin. Spoznali smo zgodovino penin, 
izvedeli, kako v določenih cenovnih razredih prepoznati kvalitetno penino ter kako in s čim jo 
postreči.  

7.1.2. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 

V Krajevni knjižnici Središče ob Dravi smo v letu 2016 izvedli 4 dogodke za odrasle bralce:  1 literarni 
večer, 1 literarno branje ter 2 strokovni predavanji, ki jih je skupaj obiskalo 111 odraslih obiskovalcev. 
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Predavanje Pomlad na zelenjavnem vrtu 

V začetku meseca marca smo za 
vse ljubitelje vrtičkarstva 
pripravili predavanje Pomlad na 
zelenjavnem vrtu. Predavala je 
Miša Pušenjak, strokovnjakinja 
za zelenjadarstvo in okrasne 
rastline, diplomantka bio-
tehniške fakultete, ki že 25 let 
dela na področju pridelave 
zelenjave, raziskav in novih 
tehnologij na tem področju. 
Predavanje je bilo zanimivo, 
strokovno ter polno novosti. 
Kar 67 odraslih je z 
navdušenjem prisluhnilo in 
postavljalo gostji vprašanja, ki 
so jih zanimala.  

 

Predstavitev pesniške zbirke Katjuše Kosovel (sodelovanje s KUD Prasila) 

Natanko prvega aprila je Primorka, ki jo na Prlekijo vežejo sorodstvene vezi, Katjuša Kosovel, 
predstavila svoj pesniški prvenec Ulica lepih misli, ki je sestavljen iz misli in pesmi. Z avtorico se je 
pogovarjala Helena Srnec. 
 

Predstavitev in srečanje z Bralnimi ulicami 

Udeleženci Bralnih ulic se že več let tedensko srečujejo v Središču ob Dravi in se v fantaziji sprehajajo 
po cestah in ulicah vsega sveta. Berejo sebi v razvedrilo in sprostitev. Prostovoljno skupino ljubiteljev 
lepe besede sestavlja osem članic in član. Navzoči smo uživali ob poslušanje ljubezenske poezije, ki je 
bila tema srečanja. 
 

Predavanje Vrtnarimo z mikrobi 

Ob koncu meseca decembra smo v goste povabili domačinko Laro Resman, mikrobiologinjo in 
vrtnarko, ki je predstavila malce drugačen pogled na vrt, kjer zelenjava ni več najpomembnejša stvar. 
Obiskovalci so spoznali gola dejstva o sestavi tal, izboljševalce ter metode, ki pomagajo ohranjati 
dobro kondicijo tal. Predavanje je bilo poučno, strokovno  in zanimivo. Gostja je z veseljem 
odgovarjala na vprašanja obiskovalcev. 

7.1.3. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 

Otvoritev razstave gobelinov Mire in Gabriela Kefelja in delavnici izdelovanja gobelinov 

2. marca je bila v prostorih knjižnice otvoritev razstave gobelinov. Razstavljenih je bilo 10 gobelinov, 
izdelanih po Willerjevem sistemu, različnih motivov. Razstavljal je domačin gospod Gabriel Kefelja. 
Glasbena gostja ob otvoritvi je bila dijakinja Meta Ivanuša.  

Po otvoritvi razstave sta sledili delavnici izdelovanja gobelinov. Za ves potrebni material je poskrbel 
gospod Kefelja in udeležencem s pomočjo sheme slike prikazal, kako praktično poteka izdelovanje 
gobelinov. Čez dva tedna, 16. marca, smo se ponovno srečali z udeleženci prve delavnice in s seboj 
prinesli zašite gobeline, kolikor je kdo uspel v tem času zašiti. Gospod Kefelja je odgovarjal na 
morebitne zagate in nejasnosti pri šivanju in usmerjal njihovo delo. 
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Strokovno predavanje ekološke vrtnarke Jerneje Jošar: Ekološki vrt brez prekopavanja in plevelov  

9. marca nam je predavateljica odgovorila na mnoga vprašanja, med drugim,  kako si ustvarimo vrt, ki 
ga niti ne bo treba pleti niti ne redno zalivati. 
 

Strokovno predavanje strokovnjaka za vzgojno svetovanje dr. Sebastjana Kristoviča: Bo moj otrok 
postal samostojna in odgovorna osebnost?  
 

17. oktobra nam je predavatelj spregovoril o pasteh in napakah permisivne vzgoje in nas pozval, da 
se je potrebno vrniti h koreninam vzgoje – k vzgoji po zdravi pameti. 
 

Delavnice izdelovanja prazničnih voščilnic z Društvom upokojencev Sveti Tomaž  

S člani DU Sveti Tomaž so bile izvedene 3 delavnice izdelovanja praznični voščilnic v tehniki pick 
point. Udeleženci so šivali praznične voščilnice različnih motivov. 
 

Delavnica izdelovanja prazničnih venčkov iz naravnih materialom pod mentorstvom Marka Viherja  

23. novembra je Marko Viher izvedel delavnico izdelovanja prazničnih venčkov. Na voljo  je bilo veliko 
zanimivih naravnih materialov, iz  katerih so si udeleženci izdelali unikatne venčke.  

7.2. Prireditve namenjene mladim 

Za mlade uporabnike knjižničnih storitev so bili izvedeni razni knjižnični dogodki, projekti in druge 
oblike aktivnosti namenjene vzpodbujanju branja. 

Pravljične urice, predstave in ustvarjalne delavnice je skupno obiskalo 1.894 obiskovalcev. V 
primerjavi z letom 2015 je to za 17 % več. 

7.2.1. Pravljične urice in drugi knjižnični dogodki v osrednji knjžnici 

V letu 2016 smo pripravljali dve pravljični uri mesečno. Izvedenih je bilo 18 pravljičnih uric, od tega 
ena v okviru prireditev na Kerenčičevem trgu na Severolandiji. Otroci so na teh uricah najprej 
prisluhnili pravljici, spoznali kamišibaj ali si ogledali pravo igrano predstavo (Povodni mož, Zajček in 
njegovi prijatelji, A veš, koliko te imam rad, Gusar Berto). V nadaljevanju so lahko ustvarjali izdelke 
povezane z literarno vsebino, »iskali zaklad« po knjižnici, se igrali z didaktičnimi igračami, peli, se 
gibali, plesali, se preizkusili v igri vlog. 
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V prvi polovici leta smo pravljične ure izvajali vsako prvo in tretjo sredo v mesecu. Od oktobra naprej 
smo pričeli z izvajanjem pravljičnih ur ob četrtkih, saj smo novembra podaljšali delovni čas na ta dan 
do 19. ure.  

Ob praznovanju krajevnega praznika smo v septembru gostili Gledališče Ku-kuc, ki je pripravilo 
predstavo Pravljica brez očal. 

Ob zaključku Pikine bralne značke smo gostili Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet, ki je pripravilo 
predstavo Moja najljubša knjiga. Pika Nogavička je sodelujočim otrokom podelila priznanja. 
 

Tabela 22: Pregled kulturnih prireditev za mlade (skupno v osrednji knjižnici in organizacijskih 
enotah) 

PRAVLJIČNE URE 
Število skupin Število obiskovalcev 

2015 2016 Indeks 2015 2016 Indeks 

Pravljične urice v Ormožu 15 17 113 310 407 131 

Pravljične urice v KKS 9 10 111 235 286 122 

Pravljične urice v KKT 3 10 333 93 221 238 

Igralne urice  6 4 67 76 21 28 

Predstave* – zunanji izvajalci 5 2 40 284 220 77 

Pravljične urice z uprizoritvami (izven) 2 7 350 68 476 700 

Delavnice  1 2 200 10 13 130 

Dogodki v soorganizaciji 7 3 43 546 250 46 

SKUPAJ  48 55 115 1.622 1.894 117 

* - zaključek Pikine bralne značke – predstava Moja najljubša knjiga Društva Za boljši svet; Pravljica 
brez očal – Gledališče Ku-Kuc 
 

IGRALNE URICE 

V januarju smo izvedli igralno uro za otroke do 3. leta. Od januarja 2016 smo pričeli z izvajanjem dveh 
pravljičnih ur mesečno. 

Igralne urice z didaktičnimi igračami smo ponudili najmlajšim obiskovalcem in njihovim staršem v 
poletnih mesecih. Vsak ponedeljek v juliju in avgustu so bile med 17. in 19. uro otrokom na voljo 
igrače in družabne igre. 
 

USTVARJALNE DELAVNICE 

Februarja smo organizirali delavnico izdelovanja punčk iz krpic. Vodila jo je Branka Janežič.  

V novembru smo na povabilo organizatorjev Martinovanja v Ormožu sodelovali pri izpeljavi delavnic 
za otroke. Delavnice so potekale v prostorih knjižnice. Otroci so izdelovali jesensko listje. 
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PRAVLJIČNE URICE Z UPRIZORTIVAMI IZVEN KNJIŽNICE 

V vrtcih, šolah in Centru za starejše občane Ormož so bile po literarnih predlogah uprizorjene 
naslednje pravljice: Zajček in njegovi prijatelji; A veš, koliko te imam rad; Gusar Berto, Pika 
Pikapolonica in Božični lov za zakladom. Skupaj je bilo izvedenih 7 dogodkov, ogledalo pa si jih je 476 
obiskovalcev. 

Pravljične urice, igralne urice, gledališko lutkovne predstave in ustvarjalne delavnice je v osrednji in 
krajevnih knjižnicah ter izven knjižnice obiskalo 1.894 obiskovalcev.  
 

  
 
 

DOGODKI V SOORGANIZACIJI Z DRUGIMI IZVAJALCI 

ROŽMARINKIN PRAZNIK DRUŽIN 

Sodelovali smo na Rožmarinkinem prazniku družin, projektu, ki smo ga tretjič skupno izvajali, 
Turistično informacijski center, Javni sklad za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ormož, 
Mladinski center Ormož, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož in Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. 
Tokrat smo se zavodi predstavljali s svojo dejavnostjo na stojnicah, kjer smo otrokom podelili 
priznanje z znakom Rožmarinke. Za vse ostale delavnice, animacije in predstavo je poskrbel Zavod 
Enostavno Prijatelji. 
 

SEVEROLANDIJA 

Z namenom obuditve mestnega jedra smo na pobudo Občine Ormož sodelovali na dogodkih na 
Kerenčičevem trgu. Postavljena je bila dežela Severolandija. V sodelovanju z Gimnazijo Ormož smo 
15. 12. 2016 pripravili dogodek Ko pravljica oživi. Ob tej priložnosti smo obiskovalcem predstavili 
ukrajinsko ljudsko pravljico Rokavička, ki jo je leta 2014 ilustrirala Hana Stupica in zanjo prejela 
nagrado Hinka Smrekarja. Ob pripovedovanju zgodbe smo na platnu prikazali projekcijo ilustracij. 
Pripravili smo tudi ustvarjalno delavnico. Z željo, da bi dosegli krog ljudi, ki sicer ne obiskujejo 
knjižnice, je knjižničarka, oblečena v škrata Bralčka, otroke in starše popeljala v knjižnico. Tam jim je 
škrat Bralček razkril skrivnost: pravi zaklad niso velika darila, ampak knjige in čas, ki ga namenimo 
branju. 

7.2.2. Pravljične urice v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 

Pravljične urice so v letu 2016 potekale drugo sredo v mesecu.  Otroci so si ogledali glasbeno-
dramsko predstavo Miška Lili išče prijatelje (ki so jo izvedle dijakinje Gimnazije Ormož, smer 
predšolska vzgoja) ter igrani predstavi Gusar Berto in Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo, spoznali 
pravljici ob slikah na malem odru – kamišibaj gledališče, prisluhnili  avdio-vizualni predstavitvi 
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pravljic. Po končani pravljici je sledila ustvarjalna delavnica, kjer so si otroci izdelali izdelek in ga 
odnesli domov. Izvedenih je bilo 10 pravljičnih uric. Naj omenimo, da so bile pravljične urice zelo 
dobro obiskane, saj jih je obiskalo 289 obiskovalcev. 

Pravljično uro z ustvarjalno delavnico je knjižnica pripravila tudi v mesecu decembru za otroke, ki 
sodelujejo pri osnovnošolskem projektu Popestrimo šolo. Pravljično uro je obiskalo 13 otrok. 
 

  
 

7.2.3. Pravljične urice v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 

V KK Sveti Tomaž je bilo v letu 2016 izvedenih 10 pravljičnih uric. Od januarja do junija smo jih izvajali 
vsako četrto sredo v mesecu, od septembra do decembra pa vsako tretjo sredo v mesecu. Za 
spremembo smo se odločili, ker četrti teden v mesecu večkrat sovpada s šolskimi počitnicami, ko 
otrok ni doma.  

Pravljične urice smo popestrili z različnimi načini podajanja zgodb (pripovedovanje, branje, kamišibaj 
tehnika, igrane predstave, lutkovne predstave, PowerPoint prezentacije). Same zgodbe smo obogatili 
z ustvarjalnimi delavnicami, s petjem, plesom, didaktičnimi igračami, z gostjo, ogledom risanega 
filma, igro na prostem in v knjižnici. 
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7.3. Projekti vzpodbujanja branja in drugi 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 že enajsto leto zapored vključila v projekt »Bralne značke za odrasle« in ga 7. decembra 
sklenila s svečanim zaključkom. Projekt se izvaja pod okriljem Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, kjer 
pripravijo bralni seznam. V Ormožu temu dodamo le kakšen naslov avtorja, ki izhaja iz ormoškega 
območja. V letošnji sezoni je bila v ospredju literatura, ki se navezuje na temo jedače in pijače. V 
letošnjem letu je Bralno značko za odrasle osvojilo 53 bralk in bralcev, med njimi tudi 7 bralcev 
skupine Junaki, ki deluje v Centru starejših občanov v Ormožu. Trud in izkazano ljubezen do branja so 
prepoznali tudi dobavitelji knjig založb Mladinske knjige, Sanj, Buče in Avrore, saj so bralcem darovali 
knjižne nagrade. 

AKTIVNOSTI V CENTRU STAREJŠIH OBČANOV ORMOŽ 

Tudi v letu 2016 je strokovna delavka knjižnice vodila 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 devet 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. 

KNJIGE NA DOPUSTU 

Šesto 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. 

POLETNO BRANJE 

Za čas poletnih dopustov, ko odrasli bralci posvetijo branju več časa, so knjižničarji pripravili izbor 
knjig, s katerim so zajeli širši krog bralnih okusov, potreb in pričakovanj. V prostoru izposoje so na 
posebej urejenih knjižnih policah bile izpostavljene knjige, namenjene poletnemu branju.  Izbrane so 
bile tako novitete kot starejše knjige od splošnih romanov v slovenskem in tudi tujem jeziku, 
zgodovinski in biografski romani, kriminalke, potopisi ter poezija. Tudi na otroškem in mladinskem 
oddelku so na posebni polici z naslovom 'Priporočamo' knjižničarji izbrali slikanice namenjene 
poletnemu branju. 

DOBREKNJIGE.SI 

Knjižnica skrbi za dostopnost, urejenost in privlačnost kotičkov na oddelku leposlovja za odrasle, kjer 
bralcem skozi vse leto ponujamo izpostavljene knjige s seznama, 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. V letu 2016 se je tudi naša 
knjižnica aktivno pridružila portalu Dobreknjige.si in prispevala dva zapisa. 

BRALNI KLUB 

Branje je posebno doživetje in kulturni privilegij, ki nam je vsem dostopen. Z namenom, da bi še 
dodatno promovirali branje, dvignili raven bralne kulture, bralcem omogočili poglobljeno 
razmišljanje, razpravljanje in  izmenjavo mnenj o prebranem, smo v letu 2016 naredili korak naprej in 
ustanovili bralni klub. Srečanja potekajo dvakrat mesečno, vsak prvi in tretji četrtek v mesecu po eno 
uro v prostorih ormoške knjižnice. Bralni klub poteka sočasno s pravljičnimi uricami, tako lahko starši 
in stari starši omogočijo kvalitetno preživeti čas tudi svojim otrokom ali vnukom. V letu 2016 je  bilo 
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izvedenih 6 srečanj, na katerih so bila obravnavana dela s seznama Bralne značke za odrasle, literarna 
dela za odrasle in otroke Ferija Lainščka ter pravljice za odrasle, s poudarkom na pravljici Rdeče 
jabolko Svetlane Makarovič in Kaje Kosmač. Dve srečanji sta bili namenjeni branju in ustvarjanju, tako 
smo izvedli kreativno delavnico pisanja novoletnih in božičnih voščil ter delavnico pripovedovanja 
zgodb. Ob izteku leta smo skupaj brali zbirko esejev Rožančevega nagrajenca Jureta Jakoba,  delo 
Hiše in drugi prosti spisi. Bralni klub obiskuje v povprečju 7 odraslih bralcev. 
 

  
 

USTVARJALNE DELAVNICE 

Ker je knjižnica tudi izobraževalno, socialno in komunikacijsko središče ter z namenom spodbujanja 
vseživljenjskega učenja, razvoja ustvarjalnosti odraslih in  promocije branja ter uporabe strokovne 
literature, smo v zimskem času začeli izvajati ustvarjalne delavnice. Prva srečanja, ki potekajo vsak 
drugi in četrti četrtek v mesecu od 16. ure, smo namenili spoznavanju in učenju umetnosti klekljanja 
čipk. Srečanja vodi Silvestra Horvat. Delavnice obiskuje v povprečju 10 udeleženk, med njimi je tudi 
predstavnik moškega spola.  

BRALNA SREČANJA Z BIBLIOPEDAGOŠKIMI URAMI ZA ODRASLE 

V letu 2016 smo okrepili sodelovanje s Psihiatrično bolnico Ormož. Poleg rednega svetovanja pri izbiri 
knjig bralni skupini, smo izvedli tudi predstavitev knjižnice in bralna srečanja,  posebej za skupino 
žensk in moških. Govorili smo o pomenu branja, njegovih preventivnih in morebitnih terapevtskih 
učinkih. Posebej so se osredotočili na učinke branja pravljic, zgodb in pesmi, ki lahko vplivajo na 
boljše počutje in razumevanje človeka v svetu. 

ŠOLA ZDRAVJA ORMOŽ - KNJIGA 

Vsak delovni dan, v vseh letnih časih, se ob 8. uri na vrtni terasi ormoške knjižnice zbira skupina  Šole 
zdravja Ormož, ki so se po prostoru druženja poimenovali Knjiga, na jutranji telovadbi. Z redno 
telesno aktivnostjo po principih idejnega vodja in ustanovitelja društva Šole zdravja, Nikolaya 
Grishina, dr. med., skrbijo za svoje zdravje in za zdrav življenjski slog. V letu 2016 so izvedli 252 
jutranjih vadb, kjer je telovadilo 3.670 udeležencev. Omenjenega obiska in število vadb ne 
prištevamo k nobenim statistikam. 

7.4. Projekti vzpodbujanja branja za mlade uporabnike 

Število sodelujočih mladih pri projektih vzpodbujanja branja za mlade uporabnike bilo 320 in je za 45 
% večje kot v letu 2015. Poleg že vpeljanega Rastem s knjigo, je knjižnica tudi to leto v vseh 
organizacijskih enotah izvajala Pikino bralno značko. Število sodelujočih se je precej povečalo. 
Zaključna prireditev je za vse potekala v osrednji knjižnici. Sodelujoče otroke iz Hrvaške so 
knjižničarke posebej obiskale pri uri slovenščine in jim izročile priložnostne nagrade. Po več letih se v 
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knjižnico ponovno uvaja projekt Detektiv Knjižko. Skupno število projektov namenjenih vzpodbujanju 
branja za mlade ostaja isto kot v letu 2015. 
 

Tabela 23: Projekti vzpodbujanja branja za mlade uporabnike 

PROJEKTI ZA MLADE 
Število obiskovalcev 

2015 2016 Indeks 

Rastem s knjigo za osnovnošolce – 7. razred  113 151 134 

Rastem s knjigo za srednješolce – 1. letnik  44 35 80 

Pikina bralna značka 43 76 177 

Detektiv Knjižko - 108 - 

SKUPAJ 220 370 168 
 

RASTEM S KNJIGO 

Od šolskega leta 2006/2007 slovenske splošne knjižnice sodelujemo pri projektu Rastem s knjigo. 
Projekt je pripravila Javna agencija za knjigo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko-centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri 
Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS, 
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. V posameznem šolskem letu vsi 
sedmošolci in dijaki 1. letnikov srednjih šol obiščejo splošno knjižnico, kjer jim predstavimo način 
našega dela in jih naučimo samostojnega iskanja knjig. 

Učencem in dijakom pokažemo in razložimo način ureditve gradiva na policah, predstavimo iskanje v 
COBISS/OPAC-u in Digitalno knjižnico Slovenije. Poudarjamo pomen branja leposlovja. Učencem 
predstavimo avtorje knjig, ki jih dobijo v dar. Pripravimo tudi priložnostno razstavo njihovih del. 
Vsakemu sedmošolcu in dijaku 1. letnika podarimo knjigo, ki je bila izbrana na Javnem ciljnem razpisu 
za razpis kulturnih projektov.  

Obisk učencev in dijakov je vezan na šolsko leto. Med letom 2016 nas je obiskalo 151 osnovnošolcev 
in 35 srednješolcev, od tega nekaj tistih, ki so bili vključeni v projekt Rastem s knjigo 2015/2016, in 
nekaj tistih, ki so že prišli v okviru novega šolskega leta 2016/2017. Skupno nas je obiskalo 186 
učencev in dijakov. 
 

  
 

PIKINA BRALNA ZNAČKA 

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

V projektu je v letu 2016 sodelovalo skupno 76 otrok iz osrednje in krajevnih knjižnic. Zaključno 
prireditev smo pripravili v oktobru, ko smo gostili Piko Nogavičko in Ekološko-kulturno društvo Za 
boljši svet. Prireditev je potekala v knjižnici in predstavo so si lahko ogledali tudi obiskovalci, ki niso 
sodelovali pri Pikini bralni znački. Decembra smo na OŠ Petrijanec na Hrvaškem pripravili podelitev 
priznanj bralcem, ki se učijo slovenskega jezika in so prav tako sodelovali pri bralni znački.  

V letu 2016 je uspešno oddalo Pikine bralne beležke in značko osvojilo 21 otrok iz Krajevne knjižnice 
Središče ob Dravi, prav toliko iz Krajevne knjižnice Sveti Tomaž.¸ 
 

  
 

DETEKTIV KNJIŽKO 

Z oktobrom 2016 smo na mladinskem oddelku uvedli novost: knjižno uganko Detektiv Knjižko. 
Knjižna uganka je oblika približevanja knjig, ki otroke pritegne, saj večinoma radi odgovarjajo na 
vprašanja oziroma ugibajo. Vsak mesec pripravimo vprašanje, na katero je možno najti odgovor že v 
naslovu ali ob ilustracijah v knjigi. Knjižna uganka je namenjena otrokom od 3. do 8. leta starosti. 
Vsebina uganke se navezuje na znana otroška dela, pomembne obletnice, poučna dela. Otroci s starši 
izpolnijo vprašalnik in ga oddajo v škatlo. Konec meseca poteka žrebanje. Ime nagrajenca je 
objavljeno na oglasni tabli na otroškem oddelku. V letu 2016 je uganko rešilo 58 otrok v osrednji 
knjižnici. 

Knjižna uganka se je izvajala tudi v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi, kjer jo je rešilo 50 otrok 
 

INKLUZIJA V DELOVNO OKOLJE 

S šolskim letom 20015/2016 za učenko posebnega programa OŠ Stanka Vraza knjižničarka z 
mladinskega oddelka pripravlja in vodi projekt Inkluzija v delovno okolje, ki se nadaljuje v šolskem 
letu 2016/2017. Učenka, ki rada bere, tedensko prihaja v knjižnico in po svojih zmožnostih pomaga 
knjižničarki pri lažjih knjižničarskih opravilih.  
 

MEGA KVIZ 

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega 
opismenjevanja.  Kviz organizacijsko in strokovno vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center 
za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje 
pri Skupnosti muzejev Slovenije in v letošnjem letu s Prirodoslovnim muzejem Slovenije. V šolskem 
letu 2015/16 je nosil naslov Železna doba – zlata doba Slovenije. Sodelovala sta 2 učenca. 
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7.5. Bibliopedagoške ure 
BIBLIOPEDAGOŠKE URE V OSREDNJI KNJIŽNICI 

Osrednjo knjižnico je v okviru 
bibliopedagoških ur po vnaprej 
najavljenem obisku in 
dogovorjenem programu obiskalo 
20 skupin otrok s spremljevalci in 3 
skupine odraslih uporabnikov. 
Bibliopedagoške ure so zajemale 
predstavitev knjižnice in njene 
dejavnosti, vodenje po knjižnici, 
pravljične ure, ustvarjanje, 
literarne ali igralne ure in so bile 
pripravljene v dogovoru z 
vzgojiteljicami, učitelji, profesorji 
in drugimi spremljevalci.  

Največ so se jih udeleževali 
predšolski otroci in učenci osnovnih šol. Bibliopedagoških ur so se udeležili tudi dijaki iz Gimnazije 
Ormož, program predšolske vzgoje.  

Zelo pristno je bilo sodelovanje z OŠ Stanka Vraza. Že od šolskega leta 2013/2014 za učence s 
posebnimi potrebami knjižničarka pripravlja in vodi projekt Potovanje v pravljični svet. Za učence 
organiziramo dejavnosti, primerne njihovi stopnji invalidnosti. 

18 skupin je obiskalo knjižnico brez najave, njim se je nudila pomoč pri iskanju knjig na določeno 
temo. Le za 3 skupine je v okviru obiska bilo izvedeno zgolj usposabljanje za uporabo knjižnice. 
 

  
 
 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

Bibliopedagoške ure smo izvajali tudi v krajevnih knjižnicah.  Krajevno knjižnico Sveti Tomaž so zaradi 
bibliopedagoškega programa obiskale 4 skupine, središko krajevno knjižnico pa 2 skupini. 
 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE V VRTCIH IN ŠOLAH 
Bilbiopedagoške urice smo izvajali tudi izven prostorov knjižnice v vrtcih in šolah vseh treh občin 
ustanoviteljic in tudi v Občini Gorišnica. Izven knjižnice je bilo izvedenih 49 bibliopedagoških ur in 
knjižnico ter branje približani 897 otrokom.  
Strokovni delavki sta tekom leta obiskovali naslednje vrtce:  
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Ormož, Središče ob Dravi, Velika Nedelja, Podgorci, Miklavž pri Ormožu, Kog, Sveti Tomaž in 
Gorišnica ter tako s pomočjo knjig, revij, učnih listov, lutk, vabil na prireditve za otroke itd. uspešno 
promovirali knjižnico pri najmlajših uporabnikih. 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. Z veseljem opažamo, da se je spremenil tudi njihov 
odnos do knjig, saj z njimi mnogo lepše ravnajo.  
Knjižničarka je obiskala tudi naslednje osnovne šole: OŠ Stanka Vraza, OŠ Ormož in OŠ Velika Nedelja. 
Sodelovanje z OŠ Stanka Vraza je potekalo enkrat mesečno, obisk na OŠ Ormož in OŠ Velika Nedelja 
je bil izveden ob tehniškem dnevu oziroma ob zaključku Meškove bralne značke. 
 

Tabela 24: Bibliopedagoške ure v letu 2016 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE 
Število skupin Število obiskovalcev 

2015 2016 Indeks 2015 2016 Indeks 

Skupine otrok v osrednji knjižnici  41 20 49 798 353 44 

Skupine otrok - KK Sveti Tomaž 5 4 80 155 150 77 

Skupine otrok – KK Središče ob Dravi - 2 - - 26 - 

Bibliopedagoške ure v vrtcih in šolah 43 49 114 861 897 104 

Nenajavljene skupine otrok v knjižnici  30 18 60 435 294 68 

Skupine odraslih uporabnikov - 3 - - 75 - 

SKUPAJ  119 96 81 2.249 1.795 78 
 

8. 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 prireditve in projekte, ki jih organizira in izvaja. Prav tako v okviru Kataloga informacij 
javnega značaja skrbi, da so na njej objavljeni vsi zakonsko predpisani dokumenti (Poročilo o delu, 
Program 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 in posameznike tudi po 
elektronski pošti in družabnem omrežju. 

Spletno stran je v letu 2016 obiskalo 13.040 uporabnikov, kar je za 19 % več kot leta 2015. Precejšen 
porast obiska spletne strani v zadnjih letih beležimo predvsem na račun povečanega števila prireditev 
za odrasle in otroke, storitve Moja knjižnica (internetno podaljševanje gradiva), pa tudi zaradi 
povezave do lokalnega kataloga 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 

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 
prejemati na SMS naslov ali na e-naslov.  Dostop do storitve je mogoč preko domače spletne strani 
knjižnice, za mobilne naprave (pametni telefoni, tablice) obstaja tudi brezplačna namenska aplikacija 
mCOBISS. 
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Tabela 25: Uporaba storitve obveščanja na e-naslov, potisna obvestila in SMS 

 
2015 2016 INDEKS 

Člani, ki uporabljajo storitev Moja knjižnica in mCOBISS 374 536 143 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o prispeli rezervaciji 387 453 117 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o poteku roka izposoje 591* 597* 101 

Člani, ki uporabljajo storitev podaljševanja preko spleta 249 373 150 

* - član ima lahko vklopljeno prejemanje obvestil  tako na e-naslov  kot SMS,  v tem primeru ga sistem šteje dvakrat 
 

Storitev Moja knjižnica uporablja vedno več članov. V letu 2016 jih je bilo 536, kar pri številu vseh 
aktivnih članov (2.779) predstavlja 19,3 % (predhodno leto 13,8 %). Primarna storitev, ki jo člani 
uporabljajo, je podaljševanje roka izposojenemu gradivu. Posluževalo se je je 373 članov, ki so si 
podaljšali  6.570 enot gradiva, kar predstavlja 14,6 % vseh podaljšanj. 

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

DOSTOP DO ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV  

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

Knjižnica je vključena tudi v sistem Biblos, prvi slovenski spletni servis za izposojo elektronskih knjig 
(e-knjig) slovenskih založb. Člani knjižnice si lahko na njem izposodijo e-knjige, ki jih potem prebirajo 
na svojih prenosnih napravah (e-bralnikih, pametnih telefonih, tablicah, prenosnikih in osebnih 
računalnikih). Trenutno je za izposojo na voljo okrog 244 knjig, 210 iz osnovnega paketa in 34, ki jih je 
knjižnica kupila v letu 2016. Število razpoložljivih naslovov se redno povečuje. 

Omeniti velja tudi dostop do elektronske zbirke 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 iz 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, prevod članka v 12 različnih jezikov in pa poslušanje članka. 

Evidenc o dostopu in uporabi elektronskih virov knjižnica nima, ta je v domeni upravljalcev zbirk, je 
pa od upravljalca zbirke IUS-INFO prejela podatek, da je bilo v letu 2016 s strani članov knjižnice iz te 
zbirke prevzetih 841 (lani 1.606), iz zbirke IUS-INFO Hrvaška 635 (lani 281) in iz portala FinD-INFO 12 
(lani 22) dokumentov. Podatki kažejo, da je bila uporaba elektronskih virov manjša kot v prejšnjem 
letu, razen pri dostopu do IUS-INFO Hrvaška. V okviru servisa EBSCOHost so člani prevzeli 270 člankov 
s polnim besedilom. 

9. KNJIŽNIČNA OPREMA 
Knjižnica v letu 2016 od občin ustanoviteljic ni prejela posebnih sredstev za investicije v osrednji 
knjižnici. Občina Ormož je sama v lastni režiji pristopila k ureditvi tal zunanje terase in poleti pod 
nadstreškom položila tlakovce. Presežek preteklih let, ki se skladno s sklepom sveta zavoda nameni 
za investicije, knjižnica preudarno porablja za nabavo nujno potrebne opreme. Tako je v letu 2016 
bila nabavljena kosilnica, okvirji za postavitev novejšega knjižničnega gradiva ter dva monitorja. 
Občine so zagotovile sredstva za nakup drobnega inventarja v svojih organizacijskih enotah, za kar 
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smo nabavili tabureje za Knjižnico Središče ob Dravi, preproge in opornike za knjige pa za osrednjo 
knjižnico.  
Občina Ormož je tudi zagotovila sredstva za delno nabavo opreme Krajevne knjižnice Ivanjkovci, saj je 
med letom zaradi povečanja sredstev za ureditev prostora, ki jih je porabila Osnovna šola Ivanjkovci, 
del načrtovanih sredstev za opremo knjižnice preusmerila Osnovni šoli Ivanjkovci.  Preostala sredstva 
potrebna za nakup opreme pred odprtjem, bodo zagotovljena v letu 2017. Za Krajevno knjižnico 
Ivanjkovci so bile tako nabavljene police za knjižnično gradivo, stoli za uporabnike, mize, izposojevalni 
pult, oporniki za knjige, tabureji ter pisarniški stol. Za nabavo opreme v Krajevni knjižnici Ivanjkovci je 
bilo porabljenih 11.975,76 EUR.  
Skupno je za opremo v letu 2016 bilo porabljenih 22.135,84 EUR. 

10. ODPRTOST KNJIŽNICE 
Tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice v Ormožu se je proti koncu leta 2016 povečalo.  
Odprtost osrednje knjižnice je bila od januarja do junija in v septembru ter oktobru  50 ur tedensko, v 
novembru in decembru 52 ur, v juliju in avgustu, ko je knjižnica poslovala po poletnem delovnem 
času, pa 46 ur tedensko. Knjižnica je bila v letu 2016 odprta 294 dni. Zaradi državnih praznikov je bila 
osrednja knjižnica zaprta 10 dni (86 ur), zaradi strokovne ekskurzije in poletnega delovnega časa pa 
še 10 sobot oziroma 50 ur.  Na pustni torek je knjižnica poslovala po sobotnem delovnem času. 
Skupno število ur odprtosti osrednje knjižnice znaša 2.497 ur in je kar za 19 % večje od leta poprej, ko 
je bila knjižnica zaradi selitve zaprta šest tednov.  

Krajevna knjižnica v Središču ob Dravi je bila ob ponedeljkih, sredah in četrtkih do srede aprila odprta 
od 14. do 18. ure, 12 ur tedensko, od 11. aprila naprej pa se je število ur odprtosti povečalo. Začetek 
delovnega časa se je premaknil na 13. uro, s tem se je odprtost podaljšala na 15 ur tedensko. V juliju 
in avgustu je poslovala po poletnem delovnem času in bila za uporabnike odprta le ob sredah, 4 ure. 
Skupno število ur odprtosti središke krajevne knjižnice znaša 616. Letno je bila odprta 133 dni. 

Krajevna knjižnica Sveti Tomaž je bila odprta 15 ur tedensko, v juliju in avgustu pa 5 ur tedensko. 
Odprta je bila ob ponedeljkih in sredah od 13. do 18. ure, ob  petkih od 8. do 13. ure. Za uporabnike 
je poslovala 132 dni v letu.  Skupno število dni odprtosti v  letu 2016 znaša 660 ur.  

11. ZAKLJUČEK 
Leto 2016 je drugo leto poslovanja knjižnice na novi lokaciji. Preselitev v nove prostore in odprtje  
organizacijskih enot knjižnice botrujejo precejšnjemu povečanju obsega programa. Številne aktivnosti 
promocije branja in knjižnice skozi raznolike prireditve privabljajo večje število obiskovalcev, ne 
rezultirajo pa se v povečanju števila izposojenega gradiva. Število aktivnih članov se rahlo povečuje, 
ugotavljamo, da je včlanjenost, predvsem občanov Občine Ormož, kljub bližini, dobri založenosti in 
urejenosti osrednje knjižnice, nizka. S preselitvijo smo izgubili kar nekaj članov. Vzrok je morebiti tudi 
v neurejenosti parkirišča. Zaradi oddaljenosti od šole in glasbene šole je tudi manj obiskov mladih 
članov. Ti razen manjših izjem knjižnice ne obiskujejo samostojno, ampak prihajajo v večini le v 
spremstvu staršev.  

Poslovanje krajevnih knjižnic se precej razlikuje, tako glede strukture članov kot tudi izposoje vrst in 
količine gradiva. Proti pričakovanjem pri Svetem Tomažu prevladujejo obiski osnovnošolcev, prav 
tako izposoja gradiva namenjenega njim. V Središču ob Dravi smo s spremembo delovnega časa 
povečali zanimanje za knjižnico pri osnovnošolcih, vseeno je pa še vedno največ zanimanja za 
knjižnico pri odraslih. Število izposojenih enot je v primerjavi s Svetim Tomažem precej nižje, saj si 
odrasli na dom naenkrat ne izposodijo tolikšne količine enot gradiva. V osrednji knjižnici si kategorija 
osnovnošolcev izposodi le 20 % gradiva, pri Svetem Tomažu pa skoraj 65 %.  

Trendi nižje izposoje gradiva so prisotni tudi v večini drugih slovenskih splošnih knjižnic. Splošne 
knjižnice, med njimi tudi ormoška, pa usmerjajo pozornost k drugim nalogam, povezanimi predvsem 
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s kulturnimi, izobraževalnimi in socialnimi vsebinami. Stremimo k odprtosti knjižnice vsem 
prebivalcem, sprejemanju drugačnosti in najširše svobode idej, svetovnih nazorov, umetniške 
kreativnosti. Želimo, da se v naših prostorih znova in znova uporabnik počuti dobrodošlega, 
sprejetega in uslišanega in da nas zadovoljen redno obiskuje, tako zaradi izposoje gradiva kot 
obiskovanja različnih prireditev. 
 

Tabela 26: Primerjava podatkov o poslovanju knjižnice v letih 2015 in 2016 

PARAMETRI POSLOVANJA 2015 2016 INDEKS Načrtovano % realizacije 

Aktivni člani 2.717 2.779 102 2.750 101 

Novovpisani člani 453 360 79 250 144 

Izposoja gradiva na dom (COBISS) 103.790 108.063 104 110.500 98 

Obisk (knjižnica, OPAC – transakcije v izposoji) 35.421 43.713 123 35.000 125 

Temeljna zaloga gradiva 105.193 108.957 104 107.856 101 

Prirast gradiva 6.358 4.709 74 4.000 118 

Nakup gradiva 3.612 4.012 111 3.663 110 

Število prireditev 252 216 86 200 108 

Obisk prireditev 5.435 5.560 102 5.000 111 

Letna odprtost osrednje knjižnice (število ur) 2.099 2.497 119 2.479 101 

Strokovni delavci (na dan 31. december) 6,80 6,80 100 6,80 100 
 

Rezultati poslovanja v letu 2016 opozarjajo, da mora skrb letošnjega leta biti prvenstveno usmerjena  

k pridobivanju novih članov in uporabnikov. Pozornost bo morala biti usmerjena veliko bolj tudi k 

mladim, za katere želimo, da jim knjižnica postane zanimiv in kreativen prostor, kjer se lahko družijo, 

delijo različna mnenja in dobijo množico koristnih informacij. Želja knjižničarjev je, da tudi vedno 

bolje urejena zunanjost knjižnice privabi vsakodnevne obiskovalce.  

 

 

 

 

 

 

 

Ormož, februar 2017       Milica Šavora, direktorica 


