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1.  UVOD 
 

S programom dela začrtujemo obseg, vsebino in organizacijo del v Knjižnici Franca 

Ksavra Meška Ormož, ki od leta 2013 uspešno razvija tudi svojo knjižnično mrežo. 

Začetek leta bo zaznamovala selitev knjižnice, inventura knjižničnega gradiva ter 

odprtje nove organizacijske enote v Svetem Tomažu. Veliko delovnega časa bo 

porabljenega za urejanje preseljene in na novo postavljene zbirke, prav tako za 

postavitev gradiva v novi enoti. Težnja po afirmaciji na novi lokaciji bo prisotna v 

celotnem letu. Uspešno dogovarjanje z občinami ustanoviteljicami bo pripomoglo k 

realizaciji zastavljenih ciljev. 

Kot večobčinska splošna knjižnica opravljamo javno službo na področju knjižnične 

dejavnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Knjižnična 

dejavnost je prvenstveno namenjena 16.549 prebivalcem, ki so dne, 1. januarja 

2014, imeli stalno bivališče na območju vseh treh občin. 

 

Tabela 1: Število prebivalcev po občinah 

OBČINA ŠTEVILO PREBIVALCEV (01. 01. 2014) 

Ormož 12.419 

Središče ob Dravi 2.059 

Sveti Tomaž 2.071 

SKUPAJ 16.549 

Vir. http://www.stat.si 

 

Kot splošna knjižnica opravlja naslednje dejavnosti:  

 zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,  

 zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,  

 izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,  

 posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, 

 sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

 pridobiva in izobražuje uporabnike, 

 skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov,  

 varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,  

 opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,  

 zagotavlja storitve za prebivalce s posebnimi potrebami,  

 sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 

 zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
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 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 z dejavnostjo knjižnice. 

 

1.1. ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE FRANCA 

KSAVRA MEŠKA ORMOŽ 

Program dela Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (v nadaljevanju knjižnica) za 

leto 2015 izhaja iz naslednjih predpisov: 

 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) 

 Zakon o zavodih (Uradni list RS 12/91, 45/94, 8/96, 36/00) 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 

56/2008 UPB1, 94/2009 in 4/2010) 

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003) 

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 

(Uradni list RS, št. 73/03, 70/2008) 

 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS št. 88/03) 

 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih območnih knjižnic, 

ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih 

knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03) 

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

2015) 

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, 

(UV Občine Ormož, 12(2008), št. 1) 

 Odlok o  spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, 18 

(2014), št. 13) 

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

 Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS 

127/04, 107/08) 

 Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list 

RS 45/1994 s spremembami in dopolnitvami 39/96, 40/97, 39/99, 82/99, 

102/00, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 22/2010, 83/2010) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO10.html
http://www.nuk.uni-lj.si/kis/pravilnik_razvid.html
http://www.nuk.uni-lj.si/kis/pravilnik_katalogizacija.html
http://www.kultura.gov.si/bin?bin.svc=obj&bin.id=1811
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 Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti  (Uradni 

list RS 9/09) 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/07 UPB1) 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS 56/99, 64/01) 

 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS 16/07 UPB3, 

86/2008, 85/2010) 

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99, 30/02) 

 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS 63/07 UPB3, 65/2008) 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – UPB13 (Uradni list RS 108/2009) 

s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS 8/2010, 13/2010, 

16/2010, 59/2010, 85/2010, 107/2010)  

 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS 

51/08, 91/08) 

 ter drugih zakonskih aktov in predpisov. 

Po Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah je knjižnica kategorizirana za 

osrednjo knjižnico. Na podlagi razvida, ki ga je pripravila strokovna služba Narodne 

in univerzitetne knjižnice (NUK-a) je, po odločbi Ministrstva za kulturo (v 

nadaljevanju MK) glede izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 

javne službe, zaradi delnega izpolnjevanja pogojev, knjižnica uvrščena v 2. kategorijo 

razvitosti in sodi med srednje razvite knjižnice (Odločba Ministrstva za kulturo št. 

612-173/2010/38 z dnem, 14. 7. 2011). Knjižnica takrat ni izpolnjevala pogojev pri 

postavki dostop do gradiva za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami, saj je 

preverjanje potekalo že v letu 2010, ko v gradu še ni bilo dvigala in je bila knjižnica 

za invalide nedostopna. Prav tako pogoja ni izpolnjevala glede števila strokovnih 

delavcev. Pri tem dosega le 76 % minimalnega pogoja. 

V letu 2015 bo knjižnica sodelovala z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi 

ustanovami: s Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož, Mladinskim centrom Ormož,  

Radiom Prlek, Radiom Ptuj, Gimnazijo Ormož, Centrom starejših občanov Ormož, 

Turistično informativnim centrom, z vrtci in osnovnimi šolami ter turističnimi in 

drugimi društvi. Strokovno bo knjižnica  sodelovala z osrednjo območno knjižnico 

Ivana Potrča Ptuj, pod okrilje katere, kot osrednja knjižnica, tudi spada.  

Knjižnica je članica Združenja slovenskih splošnih knjižnic, v katerega so vključene 

vse slovenske splošne knjižnice. 

 

2.  IZGRADNJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE 
 

2.1. NABAVA IN PRIRAST GRADIV 

http://www.kultura.gov.si/bin?bin.svc=obj&bin.id=27510
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3906.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1643.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200494&stevilka=4203
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1597.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3177.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO3328.html
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Nakup gradiva bi morala knjižnica planirati v skladu z določili Pravilnika o pogojih 

za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in Standardov za splošne 

knjižnice za obdobje od 2005 do 2015, katerih veljavnost je bila letos podaljšana. 

Osrednja splošna knjižnica, ki dosega standard za zbirko po sestavi, aktualnosti in 

obsegu, bi morala dopolnjevati knjižnično zbirko:  

 z 250 izvodi knjig na 1.000 prebivalcev, 

 s 25 izvodi neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev območja, ki ga pokriva 

in 

  najmanj 100 tekočimi naslovi informativnega periodičnega tiska. 

Da bo zbirka v skladu s predpisanimi normativi, bomo še naprej sledili nabavnemu 

razmerju 60 % naslovov strokovne literature in 40 % naslovov leposlovja. Za mlade 

uporabnike bomo zagotavljati 30 % naslovov novih gradiv. Ta kriterij je sicer težko 

dosegati, saj je gradiva, namenjenega mladim, na tržišču precej manj. Na območju, ki 

ga z dejavnostjo pokrivamo, je pa vse manjše število mladih do 15. leta starosti. 

Planirana cena izvoda po priporočilu ministrva naj bi bila 23 EUR. Knjižnica Franca 

Ksavra Meška Ormož bi morala, po teh kriterijih, nabaviti v letu 2015 4.551 izvodov 

knjižnižnega gradiva, občine in ministrstvo pa bi pa morale ob zgoraj priporočeni 

ceni, nameniti skupaj 104.673 EUR. Realno pričakovani nakup (prikaz v spodnji 

tabeli) je povsem drugačen tako po količni novega gradiva kot tudi višini sredstev.   

 

Tabela 2: Financiranje nakupa gradiva v letu 2015 

 VIR FINANCIRANJA ZNESEK V EUR 

1. Skupna sredstva občin 48.614 

 Ormož 26.825 

 Središče ob Dravi 11.789 

 Sveti Tomaž 10.000 

2. Ministrstvo za kulturo 14.690 

3. Lastna sredstva 4.000 

 SKUPAJ 67.304 

 

 

Z gradivi, ki jih bomo nabavili v letu 2015 in bodo dopolnila knjižnični zbirki 

osrednje ormoške knjižnice in tudi krajevnih knjižnic v Središču ob Dravi ter Svetem 

Tomažu želimo privabiti čim širši krog uporabnikov. Da dosežemo zastavljeni cilj, 

bomo še naprej nabavljali raznovrstno, vendar vsebinsko kvalitetno gradivo. 

Načrtujemo, da bomo zbirko dopolnili s 2.200 novimi naslovi, po katerih bodo 

posegali vsi člani (predšolski otroci, šolajoča mladina, študenti, zaposleni, 

upokojenci, kmetje in gospodinje, visoko izobraženi kot tudi osebe brez izobrazbe in 

brezposelni). Poleg zbirke knjižnega gradiva bomo kvalitetno dopolnjevali filmsko in 

glasbeno zbirko. Pri izboru gradiv bomo prisluhnili potrebam vseh uporabnikov. Še 
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naprej nabavljamo večino izdanega gradiva s področja kmetijstva, vključno s 

sadjarstvom in vinogradništvom. Nabavljali bomo tudi večje število literature s 

področja podjetništva, tujega jezikoslovja in uporabnih ved ter s tem skušali 

privabiti v knjižnico tudi večji delež socialno ranljivejših skupin prebivalstva. V 

skladu z interesom uporabnikov si bomo prizadevali nabaviti 235 enot gradiv, ki jih  

finančno podpira Javna agencija za knjigo. Za vsako enoto želimo, da bo obrat 

izposoje čim višji. Petina novih enot bodo leposlovna dela slovenskih avtorjev in 

prevodov zahtevnejših tujih leposlovnih del. Zaradi organizacijskih enot bomo te 

naslove kupovali v treh ali štirih izvodih, predvsem tiste z bralnih seznamov 

projektov, namenjenih širjenju bralne kulture. V več izvodih bomo kupovali tudi 

mladinsko leposlovje in kvalitetno poučno literaturo. Odstotek manj, kot petina enot 

novega gradiva bo s področja humanistike. Še naprej bomo dopolnjevali 

domoznansko zbirko ter v skladu s tem intenzivneje iskali gradivo z domoznanskimi 

vsebinami. 

 

Tabela 3: Načrtovani nakup gradiva v letu 2015 

 NAČRTOVANO ŠTEVILO NASLOVOV 2.200 

1. Število naslovov knjižnega gradiva 1.690 

 Število naslovov naročenih serijskih publikacij 140 

 Število naslovov neknjižnega gradiva 370 

2. Načrtovani delež strokovnega gradiva  60% 

3. Načrtovani delež leposlovnega gradiva 40% 

4. Načrtovano število naslovov namenjenih mladini 660 

 Odstotek od skupnega števila naslovov  30 % 

5. Načrtovano skupno število enot 3.533 

 Število enot na prebivalca območja 0,21 

 Število enot knjižnega gradiva na prebivalca 0,19 

 Število enot neknjižnega gradiva na prebivalca  0,02 

 Število naslovov gradiv, katerih izdajo v letu 2015 in 2014 sofinancira 
JAK 

235 

 Število enot leposlovja slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših 
tujih leposlovnih del 

476 

6. Načrtovana povprečna cena na enoto gradiva 19,05 EUR 

2.1.1. CILJI NAKUPA V LETU 2015 

Knjižnica želi svojim uporabnikom nuditi širok izbor knjižničnega gradiva, ki bo 

ustrezal njihovim potrebam po informacijah in željam po izobraževanju, kulturi, 

raziskovanju in znanstvenem delu, kakor tudi razvedrilu. Izbor gradiva je namenjen 

posameznim uporabnikom, skupinam in organizacijam v okolju za zadovoljevanje 

njihovih vsakdanjih potreb, kot tudi stalnemu dviganju kakovosti življenja lokalne 

skupnosti.  
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Z vsebinsko bogatim prirastom želimo še naprej graditi kvalitetno in uravnoteženo 

knjižnično zbirko in ob tem: 

 zagotavljati ustreznost zbirke glede na ugotovljene informacijske, 

izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe in interese ciljnih skupin 

uporabnikov, 

 ustvarjati pogoje za spodbujanje bralnih navad, oblikovanje bralne kulture in 

razvijanje funkcionalne pismenosti, 

  upoštevati cilje in prioritete lokalnih skupnosti, 

 slediti priporočenim razmerjem znotraj zbirke (razmerje med strokovnim in 

leposlovnim gradivom ter gradivom za otroke in odrasle uporabnike; 

zagotavljati ustrezen delež neknjižnega in elektronskega gradiva), 

 zagotavljati gradivo za uporabnike s posebnimi potrebami, 

 zagotavljati gradivo za domoznanske študije lokalnega okolja.   

Za zadovoljevanje informacijskih potreb občanov bomo nabavljali splošno 

informativno periodiko v slovenskem jeziku, gradivo z informacijami javnega 

značaja (vladne in nevladne organizacije in agencije, institucije civilne družbe), 

gradivo z informacijami, ki ljudem pomagajo pri organizaciji njihovega vsakdanjega 

življenja in podpirajo njihovo participacijo v demokratičnih procesih. 

Za zadovoljevanje izobraževalnih potreb bomo zagotavljali gradivo različnih strok 

in znanstvenih disciplin na različnih stopnjah zahtevnosti, od zelo poljudnih do 

akademske zahtevnosti; gradivo bo na različnih medijih. Gradivo v tujih jezikih 

bomo nabavljali v primerih, ko ni mogoče pridobiti ustreznih del v slovenskem 

jeziku. Poučno gradivo, ki ga namenjamo mladim uporabnikom, bo vsebinsko 

obsegalo in zagotavljalo spoznavanje predmetov in osvajanje pojmov, spodbujalo 

vedoželjnost, širilo obzorja, oblikovalo osebne interese, podpiralo šolske in obšolske 

obveznosti na osnovni in srednji stopnji. Zagotavljali bomo tudi gradivo, namenjeno 

permanentnemu izobraževanju in osvajanju novih tehnologij in medijev; gradivo, 

namenjeno izobraževanju v okviru hobijev, prostočasnih aktivnosti in osebnih 

interesov in gradivo, namenjeno za pomoč pri osebnostni rasti in razreševanju 

osebnih težav uporabnikov. 

Pri zadovoljevanju raziskovalnih potreb bomo posebno pozornost posvečali: 

spoznavanju, proučevanju in raziskovanju zgodovine, kulturnih korenin in 

sedanjosti lokalnega okolja, kar bomo podpirali s skrbnim zbiranjem vseh vrst 

domoznanskega gradiva, sodelovali z organizatorji in izvajalci mladinskega 

raziskovalnega dela na osnovni  in srednješolski ravni, tako da bomo  zagotavljali 

potrebne vire za procese raziskovanja, podpirali bomo raziskovalno delo v okviru 

seminarskih in diplomskih nalog visokošolskega študija z zagotavljanjem ustreznega 

izbora strokovnega gradiva na različnih nosilcih. 

Kulturne potrebe okolja bomo zadovoljevali z izgradnjo kvalitetnih zbirk 

leposlovnega gradiva za različne starosti, okuse in zahtevnostne stopnje 
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(podrobnejši vsebinski kriteriji za izbor so opredeljeni pri posameznih ciljnih 

skupinah), z nabavo kvalitetnih glasbenih posnetkov in igranih filmov, z izborom 

kvalitetne strokovne literature s področja umetnosti. 

2.1.2. SPODBUJANJE BRALNIH NAVAD, OBLIKOVANJE BRALNE KULTURE IN RAZVIJANJE 

INFORMACIJSKE PISMENOSTI 

Ormoška knjižnica posveča veliko pozornosti razvoju bralnih navad že pri otrocih v 

predbralnem obdobju. V vrtcih območja, ki ga pokriva s svojo dejavnostjo, izvaja 

bibliopedagoške urice. Ob obiskih v vrtcih predstavlja skorajda vse novitete, ki jih 

nabavlja za to starostno obdobje. Prav tako z vrsto drugih projektov spodbuja 

odrasle (starše, stare starše, vzgojitelje), da otrokom čim več berejo in da malčki 

doživljajo branje kot prijetno doživetje, povezano z vznemirljivimi zgodbami in 

ugodnim doživljanjem varnosti in bližine. 

Knjižnično zbirko gradimo tako, da šolarje zelo pozorno spremljamo skozi razvoj 

bralnih spretnosti in jih pri tem spodbujamo ter jim nato v vsakem razvojnem 

obdobju ponudimo njihovi starosti in interesom primerno knjigo. 

Z nabavno politiko v letu 2015 bomo aktivno podpirali vse projekte, usmerjene v 

promocijo branja in dvig bralne kulture. Nabavljali bomo: 

 kartonke in knjige z zvočnimi efekti za predšolsko obdobje, 

 knjige z velikimi tiskanimi črkami za prvo fazo učenja branja, 

 knjige z malo besedila za postopno pridobivanje bralnih spretnosti, 

 pester izbor kvalitetnih slikanic, 

 tematsko raznolik izbor leposlovnih knjig za starostni skupini otrok od 9 

do14 let in nad 14 let, 

 izbor leposlovnih knjig za odrasle, pri čemer bomo skrbeli za zastopanost 

različnih žanrov in različnih nivojev zahtevnosti; leposlovje za preživljanje 

prostega časa bo podvrženo preverjanju ustreznosti kriterijem kvalitete v 

knjižnici.. 

Posebno pozornost bomo posvetili izboru slovenskega leposlovja in publikacij, 

izdanih v javnem interesu. 

Pri nakupu tujejezičnega gradiva bomo bomo izbirali med kvalitetnimi nagrajenimi 

deli; nadaljevali bomo tudi z izgradnjo zbirke jezikovno lažjih tujejezičnih del, 

primernih za učenje tujih jezikov. 

Razvoj informacijske pismenosti bomo spodbujali z nakupom novih in 

posodobljenih izdaj enciklopedij, leksikonov, slovarjev, imenikov, prav tako pa tudi z 

nakupom različnih priročnikov. Posebno pozornost namenjamo nabavi gradiv za 

področje računalniškega opismenjevanja in spodbujanje uporabe elektronskih 

gradiv.  
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2.1.3. IZHODIŠČA NAKUPA GRADIV, KOT JIH OPREDELJUJE LETNI NAČRT NAKUPA GRADIVA 

Podrobnejši načrt nakupa gradiv je podrobneje opredeljen v Letnem načrtu nakupa 

gradiva za leto 2015. Letni načrt nakupa knjižnica vsako leto pripravi ob prijavi na 

projektni poziv Ministrstva za kulturo za nabavo knjižničnega gradiva v splošnih 

knjižnicah ( http://www.orm.sik.si/katalog/Letni_nacrt_nakupa_gradiva_2015.pdf). 

Podrobneje načrtujemo nakup gradiva tudi ob upoštevanju splošnih in posebnih 

potreb okolja, kjer nakup prilagajamo različnim demograskim strukturam in 

tokovom v občinah ustanoviteljicah. Ob tem upoštevamo tudi razvojne prioirtete 

lokalne skupnosti, aktualne družbene razmere, dejavnost razlčnih lokalnih akterjev 

na področju delovanja knjižnice. Za aktualnost knjižničnega gradiva bomo poskrbeli 

z nakupom gradiva, ki prinaša nova znanstvena in strokovna spoznanja, z nakupom 

novih del na področju literarnega ustvarjanja, z nakupom posodobljenih prevodov 

klasičnih literarnih del, s posodabljanjem referenčnega gradiva, z odpisom 

izrabljenega gradiva in gradiva zastarele vsebine (razen če je to relevantno za 

proučevanja historičnih vidikov posameznih strok). Pri nabavi upoštevamo tudi 

zastopanost knjižničnega gradiva na različnih medijih in v knjižnično zbirko 

uvrščamo tudi približno 12 % neknjižničnega gradiva, kot so glasbeni posnetki in 

igrače za otroke, glasbene posnetki, igrani filmi in izobraževalni DVD-ji za odrasle, 

notno gradivo, elektronske podatkovne zbirke z možnostjo oddaljenega dostopa. Te 

bodo v večini nabaljene preko sredstev za območnost s strani Knjižnice Ivana Potrča 

Ptuj. 

Pri nakupu upoštevamo tudi kriterij zastopanosti različnih tematskih oziroma 

predmetnih področij. Pri nakupu strokovnega gradiva bomo skrbeli, da bodo čim 

bolj enakomerno in skladno s potrebami uporabnikov zastopana različna strokovna 

oziroma znanstvena področja, zagotavljali bomo gradivo z različno stopnjo 

poglobljenosti in predvsem različnim nivojem zahtevnosti. Poskušali bomo 

zadovoljiti potrebe uporabnikov z različnimi stopnjami splošne izobrazbe in 

predznanja. Pri nakupu leposlovnega gradiva bomo skrbeli za pestrost literarnih 

zvrsti in žanrov, zagotoviti želimo dostop do literarne ustvarjalnosti različnih 

narodov, kultur in jezikov, pri tem pa posebno pozornost posvetiti slovenskim 

avtorjem. Pazili bomo, da bomo uporabnikom ponudili literaturo različnih 

zahtevnostnih stopenj, ki pa mora vsa ustrezati vsaj osnovnim kriterijem literarne 

kvalitete. Pri leposlovju za otroke bomo predvsem pozorni tudi na kvaliteto likovnih 

prvin. 

 

2.2. ODPIS GRADIV 

Čas selitve knjižnice je priložnost za posodobitev celotne knjižnične zbirke. Da 

postane zbirka čimbolj uporabna in aktualna , obenem se poveča tudi obrat zbirke,  

bo potrebno izločiti in odpisati določena knjižnična gradiva. Podrobno se bo 

analizirala knjižnična zbirka in proučila starost gradiva posameznih strokovnih 

http://www.orm.sik.si/katalog/Letni_nacrt_nakupa_gradiva_2015.pdf
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področij, prav tako tudi obrat. Na podlagi izpisov neizposojenega gradiva bo ob 

upoštevanju določb Navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva, ki jih je 

pripravila Narodna in univerzitetna knjižnica v juniju 2012, Komisija za izločanje in 

odpis knjižničnega gradiva iz knjižnične zbirke, izločila in odpisala predvidoma 800 

enot gradiva.  Pri izločanju in odpisu gradiv se bo komisija ravnala po priporočilih, ki 

so navedena v Priročniku za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK; 2001). 

Odpisala se bo tudi večina kaset iz zbirke VHS kaset (v zbirki ostanejo slovenski 

filmi, filmi z območja narodov bivše Jugoslavije, izobraževalni, nagrajeni in filmi 

posneti po literarnih predlogah), prav tako drugo poškodovano večinoma neknjižno 

gradivo.   

 

2.3. OBDELAVA GRADIVA IN UREJANJE KNJIŽNIČNE ZBIRKE 

 

Urejanje zbirke bo podrejeno izvedbi selitve knjižnice. Novi prostori so drugače 

razmeščeni, postavitev bo v celoti podrejena zahtevam preurejene stavbe bivšega 

otroškega vrtca. Gradivo bo postavljeno po posameznih oddelkih. Proza mladinskega 

in odraslega oddelka bo združena. Za ločevanje in lažji izbor bo na vsaki knjigi tudi 

barvna nalepka, ki bo poleg postavitvenega UDK-ja jasno označevala posamezno 

literarno zvrst. S tem želimo, da bralci na novo odkrijejo posamezna dela določenih 

avtorjev, po katerih zaradi razpršeni postavitivi po posameznih literarnih zvrstev 

doslej niso posegali. Veliko lažje bo iskanje tudi za mladino. Preglednejša in dobro 

označena postavitev bo uporabnikom ponujala večjo svobodo pri izbiri gradiva. Z 

namestitvijo novih knjižnih opornikov in črkovnih oznak bomo poskrbeli tudi za 

preglednejšo signalizacijo na vseh oddelkih. 

Izvedena inventura bo podala jasen vpogled v stanje knjižničnega gradiva in 

knjižničarjem kot tudi financerjem, ob morebitnem opaznem primanjkljaju, dala v 

tehten razmislek čimprejšnjo vzpostavitev varovanja knjižničnega  gradiva. To bi bilo 

v prvi vrsti najbolj smiselno pri neknjižnem gradivu. 

Takoj po odprtju osrednje knjižnice bomo pospešeno pripravili še gradivo za novo 

krajevno knjižnico pri Svetem Tomažu. S prostega pristopa in delno tudi arhiva 

bomo v enoto preselili še približno 500 enot gradiva. Obdelali in uredili za izposojo 

bomo tudi dodatnih 2.000 enot, ki so jih po naši pobudi darovale za enoto številne 

osrednje knjižnice po Sloveniji (ptujska, Mestna knjižnica Ljubljana, Mestna 

knjižnica kranj, goriška knjižnica, litijska, kamniška knjižnica, Knjižnica Ivana 

Cankarja iz Vrhnike, Javna agencija za knjigo, INDOK center, zbirali so jih pa tudi 

zaposleni na Ministrstvu za kulturo in drugi darovalci. Dvojnice bomo obdržali in 

pozneje obdelali tudi za nastajajočo krajevno knjižnico v Ivanjkovcih.   

Obdelava gradiva bo potekala po ustaljenih merilih in standardih v skladu z nabavo, 

ki pa je odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev, ki nam jih zagotovijo občine 

ustanoviteljice in pristojno področno ministrstvo. V lokalno bazo oziroma po potrebi 
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tudi v vzajemno bibliografsko bazo COBIB bomo sproti vnesli vso novonabavljeno 

gradivo. Uporabniku bo večina novega gradiva dostopna v nekaj dneh po dobavi. 

Knjižnična dejavnost se bo v Središču ob Dravi izvajala ob uporabi skupnih virov 

splošne in šolske knjižnice. Za uporabnike splošne knjižnice bo ob slednjem enota 

odprta v popoldanskem času. Zbirki gradiva šolske in splošne knjižnice bosta 

postavljeni ločeno. Gradivo zbirke splošne knjižnice bo šolski knjižničar izposojal 

tudi v dopoldanskem času. Knjižnična zbirka se bo dopolnjevala in bo konec leta 

obsegala nekaj manj kot 8.000 enot. Tako se bo povsem približala predpisanim 

standardom, ki veljajo za krajevne knjižnice. Pripravi se analiza delovanja in 

podrobneje opredelijo postopki izposoje in drugih dejavnikov poslovanja  

organizacijske enote. 

Krajevna knjižnica pri Svetem Tomažu bo delovala neodvisno od šolske knjižnice.  

Dopolnjen bo elaborat o njenem delovanju, kjer bo podrobneje opredeljen delovni 

čas, zbirka in predvidene dejavnosti. Zbirka krajevne knjižnice pri Svetem Tomažu bi 

morala po veljavnih normativih obsegati 7.774 enot, od tega 7.144 knjižnega gradiva 

in 630 enot neknjižnega gradiva. Vse aktivnosti za odprtje krajevne knjižnice pri 

Svetem Tomažu bodo predvidoma zaključene do aprila, ko bo v zbirko uvrščeno med 

5.500 in 6.000 enot gradiva.  

V jesenskih mesecih bo knjižnica pristopila tudi k nabavi opreme za organizacijsko 

enoto v Ivanjkovcih. Krajevna knjižnica v Ivanjkovcih bo svoja vrata odprta šele po 

zagotovitvi zadostnega števila gradiva, to je vsaj 5.500 enot. Ocenjujemo, da bomo iz 

osrednje knjižnice v to enoto lahko premaknili največ 800 enot.  Prizadevali si bomo 

poiskati pot, kako priti do aktualnega knjižničnega gradiva in zgraditi zbirko tudi v 

tej enoti. 

Knjižnica bo nadaljevala z dopolnjevanjem domoznanske zbirke in domoznanske 

dokumentacije gradiv, ki so vsebinsko vezana na območje občin Ormož, Središče ob 

Dravi in Sveti Tomaž. S povečano pozornostjo se bodo začele oblikovati tudi 

domoznanski zbirki v novih krajevnih knjižnicah. Strokovna delavka bo občasno 

obdelovala gradivo in članke, ki se vežejo na domoznanske vsebine. Podrobneje se 

bomo z osrednjo območno knjižnico dogovorili o celotni domoznanski dejavnosti v 

knjižnici in skušali urediti tudi domoznansko zbirko. 

 

 

3.  OBISK UPORABNIKOV IN IZPOSOJA GRADIVA 
 

Obisk, število aktivnih članov in izposoja v zadnjih letih v slovenskih splošnih 

knjižnicah precej nihajo. S preudarnim in načrtnim delom ter dobro založenostjo s 

knjižničnim gradivom smo vseskozi ostajali knjižnica, ki je beležila trend rasti pri 

temeljnih parametrih kot so aktivni člani, obisk in izposoja gradiva. Zaradi selitve na 

novo lokacijo in daljše zaprtosti knjižnice v začetku leta 2015 parametri poslovanja 
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ostajajo večja neznanka. Gotovo bo beležen upad pri izposoji gradiva in obisku 

članov.   

Predvidevamo, da bo v knjižnico včlanjenih prilbižno enako število aktivnih članov 

(to je članov, pri katerih se vsaj enkrat letno evidentira obisk v knjižnici), kar bi 

predstavljalo 17,4 % prebivalstva območja, ki ga s knjižnično dejavnostjo 

pokrivamo. Predvidevamo, da se po odprtju enote pri Svetem Tomažu, povečalo tudi 

število novovpisanih članov iz te občine. Še naprej se bo povečal vpis odraslih 

članov, saj smo se v zadnjih letih precej trudili in dosegli, da se je v knjižnico včlanilo 

že veliko predšolskih, kot tudi šoloobveznih otrok. Prizadevali si bomo, da k obisku 

pritegnemo bralce, ki so v minulih letih že obiskovali našo knjižnico. 

Povečanje obiska načrtujemo pri knjižničnih prireditvah, saj bo na novi lokaciji 

knjižnica uporabnikom ponujala tudi nove vsebine. Nekatere prireditve bomo 

izvajali tudi v novih dveh enotah.  

Tabela 4: Število članov in izposoja gradiva na dom  

LETO ČLANI 
NOVOVPISANI 

ČLANI 
OBISK 

IZPOSOJA NA 
DOM 

2004 2.391 245 29.717 79.005 

2005 2.333 228 29.646 76.120 

2006 2.307 210 27.663 80.085 

2007 2.388 236 27.678 84.870 

2008 2.424 292 31.504 94.728 

2009 2.564 254 33.799 102.680 

2010 2.620 248 34.291 109.650 

2011 2.690 297 33.709 111.264 

2012 2.717 200 34.022 113.008 

2013  2.831 289 34.980 117.234 

2015 načrtujemo 2.888 300 33.000 105.500 

 

 

 

4.  DEJAVNOSTI NAMENJENE VZPODBUJANJU BRALNE 

KULTURE 
 

Knjižnična zbirka bo skušala potrjevati in predstaviti knjižnico kot informacijsko, 

izobraževalno, kulturno, socialno in komunikacijsko središče. Da pa knjižnica na 

novi lokaciji zaživi, bo pa posebna skrb posvečena tudi knjižničnim dogodkom. 

Čimbolj pestra ponudba raznih dogodkov bo pritegnila različne skupine prebivalcev. 

Z dogodki in raznimi promocijami branja zunaj želimo pritegniti v večji meri tudi 
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mestno prebivalstvo in prispevati k revitalizaciji mestnega predela, kamor se 

knjižnica preseli.  

Stroški za kulturne prireditve bodo znašali 1.373 EUR.  

 

4.1. RAZVIJANJE BRALNE KULTURE PRI MLADIH UPORABNIKIH  

 

Z urami pravljic, delavnicami, projekti in z raznimi drugimi oblikami spodbujanja 

iskanja zanimivosti v knjižničnem gradivu ter z bibliopedagoškimi urami si bo 

knjižnica prizadevala, da preko te vrste dejavnosti že na začetni stopnji izobražuje 

mladega človeka in ga pridobiva za svojega nadaljnjega uporabnika. Skozi vso leto, 

razen julija in avgusta, bo knjižnica za najmlajše uporabnike in za osnovnošolce na 

nižji stopnji pripravila pravljične ure. Pravljičnim uram bodo sledili pogovori o 

prebrani pravljici, igralne urice ali ustvarjalne delavnice. Za najmlajše bodo 

pripravljene tudi dodatne ustvarjalne delavnice, predvsem v času šolskih počitnic in 

v okviru projektov. V osrednji knjižnici bodo pravljične urice potekale enkrat 

mesečno. Knjižnica bo po dogovoru za predšolske otroke in osnovnošolce 

pripravljala bibliopedagoške ure v knjižnici ter promovirala branje in knjižnične 

dejavnosti v vrtcih. 

 

V sodelovanju z vsemi osnovnimi šolami v vseh treh občinah bo knjižnica izvedla 

projekt Rastem s knjigo, namenjen učencem 7. razredov osnovnih šol, katerega cilj 

je spodbujanje k branju kvalitetnega mladinskega leposlovja. Tako naj bi tekom leta 

vsi učenci 7. razredov devetletke v okviru pouka obiskali osrednjo splošno knjižnico, 

kjer jim knjižničarji predstavimo delovanje knjižnice ter podarimo na javnem 

razpisu izbrano izvirno mladinsko leposlovno delo. V tem šolskem letu je to delo 

Slavka Pregla: Odprava zelenega zmaja. Projekt izvajamo že osmo leto. Omenjeni 

projekt to šolsko leto četrtič poteka tudi v srednjih šolah. Obiščejo nas dijaki 1. letnika 

ormoške gimnazije. V tem šolskem letu prejmejo v dar  knjigo Suzane Tratnik: Ime mi je 

Damjan.  

 

V šolskem letu 2014/2015 bo knjižnica tretjič izvajala tudi »Pikino bralno značko«. 

V njej lahko sodelujejo vsi mladi člani knjižnice do vključno 6. razreda osnovne šole. 

Možnost za osvojitev bralne značke imajo tudi učenci nekaterih osnovnih šol na 

Hrvaškem, ki se fakultativno učijo slovenščine. Vsak Pikin bralec mora na leto prebrati 

vsaj štiri knjige s seznama za ustrezno stopnjo. Sodelujoči dobi Pikino beležko, v katero 

zapiše ali nariše kratko obnovo prebranega gradiva. Za knjige, prebrane v enem letu, 

prejme Pikin bralec Pikino bralno značko. Po treh osvojenih Pikinih bralnih značkah 

prejme Pikin bralec Pikino zlato bralno značko. Pikina bralna značka se začne septembra 

in konča septembra naslednje leto. Zaključek projekta poteka v knjižnici.  
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Knjižnica bo aktivno sodelovala tudi pri Rožmarinkinem prazniku družin , 

projektu, ki ga bodo 21. junija 2014 na območju ormoškega gradu, grajske pristave 

in ormoškega parka prvič skupno izvajali Barbara Meško, avtorica lutke Rožmarinka, 

Turistično informacijski center Ormož, Javni sklad za kulturne dejavnosti – Območna 

izpostava Ormož, Mladinski center Ormož, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož in 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. Namen projekta je približati mesto Ormož 

predvsem družinam z otroki, ki bodo skozi Rožmarinkine oči spoznavale naš kraj.  

S pravljično urico oz. ustvarjalno delavnico bo knjižnica popestrila tudi program za 

otroke ob prireditvi “Martinovanje v Ormožu”. 

V vrtcih vseh treh občin ustanoviteljic bo knjižnica organizirala bibliopedagoške ure 

za vse skupine predšolskih otrok, ki obiskujejo vzgojno varstvene ustanove. 

Knjižničarka bo skozi pravljične in bibliopedagoške ure otrokom predstavljala  

najkvalitetnejše slikanice. Ob obiskih bo promovirana knjižnična dejavnost in 

povabilo staršem, da skupaj s svojimi otroci redno obiskujejo knjižnico. Skupaj s 

predšolskimi otroci se bodo ob tem pridobivali tudi novi člani med skupino odraslih 

uporabnikov.  

V počitniškem času bo knjižnica še bolj na široko odprla svoja vrata mladim 

uporabnikom. Tako bo v času zimskih in jesenskih počitnic organizirala dodatno 

počitniško ustvarjalno delavnico za mlade. Termini bodo usklajeni v dogovoru z 

ostalimi institucijami, ki skrbijo za dejavnosti v času šolskih počitnic (Mladinski 

center Ormož). V okviru teh dejavnosti bo knjižnica skušala nagovoriti čim več 

kreativnih in vedoželjnih mladih uporabnikov, jih spodbuditi k branju leposlovja kot 

tudi poučnega gradiva in jim z raznimi ustvarjalnostmi popestriti prosti čas.  

Knjižnica bo vsakodnevno v dopoldanskem času od ponedeljka do petka nudila 

predšolskim otrokom igrače na oddelku za cicibane, kjer se bodo v spremstvu 

odraslih lahko poigrali z njimi in z drugimi didaktičnimi pripomočki, ki imajo le 

čitalniško dostopnost. Na oddelku bodo lahko tudi samostojno risali ali barvali 

pobarvanke.   

 

4.2. RAZVIJANJE BRALNE KULTURE PRI ODRASLIH UPORABNIKIH  

Kot pomembno kulturno središče bo knjižnica za odrasle uporabnike organizirala 

tiste kulturne prireditve, ki so vsebinsko vezane na njeno dejavnost. Z namenom 

spodbujanja bralne kulture bo za odrasle uporabnike pripravila literarne večere , 

predstavitve strokovnih knjig s predavanjem, potopisna predavanja, delavnice. 

Projekt Bralne značke za odrasle bo izveden že deseto leto zapored. V sklopu 

projekta bo izvedena zaključna prireditev s svečano podelitvijo bralnih značk. V 
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projekt bomo s primernim izborom knjig vključili tudi varovance Centra starejših 

občanov Ormož. 

Knjižnica se vključi tudi v projekte promocije knjige in branja v mesecu aprilu. S 

prireditvijo za otroke obeleži mednarodni dan knjig za otroke. O svetovnem dnevu 

knjige, 23. aprila, pripravi literarni večer in srečanje z literarnimi ustvarjalci. 

Še naprej se bo izvajal projekt »Knjige na dopustu«, ko bomo v najbolj vročih 

mesecih leta 2015 poslali na bazen tudi zbiko knjig. Predvidevamo, da bo 

obiskovalcem bazena na voljo okrog 150 knjig in vsaj deset naslovov že odpisanih 

serijskih publikacij. Vemo, da se določene knjige v knjižnico ne bodo vrnile. Temu 

dejstvu bomo prilagodili izbor knjig in na dopust poslali tiste, ki jih v knjižnici ne 

bomo več znatneje pogrešali. Projekt in izbor knjig je namenjem tako odraslim kot 

mladini. 

Knjižnica bo upravljala s premično kolekcijo v Domu za starejše občane Ormož. 

Strokovna delavka bo za to ustanovo periodično oblikovala knjižnično kolekcijo iz 

zaloge gradiv knjižnice in skrbela za njeno posodabljanje. Na vsakomesečnih 

srečanjih s skupino Junaki bo promovirala gradivo iz zbirke in skrbela za širjenje 

bralne kulture med varovanci. Prav tako se bodo nekateri stanovalci vključili v 

projekt Bralne značke za odrasle.  

Sezname novonakupljenih gradiv – novitet bo knjižnica mesečno objavljala na 

spletni strani. Sporočala jih bo tudi na elektronske naslove šol, podjetij in drugih 

ustanov v vseh treh občinah, prav tako tudi zainteresiranim posameznikom. Ti 

seznami bodo poslani v elektronski obliki. Vsak mesec bomo na spletni strani 

objavljali tudi seznam gradiva kupljenega s sredstvi ministrstva. Domačo spletno 

stran, ki se bo vsebinsko dopolnjevala skozi leto, bo knjižnica uporabljala za sprotno 

informiranje uporabnikov o knjižnici, o prireditvah v knjižnici, novostih in 

zanimivostih. Novo pridobljena gradiva bodo sproti pregledno razvrščena po 

posameznih prostorih knjižnice. V obliki razstavljenih gradiv na panojih bomo 

uporabnike obveščali o nominirancih in nagrajencih literarnih del.  

 

 

5.  KNJIŽNIČNA OPREMA 
 

V začetku leta se bo nabavljala in nameščala še vsa manjkajoča oprema v novih 

prostorih, katere seznam je bil napravljen v letu 2014. Obnovili se bodo še kosi 

pohištva za katere se bo knjižnica odločila po preselitvi. Določeni drobni inventar 

namenjen signalizaciji se bo prav tako nabavil po preselivi, ko bodo najdene najbolj 

idealne rešitve, pri katerih bo še naprej glavno vlogo igrala cena.  

Po dogovoru, ki ga ima knjižnica sklenjenega z občinami, je v letu 2015 predviden 

strošek za opremo 56.556 EUR. 
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Za vzpostavitev enote v Ivanjkovcih bo sredstva za opremo zagotovila Občina 

Ormož. Vrednost predvidene opreme znaša 12.706 EUR. Krajevna knjižnica se 

vzpostavi, ko bo zagotovljen ustrezen fond gradiva. 

 

 

6.  KADROVSKI POGOJI 
 

Splošna knjižnica bi morala glede na Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe, imeti za opravljanje knjižničarskih nalog najmanj 0,32 

oz. 0,37 strokovnega delavca (EPZ) na 1.000 prebivalcev in po 0,32 za vsako nalogo 

16. člena ZKnj-1), ki jih izvaja, prav tako pa najmanj 1 administrativo-tehničnega 

oziroma manipulativnega delavca na 10.000 prebivalcev. V primeru ormoške 

knjižnice to pomeni, da bi za izpolnjevanje minimalnih kadrovskih pogojev v letu 

2015 morala imeti:  

 7,53 strokovnega delavca, 

 1,69 administrativno-tehničnega oziroma manipulativnega delavca, 

 1,92 strokovnega delavca za vsako nalogo iz 16. člena ZKnj-1, 

 1 direktorja. 

 

6.1. KADROVSKI NAČRT   

Dejstvo, da ima knjižnica v svoji sestavi dve novi organizacijski enoti, pogojuje 

povečanje števila zaposlenih strokovnih delavcev. Načrtujemo, da se nove zaposlitve 

izvedejo po spremembi akta o notranji organizaciji in sitemizaciji delovnih mest v 

knjižnici.  

 

Tabela: Načrt zasedbe delovnih mest v letu 2015  

ZASEDBA DELOVNEGA 
MESTA 

Stopnja 
izobrazbe 

Število sistemiziranih 
delovnih mest 2014 

Obseg 
zaposlitve v 

2014 

1. STROKOVNI DELAVCI    

  Knjižničar V. 1 1,50 

  Višji knjižničar VI. 1 1 

  Bibliotekar VII. 3,90   3,30 

  Skupaj  5,90 5,80 

2. DRUGI ZAPOSLENI    

  Računovodsko- VI. 1 0,50 
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pisarniški     referent 

  Knjižnični manipulant IV. 1 0 

  Čistilka III. 0,75 0 

  Direktor VII. 0,70 0,70 

  Skupaj  3,45 1,20 

SKUPAJ  9,35 7 

 MINIMALNI POGOJ (pravilnik)   11,64 

Standardi strokovni delavci   8,34 

Standardi drugi delavci   5,08 

STANDARDI SKUPAJ   13,42 

 

6.2.  STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE ZAPOSLENIH 

Strokovni delavci se bodo strokovno izpopolnjevali predvsem na seminarjih, 

simopozijih in tečajih, ki jih organizirajo knjižnice, bibliotekarska društva in druge 

ustanove. Po potrebi se bodo izobraževali tudi na izobraževalnih tečajih v 

organizaciji Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK-a) v Ljubljani in Inštituta 

informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM-a). Sproti bomo sledili novostim v 

sistemu COBISS. Vsak strokovni delavec se bo lahko udeležil tistih izobraževanj, ki so 

zanj pomembna in nujna za strokovno delo in knjižničarsko izobrazbo glede na 

stopnjo izobrazbe posameznika. Izobraževanj, ki jih organizira ZBDS ali območno 

bibliotekarsko društvo, se bodo prednostno udeleževali člani bibliotekarskega 

društva, saj je kotizacija za člane precej nižja. 

Direktor se bo udeležil strokovnih izobraževanj direktorjev slovenskih splošnih 

knjižnic. Računovodja se bo udeležil izobraževalnega seminarja za računovodske 

delavce. Knjižnica bo za kvalitetnejše delo v sistemu COBISS po potrebi organizirala 

tudi interne izobraževalne ure. 

Znesek, ki ga bo knjižnica namenila za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

zaposlenih bo znašal 700 EUR. 

 

 

7.  IZKORIŠČENOST  DELOVNEGA ČASA 
 

V skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic bo knjižnica tedensko odprta 50 ur: 

od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure, ob sobotah od 8. do 13. ure. Ob nedeljah in 

državnih praznikih, ki so dela prosti dnevi, bo knjižnica zaprta. 

Zaradi selitve bo osrednja knjižnica predvidoma zaprta od 5. januarja do 9. 

februarja. V kolikor nam ne bo uspelo urediti knjižnice do predvidenega datuma 
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odrptja, se zaprtost podaljša. Eno soboto v juniju (predvidoma 6. junija 2015) bo 

osrednja knjižnica zaprta zaradi strokovne ekskurzije. Ekskurzija bo organizirana v 

sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. To soboto velja delovna obveznost za vse 

zaposlene strokovne delavce v knjižnici. Na pustni torek, 17. februarja, bo knjižnica 

odprta po sobotnem urniku, to je od 8. do 13. ure, prav tako tudi v četrtek, 24. in 31. 

decembra. Letna odprtost bo 2.220 ur. 

Knjižnica bo v juliju in avgustu poslovala po poletnem delovnem času.  

Knjižnica v Središču ob Dravi bo odprta tri dni v tednu po 4 ure. Tedenska odprtost 

bo 12 ur, letna pa 556 ur. Knjižnica je zaprta med 15. julijem in 15. avgustom.  

V aprilu se predivdeva odprtje krajevne knijžnice pri Svetem Tomažu. Tako kot v 

Središču tudi ta posluje 3 dni v tednu po 4 ure. Predvidevamo, da bo v letu 2015 za 

uporabnike odprta 404 ure. 

 

 

 

 

8. DELO ORGANOV KNJIŽNICE 
 

Svet zavoda bo v letu 2015 opravljal tekoče naloge, ki jih določa ustanovitveni akt 

knjižnice, zakon, podzakonski akti in akti knjižnice . Svet zavoda se bo sestajal po 

potrebi. Na sejah sveta bo prisoten tudi direktor. Gradivo za seje sveta bo 

posredovano tudi vsem trem občinam ustanoviteljicam.  

Direktorica bo kot vodja knjižnice pripravila letno poročilo o delu knjižnice za 

leto 2014, pripravila projektni razpis (javni poziv) MK za sofinanciranje nakupa 

knjižničnega gradiva za leto 2016, izvedla nakup gradiva po projektnem razpisu 

(javnem pozivu) MK za leto 2015, pripravila in posredovala zaključno poročilo o 

nakupu knjižničnega gradiva v letu 2014, pripravila prijavo na javni poziv za 

sofinanciranje IKT opreme v splošnih knjižnicah, pripravila predlog programa dela 

knjižnice za leto 2016, s predlogom finančnega načrta za 2016, pripravila plan 

investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2016, izvajala vse naloge na področju 

varnosti in zdravja pri delu. Aktivno bo sodelovala z vsemi akterji, ki bodo sodelovali 

pri projektu selitve osrednje knjižnice, spremljala potek del pri obnovi in 

nameščanju opreme. Sklicevala bo strokovni kolegij, ki se bo sestajal po potrebi na 

pobudo direktorice ali posameznih strokovnih delavcev, predvidoma vsak mesec. 

Obravnavala bo predvsem tekoča strokovna vprašanja o delu knjižnice v okviru 

knjižničnega in prireditvenega delovanja. Sklicateljica bo spodbuja la strokovne 

delavce k uvajanju novih projektov in na podlagi njih zadolžila posameznike za 

njihovo izvedbo, organizirala in delno izvedla sodelovanje z drugimi kulturnimi in 

izobraževalnimi zavodi v občinah, se udeleževala izobraževalnih seminarjev 



  Program dela Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2015 

 

20 

direktorjev slovenskih splošnih knjižnic, preko medijev informirala javnost o 

delovanju knjižnice. 

Direktorica bo kot strokovna delavka opravljala strokovna dela, predvsem s 

področja nabave knjižničnih gradiv, inventarizirala in katalogizirala nekatera 

knjižnična gradiva, organizirala določene  knjižnične prireditve. 

 

 

Ormož, december 2014  

 

        Milica Šavora, direktorica 

 

 

 


