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1. UVOD 

Strateški načrt Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (v nadaljevanju knjižnica) za obdobje 

2014 – 2018 je osnova za načrtovanje in izhaja iz določil zakonodaje s področja knjižničarstva 

in ustanovitvenega odloka zavoda. Načrtovanje knjižnične dejavnosti in vizija razvoja 

ormoške knjižnice sta pogojena z dosedanjim delovanjem, tradicijo in strokovnimi 

izkušnjami, materialnimi in človeški viri. Vizija razvoja temelji na racionalnem obnašanju do 

okolja v katerem delujemo. Pri načrtovanju izhajamo iz strokovnih zahtev, analize 

organizacije in ugotovitev, kaj smo dosegli ter iz analize okolja v katerem delujemo. 

Strateški načrt opredeljuje strokovne zahteve za knjižnično dejavnost na območju vseh treh 

občin ustanoviteljic in napoveduje postopno uskladitev minimalnih pogojev delovanja z 

zakonodajo in se hkrati približuje standardom za splošne knjižnice. Okolju, v katerem deluje, 

namerava zagotoviti optimalno ponudbo gradiva, ustrezno informatizacijo s primerno IKT 

infrastrukturo, sodelovanje in ponudbo raznih oblik neformalnega izobraževanja v procesu 

vseživljenjskega učenja, izvajanje novih informacijskih storitev z informac ijskim 

opismenjevanjem uporabnikov, širiti bralno kulturo, pa tudi točko, kjer se uporabnik sprosti, 

se srečuje s podobno mislečimi in duhovno raste. Osnovni cilj zastavljenih usmeritev je 

povečanje dostopnosti knjižničnih storitev. V kolikšni meri bo mogoče uresničiti strokovne 

zahteve, bo odvisno predvsem od materialnih pogojev, zagotovljenih z letnimi proračuni 

občin ustanoviteljic, ki morajo prepoznati in uresničevati svoj interes za kulturo tudi na 

knjižničarskem področju. 

Strateški načrt knjižnice izhaja iz naslednjih predpisov:  

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo) (Uradni list RS, št. 77/07 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) 

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

- Pravilnik o določanju 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)  
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- Odlok o  spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica 

Franca Ksavra Meška Ormož (UV Občine Ormož, letn. 18(2014), št. 13). 

Vodilo strateškega načrta knjižnice je usmerjenost k uporabnikom. S kakovostjo storitev in 

zadovoljnimi uporabniki želimo doseči poslovno odličnost. Aktivnosti knjižnice bodo zato 

usmerjene k ponudbi in razvoju raznolikih knjižničnih storitev za najširši krog uporabnikov s 

katerimi se knjižnica afirmira na novi lokaciji. Knjižnica si prizadeva vzpostaviti še dve krajevni 

knjižnici, pri Svetem Tomažu in Ivanjkovcih. V načrtovanem obdobju želi izboljšati tudi  

kadrovsko zasedbo. Letni programi dela bodo vsebinsko, časovno in finančno opredeljevali 

konkretno zastavljene naloge s cilji. 

OSNOVNI PODATKI: 

Naziv: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož 

Sedež: Žigrova 6/b, 2270 Ormož 

Matična št.: 5627460 

Davčna št.: 88074412 

Direktorica: Milica Šavora 

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 

mailto:knjiznicaorm@orm.sik.si
http://www.orm.sik.si/
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2.  POSLANSTVO 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož se je v zadnjih dveh desetletjih razvila v dobro 

založeno in obiskano slovensko splošno knjižnico, ki dosega postavljene normative po 

obsegu gradiva na prebivalca območja knjižnice, ki ga z dejavnostjo pokriva. Za normativi 

zaostajamo zgolj pri vsakoletni nabavi novega gradiva. Uspešno širimo tudi knjižnično mrežo. 

Zbirka je novejša, raznovrstna. Potrebna bo pa posodobitev gradiv posameznih strokovnih 

področij. 

Zaposlene knjižničarje odlikujejo profesionalnost, strokovnost in prijaznost. Uporabnikom  

zagotavljamo dostop do informacij, spodbujamo bralno kulturo in motiviramo k 

vseživljenjskemu izobraževanju. Z uresničevanjem načela splošne dostopnosti informacij 

prispevamo k zmanjševanju razkoraka med tistimi, ki imajo možnosti in sredstva za neoviran 

dostop do informacij, in med tistimi, ki jim to, zaradi katerega koli vzroka, ni dostopno. 

Prizadevamo si ohranjati in negovati kulturno identiteto, saj s svojimi storitvami 

sooblikujemo podobo Ormoža in njegove okolice. Uporabnikom omogočamo dostop do 

informacij iz lastne zbirke in zbirk drugih knjižnic ter ostalih ponudnikov informacij. Digitalne 

tehnologije in internet nam omogočajo nove poti do uporabnikov, izboljšanje in povečanje 

obsega storitev in prinašajo inovativnost v našo delovanje. 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je po Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah 

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

NUK-a po odločbi Ministrstva za kulturo, je knjižnica uvrščena v 2. kategorijo razvitost i. Kot 

srednje razvita knjižnica se vključuje v mrežo slovenskih knjižnic. Do uporabnikov zaposleni 

razvijamo prvovrsten profesionalni odnos in zagotavljamo vsem obiskovalcem zakonsko 

določene brezplačne storitve. 

Naloge osrednje območne knjižnice izvaja v skladu s 27. členom Zakona o knjižničarstvu za 

območje vseh treh občin Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, s katero sodelujemo in pripravljamo 

skupne projekte. Povezujemo se tudi z vsemi zavodi na območju delovanja knjižnice in tudi 

širše. Smo člani Združenja splošnih knjižnic. 

Smo zanesljiv, korekten, vesten in dosleden partner.  

Smo splošna knjižnica, ki: 

 je kulturno središče, ki skrbi za ohranjanje kulturne dediščine ter prenaša spoštljiv 
odnos do nje na vse generacije, 

 širi bralno kulturo pri vseh kategorijah in generacijah bralcev, 

 je socialno središče različnih mnenj, zamisli in spoštuje pravico vseh do svobodne 

izbire knjižničnega gradiva in storitev, 



   Strateški načrt Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 2015 - 2019 

6 

 je gostoljuben prostor strokovno usposobljenih, prijaznih in komunikativnih  
knjižničark in knjižničarjev, 

 se sproti odziva na potrebe okolja ter s svojimi dejavnostmi bogati kulturno družabno 

in duhovno življenje, 

 je informacijsko središče, ki išče, raziskuje, svetuje in informira. 
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3. VIZIJA 

Po preselitvi želimo knjižnico in njeno zbirko urediti v skladu z najnovejšimi priporočili in 

trendi stroke ter uporabnikom ponuditi najširšo možno paleto storitev v skladu z njihovimi 

visokimi pričakovanji in zahtevami.  

Pri načrtovanju dela izhajamo iz strokovnih zahtev, analiz poslovanja in potreb okolja, do 

katerega se knjižnica obnaša čimbolj racionalno. Prizadevamo si za čimprejšnjo uskladitev 

minimalnih pogojev delovanja knjižnice s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe, optimalno ponudbo gradiva in drugih knjižničnih storitev, 

ustrezno informatizacijo, aktivno sodelovanje v procesu vseživljenjskega učenja z izvajanjem 

informacijskega opismenjevanja uporabnikov in aktivno sodelovanje zaposlenih pri razvoju 

knjižničarske stroke. Sprotno dogovarjanje in usklajevanje med zavodom, lokalno skupnostjo 

in širšim okoljem ter uporabniki vodi k uspešnemu in sodobnemu poslovanju knjižnice. 

Ustrezna promocija dejavnosti bo pritegnila najširši možni krog uporabnikov. Kot kulturno, 

informacijsko, izobraževalno ter komunikacijsko središče bo imela knjižnica vse 

pomembnejšo vlogo v procesu vseživljenjskega učenja. Poleg klasičnih nalog (izposoja 

gradiva, promocija in spodbujanje branja) bomo sledili vsem sodobnim potrebam 

uporabnikov in zahtevam okolja (novi mediji in informacijski viri, izobraževanje, 

informacijska pismenost, občutek za lokalno, podpiranje etnične, kulturne in jezikovne 

raznolikosti, druženje). Prizadevamo si, da knjižnica vseskozi nudi vzpodbudno okolje za 

raznovrstne dejavnosti vseh obiskovalcev in ustrezno pripomore k družbenemu, kultu rnemu, 

socialnemu, turističnemu in tudi gospodarskemu razvoju okolja v katerem deluje.  

Ostati želimo prijazna knjižnica, ki bo vsem uporabnikom še naprej dvigovala kvaliteto 

življenja, omogočala izobraževanje in še prijetneje izpolnjevala prosti čas.  

3.1. TEMELJNE VREDNOTE KNJIŽNICE 

Zavedamo se, da je zagotovo najpomembnejša in najvišja vrednota zadovoljevanje potreb 

širokega kroga uporabnikov. Skladno s finančnimi možnostmi načrtujemo izboljšave ter 

posodabljamo knjižnične in informacijske storitve. 

Kar zadeva vrednote na širši, povezovalni ravni, torej vrednote knjižnice kot organizacije, je 

na prvem mestu spoštovanje slovenske pisne kulturne in znanstvene dediščine. Knjižnica bo 

zato premišljeno dopolnjevala in ohranjala ter skrbno varovala svojo bogato zbirko gradiva 

na vseh nosilcih zapisov tudi za prihodnje rodove. 

Zavedamo se, da odnos zaposlenih v knjižnici do uporabnikov in do sodelavcev temelji na 

enakopravnem in nepristranskem pristopu k vsem in vsakomur posebej, na spoštovanju 
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človeka kot posameznika na človeški in strokovni ravni ter na spoštovanju njegove 

zasebnosti tako glede osebnih podatkov kot iskanih gradiv in informacij. 

Obenem si prizadevamo, da bi knjižnica ne bila le prostor za učenje, študij in iskanje raznih 

informacij, ampak tudi središče za sproščeno medsebojno izmenjavo mnenj, izkušenj, 

kakovostnih kulturnih doživetij, prostor, kjer bi obiskovalci preživljali  tudi svoj prosti čas. 

Knjižnica Franca Ksavra Meška ohranja in neguje naslednje vrednote: 

 kakovostne storitve, 

 strokovnost, 

 pozitivne medosebne odnose, 

 zadovoljstvo uporabnikov, 

 spoštljiv odnos do kulturne dediščine. 
 

3.1.1. Dejavnost knjižnice 

Po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l., št. 73/2003) 

so natančno opredeljene dejavnosti, ki jih Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož izvaja. 

Dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja v javnem interesu kot javno službo, so:  

 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,  
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 organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice. 

3.2. OCENA STANJA KNJIŽNICE 

Prednosti knjižnice: 

 prijazen in strokoven kader, 

 obsežna in raznovrstna knjižnična zbirka, 

 zagotavljanje dostopa do drugih zbirk, 

 pozitivni odzivi uporabnikov. 

Slabosti knjižnice: 

 nevzpostavljen sistem varovanja gradiva, 

 pomanjkanje zadostnega števila strokovnih delavcev, 

 zmanjšano financiranje iz državnega proračuna, 

 odročna lokacija na kateri se bomo morala knjižnica šele afirmirati. 

3.3. RAZLOGI ZA OBLIKOVANJE STRATEŠKEGA NAČRTA 

Razlogi, ki so vodili knjižnico k izdelavi strateškega načrta, so na eni strani zakonske 

narave (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 96/02 s 

spremembami) predpisuje za javne zavode na področju kulture obveznost oblikovanja 

strateških smernic delovanja. Potekla je pa tudi veljavnost obstoječega strateškega načrta 

zavoda. 

Na drugi strani pa knjižnica potrebuje strateški načrt zaradi: 

 potrebe po opredelitvi jasne usmeritve v prihodnosti in vnaprejšnji pripravi na nove 
izzive in morebitne težave, s katerimi se bo morala soočiti, 

 prepoznavanja prihodnjih sprememb v okolju, na katere se bo morala pravočasno in 

pravilno odzivati, 

 pravočasnega odzivanja na spreminjajoče se potrebe, želje in pričakovanja  
uporabnikov, 

 pričakovanega realnega zmanjševanja sredstev za javne službe ter potrebe po 

učinkoviti izrabi virov in ustvarjanju večjega deleža lastnega prihodka, 

 nujnosti opredelitve prioritetnih ciljev po področjih delovanja, na katere se bo 
knjižnica usmerila, če bodo finančni viri nižji od načrtovanih, 

 potrebe po spreminjanju organizacijske strukture zaradi razvoja knjižnice, 

 potrebe po spremljanju uspešnosti delovanja, 

 potrebe po motiviranju zaposlenih in izgrajevanju organizacijske kulture, usmerjene k 
skupnim ciljem in vrednotam. 
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4. STRATEŠKE USMERITVE 2015 - 2019 

4.1.  UPORABNIKI IN DOSTOPNOST KNJIŽNICE TER KNJIŽNIČNIH STORITEV 

Z ustanovitvijo novih občin se je intenzivneje pojavila potreba po uvedbi krajevnih knjižnic v 

občinah Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Slednja odp ira vrata v prvi polovici leta 2015. 

Potreba po vzpostavitvi krajevnih knjižnic se kaže tudi v drugih večjih krajevnih središčih. Kot 

določa knjižničarska zakonodaja, v krajih, ki tvorijo zaključeno celoto z več kot 1.500 

prebivalci ali pa so več kot 4 km oddaljeni od osrednje knjižnice, osrednja splošna knjižnica 

organizira izposojevališča oz. krajevne knjižnice. V letu 2016 načrtujemo vzpostavitev 

delovanja krajevne knjižnice tudi v Ivanjkovcih. Na podlagi analiziranja potreb skupin in 

posameznikov v okolju ter demografskih podatkov v lokalni skupnosti bomo izdelali profil 

enote, ki bo omogočal ciljano nabavo gradiva in s tem racionalno rabo virov. Knjižnica bo 

ustrezno, v skladu s priporočili stroke, uredila primerno zbirko in jo ponudila občanom za 

izposojo. Izposojo in dejavnost v krajevnih knjižnicah bo začela knjižnica izvajati, ko se bo 

primerno kadrovsko okrepila. 

Knjižnica bo uporabnikom oziroma članom zagotavljala čim boljšo dostopnost knjižnične 

zbirke in drugih informacijskih virov ter kakovostne storitve tako v prostorih osrednje 

knjižnice kot tudi prostorih organizacijskih enot. 

Pri tem si bomo pomagali s skrbno načrtovanimi cilji in strategijami: 

Uporabniki – cilj in strategija  

Pri svojem strokovnem delovanju bo knjižnica usmerjena na kontinuirano ugotavljanje in 

zadovoljevanje potreb aktivnih in potencialnih uporabnikov. 

Ključne podporne aktivnosti: 

 selekcija storitev, ki jih bo knjižnica izvajala, opredelitev ciljnih skupin potencialnih 
uporabnikov in prioritet pri uresničevanju njihovih potreb, 

 upoštevanje potreb uporabnikov oziroma članov s posebnimi potrebami.  

Dostopnost knjižnice - cilj in strategija  

Knjižnica bo intenzivno razvijala dostop do svojih storitev in virov, ne le preko razširitve 

knjižnične mreže, tudi preko interneta, saj želimo zagotavljati hitro in učinkovito 

dostopnost. 
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Ključne podporne aktivnosti: 

 zagotavljanje čim več obstoječih storitev v elektronski obliki preko interneta in 
izvajanje aktivnosti za povečanje števila obiskovalcev knjižnice na daljavo,  

 posodabljanje programske, računalniške in komunikacijske tehnologije za podporo 
dostopa in uporabe knjižničnih storitev na daljavo. 

Knjižnične storitve - cilj in strategija  

Knjižnica bo pri delu z uporabniki oziroma člani spoštovala načela intelektualne svobode 

ter pravice uporabnikov oziroma članov, ki izhajajo iz predpisov s področja varovanja 

človekovih pravic in varovanja osebnih podatkov. 

Ključne podporne aktivnosti: 

 izdelava pisne politike o dostopnosti in uporabi knjižnice in knjižničnih storitev,  

 varovanje zasebnosti uporabnikov, 

 stalno izobraževanje zaposlenih o predpisih s področja varovanja intelektualne 

svobode, človekovih pravic ter avtorskih in sorodnih pravic. 

4.2. ČLANI KNJIŽNICE 

V letu 2013 je imela knjižnica 2.831 aktivnih članov svojega območja ali 16,9 % vsega 

prebivalstva svojega območja.  

Prikaz rasti želenega strateškega načrta števila članov po letih glede na trend naraščanja:  

Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Število 

članov 

2.717 2.831 2.888 2.900 2.950 2.980 3.000 3.020 

Delež v % 

preb. 

16,2 16,9 17,4 17,5 17,8 18,0 18,1 18,2 

Izračunan je odstotek rasti števila aktivnih članov in glede na predvidevanja so razmerno 

naraščajoč do leta 2019. Računamo, da bi do leta 2019 dosegli 18,2 % vključenost 

prebivalstva. 
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Člani  - cilj in strategija  

Knjižnica si bo prizadevala za porast članstva in čim večjo vključenost prebivalstva svojega 

območja v aktivnosti knjižnice z: 

 vključevanjem čim večjega števila predšolskih in šoloobveznih otrok v aktivnosti in 
prireditve knjižnice, 

 prizadevanjem za porast števila članstva med zaposlenimi in upokojenci z raznovrstno 
ponudbo kulturnih prireditev in spremljajočih dejavnosti in se po svojih najboljših 
močeh trudila postopoma približevati želenemu odstotku članstva določenega v 
standardih za splošne knjižnice. 

4.3. OBISK IN IZPOSOJA GRADIVA 

Primarno poslanstvo knjižnice kljub skokovito napredujoči informacijski tehnologiji še vedno 

ostaja izposoja knjižnega gradiva. Knjižnica sledi in v svojo zbirko uvršča tudi vse nove oblike 

nosilcev zapisov in omogoča izposojo ter dostop do celotnega knjižničnega gradiva 

prvenstveno vsem občanom občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.  

K povečanju članstva, obiska in izposoje bo pripomogla tudi raznovrstnost, pestrost in dobra 

priprava ter izvedba projektov za vse ciljne skupine uporabnikov. Kljub staranju prebivalstva 

se prvenstveno še naprej obračamo k mlademu uporabniku in ga v knjižnico pripeljemo že v 

najzgodnejši, to je predšolski dobi. Sprotno ga bibliopedagoško vzgajamo, širimo bralno 

kulturo, razvijamo v zvestega uporabnika vseh naših storitev ter ga ohranjamo kot 

uporabnika skozi vsa starostna obdobja. 

Spremljanje demografskega gibanja v lokalnem okolju narekuje tudi ustrezno nabavno 

politiko, projekte mladinskega oddelka in oddelka za odrasle uporabnike. Načrtujemo, da se 

bo izposoja knjižničnega gradiva letno povečevala za 1 %. Proti plačilu, kot ga določa cenik, 

bomo še naprej izvajali medknjižnično izposojo gradiva vsem zainteresiranim uporabnikom in 

nudili gradivo naše knjižnice preko medknjižnične izposoje vsem slovenskim knjižnicam. 

S preselitvijo knjižnice se poveča število delovnih mest za uporabnike z dostopom do 

interneta. Teh bo v letu 2015 v osrednji knjižnici 8, v krajevnih knjižnicah pa 4. Večjo skrb 

bomo namenili uporabnikom s posebnimi potrebami. Poskrbeli bomo za slabovidne, ki jih s 

primernimi gradivi privabimo v  knjižnico.  

Prenove je potrebna spletna stran knjižnice. Ta igra v poslovanju knjižnice vedno večjo vlogo. 

Določi se skrbnik te, ki mora prvenstveno skrbeti za sprotno vnašanje vsebin. Plan prenove je 

leto 2016. 
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S ciljem doseči poslovno odličnost, bomo v načrtovanem obdobju izvedli tudi merjenje 

zadovoljstva uporabnikov nad našimi storitvami. Analiza rezultatov ankete nam bo 

narekovala odpraviti morebitne pomanjkljivosti v poslovanju in zadovoljiti tudi 

zahtevnejšega uporabnika knjižničnih storitev.  

Znatno se poveča obisk zaradi prireditev in obiska čitalnice. 

4.3.1. Medknjižnična izposoja 

Medknjižnična izposoja iz leta v leto narašča. Tako kot si naša knjižnica izposoja različno 

strokovno gradivo, tako si gradivo od nas izposojajo tudi številne druge knjižnice v Sloveniji. 

Cilj in strategija 

V letih 2015 - 2019 želimo zagotoviti vsem našim uporabnikom dostop tudi do tistega 

gradiva, ki ga sami nimamo in ga zato pridobivamo od drugod. 

Zato se je potrebno: 

 kontinuirano in glede na potrebe uporabnikov truditi, da bodo vsi dobili vso gradivo, 

ki ga potrebujejo, četudi ga v naši knjižnici nimamo. Z zaznavo potreb po 
medknjižnični izposoji si bomo lahko pomagali tudi pri nabavi gradiva, saj bomo 
marsikatero knjigo, ki jo naši občani potrebujejo, tudi kupili. 
  
 
 

4.4. GRADIVO IN IZGRADNJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE  

Knjižnica pridobiva gradivo z nakupom in darovi.  Temeljno zalogo bomo do leta 2019 

povečali na 115.000 enot. Število enot knjižnega gradiva bo znašalo 6,9 enot na prebivalca 

območja, ki ga knjižnica pokriva in bo ustrezalo vsem predpisanim normativom. Število enot 

neknjižnega gradiva bo okrog 13.000. Na prebivalca območja bo to znašalo 0,78 izvodov. 

Knjižnica bo imela letno 140 tekočih naslovov serijskih publikacij. 

Letno bo knjižnica za nakup novih gradiv pridobivala približno 70.000 EUR. Občine bodo 

prispevale približno 70 % omenjenega zneska. 2 % letne nabave gradiva bo krila knjižnica iz 

lastnih sredstev, 28 % sredstev za nakup gradiva si bo knjižnica pridobila s prijavam i na 

projektni razpis za nakup knjižničnih gradiv, ki jih vsakoletno razpisuje Ministrstvo za kulturo. 

Letni prirast nakupa knjižničnega gradiva je v letu 2013 znašal 3.400 enot.  V letu 2015 se 

načrtuje letni nakup 4.200 enot gradiva, od tega za osrednjo knjižnico 3.400 enot in 400 enot 

za posamezno organizacijsko enoto knjižnice. V naslednjih letih se ob vzpostavitvi nove 
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organizacijske enote nakup poveča, saj se tudi za to enoto namenijo dodatna sredstva. 

Ustrezno s strokovnimi priporočili se v zbirke organizacijskih enot umestijo tudi serijske 

publikacije in neknjižno gradivo. 

Knjižnica vodi takšno nabavno politiko, ki zadovoljuje potrebe vseh kategorij uporabnikov. Po 

odprtju krajevnih knjižnic bomo temu prilagajali tudi nabavo gradiva. Še naprej si 

prizadevamo, da v osrednji knjižnici zbirko dopolnjujemo z raznovrstnimi novitetami, v zbirke 

krajevnih knjižnic pa uvrščamo aktualno strokovno gradivo in kvalitetno leposlovje. Sama 

nabava gradiva se bo prilagajala zahtevam nabavne politike, ki je vsakoletno začrtana v 

dokumentu letnega nakupa knjižničnega gradiva. Ta se pripravi ob vsakoletnem 

neposrednem pozivu Ministrstva za kulturo slovenskim splošnim knjižnicam, ki  predložijo 

svoje predloge za nakup knjižničnih gradiv. Knjižne police še naprej bogatimo z literaturo, po 

kateri je največ povpraševanja, seveda v skladu z zakonodajo, ki predpisuje, da mora zbirka 

novega gradiva biti sestavljena iz 60 % strokovnega in 40 % leposlovnega gradiva, po drugem 

kriteriju pa 70 % gradiva namenjenega odraslim, 30 % pa mladini. 

Knjižnica bo poskrbela za zadovoljivo število izvodov gradiva, ki ga dijaki in osnovnošolci 

potrebujejo za obvezno čtivo in razna tekmovanja ter bo spremljala tudi potrebe študentov. 

V knjižnično zbirko bomo uvrščali večino kvalitetnega leposlovja, ki letno izhaja v slovenskem 

jeziku. V skladu z željami uporabnikov kupujemo tiste naslove serijskih publikacij po katerih 

je v lokalni skupnosti največje povpraševanje. Pri nabavi glasbenih zgoščenk upoštevamo 

tudi želje uporabnikov. Sledimo nabavi filmskega gradiva kot ga predvidevajo izhodišča in 

predvideni ukrepi iz najnovejše resolucije o nacionalnem kulturnem programu za področje 

knjižničarstva. 

Informacijski tehnologiji bomo posvečali kar se da velik pomen in se vse bolj usmerjali k 

nudenju novih storitev kot sta dostopa do elektronskih virov in digitalnih zbirk. Večjega 

pomena bo oblikovanje domoznanskih zbirk v krajevnih knjižnicah. S pomočjo osrednje 

območne knjižnice bi želeti zbrano gradivo v večji meri tudi digitalizirati in vsej zainteresirani 

javnosti preko naše spletne strani omogočali dostop tudi do tega gradiva.  

Naše aktivnosti bodo v prihodnosti usmerjene tudi v pripravo dokumenta srednjeročne vizije 

nabavne politike, s katerim bomo opredelili strateško politiko nabave. 

Letni prirast knjižničnega gradiva - cilj in strategija 

Vseskozi bomo konstantno spremljali potrebe po gradivu v okolju, ki ga s svojo dejavnostjo 

pokrivamo.  V zbirko poleg slovenskih izdaj umeščamo tudi kvalitetno tuje leposlovje v večini 
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v hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku. V hrvaškem jeziku so to predvsem nove izdaje 

sodobnih hrvaških piscev. Le posamezni izvodi so tudi v drugih tujih jezikih.  

 

4.5. UREDITEV GRADIVA 

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

postavitev bo v celoti podrejena zahtevam preurejene stavbe bivšega otroškega vrtca. Razne 

literarne zvrsti mladinske proze, prav tako proze, ki je namenjena odraslim bodo združene. 

Za ločevanje in lažji izbor bo na vsaki knjigi tudi barvna nalepka, ki bo poleg postav itvenega 

UDK-ja jasno označevala posamezno literarno zvrst. S tem želimo, da bralci na novo odkrijejo 

posamezna dela določenih avtorjev, po katerih zaradi razpršene postavitve po posameznih 

literarnih zvrsteh doslej niso posegali. Iskanje leposlovja bo olajšano tudi mladini. 

Preglednejša in dobro označena postavitev bo uporabnikom pri izbiri gradiva ponujala večjo 

svobodo. Z namestitvijo novih knjižnih opornikov in črkovnih oznak bomo poskrbeli tudi za 

preglednejšo signalizacijo na vseh oddelkih.  Po preselitvi se pregledno uredijo tudi zbirke 

neknjižnega gradiva. 

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. Knjižnica si bo v omenjenem obdobju prizadevala za 

vzpostavitev varovanja celotnega knjižničnega gradiva in morebitnem sofinanciranju iz 

državnega proračuna vzpostavila tudi knjigomat.  

Takoj po odprtju osrednje knjižnice se v letu 2015 pospešeno pripravi še gradivo za novo 

krajevno knjižnico pri Svetem Tomažu. Dvojnice iz fonda 2.000 darovanih knjig slovenskih 

splošnih knjižnic se obdelajo tudi za nastajajočo krajevno knjižnico v Ivanjkovcih.  V enoti se 

preselijo tudi določena gradiva s prostega pristopa in delno tudi arhiva.  

V letu 2015 se izvede tudi knjižnična inventura v osrednji knjižnici.  

4.5.1. Izločanje in odpis gradiva  

Preselitev in postavitev gradiva v novih prostorih je tudi priložnost za pregled celotne zbirke 

in izločitev neaktualnega gradiva. Tudi ormoška knjižnica se zaveda, da obseg zbirke glede na 

število prebivalstva območja, ki ga knjižnica z dejavnostjo pokriva, ne more več skokovito 

naraščati. Zbirko je potrebno vzdrževati in jo vsakoletno aktualizirati. Zastarelo in neaktualno 

gradivo bo potrebno redno izločati in odpisovati. Komisija za izločanje in odpis gradiv se pri 

odpisu gradiv ravna po priporočilih, ki so navedena v Priročniku za izločanje  in odpis 
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knjižničnega gradiva, ki jih je pripravil NUK, temeljijo pa na Zakonu o knjižničarstvu in po 

Navodilih za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (Ljubljana, 2003). Predvideva se letni 

odpis 1.000 enot gradiva. 

Gradiva, ki se sicer ne obračajo dovolj frekventno, so pa za zbirko pomembna, se umaknejo v 

arhiv. Knjižnica poišče nove dovolj velike prostore knjižničnega depoja, kjer bosta lahko 

združena oba zdajšnja arhiva. 

4.5.2. Obdelava gradiva 

Obdelava gradiva se vrši v osrednji knjižnici. Gradivo, ki ga knjižnica pridobi z nakupom in 

darovi strokovni delavci takoj sproti strokovno obdelajo, tako da ga je moč uporabnikom 

sorazmerno hitro uporabljati  in dobiti za izposojo na dom.  Strokovno obdelana je tudi 

periodika, ki jo knjižnica hrani dalj časa. 

Cilj – strategija: Takojšnja in učinkovita obdelava pridobljenega gradiva ter zagotavljanje 

hitre in popolne informacije o virih uporabnikom oziroma članom: 

 zagotavljanje sprotne obdelave rednega dotoka gradiva, 

 odpravljanje zaostankov pri obdelavi gradiva, 

 izboljšanje kakovosti in povečanje učinkovitosti obdelave gradiva z nadaljnjo 
racionalizacijo sistema obdelave in usposabljanjem kadrov, 

 izobraževanje zaposlenih za obdelavo elektronskih publikacij, drobnega tiska, 
plakatov, razglednic …, 

 zagotavljanje kadrovskih in tehnoloških pogojev za obdelavo naraščajočega obsega 
elektronskih oziroma digitalnih virov. 

4.5.3. Način in kakovost varovanja gradiva v obdobju 2015 - 2019: 

Način in kakovost varovanja knjižničnega gradiva si želimo izvajati tudi v prihodnje tako, kot 

smo ga izvajali doslej, predvsem pa si bomo prizadevali: 

 pridobiti dodatna sredstva za varovanje, zaščito in trajno ohranjanje gradiv,  

 pridobiti dodatna namenska sredstva za prenos zapisov na obstojnejše nosilce zapisa 
(digitalizacija), 

 vzpodbuditi skrb in občutek knjižničnih delavcev za varovanje in zaščito gradiva, 

 oblikovanje kriterijev za določanje prioritet pri zaščiti neknjižnega gradiva,  

 izboljšanje varovanja gradiva za preprečevanje kraj, uničenja ali namernega 

poškodovanja, 

 vključevanje zaposlenih v izobraževanje za projekte s področja ohranjanja pisne 
kulturne dediščine. 
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4.6. ČLOVEŠKI VIRI - KADRI 

Z zagotavljanjem ustreznih kadrovskih pogojev za delo, z učinkovito notranjo organizacijo in s 

skrbjo za razvoj kadrov bo knjižnica ustvarjala pozitivno organizacijsko kulturo in spodbujala 

kakovostne storitve. Stremimo k temu, da zagotavljamo še naprej spodbudno delovno 

okolje, v katerem lahko uresničimo svoje strokovne ambicije, razvijamo svoje kompetence in 

vplivamo na uresničitev ciljev knjižnice. Prizadevamo si, da je zaposleni kader kreativen, 

inovativen, samozavesten in pri delu samostojen. Zaposleni so sposobni odločati, sodelovati 

v timih in znajo delati z uporabniki. 

Načrt zasedbe delovnih mest v letih 2015-2019 

ZASEDBA 

DELOVNEGA MESTA 

Stopnja 

izobrazbe 

Število 
sistemiziranih 
delovnih mest 

2014 

Predlog 
sistemiziranih 

delovnih mest v 

2015 

 

1. STROKOVNI DELAVCI 

  Knjižničar V. 1 1  

  Višji knjižničar VI. 1 1  

  Bibliotekar VII. 3,90 6  

  Skupaj  5,90 8  

2. DRUGI ZAPOSLENI 

  Računovodsko-
pisarniški     referent 

VI. 1 0,50  

  Knjižnični 
manipulant 

IV. 1 1  

  Čistilka III. 0,75 1  

Informatik VII. 0 0,50  

  Direktor VII. 0,70 0,70  

  Skupaj  3,45 3,70  

SKUPAJ  9,35 11,70  

MINIMALNI POGOJ (pravilnik) 12,14 

Standardi strokovni delavci 8,84 

Standardi drugi delavci 5,08 

STANDARDI SKUPAJ 13,92 

Prizadevamo si doseči kadrovsko zasedbo kot jo določa Pravilnik o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe. 
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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 izpoln jevanje 

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. 

 

4.6.1. Kadrovski načrt   

Po potrebi se z dinamiko vzpostavljanja organizacijskih enot dodatno sistemizirajo delovna 

mesta bibliotekarjev.  

V knjižnici se bodo opravljala tudi javna dela vse dokler bo Zavod RS izvajal omenjeni 

program. Stroške dela bo poleg Zavoda za zaposlovanje pokrivala občina Ormož ali morebiti 

v skladu dogovorom tudi katera druga občina ustanoviteljica zavoda.    

V načrtovanem obdobju se knjižnica trudi čim bolj približati kadrovski  zasedbi glede na 

predpisane standarde, ki bi naj začeli veljati v letu 2015, veljavnost je pa podaljšana. Po teh 

bi morala ormoška knjižnica skupaj s krajevnimi knjižnicami imeti zaposlenih kar 13,92 redno 

zaposlenih delavcev, in sicer: 

 8,84 strokovnih delavcev, 

 1,69 manipulativnega delavca, 

 0,70 informatika za vrzdrževanje računalniške mreže, 

 1,69 računovodsko–administrativnega delavca, 

 1 direktorja. 

Kadri - cilj in strategija 

Zaposleni so kapital, investicija in naložba knjižnice, zato bo ustreznemu kadrovanju 

namenjena posebna pozornost. Tudi v bodoče bomo zagotavljali in skrbeli za izobraževanje 

ter razvoj kadrov. 

Ključne podporne aktivnosti bodo: 



   Strateški načrt Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 2015 - 2019 

19 

 zagotavljanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih z udeležbo na 
izobraževanjih doma in sprotno izobraževanje in seznanjanje z novostmi v stroki na 
delovnem mestu, 

 izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za nove tehnologije in načine dela v 
digitalni knjižnici in spletnem okolju, 

 načrtno izgrajevanje organizacijske kulture knjižnice (usmerjenost zaposlenih na 
uporabnike, odprtost za spremembe, spodbujanje iniciativnosti zaposlenih, 

integracija in identifikacija), 

 vzpostavitev sistema za spremljanje delovne uspešnosti, nagrajevanja in 
napredovanja za kakovostno in vestno opravljanje dela ter sistema motivacije z 
uporabo nematerialnih in materialnih motivatorjev, 

 nadaljevanje dosedanjega usposabljanja novo zaposlenih (kroženje in seznanjanje z 
delom po oddelkih knjižnice ob vstopu v službo), 

 izboljšanje komunikacije na vseh ravneh ter spodbujanje osebnih oziroma 
neformalnih stikov med zaposlenimi. 

Po potrebi se bodo zaposleni izobraževali na tečajih, ki jih organizirata za potrebe  dela v 

knjižnici IZUM in NUK. Udeleževali se bomo tudi drugih oblik permanentnega izobraževanja, 

ki lahko pomagajo pri boljšem delu v knjižnici. Praviloma bodo to izobraževanja, ki jih 

organizirajo slovenske knjižnice, bibliotekarska društva idr.  Okviren  letni program 

izobraževanja pripravimo, ko IZUM in NUK objavita razpisane programe za tekoče leto. Pri 

načrtovanju izobraževanj v naslednjem letu bodo imeli prednost delavci, ki se niso 

udeleževali izobraževanj v predhodnem letu. 

Enako kot do sedaj bo potrebno skrbeti za načrtno usposabljanje zaposlenih na področjih, 

kjer je potrebno znanje nadgrajevati, oziroma na področjih, kjer prihaja do večjih sprememb. 

Tako bomo v okviru finančnih možnosti zaposlenim za potrebe delovnega mesta omogočali 

vse oblike strokovnega izpopolnjevanja. 

Kot vemo, potrebe uporabnikov rastejo tako kvantitativno kot kvalitativno. Splošna praksa 

dokazuje, da v kolikor kader in prostor nista v sozvočju, lahko pričakujemo manj ugodne 

rezultate, še zlasti pa je zaskrbljujoč nezadovoljen uporabnik. 

Zaposleni bodo napredovali tudi v strokovne nazive v skladu s Pravilnikom o napredovanju v 

strokovne nazive v knjižnični dejavnosti. Zaposlenim se nudi spodbudno delovno okolje, v 

katerem lahko uresničujejo svoje strokovne ambicije in z entuziazmom vplivajo na 

uresničitev ciljev knjižnice.  
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4.7. PRIREDITVE IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ZAVODI 

Knjižnica kot pomembno kulturno središče, organizira različne kulturne prireditve, ki v 

največji meri promovirajo knjižnično zbirko in privabijo v knjižnične prostore vse kategorije 

uporabnikov. Raznovrstni knjižnični dogodki bodo znatno pripomogli k afirmaciji knjižnice na 

novi lokaciji, prav tako k revitalizaciji mestnega dela, kjer se knjižnica nahaja. V goste 

povabimo kar največ kvalitetnih in tudi znanih kulturnih ustvarjalcev. Iščemo nove oblike 

prireditev, ki privabijo tudi uporabnike, ki prireditev do zdaj niso obiskovali.  

Mladinski oddelek bo pripravljal pravljične in bibliopedagoške ure ter različne aktivnosti za 

mladino  (različne ustvarjalne delavnice, predstave, projekte za vzpodbujanje branja pri 

mladih uporabnikih,  knjižne kvize itd.). Za odrasle uporabnike organiziramo literarne večere, 

to je pogovore o literarnih delih in ustvarjalcih, predstavitve strokovnih knjig z gostovanji 

avtorjev, multikulturne dogodke, ki promovirajo različne vrste knjižničnih gradiv. Na te 

prireditve s povečano publiciteto pritegnemo večje število obiskovalcev. Projekte, v katere se 

knjižnica občasno vključuje, predstavljamo javnosti na kar se da zanimiv način (preko 

medijev, s posebnimi prireditvami).  

Knjižnični dogodki - cilji in strategije 

Obdržati visoko število prireditev za odrasle in otroke ter mladino oziroma to število še 

povečati, za kar je potrebno: 

 pridobiti še več sredstev za izvedbo teh prireditev, 

 pravljice predstaviti tudi izven naših prostorov, predvsem v osnovnih šolah in vrtcih, 

 v kolektivu identificirati še enega zaposlenega, ki se bo izobraževal in posvetil 
prireditveni dejavnosti za odrasle uporabnike, 

 prirejati literarne večere, potopisna predavanja, strokovna predavanja, knjižne 
razstave, predstavitve knjig ter dramske in glasbene predstave, 

 skrbeti za dobro promocijo vseh prireditev, 

 skrbeti za permanentno izobraževanje strokovnih delavcev za pripravo prireditev.  

 

Pri oblikovanju ponudbe sodelujemo tudi z drugimi zavodi v občinah, še posebej z 

mladinskim centrom in muzejem, prav tako z vzgojno-izobraževalnimi zavodi za mladino in 

odrasle. Strokovne stike s ptujsko knjižnico še naprej negujemo in izvajamo skupne projekte.  

Kot osrednja območna knjižnica nam ta nudi strokovno pomoč. Knjižnica išče in se povezuje 

tudi z morebitnimi drugimi partnerji v raznih projektih, kjer lahko pridobi za svojo dejavnost 

dodatna sredstva. 
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4.8. POPULARIZACIJA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI IN ZBIRKE  

Knjižnica bo načrtno izgrajevala svojo javno podobo, skrbela za promocijo svoje dejav nosti in 

za marketing svojih proizvodov in storitev. 

Javna podoba - cilj in strategija  

Knjižnica postane uporabnikom in širšemu okolju še prijaznejša. 

Ključne podporne aktivnosti: 

 strokovno usposobljeni, široko kompetenten, razgledan strokovni delavec, 

 zagotavljanje storitev in proizvodov, ki bodo upoštevali potrebe različnih skupin 
uporabnikov, 

 redno ugotavljanje potreb sedanjih in potencialnih uporabnikov, 

 odpravljanje ovir (fizične, jezikovne, kulturne), ki ovirajo uporabo knjižnice in njenih 
storitev, 

 izboljšanje veščin komuniciranja tistih zaposlenih, ki delajo neposredno z uporabniki 

in povečanje njihove občutljivosti za potrebe uporabnikov, 

 promocija bo temeljila na poudarjanju vloge knjižnice kot dejavnika odprte in 
demokratične družbe, 

 okrepitev promocije s sodelovanjem s partnerji s področja kulture in širše družbe 
(npr. z muzeji ipd.), 

 skrb za zunanjo podobo in vedenje zaposlenih (urejenost, komunikativnost, 
prijaznost), 

 izboljšanje vizualne in vsebinske predstavitve knjižnice na spletni strani,  

 oblikovanje celostne podobe knjižnice, izdelava promocijskega gradiva z logotipom 
knjižnice, 

 ustanovitev kluba prijateljev in podpornikov knjižnice, 

 spodbujanje publicistične dejavnosti zaposlenih, aktivne udeležbe na strokovnih 
srečanjih, delovanja v strokovnih društvih in združenjih ter njihovo angažiranje v 
kulturi, 

 organizacija obiskov znanih osebnosti. 

Promocija knjižnice in knjižnične zbirke - cilj in strategija  

Za večjo uporabo knjižnične zbirke in podobo ter vidnost knjižnice v javnosti, bo knjižnica 

načrtno skrbela za njeno predstavljanje širši javnosti z naslednjimi strategijami:  

 predstavljanje knjižnične zbirke s klasičnimi razstavami, obiski zbirk in virtualnimi 
razstavami (predstavitvami) na spletu, 

 predstavljanje knjižnične zbirke prek kulturnih prireditev v knjižnici, 

 predstavljanje knjižničnih zbirk, novitet in dogodkov knjižnice preko obveščanja v 

lokalnih medijih, 
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 organizacija knjižnične in knjižne vzgoje za skupine dijakov v okviru projektnega dela,  

 organizacija novih oblik vodenih ogledov in predstavitev knjižnice za različne skupine 
(npr. družinski ali šolski obisk knjižnice, interaktivni spletni vodič po knjižnici).  

V knjižnici se bodo še naprej izdelovali mesečni seznami novosti, ki jih bo knjižnica 

razpošiljala na različne naslove ustanov, šol, zavodov, podjetij in druge zainteresirane 

javnosti, kot tudi nekaterih posameznikov. Za popularizacijo gradiva in dejavnosti bo 

knjižnica uporabljala svojo domačo spletno stran. Na lokalnem radiu bo predhodno najavljala 

širok spekter svojih prireditev in o njih poročala v lokalnih utripih. Prireditve bo nenehno 

oglaševala tudi na Radiu Ptuj, Štajerskem tedniku in v časniku Večer. Zaposleni bodo poročali 

o projektih in popularizirali knjižnično dejavnosti tudi v lokalnem časopisju (Ormoške novice, 

Sredica, biltenu Občine Sveti Tomaž). Z namenom popularizacije zbirke in dejavnosti bo 

knjižnica prisotna tudi na prireditvah, ki jih pripravljajo drugi okoliški zavodi, društva in druge 

pravne osebe. 

Knjižnica pripravi in izda Vodnik po knjižnici. Vodnik predstavi knjižnico v sliki in besedi in 

privabi v knjižnico nove člane. 

Komuniciranje - cilj in strategija  

Knjižnica bo vzpostavljala strateške odnose z vsemi dejavniki, zato bo spoznavala in 

komunicirala z različnimi javnostmi, ki jo obdajajo. 

Ključne podporne aktivnosti: 

 oblikovanje strategije komuniciranja z različnimi javnostmi, 

 izobraževanje zaposlenih za komuniciranje z uporabniki in javnostmi,  

 organizirano obveščanje množičnih medijev in javnosti (tiskovne konference, lokalne 

radijske in tv postaje, oblikovanje izjav za tisk, publikacije itd.), 

 aktivno sodelovanje z vsemi ključnimi knjižničnimi institucijami, 

 sklepanje strateških zvez z različnimi drugimi partnerji (tujimi, domačimi, 
neprofitnimi, profitnimi itd.), 

 pri sodelovanju z različnimi javnostmi izpostavljanje koristi, ki jih delovanje knjižnice 
prinaša okolju. 
 

 

4.9. PROSTORI IN OPREMA 

Splošne knjižnice, kot je Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, postajajo v zadnjih letih tudi 

informacijska središča. Uporabnik je vedno bolj zahteven in želi čim več informacij v čim 

krajšem času. Prav to mu omogoča računalniško-informacijski sistem, v katerega je vključena 

tudi ormoška knjižnica. Vendar pa je na tem področju potrebno v naslednjih letih postoriti še 
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marsikaj. Da bi informacije dobilo čim več ljudi, je potrebno, da ima knjižnica dovolj 

računalniških delovnih mest tako za zaposlene kot za uporabnike. 

 

4.9.1. Tehnična oprema knjižnice 

Knjižnica si bo prizadevala povečati obseg, izkoriščenost in dopolnitev tehnične opreme in 

njeno pravočasno posodabljanje. 

Tehnično oprema sestavlja: 

 reprodukcijska oprema (fotokopirni stroj, tiskalnik), 

 računalniška in komunikacijska oprema (PC-ji, modem, telefon, faks …), 

 avdiovizualna oprema (TV sprejemnik, DVD predvajalnik, projektor, CD predvajalnik 

…). 

V obdobju od 2015 - 2019 bo potrebno: 

 redno nadomeščati zastarelo opremo, 

 redno posodabljati programsko opremo, 

 zagotavljati finančna sredstva za kakovostno vzdrževanje in upravljanje računalniške 
in komunikacijske infrastrukture, 

 zagotavljati finančna sredstva za licence programske in strojne opreme. 

Ključne podporne aktivnosti: 

 izdelava analize razporejanja in uporabe sredstev po oddelkih in prilagoditev 
strateškemu načrtu, 

 priprava programa varčevanja in njegovega izvajanja ter povečanje motivacije 
zaposlenih za učinkovito porabo sredstev, 

 vpeljati uporabo zunanjih izvajalcev na področjih, kjer izvajanje dejavnosti ne prinaša 
pokrivanja stroškov s prihodki. 

Dopolnitev računalniške in komunikacijske opreme in njeno pravočasno posodabljanje. 

Ključne podporne aktivnosti: 

 oblikovanje načrta uvajanja novih tehnologij, računalniške in komunikacijske opreme,  

 redno nadomeščanje zastarele računalniške in komunikacijske opreme za zaposlene 

in uporabnike, 

 zagotavljanje sredstev za licence, 

 prenova spletne strani tako, da bo le-ta postala osrednji informacijski portal knjižnice. 

 

4.9.2. Investicije in vzdrževanje 
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Knjižnica si bo v prihodnjem obdobju prizadevala predvsem izboljšati pogoje za hranjenje in 

uporabo knjižničnega gradiva ter pogoje za izvajanje dejavnosti zaposlenih in za upo rabo 

knjižnice. 

Cilji in strategije - realizirati potrebo po pridobitvi in ureditvi knjižničnega depoja. 

 Dokončati bo treba vse nedokončane investicije kot je npr. ograja in druge 

pomanjkljivosti, ki se bodo na novi lokaciji kazale sprotno. 

 Potrebno je vzpostaviti varovanje gradiva in uvesti knjigomat. 

Zagotavljanje finančnih sredstev za potrebe novih investicij in vzdrževalnih del bo temeljilo 

na: 

 aktivnem sodelovanju z občinami ustanoviteljicami in Ministrstvom za kulturo ter 
drugimi akterji. 

 izboljšanju promocije vloge in pomena knjižnice kot dejavnika razvoja občin Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 

4.10. KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKI SISTEM  

Informacije posredujemo ustno, pisno, preko telefona in preko spleta. Uporabnikom nudimo 

pomoč pri znanstvenem raziskovanju, referatih, seminarskih, diplomskih in drugih nalogah. 

Cilj in strategija  

V obdobju 2015 - 2019 čim več informacij posredovati preko spleta in nuditi strokovno 

pomoč pri računalniškem poizvedovanju in iskanju knjižničnega gradiva v sistemu COBISS 

ter pri osnovah uporabe interneta. 

Zato je potrebno: 

 prenoviti in sprotno ažurirati spletno stran Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, 

 prevod ključnih delov spletne strani v angleški jezik, 

 permanentno izobraževanje zaposlenih in uporabnikov, 

 skrbeti za promocijo informacijskih storitev, 

 spodbujati uporabo servisa “Moja knjižnica”, 

 povečevati število računalniških mest. 

4.11. KRITIČNI DEJAVNIKI USPEHA 

Na uspešnost knjižnice pri doseganju strateških ciljev vplivajo naslednji kritični dejavniki. 

Kontinuirana podpora lokalne skupnosti: 
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 z zagotavljanjem potrebnih finančnih virov za izvajanje poslanstva knjižnice in 
zadovoljevanja potreb in pričakovanj njenih uporabnikov,  

 z zagotavljanjem ustreznih kadrovskih virov za izvajanje zakonsko določenih funkcij in 
nalog knjižnice. 
 

Podpora širše javnosti: 

 delovanju  in načrtom knjižnice, 

 vlogi knjižnice kot lokalno pomembne kulturne ustanove , 

 vlogi knjižnice kot ustvarjalke dodane vrednosti okolju. 
 

 
Primerna organizacijska in upravljavska struktura: 

 za podporo izvajanju strateških ciljev delovanju in načrtom knjižnice, 

 za učinkovito razporejanje sredstev, 

 za učinkovito izvajanje notranjih procesov, 

 za pravočasno odzivanje na spremenjene pogoje delovanja. 
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Učinkoviti in uspešni notranji procesi: 

 za podporo uresničevanju funkcij knjižnice, 

 za podporo uresničevanju potreb uporabnikov. 

 
Ustrezen management človeških virov: 

 za spodbujanje zavedanja zaposlenih o njihovi vlogi v zagotavljanju kakovosti storitev 
in proizvodov, 

 kot podpora razvoju, vključevanju in motiviranju  zaposlenih, 

 zaposlovanje strokovnih delavcev, ki so usmerjeni k skupnim ciljem in timskemu delu.  
 

Razumevanje potreb uporabnikov v spreminjajočem se okolju: 

 zagotavljanje relevantnih storitev in proizvodov v prihodnosti zaposlovanje novih 
strokovnih delavcev za doseganje organizacijske kulture, usmerjene k skupnim ciljem,  

 za aktivno vključevanje uporabnikov v spletne storitve knjižnice . 
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5. PRIČAKOVANI KONČNI REZULTATI OB URESNIČITVI 

STRATEŠKIH CILJEV  

Pričakovani končni rezultati so: 

 zadovoljni uporabniki in člani knjižnice, 

 pozitiven učinek knjižnice na razvoj kulture, izobraževanja in 
znanstvenoraziskovalnega dela v okolju, ki ga knjižnica s svojo dejavnostjo pokriva, 

 pozitivna ocena delovanja knjižnice s strani deležnikov knjižnice in ustvarjanje dobrih 
medsebojnih odnosov, 

 učinkovita notranja organizacija in notranji procesi, 

 strokovno usposobljeni, vestni in motivirani zaposleni, 

 prispevek k večji konkurenčnosti območja Prlekije, mesta Ormoža in celotnega 
območja delovanja 

 prispevek k razvoju in bogatenju kulture slovenskega prostora. 
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6. ZAKLJUČEK 

Realizacija začrtanega strateškega načrta je v veliki meri odvisna od finančne podlage, ki jo 

zagotavljajo občine ustanoviteljice. Smelo upamo, da bomo začrtano lahko izpeljali. 

Realizacija določenih kazalnikov uspešnosti poslovanja knjižnice temelji tudi na predpostavki, 

da knjižnica zaživi na novi lokaciji. Zavedati se moramo, da nadaljevanje gospodarske krize in 

recesija lahko posredno vplivata tudi na trend naraščanja ali tudi upadanja števila 

uporabnikov in članov. Ob vsem tem je pa potrebno opozoriti na proces depopulacije, katere 

posledica so pa stagniranje ali morebitno upadanje članstva in obiska uporabnikov. Najbolj 

negotov je ta predvsem pri mlajših generacijah uporabnikov, kjer je težje prepoznavati 

drugačno vedenje in drugačne vrednote. Tem uporabnikom bo potrebno namenjati posebno 

skrb in vlagati v zadovoljevanje njihovih potreb po branju, preživljanju prostega časa tudi v 

knjižnici, srečevanju z novimi tehnologijami itd. največ truda. Začrtani program širjenja 

bralne kulture, različnih dejavnosti vseživljenjskega učenja in izvajanja drugih projektov so pa 

v veliki meri odvisni tudi od kadrovske okrepitve. Brez nje začrtanega zagotovo ne bo možno 

izpeljati. 

Z realizacijo začrtanega bo Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož postala vodilen in sodoben 

kulturno - informacijsko-komunikacijski center v lokalni skupnosti, kamor uporabniki z 

veseljem prihajajo, da zadostijo svojim potrebam po izobraževanju, zabavi druženju  in 

preživljanju prostega časa. S svojimi storitvami bo še naprej igrala pomembno vlogo pri 

oblikovanju človekove zavesti, njegove kreativnosti in želje po znanju. 

 

 

 

Ormož, december 2014     Direktorica, Milica Šavora 

 

 

 

 

 


