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Ime uporabnika
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Kersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika:
38504385043850438504

Šifra dejavnosti:
91.01191.01191.01191.011

Matična številka:
3336905000333690500033369050003336905000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 18.525.96418.525.96418.525.96418.525.964 10.110.26710.110.26710.110.26710.110.267

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 713.475 710.293

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 351.109 335.358

02 NEPREMIČNINE 004 18.079.598 12.620.654

03 POPRAVEK VREDNOSTI
NEPREMIČNIN

005 512.321 3.503.832

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 26.179.961 25.495.932

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 25.590.365 24.882.549

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI

009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 6.725 5.127

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 1.225.8901.225.8901.225.8901.225.890 1.131.1431.131.1431.131.1431.131.143

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 10.432 12.602

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 664.124 377.107

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 3.716 3.120

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 125

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 513.441 704.108

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA

019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 34.177 34.081

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE

026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 19.751.85419.751.85419.751.85419.751.854 11.241.41011.241.41011.241.41011.241.410

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 763.024763.024763.024763.024 777.862777.862777.862777.862

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 442.804 537.924

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 154.137 134.927

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 75.118 92.099

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 6.957 6.663

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 84.008 6.249

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 18.988.83018.988.83018.988.83018.988.830 10.463.54810.463.54810.463.54810.463.548

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

047 23.603 1.983

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA
V JAVNIH SKLADIH

049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 18.814.482 10.342.254

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 150.745 119.311

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 19.751.85419.751.85419.751.85419.751.854 11.241.41011.241.41011.241.41011.241.410

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

061 0 0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 07.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Nataša Bajuk

Odgovorna oseba

mag. Teja Zorko

MD5: 147699B2F2838EF4C294E7E8C10228B1
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Ime uporabnika
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Kersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika:
38504385043850438504

Šifra dejavnosti:
91.01191.01191.01191.011

Matična številka:
3336905000333690500033369050003336905000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKI 401401401401 10.073.19010.073.19010.073.19010.073.190 9.524.8329.524.8329.524.8329.524.832

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

402402402402 10.066.91410.066.91410.066.91410.066.914 9.518.0039.518.0039.518.0039.518.003

A. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financ 403403403403 8.937.3448.937.3448.937.3448.937.344 8.426.0798.426.0798.426.0798.426.079

a. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnega
proračunaproračunaproračunaproračuna

404404404404 393.744393.744393.744393.744 384.324384.324384.324384.324

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo

405 146.124 148.384

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije

406 247.620 235.940

b. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskih
proračunovproračunovproračunovproračunov

407407407407 8.535.6008.535.6008.535.6008.535.600 8.012.1108.012.1108.012.1108.012.110

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za tekočo porabo

408 7.501.390 7.027.052

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za investicije

409 1.034.210 985.058

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanjazavarovanjazavarovanjazavarovanja

410410410410 0000 0000

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo

411 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije

412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov in
agencijagencijagencijagencij

413413413413 8.0008.0008.0008.000 8.0008.0008.0008.000

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za
tekočo porabo

414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za
investicije

415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
tekočo porabo

416 8.000 8.000

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
investicije

417 0 0

del 740del 740del 740del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov iz
naslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacij

418418418418 0000 0000

741741741741 f. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračuna
Evropske unijeEvropske unijeEvropske unijeEvropske unije

419419419419 0000 21.64521.64521.64521.645

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
javne službejavne službejavne službejavne službe

420420420420 1.129.5701.129.5701.129.5701.129.570 1.091.9241.091.9241.091.9241.091.924

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne službe

421 0 0

del 7102 Prejete obresti 422 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja
javne službe

424 1.129.570 1.091.924

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih
nesreč

428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGU

431431431431 6.2766.2766.2766.276 6.8296.8296.8296.829

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu

432 4.575 4.719

del 7102 Prejete obresti 433 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi
prihodki od premoženja

434 1.701 2.110

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

435 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz
izvajanja javne službe

436 0 0

II. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKI 437437437437 9.705.3399.705.3399.705.3399.705.339 9.303.9249.303.9249.303.9249.303.924

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

438438438438 9.705.3399.705.3399.705.3399.705.339 9.303.9249.303.9249.303.9249.303.924

A. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439439439439 5.451.2645.451.2645.451.2645.451.264 5.073.2405.073.2405.073.2405.073.240

del 4000 Plače in dodatki 440 4.689.165 4.507.429

del 4001 Regres za letni dopust 441 175.899 155.656

del 4002 Povračila in nadomestila 442 329.600 328.688

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 216.750 64.189

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 9.778 2.428

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 30.072 14.850

B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialno
varnostvarnostvarnostvarnost

447447447447 833.425833.425833.425833.425 751.926751.926751.926751.926

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

448 440.829 404.400

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 351.939 326.661

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 3.329 2.988

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 4.952 4.591

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

452 32.376 13.286
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

C. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve za
izvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službe

453453453453 2.169.9282.169.9282.169.9282.169.928 2.046.7302.046.7302.046.7302.046.730

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 500.286 456.030

del 4021 Posebni material in storitve 455 103.472 39.142

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

456 404.561 431.679

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 19.246 19.095

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 12.007 10.316

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 220.173 207.322

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 700.545 693.030

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 209.638 190.116

403403403403 D. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obresti 464464464464 0000 235235235235

404404404404 E. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obresti 465465465465 0000 0000

410410410410 F. SubvencijeF. SubvencijeF. SubvencijeF. Subvencije 466466466466 0000 0000

411411411411 G. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom in
gospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvom

467467467467 0000 0000

412412412412 H. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovamustanovamustanovamustanovam

468468468468 0000 0000

413413413413 I. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferji 469469469469 0000 0000

J. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodki 470470470470 1.250.7221.250.7221.250.7221.250.722 1.431.7931.431.7931.431.7931.431.793

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 97

4202 Nakup opreme 473 88.698 228.281

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 1.154.282 1.076.234

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in
adaptacije

475 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 114.002

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 7.742 8.104

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring

479 0 5.075

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog

480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGU

481481481481 0000 0000

del 400del 400del 400del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgu

482482482482 0000 0000

del 401del 401del 401del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu

483483483483 0000 0000

del 402del 402del 402del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trgu

484484484484 0000 0000
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

485485485485 367.851367.851367.851367.851 220.908220.908220.908220.908

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

486486486486 0000 0000

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 07.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Nataša Bajuk

Odgovorna oseba

mag. Teja Zorko

MD5: 2130222F983737743DAAB0CFAFE373F9
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Ime uporabnika
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Kersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika:
38504385043850438504

Šifra dejavnosti:
91.01191.01191.01191.011

Matična številka:
3336905000333690500033369050003336905000

    

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

750750750750 IV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJILPOSOJILPOSOJILPOSOJIL

500500500500 0000 0000

7500 Prejeta vračila danih posojil od
posameznikov in zasebnikov

501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih
skladov

502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih
podjetij in družb, ki so v lasti države ali
občin

503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih
podjetij

505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu
proračunu

508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih
agencij

509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440440440440 V. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILA 512512512512 0000 0000

4400 Dana posojila posameznikom in
zasebnikom

513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasti države ali občin

515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANA
POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

524524524524 0000 0000

VI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETA
POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

525525525525 0000 0000
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Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 07.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Nataša Bajuk

Odgovorna oseba

mag. Teja Zorko

MD5: 921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B
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Ime uporabnika
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Kersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika:
38504385043850438504

Šifra dejavnosti:
91.01191.01191.01191.011

Matična številka:
3336905000333690500033369050003336905000

    

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

50505050 VII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJE 550550550550 0000 0000

500 Domače zadolževanje 551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih
institucijah

553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih
skupnosti

555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja

556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih

558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55555555 VIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGA 560560560560 0000 0000

550 Odplačila domačega dolga 561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam

563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih
skupnosti

565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja

566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim
skladom

567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 570570570570 0000 0000

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 571571571571 0000 0000

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

572572572572 367.851367.851367.851367.851 220.908220.908220.908220.908

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

573573573573 0000 0000
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Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 07.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Nataša Bajuk

Odgovorna oseba

mag. Teja Zorko

MD5: DC6358FED587239874C4C3A97E59F6B8
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Ime uporabnika
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Kersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika:
38504385043850438504

Šifra dejavnosti:
91.01191.01191.01191.011

Matična številka:
3336905000333690500033369050003336905000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki in
odhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanje

javne službejavne službejavne službejavne službe

ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki in
odhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodaje
blaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev na

trgutrgutrgutrgu

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660660660660 8.553.4398.553.4398.553.4398.553.439 12.17612.17612.17612.176

760 PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

661 8.553.439 12.176

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

664 0 0

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 665665665665 0000 0000

763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 666666666666 9.0059.0059.0059.005 0000

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

667667667667 0000 0000

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 670670670670 8.562.4448.562.4448.562.4448.562.444 12.17612.17612.17612.176

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

671671671671 2.189.7812.189.7812.189.7812.189.781 12.17612.17612.17612.176

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 517.559 0

461 STROŠKI STORITEV 674 1.672.222 12.176

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 675675675675 6.214.1306.214.1306.214.1306.214.130 0000

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 4.856.320 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

677 823.495 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 534.315 0

462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 679679679679 0000 0000

463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 680680680680 0000 0000

465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 681681681681 375375375375 0000

467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 682682682682 0000 0000

468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 683683683683 7.2077.2077.2077.207 0000

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

684684684684 206206206206 0000
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki in
odhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanje

javne službejavne službejavne službejavne službe

ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki in
odhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodaje
blaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev na

trgutrgutrgutrgu

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

686 206 0

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 687687687687 8.411.6998.411.6998.411.6998.411.699 12.17612.17612.17612.176

O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 688688688688 150.745150.745150.745150.745 0000

P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 689689689689 0000 0000

del 80del 80del 80del 80 Davek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih oseb 690690690690 0000 0000

del 80del 80del 80del 80 Presežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka od
dohodkadohodkadohodkadohodka

691691691691 150.745150.745150.745150.745 0000

del 80del 80del 80del 80 Presežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka od
dohodkadohodkadohodkadohodka

692692692692 0000 0000

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

693693693693 0000 0000

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 07.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Nataša Bajuk

Odgovorna oseba

mag. Teja Zorko

MD5: 31DB8186DD7508D9D48C58F2967093F
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Ime uporabnika
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAMESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Kersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 LjubljanaKersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika:
38504385043850438504

Šifra dejavnosti:
91.01191.01191.01191.011

Matična številka:
3336905000333690500033369050003336905000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860860860860 8.565.6158.565.6158.565.6158.565.615 8.123.9758.123.9758.123.9758.123.975

760 PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

861 8.565.615 8.123.975

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

864 0 0

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 865865865865 0000 0000

763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 866866866866 9.0059.0059.0059.005 4.5984.5984.5984.598

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

867867867867 0000 0000

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 870870870870 8.574.6208.574.6208.574.6208.574.620 8.128.5738.128.5738.128.5738.128.573

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

871871871871 2.201.9572.201.9572.201.9572.201.957 2.029.6792.029.6792.029.6792.029.679

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 517.559 493.862

461 STROŠKI STORITEV 874 1.684.398 1.535.817

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 875875875875 6.214.1306.214.1306.214.1306.214.130 5.971.2365.971.2365.971.2365.971.236

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 4.856.320 4.688.837

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

877 823.495 769.694

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 534.315 512.705

462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 879879879879 0000 0000

463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 880880880880 0000 0000

465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 881881881881 375375375375 10101010

467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 882882882882 0000 235235235235

468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 883883883883 7.2077.2077.2077.207 8.1028.1028.1028.102

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

884884884884 206206206206 0000

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

885 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 19 od 20Pripravljeno: 07.02.2018   13:04



    

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

886 206 0

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 887887887887 8.423.8758.423.8758.423.8758.423.875 8.009.2628.009.2628.009.2628.009.262

O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 888888888888 150.745150.745150.745150.745 119.311119.311119.311119.311

P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 889889889889 0000 0000

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

891 150.745 119.311

del 80 Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

893893893893 0000 0000

Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)

894 214 214

Število mesecev poslovanja 895 12 12
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  ZA LETO 2017 
 
 
Letno poročilo za leto 2017 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov: 
  
 

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001 s spremembami); 

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS, št. 134/2003 s spremembami); 

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009 s spremembami); 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 s spremembami); 

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005 s spremembami); 

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, 
ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih 
skladih in agencijah na področju kulture ter medijev (Uradni list RS, št. 107/2009 s 
spremembami). 

 
 
  
 
BILANCA STANJA 
 
V Bilanci stanja izkazujemo stanje sredstev in virov sredstev na 31.12.2017. Gre za knjižna 
stanja, usklajena z inventurami.  Izpeljana je bila inventura osnovnih sredstev, inventura 
denarnih sredstev, inventura terjatev in obveznosti in inventura sredstev v upravljanju. 
 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju: 
 

1. V letu 2017 izkazujemo vrednostno  5.600.860,01 EUR povečanja nabavne vrednosti 
nepremičnin, neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev: 
 
a.) V sodelovanju z oddelkom za nepremičnine v Mestni občini Ljubljana, smo v letu 

2017 uskladili vrednosti nepremičnin v upravljanju z vrednostmi iz GURS. 
Podatke smo uskladili na 1.1.2017.  

 Ker podatki v GURS vključujejo vrednost nepremičnin z upoštevanjem vseh 
  faktorjev, tudi leto izgradnje (posledično amortizacijo), smo vrednosti 
  nepremičnin in popravkov vrednosti   le teh do 31.12.2016 knjižili v minus, nove 
  vrednosti z GURS pa vnesli kot nabavne vrednosti zgradb ter obračunali  
  amortizacijo od.1.1. do 31.12.2017, kot za novo pridobljene nepremičnine. 
  Skupno povečanje vrednosti nepremičnin je 5.458.943,35 EUR; vir za črpanje  
  amortizacije so dolgoročne obveznosti za sredstva, dana v upravljanje, ki smo  
  jih povečali za enak znesek. 
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b.) Iz naslova donacije smo prejeli za 36.423,00 EUR opreme; vir  amortizacije so 
prejete donacije, namenjene črpanju sredstev za amortizacijo. 

• Dansko podjetje Sitecore nam je podarilo štiriinštirideset prenosnikov, dvanajst 
računalnikov, triindvajset monitorjev, devet tiskalnikov, šest projektorjev in  TV 
sprejemnik.  Skupna vrednost donacije Sitecore je 36.150,00 EUR. 

• Podarjen nam je bil tudi fotoaparat v vrednosti 60,00 EUR. Prispevala ga je 
naša zaposlena, ker ga ne potrebuje več. 

• Tretja donacija je tablični računalnik v vrednosti 213,00 EUR – donacija 
Cmepiusa.. 

c.) Iz sredstev ostanka poslovnega izida iz leta 2015 (78.496,28 EUR) in dela 
poslovnega izida iz leta 2016 ( 3.962,26 EUR) je bilo nabavljene opreme v 
skupni vrednosti 82.458,54 EUR: 

• nabava licenc za računalniško učilnico v KOŽ v vrednosti 3.695,72 EUR, 
• nabava IKT opreme v vrednosti 51.227,32 EUR; od tega RFID oprema za KOŽ 

17.080,00 EUR, RFID oprema za Knjižnico Savsko naselje 13.786,00 EUR, 
enajst monitorjev za SPOK in upravo 2.608,36 EUR, projektor in UPS napravo 
za Knjižnico Bežigrad 980,27 EUR, petnajst računalnikov za računalniško 
učilnico v KOŽ in dva tablična računalnika za projekt  Lego delavnice 
pripovedovanja zgodb 12.318,62 EUR, oprema za ozvočenje za mediateko v 
KOŽ 4.316,82 EUR in video nadzorna kamera 137,25 EUR, 

•  nabava pohištva in druge opreme v vrednosti 22.426,43 EUR; od tega dva 
stroja za zavijanje knjig (skupna vrednost obeh strojev je bila 10.150,40 EUR, 
del stroškov so krile občine, v katerih delujejo naše enote, del pa MKL iz PI) 
8.629,12 EUR, klima za potujoči avtobus 5.544,90 EUR, protipožarni sistem za 
Knjižnico Glinškova ploščad 2.469,21 EUR, knjižni regali in vozički za razvoz 
gradiva za KOŽ, Knjižnico Grba, KPV in Knjižnico Šentvid 2.874,22 EUR, 
pisarniški stoli za evidenco izposoje v KOŽ in za SPOK 1.521,63 EUR, video 
nadzorni snemalnik za KOŽ 725,90 EUR, omara za Knjižnico Rudnik 207,40 
EUR, električni radiator za Slovansko knjižnico 204,20 EUR , hladilnik za 
Knjižnico Bežigrad 171,99 EUR in mikrovalovno pečico za Knjižnico Rudnik 
77,86 EUR, 

• nabava drobnega inventarja v vrednosti 5.109,07 EUR; od tega deset e-
bralnikov 1.200,58 EUR, sedem mobitelov 490,44 EUR, LTE dostopne točke 
za bibliobus 255,08 EUR, razno orodje manjših vrednosti 450,05 EUR, šest 
stojal za knjige 913,78 EUR, zunanje napisne table 601,70 EUR, predpražniki 
in tekač 784,63 EUR, garderobno stojalo 145,53 EUR in še nekaj manjših 
nabav  267,28 EUR. 

d.) Iz sredstev občin, v katerih so naše enote je bilo nabavljene opreme za 
15.450,51 EUR; od tega 1.521,28 EUR pripadajoči delež sofinanciranja stroja za 
zavijanje knjig, 4.046,56 EUR pripadajoči delež licenc, 1.532,55 EUR IKT 
opreme in 8.350,12 EUR pohištva in druge opreme za knjižnice. 
Največ sredstev za nabavo opreme v letu 2017 je namenila Občina Škofljica 
5.109,76 EUR, sledi Občina Brezovica 4.000,99 EUR, Občina Dobrova Polhov-
Gradec 2.368,00 EUR, Občina Velike Lašče 2.000,80 EUR, Občina Ig 843,46 
EUR, Občina Vodice 627,50 EUR in Občina Horjul 500,00 EUR. 

e.) Ponovna aktivacija že odpisanih sredstev 7.584,61 EUR (alarmni sistem v KJM 
in dva monitorja), od tega je je bilo 7.476,42 EUR povečanih popravkov vrednosti, 
108,91 EUR pa sklad dolgoročnih sredstev v upravljanju. 
 

 
2. Rednih letnih popravkov vrednosti oz. amortizacije osnovnih sredstev v 2017 je bilo 

663.707,25 EUR, od tega 14.207,66 EUR v breme sklada prejetih donacij, namenjenih 
nadomeščanju stroškov amortizacije za obračun popravkov brezplačno pridobljenih 
osnovnih sredstev, 594,75 EUR v breme sklada prejetih sredstev projektov, 
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namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije 648.904,84 EUR v breme skladov 
namensko prejetih sredstev za nadomeščanje amortizacije.  

 
3. Odpisanih zaradi dotrajanosti ali uničenja in izločenih OS in DI je bilo v letu 2017 

skupaj za 108.153,01 EUR, od tega je bilo 99,56 %,m oz. 107.679,59 EUR sredstev že 
v celoti amortiziranih , ostalih 473,42 EUR je bilo odpisanih v breme skladov namenskih 
sredstev za nabavo opreme. Odpisanih je bilo: 

 
- 45.126,99 EUR druge računalniške opreme, 
- 25.053,65 EUR druge opreme (stroji, av naprave itd.), 
- 14.698,26 EUR pohištva, 
- 10.590,39 EUR računalnikov, 
- 4.161,24 EUR programske opreme, 
- 3.377,55 EUR drobnega inventarja, 
- 2.256,79 EUR opreme za hlajenje in ventilacijo, 
- 1.410,52 EUR prenosnih računalnikov, 
- 1.078,90 EUR mobitelov in 
- 398,72 EUR licenc. 

 
4. Drobni inventar se v celoti amortizira ob nabavi in je njihova sedanja vrednost, t.j. 

nabavna vrednost zmanjšana za popravke enaka nič. V letu 2017 je bilo nabavljenega 
in takoj amortiziranega 5.109,07 EUR drobnega inventarja med osnovnimi sredstvi. 
 
Med drobni inventar spada tudi knjižnično gradivo. V letu 2017 je bilo je bilo 
nabavljenega in takoj amortiziranega za 1.276.575,59 EUR knjižničnega gradiva, od 
tega za 871.354,74 EUR knjig, 144.806,31 EUR serijskih publikacij, 102.729,06 EUR 
neknjižnega gradiva, 102.901,44 EUR knjižnih darov, 40.057,43 EUR obveznih izvodov 
in 14.726,61 EUR knjižničnega gradiva za potujočo knjižnico. 
Odpisov izločenega gradiva v letu 2017 je bilo za 623.204,00 EUR, 408.686,61 EUR 
oz.  65,58% knjig,  107.566,48 EUR oz. 17,26% neknjižnega gradiva in 106.950,91 
EUR  oz. 17,16% serijskih publikacij. 
 

Čista (sedanja) vrednost vseh osnovnih sredstev 31.12.2017 je 18.519.238,51 EUR.  
 
5.        Dolgoročne terjatve iz poslovanja v skupni vrednosti 6.724,75 EUR so sredstva, ki  

       se zbirajo na rezervnih skladih za namen investicijskega vzdrževanja stavb.  
       Sredstva nakazujemo na podlagi računov upravljavcev stavb za Knjižnico Jarše,  
       kjer je zbranih 701,99 EUR, Knjižnico Grba, tu je 55,16 EUR, in Knjižnico Šentvid,  
       kjer je zbranih največ, 5.967,60 EUR sredstev.  
 
 
 
 

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve po postavkah v BS:  
 

1. Denarna sredstva in takoj vnovčljive vrednostnice v vrednosti 10.432,17 EUR so: 
seštevek vrednosti menjalnin v blagajnah izposojevališč 3.531,30 EUR, vrednosti 
znamk v poštni blagajni 7,03 EUR, vrednost zaloge kartic Urbana v računovodstvu 
1.855,10 EUR in v enotah 5.038,74 EUR. Zaloga kartic se na podlagi prijavljenih 
potreb iz računovodstva plasira v enote MKL za namen prodaje in brezplačno 
podarjanje uporabnikom (otrokom ob vpisu). Stanje je usklajeno z inventurnimi 
stanji. 
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2. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah je stanje sredstev na 
poslovnem računu v višini 664.124,23 EUR. Stanje je usklajeno z UJP. 

 
3. Kratkoročne terjatve do kupcev so 3.716,46 EUR, od tega je 2.445,50 EUR ne 

zapadlih, 740,86 EUR zapadlih do 30 dni in 530,10 EUR zapadlih nad 30 dni. 
Slednjim smo poslali opomine.  
V letu 2017 smo prvič evidentirali terjatve do uporabnikov knjižnici za članarine, 
zamudnine, odškodnine idr. V višini 111.292,44 EUR. Na osnovi izpisa iz COBISS 
evidenc smo zajeli odprte, neplačane terjatve z rokom terjatve do pet let. Ker 
uporabniki poravnavajo terjatve običajno ob obiskih knjižnic, ni gotovo koliko teh 
sredstev bomo dejansko dobili, zato so prihodki iz tega naslova neizmerljivi in jih po 
načelu verjetnosti ne evidentiramo, pač pa smo jih v celoti knjižili v sporne terjatve. 
Slednje bomo mesečno zmanjševali za zneske odplačil evidentiranih terjatev in jih 
ob dospetju knjižili v prihodke.  

 
 

4. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) v višini 
513.440,74 EUR so: 
 

• terjatve do ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana 467.700,00 EUR za povračilo 
stroškov dela za december 2017, 

• terjatve do občin ne ustanoviteljic, ki nam na podlagi pogodb sofinancirajo 
dejavnost knjižnic v njihovih občinah 33.849,72 EUR, od tega Občina Ig 8.840,07 
EUR za refundacijo stroškov dela, materiala in storitev ter nabave gradiva za 
december 2017, Občina Škofljica 10.667,96 EUR za refundacijo stroškov dela za 
november in december 2017, Občina 9.333,32 EUR Dobrova-Polhov Gradec za 
refundacijo stroškov dela, materiala in storitev ter nabave gradiva za november in 
december 2017 in Občina Velike Lašče 5.008,37 EUR za refundacijo stroškov dela, 
materiala in storitev ter nabave gradiva za december 2017, 

• vrednost kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna države je 
287,31 EUR, ki zapadejo v plačilo januarja 2017, 

• vrednost kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna MOL je 494,54  
EUR, od tega je že zapadli terjatev do OŠ Zalog, 30,00 EUR zapadla 24.12.2017, 
ostale zapadejo v plačilo v januarju 2018,    

• vrednost kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna občin ne 
ustanoviteljic je 11.105,17 EUR, od tega 105,00 EUR zapadlih v plačilo 24.12.2017, 
ostale zapadejo v plačilo januarja 2018, 

• kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov države 4,00 EUR, ne zapadla 
terjatev do Vrhovnega sodišča v Ljubljani. 

 
5. Druge kratkoročne terjatve v višini 34.177,05 EUR so: 

 
• Terjatve do zaposlenih za vračilo založenih sredstev novoletne predstave in 

novoletne zabave ter plačilo najemnine za garažo na Poljanah, 280,00 EUR, 
• terjatve do ZZS za refundacijo bolniških staležev za december 2017, 9.898,19 EUR, 
• terjatve do ZPIZ za refundacijo invalidskega staleža za obdobje oktober do 

december 2017, 1.884,69 EUR, 
• terjatve do bank za vnovčenje plačil z bančnimi karticami, 2.926,80 EUR, 
• terjatev do Telekoma za nakazilo sredstev plačanih z Moneto, 112,30 EUR, 
• terjatev do NLB za vnovčenje pologov gotovine na 31.12.2017 v DNT, 17.154,00 

EUR in 
• terjatev do Creditekspres d.o.o. od izterjav (zapadlih terjatev do uporabnikov, 

1.921,07 EUR. 
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Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve po postavkah v BS: 
 
 
 
 

1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v vrednosti 442.804,30 EUR, so obveznost 
za izplačilo stroškov dela, odpravnin in jubilejnih nagrad, ter za davke in prispevke 
iz bruto izplačil stroškov dela za december 2017: 

• Neto plače in nadomestila                      258.312,24 EUR 
• 15,50% prispevek za IPZ                         63.543,24 EUR 
• 6,36% prispevek za zdravstvo                 26.073,26 EUR 
• 0,14% prispevek za zaposlovanje                574,00 EUR 
• 0,10% prispevek za starševsko var.             409,85 EUR 
• Davčni odtegljaj                                        51.991,15 EUR 
• Refundacija prevoza na delo                    13.839,74 EUR 
• Refundacija prehrane na delu                  14.288,00 EUR 
• Regres za letni dopust 2016                      2.309,53 EUR 
• Jubilejne nagrade, odpravnine                   7.763,01 EUR 
• Premije KAD                                              3.482,01 EUR 
• Refundacija potnih stroškov                         218,27 EUR 

 
 

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na 31.12.2017 so 154.136,89 EUR, ki 
zapadejo v plačilo januarja 2018. Po višini zneskov so obveznosti sledeče: 
 

• Andrej Jevnikar s.p. 15.808,00 EUR, 
• Energetika d.o.o. 15.680,17 EUR    
• Avrora AS d.o.o. 12.175,75 EUR,   
• Varnost Vič d.o.o. 8.122,43 EUR, 
• Elektro Ljubljana d.o.o. 6.810,56 EUR 
• ŠS d.o.o. 6.691,21 EUR 
• HEP Energija d.o.o. 6.167,97 EUR, 
• Buča d.o.o. 5.840,83 EUR, 
• LPP d.o.o. 4.576,87 EUR, 
• ostale obveznosti nižje od 4.500 EUR. 

 
3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so 75.117,88 EUR, kot sledi: 

 
• obveznosti za prispevke delodajalca od bruto plač in podjemne pogodbe ter posebni 

davek od odločenih prejemkov od podjemne pogodbe za december 2017, 66.068,35 
EUR, 

• obveznosti za neto izplačilo od podjemne pogodbe 67,90 EUR 
• obveznost za štipendijo za projekt ICORN 800,00 EUR, 
• obveznost za plačilo pavšalnih prispevkov od prostovoljnih in družbeno koristnih del 

283,12 EUR, 
• obveznost za vračilo preplačane članarine 8,00 EUR in 
• obveznost za odtegljaje od plač za december 2017 7.890,51 EUR 

 
 

4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v vrednosti 6.956,96 EUR, so 
obveznosti na osnovi prejetih računov, ki zapadejo v plačilo januarja 2018 : 
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• kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države, 214,66 

EUR, 
• kratkoročne obveznosti do proračuna MOL, 4.475,31 EUR, 
• kratkoročne obveznosti do proračuna občin ne ustanoviteljic, 613,86 EUR, 
• kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države, 115,52 EUR, 
• kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna MOL, 1.487,64 EUR, 
• kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občin ne ustanoviteljic, 

49,97 EUR. 
 

5. Pasivne časovne razmejitve 84.007,70 EUR so namenska, še neporabljena 
sredstva za izvajanje servisov in projektov. Gre za kratkoročno odložene prihodke, 
financirane iz različnih virov:  
 
• sredstva projekta Borze znanja, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo in šport 

vsako leto za šolsko leto – saldo 747,51 EUR, 
• sredstva projekta SSU, ki ga financira Ministrstvo za šolstvo in šport vsako 

leto za šolsko leto – saldo 5.687,23 EUR, 
• sredstva projekta ICORN, financiranega iz programskih sredstev MOL – saldo 

3.539,48 EUR, 
• sredstva OOK, financiranega iz sredstev Ministrstva za kulturo – saldo 

1.113,89 EUR, 
• sredstva THL, financiranega iz programskih sredstev MOL – saldo 3.187,05 

EUR, 
• sredstva mednarodnih projektov, financiranih iz sredstev EU – saldo 2.949,64 

EUR in 
• kratkoročno odloženi prihodki MOL za refundacijo stroškov materiala in 

storitev – saldo 66.782,90 EUR; saldo je visok, ker do konca oktobra 2017 
nismo bili gotovi ali bomo v rebalansu MOL za leto 2017 dobili dodatna 
sredstva ali ne; ko je bil rebalans sprejet, smo šele v novembru začeli z 
iskanjem ponudb in postopki ter opravili za večja vzdrževalna dela, ki nekatera 
do 31.12.2017 še niso bila končana in zanje nismo mogli dobiti računov. 
 

             Vsa sredstva so namenska in se uporabljajo izključno za izvajanje nalog v okviru  
             namena sredstev   projektov, skladno z določili pogodb. 

 
 

              
 
 
 
 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Vrednost postavke 18.988.830,18 EUR vključuje: 
 

1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 23.603,09 EUR so prejete donacije in  
projektna sredstva, namenjena nadomeščanju stroškov amortizacije; donacij je 
22.215,34 EUR, projektnih sredstev 1.387,75 EUR. 

 
2. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na skupini kontov 980 znašajo 

31.12.2016 10.342.254 EUR. Gre za sredstva za nabavo opreme, iz katerih 
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črpamo amortizacijo, in za ostanek namenskih sredstev za nabavo gradiva v letu 
2016.   

3. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in 
neopredmetena dolgoročna sredstva, pridobljeni v letu 2016, so naslednji: 
     

• Mestna občina Ljubljana – za nabavo gradiva – 811.964,00 EUR, 
• MK – za nabavo gradiva – 233.120,00 EUR 
• MKL sredstva Bukvarne za nabavo gradiva – 27.106,05 EUR 
• Podarjeno knjižnično gradivo in obvezni izvod – 142.958,87 EUR 
• MK  za nabavo gradiva za OOK –  18.201,59 EUR, 
• Občina Vodice za nabavo gradiva – 6.000,00 EUR,  
• Občina Brezovica za nabavo gradiva – 24.000,00 EUR,  
• Občina Škofljica za nabavo gradiva – 22.700,00 EUR,  
• Občina Velike Lašče za nabavo gradiva – 11.500,00 EUR,  
• Občina Dobrova-Polhov Gradec za nabavo gradiva – 8.000,00 EUR, 
• Občina Ig za nabavo gradiva – 12.000,00 EUR, 
• Občina Horjul za nabavo gradiva – 5.500,00 EUR, 
• Občina Dol za nabavo gradiva – 17.734,63 EUR,   
• Občina Medvode za nabavo gradiva – 684,00 EUR,    
• Občina Škofljica za opremo  - 5.109,78 EUR, 
• Občina Brezovica za opremo – 4.000,99 EUR, 
• Občina Velike Lašče za opremo – 2.000,80 EUR, 
• Občina Dobrova-Polhov Gradec za IKT opremo – 2.368,00 EUR, 
• Občina Vodice za opremo – 627,50 EUR, 
• Občina Ig za opremo – 843,46 EUR, 
• Občina Horjul za opremo – 500,00 EUR, 
• Uskladitev vrednosti nepremičnin z GURS – 5458.943,35 EUR in 
• Ponovna aktivacija že odpisanih OS – 108,19 EUR. 

         
            Zmanjšanje virov sredstev v letu 2016: 
 

• Sredstva MOL za nabavo gradiva – 786,754,22 EUR, 
• Sredstva MK za nabavo gradiva – 232.461,18 EUR, 
• MKL sredstva Bukvarne za nabavo gradiva – 10.041,12 EUR, 
• Podarjeno knjižnično gradivo in obvezni izvod – 142.958,87 EUR, 
• sredstva MK  za nabavo gradiva za OOK – 18.201,59 EUR, 

• Občina Vodice za nabavo gradiva – 5.999,98 EUR, 
• Občina Brezovica za nabavo gradiva – 24.000,82 EUR, 
• Občina Škofljica za nabavo gradiva – 22.526,60 EUR, 
• Občina Velike Lašče za nabavo gradiva – 11.431,63 EUR, 
• Občina Dobrova-Polhov Gradec za nabavo gradiva – 7.977,75 EUR, 
• Občina Ig za nabavo gradiva – 11.924,71 EUR, 

• Občina Dol za nabavo gradiva – 17.734,63 EUR, 
• Občina Horjul za nabavo gradiva – 5489,64 EUR 
• Občina Medvode za nabavo gradiva – 684,00 EUR 
• oprema nabavljena iz sredstev zunanjih občin – 15.450,51 EUR, 
• sredstva PI  za nabavo OS, DI in investicijsko vzdrževanje  – 82.458,54 EUR, 
• amortizacija OS in DI 654.013,91 EUR, 
• odpisi izločenih OS in DI 473,42 EUR. 

 
Veliko je opreme, ki je že v celoti amortizirana in se še vedno uporablja. Gre predvsem za 
opremo majhnih vrednosti, zato je ni smiselno ponovno ovrednotiti. 
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Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 je 150.745,36 EUR. 
 

 
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA 
 
V  Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazujemo 
vrednost denarnih prilivov in denarnih odlivov v koledarskem letu, po predpisanih evidenčnih 
kontih. 
Izkaz se razlikuje od Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v vseh segmentih, 
kjer ni realiziranega priliva ali odliva: realizirani prihodki ali stroški, ki na 31.12.2017 še niso 
plačani, amortizacija, odpisi in manki, ki so obračunske kategorije, kompenzacije plačil in 
donacije v materialu oz. opremi. Močna postavka, ki vpliva na IPO po denarnih tokovih, je 
črpanje sredstev poslovnega izida preteklega leta, ki se kaže v odlivih sredstev, prilivi so bili 
realizirani leto prej. 

 
 
Prihodki 
Prihodkov po načelu denarnih tokov je bilo v letu 2017  10.073.190,15 EUR, kar je za 
548.358,27 EUR več kot v letu 2016. To je predvsem posledica rednega izplačevanja 
pogodbenih zneskov naših financerjev, zlasti MOL. V letu 2017 je bilo prihodkov iz občinskih 
proračunov za 523.489,24 EUR več kot v letu 2016.  
 
Struktura prihodkov 
 
Prihodki iz sredstev javnih financ v višini 8.937.344,36 EUR so: 

• sredstva občinskih proračunov, 8.535.599,91 EUR, od tega 7.501.389,67 EUR 
sredstev za tekoče delovanje, 1.034.210,24 EUR za gradivo in opremo; 

• sredstva Ministrstva za kulturo in Ministrstva za 247.620,00 EUR za nabavo gradiva, 
• sredstva JAK za projekte, 8.000,00 EUR – 6.500,00 EUR za izdajo Priročnika za 

branje kakovostnih mladinskih knjig 2017 in 1.500,00 EUR za izvedbo Strokovnih sred.  
 

Delež prihodkov iz sredstev javnih financ v vseh prihodkih je 88,72%. V primerjavi z letom 
2016 so bili višji za 6,07% oz. 511.265,11 EUR.  

 
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe, 1.129.570,18 EUR, pomenijo 11,21% 
delež v vseh prihodkih. Gre za prihodke iz prejetih članarin, zamudnin, odškodnin, rezervacij 
itd. V primerjavi z letom 2016 so večji za 36.646,25 EUR, kar je predvsem posledica izterjave 
dolgov članov iz preteklih let. 
. 
 
Prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je bilo skupaj za 6.275,61 EUR, od tega 
prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 4.574,61 EUR in prihodkov od najemnin 
1.701,00 EUR.  
V primerjavi z letom 2016 je bilo teh prihodkov za 8,10%, oz. 553,09 EUR manj. Zmanjšanje je 
posledica manjših prihodkov od prodaje Priročnika. Računi zanj so bili izstavljeni v decembru 
2017in zapadejo v plačilo januarja 2018. Prihodki od najemnin so se znižali za 409,00 EUR, 
kar pri že tako ničnem prihodku od najemnin prostorov pomeni kar 20% padec prihodka. 
 

 
Odhodki 
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Odhodkov po načelu denarnega toka je bilo 9.705.338,67 EUR, kar je za 401.414,73 EUR 
manj kot v letu 2016. Prvotna pogodba o financiranju Mestne občine Ljubljana nam ni 
omogočala velike potrošnje med letom vse do konca oktobra, ko smo z rebalansom proračuna 
pridobili dodatna sredstva. Šele takrat smo šli v večja vzdrževalna dela, zato nekatera dela do 
konca leta še niso bila dokončana, stroške zanje bomo plačevali šele v letu 2018. 
 
Struktura odhodkov 
 
Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili 
6.284.687,73 EUR oz. 64,75%% vseh odhodkov. V primerjavi z letom 2016 so bili višji za 
459.521,97 EUR. Osnovne plače z dodatki so bile zaradi napredovanj v decembru 2016 višje 
za 181.736,56 EUR, povprečno 15.144,71 EUR mesečno; v letu 2017 smo izplačali delovno 
uspešnost iz naslova nejavnih prihodkov 157.198,79 EUR, izplačane odpravnine ob upokojitvi 
so bile višje za 14.643,90 EUR, višje so bile premije kolektivnega dodatnega zavarovanja  za 
19.090,10 EUR, višji so bili plačani prispevki delodajalcev za socialno varnost za 62.408,12 
EUR, več je bilo nadur za 7.350,15 EUR, višji je bil regres za letni dopust za 20.242,92 EUR in 
več je bilo jubilejnih nagrad za 1.155,04 EUR. Nižja so bila izplačila povečanega obsega dela 
za 14.392,72 EUR, ostala izplačila so približni enaka v obeh letih. 
 
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 2.169.929,09 EUR  predstavljajo 22,36% 
vseh odhodkov. V primerjavi z letom 2016 so bili  višji za 123.199,41 EUR oz. 6,02%. V letu 
2017 smo opremljali gradivo z RFID nalepkami, kar je posledično povišalo stroške materiala 
za opremo gradiva za 68.283,31 EUR, stroške študentskega dela za 17.224,91 EUR, izplačali 
smo delo po podjemnih pogodbah, ki jih v letu 2016 ni bilo 7.136,25 EUR, uvedli smo dodatna 
fizična varovanja v nekaterih enotah in posledično plačali za 17.229,40 EUR, višji so bili stroški 
vzdrževanja licenc in programske opreme idr. 
 
Investicijski odhodki 1.250.721,85 EUR pomenijo 12,89% % vseh odhodkov in so: 

• stroški nabave gradiva in DI 1.154.281,56 EUR,  
• nabava opreme 57.832,01 EUR,  
• nabava opreme za RFID 30.866,00 EUR,  
• nakup licenčne in programske opreme 7.742,28 EUR, 

 
Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v letu 2017 je 367.851,40 EUR. 
 
Izračun presežka po 77. Členu ZIPR ni potreben, saj stanje kratkoročnih obveznosti na 
31.12.2017 v skupni višini 679.016,03 EUR kaže, da presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu 
ni. 
 
 
 
 
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN OBVEZNOSTI je izkaz prejetih in danih posojil. 
MKL tovrstnih transakcij nima. 
 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV izkazuje 367.851,40 EUR 
povišanja sredstev na računih, kar je posledica pozitivnega denarnega toka.  
 

 

 

 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  DOLOČENIH UPORABNIKOV 
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Izkaz prikazuje ustvarjene prihodke in odhodke, ki jih, skladno z zakonodajo, pripoznavamo po 
načelu obračunane realizacije. 
 
V letu 2017 je bilo ustvarjenih skupno 8.574.620,07 EUR prihodkov, kar je za 450.644,96 EUR 
več, kot v letu 2016, predvsem zaradi višjih proračunskih prihodkov.  
 
Struktura prihodkov:   
  
Proračunska sredstva 7.477.741,00 EUR predstavljajo večino,  87,21% vseh prihodkov. V 
primerjavi z letom 2016 je bilo proračunskih sredstev 431.219,81 EUR več. Povišanje je 
posledica  boljšega financiranja s strani Mestne občine Ljubljana, ki nam je v letu 2017 
povečala prihodke za skupno 451.865,63 EUR.  
 
Struktura proračunskih sredstev je sledeča: 
       

• Sredstva MOL za stroške dela, materialne stroške in programska sredstva 
6.864.528,98 EUR, od tega 81,99% oz. 5.628.101,11 EUR za stroške dela, 16,90% oz 
1.160.411,96 EUR za stroške materiala in storitev in 1,11% oz. 76.015,91 EUR za 
programske stroške za izvedbo programov v Trubarjevi hiši literature in za projekt 
ICORN. Sredstev za refundacijo stroškov dela je bilo v letu 2017 več za 277.601,11 
EUR, ker so se stroški dela dvignili zaradi napredovanj v nazivih in plačnih razredih, 
višji je bil regres za letni dopust in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. 
Sredstva za materialne stroške in storitve so bila v letu 2017 višja za 189.742,96 EUR, 
realizacija programskih sredstev je bila v letu 2017 nižja  za 15.478,44 EUR.  

• Sredstev občin ne ustanoviteljic, kjer delujejo naše enote (Ig, Brezovica, Vodice, 
Velike Lašče, Škofljica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Dol in Medvode – slednji za 
stroške potujoče knjižnice) je bilo v letu 2017 467.038,35 EUR, od tega 85,75% za 
plače, 400.509,78 EUR, 66.528,57 EUR pa za  materialne stroške. Sofinanciranje 
dejavnosti v občinah ne ustanoviteljicah je vsako leto približno enako. Večina občin ne 
pokriva dela stroškov skupnih služb, nekatere občine celo ne pokrivajo v celoti 
neposrednih stroškov dela, materiala in storitev.  

• Sredstva Ministrstva za kulturo za izvajanje nalog Osrednje območne knjižnice so bila 
60.115,47 EUR, 11.861,73 EUR manj kot v 2016. Iz dela sredstev MK za gradivo  smo 
pokrili članarino za Biblos, 1.900,00 EUR, zato je toliko evidentirano v prihodkih MK. 

•  Sredstev Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje dejavnosti projektov Borze znanja 
in Središča za samostojno učenje (SSU) je bilo v letu 2017 75.554,40 EUR, 15.518,17 
EUR manj, kot v letu 2016. Sredstev MŠŠ je iz leta v leto manj in vsako leto bolj 
negotovo, koliko in če sploh bomo dobili sredstva za financiranje delovanja obeh 
servisov.  

• Sredstva Javne agencije za knjige za izvajanje projekta izdaje Priporočilnega seznama 
mladinske literature – 6.500,00 EUR in Strokovnih sred – 1.500,00 EUR, kar je skupaj 
8.000,00 EUR.  

• Sredstva EU za izvajanje projekta Erasmus+ smo v letu 2017 porabili le 603,80 EUR. 
Sredstva so namenska in jih črpamo iz razmejitev, prihodke pripoznamo ob pojavu 
stroškov v enaki višini.          

 
Prihodki od izvajanja javne službe so prihodki članarin, zamudnin, odškodnin, rezervacij itd., 
po ceniku, ki ga sprejme svet knjižnice. Skupni znesek sredstev iz nejavnih virov za izvajanje 
javne službe je 1.075.698,68 EUR, kar je 12,54 % vseh prihodkov. V primerjavi z letom 2016 
so za 18.130,63 EUR višji. 
Struktura prihodkov iz nejavnih sredstev za izvajanje javne službe v letu 2017 je bila:  

• Članarine 542.819,48 EUR oz. 50,46%. Članarin je bilo v letu 2017 za 13.192,83 EUR 
več, kot v letu 2016.  

• Zamudnine 457.055,33 EUR oz. 42,49%, so bile v letu 2017 višje za 4.825,12 EUR.  
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• Odškodnine, rezervacije, uporaba računalnikov idr. 31.941,29 EUR oz. 2,97 % 
( 793,08 EUR več kot v 2016). 

• Donacije iz države 535,00 EUR, oz. 0,05%. Gre za podarjene otroške knjige založb.  
• Ostali prihodki od izvajanja javne službe skupaj 43.347,58 EUR, oz. 4,03%. Mednje 

štejemo fotokopiranje, tiskanje, skeniranje  dokumentov v knjižnicah, medknjižnično 
izposojo, nabavo in obdelavo knjig za druge knjižnice in prihodki od napitkov na 
podlagi pogodbe z Delikomat d.o.o. 

 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so: 

• prihodki od prodaje blaga in storitev 5.291,69 EUR,  
• prihodki od najemnin 2.394,00 EUR in  
• prihodki od kotizacij 4.490,00 EUR. 

Skupaj znašajo 12.175,69 EUR, kar je 22,31% manj kot v letu 2016. Za 1.893,93 EUR so 
manjši prihodki od najemnin, za 1.020,00 EUR so manjši prihodki od kotizacij in za 583,01 
so manjši prihodki od prodaje.  
 

Skladno z zakonodajo in Sklepom o ustanovitvi MKL sodi naša dejavnost v dejavnost 
opravljanja javne službe in je večji del lastnih prihodkov iz dejavnosti izvajanja javne službe, 
manjši del pripade na t.i. tržno dejavnost. 
 
V letu 2016 so bili to prihodki od najemnine dvoran v KOŽ in KB ter garaže na Poljanski, 
prodaje Priporočilnega seznama mladinskih knjig, DVD »Knjiga te čaka, poišči jo«, nalepk 
»Zlata hruška«, piktogramov in revije Med nostalgijo in sanjami. Iz tega naslova nimamo 
ustvarjenega presežka: sredstva od prodaje Priporočilnega seznama, nalepk Zlata hruška, 
piktogramov in revije, so bila porabljena za stroške tiska, avtorskih honorarjev,vzdrževanje 
spletne strani, stroške materiala in distribucije.  
 
Finančni prihodki – obresti od sredstev na našem TRR pri UJP v letu 2017 ni bilo nič. 
 
Drugi  prihodki 9.004,70 EUR predstavljajo 0.10% vseh prihodkov in so:  

• prejete kazni in odškodnine zavarovalnice za nastalo škodo 6.963,63 EUR,  
• refundacija režijskih in materialnih stroškov prostorov Knjižnice Polje, ki deli prostore z 

osnovno šolo, refundacija stroškov po pogodbi med knjižnicami o delitvi stroškov za 
izvajanje projekta Poletavci in cikla ruskega filma itd. 2.023,43 EUR in 

• parske izravnave 17,64 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
ODHODKI: 
 
 Odhodki v letu 2017 so skupaj 8.423.874,71 EUR in so v primerjavi z letom 2017 višji za 
414.612,59 EUR. Stroški dela so višji za 242.894,02 EUR oz. 4,07%, stroški storitev so višji za 
148.581,24 EUR oz. 9,67% in stroški materiala so višji za 23.697,06 EUR oz. 4,80 %.  
 
Struktura stroškov:   
 
Stroški plač, prispevkov na plače in drugi stroški dela 6.214.129,68 EUR predstavljajo 
73,77% vseh stroškov in zavzemajo 72,47 odstotni delež v celotnih prihodkih. V primerjavi z 
letom 2016 so višji za 242.894,02 EUR. Zaradi napredovanj v plačnih razredih in nazivih so 
bile bruto plače z nadomestili višje za povprečno 9.192,74 EUR mesečno, 110.312,87 EUR na 
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letni ravni, izplačan  povečan obseg dela od nejavnih prihodkov je bil višji za 57.169,92 EUR, 
zaradi RFID opremljanja je bilo za 9.147,07 EUR več nadurnega dela za, višji je bil izplačan 
regres za letni dopust – 19.045,53 EUR , za 26.772,63 EUR so višji prispevki delodajalca od 
plač, za 26.013,22 EUR so višje so premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Pri ostalih 
prejemkih ni bistvenega odmika od stroškov leta 2016.  
Struktura stroškov dela: 

• Bruto plače 4.751.068,32 EUR,  
• nadomestila plač zaradi bolniških odsotnosti 105.251,40 EUR (2,17% delež bolniških v 

bruto plačah), 
• prispevki delodajalca 784.145,24 EUR, 
• regres za prehrano med delom 173.654,56 EUR, 
• refundacija stroškov prevoza na delo in z dela 155.017,67 EUR, 
• regres za letni dopust 176.623,94 EUR,  
• jubilejne nagrade 8.662,68 EUR, 
• odpravnine ob upokojitvi 19.200,79 EUR, 
• premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 39.350,06 EUR 
• solidarnostne pomoči 1.155,02 EUR. 

 
Večji delež stroškov dela, 90,57 % oz. 5.628.101,11 EUR, nam financira ustanoviteljica MOL, 
ki financira stroške dela za 197 zaposlenih. Delež zunanjih občin, v katerih imamo svoje enote, 
je 467.038,35 EUR oz. 7,52 %, 118.990,22 EUR oz. 1.91 % vseh stroškov dela pokrivamo iz 
projektnih sredstev OOK, Borze znanja, in SSU. 
V letu 2017 smo izplačali 157.169,92 EUR sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu, kar je 2,53% mase bruto plač. Dovoljena masa za leto 2017 je 
251.774 EUR in ni bila presežena. 
 
Stroški materiala so bili 517.559,47 EUR oz. 6,14 % vseh stroškov. V primerjavi z letom 2016 
so bili za 4,80% oz. 23.697,06 EUR višji, predvsem zaradi višjih stroškov materiala za 
opremljanja gradiva z RFID nalepkami. Struktura strokov in deleži: 
 

• najvišji je strošek porabe električne energije 193.077,45 EUR, ki zavzema 37,30% 
delež v stroških materiala,  

• sledi strošek porabe kuriv in ogrevanja 127.077,61 EUR z 24,55% deležem, 
• strošek materiala za opremljanje gradiva 93.599,41 EUR, 18,08% delež, 
• strošek materiala za vzdrževanje 22.969,31 EUR, 4,44% delež, 
• stroški toaletnega in čistilnega materiala 19.527,98 EUR, 3,77 % delež, 
• stroški materiala za vzdrževanje računalnikov in druge računalniške opreme 15.777,22 

EUR, 3,05% delež v stroških materiala, 
• goriva in maziva za osebna, tovorna vozila in potujoči avtobus  11.413,92 EUR 
• stroški tonerjev in kartuš 10.187,35 zavzemajo 1,97% delež v stroških in 
• ostali stroški materiala so nižji od 10.000,00 EUR.  

Stroški  storitev so  1.684.397,94 EUR, kar je  20,00%  vseh stroškov. V primerjavi z letom 
2016 so višji za 148.581,24 EUR oz. 9,67%.  
Občutna povečanja stroškov v 2017 so pri: 

• stroških tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, ki so v letu 2017 višji za 52.897,35 
EUR; zaradi višjih prihodkov MOL smo se konec leta 2017 lotili kompletnega beljenja 
v Knjižnici Šiška in drugih enotah, ureditve toaletnih prostorov v KPV, ureditve 
električnih in vodovodnih inštalacij v nekaterih enotah idr. , 

• stroški vzdrževanja licenčne opreme so višji za 45.676,65 EUR; gre za stroške, ki so 
občasno višji, vendar pri njih praviloma ne moremo ustvarjati prihrankov, 

• stroški študentskega dela so zaradi opremljanja gradiva z RFID nalepkami višji za 
17.404,80 EUR 
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• stroških varovanja so višji za 17.269,70 EUR; zaradi kraj in izgredov je iz leta v leto 
večja potreba po fizičnem varovanju knjižnic; ve letu 2017 smo iz tega razloga 
povečali obseg varovanja v Knjižnici Bežigrad; Slovanska knjižnica je začela 
obratovati v nočnih urah, zato je tudi tam potrebno dodatno varovanje. Pričakovati je, 
da bo strošek varovanja v prihodnjih letih še naraščal. 

• za 37.052,29 EUR je višji strošek konferenc, seminarjev in simpozijev za zaposlene, 
• nov je strošek odškodnin in pogodbenih kazni 15.000,00 EUR zaradi nepravilno 

izvedenega postopka javnih naročil za izvajanje storitev čiščenja, 
• nov je stroške dela po podjemnih pogodbah, ki skupaj s posebnim davkom na 

določene prejemke znaša 6.673,44 EUR.  
 
Nižji stroški storitev v 2017 so bili predvsem: 
• strokovno izobraževanje zaposlenih za 9.627,40 EUR; strošek je bil v 2016 visok 

zaradi usposabljanj  za prehod na COBISS3, v 2017 tega ni  
• storitve telefona in zakupa podatkovnih vodov so zaradi vzpostavitve novega 

sistema telekomunikacij nižje za 15.670,64 EUR 
• tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov so nižje za 13.829,68 

EUR. 
 
Struktura in deleži: 

 
• Najvišji je strošek najemnin poslovnih prostorov v višini 665.819,78 EUR, ki 

zavzema 39,53% delež v vseh stroških storitev oz. kat 7,90 % delež vseh 
stroškov; 537.798,47 EUR je najemnina za prostore na Kersnikovi 2, 45.353,17 
EUR je najemnina za prostore na Slovenski ulici, 20.403,14 EUR je najemnina za 
pasažo Evropa (vse tri plačujemo lastnikom objektov družini Gregorc preko 
upravitelja Imovine d.o.o., 31.241,04 EUR je letna najemnina za Knjižnico Grba in 
31.023,96 je najemnina za Knjižnico Rudnik   

• Drugi najvišji je strošek čiščenja 197.306,13 EUR z 11,71 % deležem v stroških 
storitev, sledijo 

• Stroški vzdrževanja poslovnih objektov 103.773,98 EUR, s 16,60% deležem, 
• stroški študentskega dela 91.366,68 EUR, 5,42% delež, 
• stroški varovanja zgradb in prostorov 90.800,89 EUR, 5,39% delež, 
• stroški izvajanja prireditev in izobraževalnih delavnic za uporabnike s strani pravnih 

in fizičnih oseb z registrirano dejavnostjo 69.475,95 EUR, 4,12% delež 
• stroški vzdrževanja licenčne in programske opreme 59.121,43 EUR, 3,51% delež  
• stroški avtorskih honorarjev 35.179,45 EUR, 2,09% delež, 
• stroški poštnine 32.228,58 EUR, 1,91% delež, 
• stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 25.229,09 EUR, 1,50% delež,  
• in ostali, nižji stroški različnih vrst storitev. 

 
Skupna višina stroškov materiala in storitev je v letu 2017 2.201.957,41 EUR. Od tega smo 
1.226.940,53 EUR oz. 55,72% financirali iz sredstev lokalnih skupnosti, 99.646,99 EUR oz. 
4,52% iz projektnih oz. programskih sredstev in 875.369,89 EUR oz. 39,75% iz lastnih 
prihodkov. 

 
Drugi stroški 374,52 EUR je uskladitev s premalo izkazanimi stroški vzdrževanja za Knjižnico 
Jarše. Gre za prihodek preteklih let, ki se je izkazal ob usklajevanju rezervnega sklada. 
 
Drugi odhodki 7.207,07 EUR so stroški, ki nimajo narave operativnih stroškov tekočega 
poslovanja. 
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V  Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkazujemo presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 150.745,36 EUR, ki je nastal kot presežek  v okviru lastnih prihodkov od 
izvajanja javne službe. Presežek bo namensko porabljen za izvajanje dejavnosti knjižnice. 
 
 
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI 
 
Viri ustvarjenih prihodkov so proračunska sredstva, lastna sredstva za izvajanje javne službe 
in prihodki od prodaje na domačem trgu. V skupnih prihodkih 8.574.620,07 EUR je tržni delež 
12.175,69 EUR oz. 0,14% tržni delež. Gre za prihodke od najemnin 2.394,00 EUR, prihodke 
od prodaje proizvodov in storitev 5.291,69 EUR in prihodke od kotizacij za udeležbo na 
simpoziju in strokovnih sredah 4.490,00 EUR. 
 
Na ustvarjene tržne prihodke delimo direktne stroške storitev avtorskih seminarjev, stroške 
storitev izvajalcev prireditev, stroške tiska in stroške storitev vzdrževanja v enaki višini.  
 
Iz prihodkov od prodaje storitev na trgu ni presežka prihodkov nad odhodki, saj so odhodki 
običajno višji od prihodkov. 
 
 
Nataša Bajuk, 
vodja FRS MKL 
 
Datum: 2.2.2018 
 



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Šifra:  38504
Matična številka:  3336905000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja
v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje
proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in
posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna
tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Služba za notranjo revizijo MOL je izvedla notranjo revizijo delovnih postopkov in notranjih kontrol, uvedenih na osnovi priporočil predhodnih notranjih
revizij. Na podlagi revizije je SNR MOL izdala 2 priporočili, MKL je pripravila odzivno poročilo dne 09.01.2018, št. 003-3/2017-7. SNR MOL je v Obvestilu
o uresničevanju priporočil, prejetem 23.1.2018, št. dokumenta 06001-54/2017-11 ugotovila, da je MKL izvedla zadovoljive aktivnosti za obe priporočili.  

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Samoocenitveni vprašalnik je izpolnilo 13 vodij območnih enot knjižnice, strokovnih služb in oddelkov. 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

Revizije Računskega sodišča v letu 2017 ni bilo. 

V / Na MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo
raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih

financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe: Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana, Slovenska cesta 44, Ljubljana

Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe: 5874025000

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. MKL je Združenju splošnih knjižnic ponovno poslala pobudo za sistemsko rešitev vprašanja zbiranja in obdelave osebnega podatka o spolu člana
knjižnice, ki ga potrebujemo za vsebinske in statistične namene. MKL je predlagala dopolnitev 15. člena Zakona o knjižničarstvu.
2. Na osnovi internega pravilnika o brisanju osebnih podatkov iz leta 2016 je MKL v letu 2017 izvedla izbris osebnih podatkov neaktivnih članov.
3. Na osnovi revizijskih priporočil je MKL v sodelovanju z MOL uskladila vrednosti nepremičnin v upravljanju z vrednostmi, navedenimi v evidenci GURS.
4. Ob implementaciji programa Cobiss 3 Izposoja je MKL omogočila natančnejše evidence članov in gradiva ter postopkov dela z uporabniki.  

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3

pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

mag. Teja Zorko 

Datum podpisa predstojnika:

13.02.2018 

Datum oddaje:

13.02.2018 
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0 UVOD 
 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2017 uspešno zaključila poslovno in programsko leto v obsegu in s 
cilji, kakršne je za to leto načrtovala. V knjižnici si prizadevamo izvajati knjižnično javno službo na 
najvišjem kvalitetnem nivoju in z vsakim zaključenim letom naše delovanje izvajati na ravni, ki jo naši 
uporabniki pričakujejo od nas. Kot splošna knjižnica glavnega mesta, ki ga odlikuje kvalitetna in pestra 
kulturna ponudba, oblikujemo za uporabnike nepogrešljiv program javne službe, razvijamo lastno 
prepoznavnost in se trudimo naslavljati vse ciljne skupine prebivalcev vseh generacij. 
 
V letu 2017 smo poskrbeli za kvalitetne knjižnične storitve glede uporabe gradiva, opravili smo 
kvaliteten kulturni program, načrtovan obseg vseživljenjskega izobraževanja ter prostočasno uporabo 
prostorov MKL. Presegli smo načrtovanih in pričakovanih vsaj 83.000 aktivnih članov (84.853), 
načrtovanih 1.720.000 obiskov (realiziranih 2.365.513). S 4.713.419 izposoj smo skoraj dosegli 
pričakovanje, ki smo ga zapisali v planu za leto 2017, da si bo vsak član izposodil cca. 56 enot 
(realiziranih 55,54). Načrtovali smo skupno 2.518 kulturnih prireditev za odrasle in otroke in jih v letu 
2017 udejanjili skupno 2.608. Prav tako smo dosegli plan tudi pri načrtovanih 1016 izobraževanjih in 
jih v letu 2017 skupno za otroke in odrasle pripravili 1196. Izvedli smo torej 3.804 brezplačne dogodke 
za uporabnike širom naše knjižnične mreže, ki se jih je udeležilo 74.964 ljudi. 
 
Z nakupom in drugimi načini pridobivanja gradiva smo v letu 2017 zbirko Mestne knjižnice Ljubljana 
povečali za 15.800 novih naslovov oz. za skupno 71.546 enot različnih gradiv. Nakup novega 
knjižničnega gradiva smo po obsegu in vsebini izvajali skladno z zahtevami Pravilnika o upravljanju 
knjižnične zbirke v MKL, zagotovili smo nakup izbrane založniške produkcije in vzdrževali aktualno 
knjižnično zbirko za prebivalce Ljubljane in širšega primestnega območja z vsebinami, ki podpirajo 
naša prizadevanja za razvoj bralne kulture. Oblikovali smo zbirke osrednje območne knjižnice ter 
pridobivali obvezni izvod v okviru posebnih nalog OOK, izvajali smo načrtovane aktivnosti pri izgradnji 
zbirke v tujih jezikih, promovirali in povečevali izposojo e-knjig portala Biblos in spodbujali uporabo 
skupnega priporočilnega portala Dobre knjige. Na domoznanski regijski portal Kamra smo ponovno 
prispevali levji delež novih vsebin s področja naše lokalne kulturne dediščine (390 multimedijskih 
elementov, v letu 2016 295). Z oblikovanjem lastnih tehničnih rešitev ter s številnimi dobrimi praksami 
smo prispevali k razvoju slovenskih knjižnic. Veliko lahko pokažemo na področjih, kot so spletna stran 
www.mklj.si, e-storitve, e-učilnica, e-beleženje posredovanih informacij, avtomatizirano objavljanje 
podatkov o novem knjižničnem gradivu, vračanje gradiva v drugi knjižnici, sodelovanje v mednarodnih 
projektih, organizacija strokovnih konferenc in izdajanje strokovnih publikacij. Knjižnica je tudi v letu 
2017 predano uresničevala vse svoje vloge, od kulturne in informacijske do izobraževalne in socialne. 
Z geslom »Povsod v mestu« smo javnosti predstavljali pomen branja in vseživljenjskega učenja ter 
preko oglaševanja na javnih prostorih vabili prebivalce, da se pridružijo članom MKL.  
 
Poleg številnih sodelovanj na lokalnem in nacionalnem nivoju vzpostavljamo in negujemo čim bolj 
pester nabor vključevanj, sodelovanj in izmenjav s tujino. Z nekaterimi evropskimi splošnimi 
knjižnicami (Luisenbad, Berlin, Luksemburg) izmenjujemo primere dobre prakse, sodelujemo s 
Shanghai City Library, Knjižnicami grada Zagreba in Hrvatskim centrom za dječju knjigu ter Učiteljskim 
fakultetom Sveučilišta v Zagrebu. Sodelujemo z mednarodnimi organizacijami IBBY, z BNF Centre 
national de la literature pour la jeunesse La Joie par les livres, Clamart, z IJB München, Univerzo v 
Celovcu – njenim Inštitutom za slavistiko, Nacionalno knjižnico v Pragi in v njenem okviru Slovanska 
knihovna, z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov Ruslo, Nacionalnim centrom za informiranje in 
poklicno svetovanje (NCIPS), ki je slovenski predstavnik v mreži Euroguidance in povezuje različne 
sisteme poklicnega svetovanja v evropsko mrežo svetovalnih centrov, za katero Borza dela MKL 
organizira vodeno predstavitev servisov MKL za tuje poklicne svetovalce. Delujemo v projektu Forum 
Naple (National Authorities on Public Libraries in Europe), v programu sestrskih knjižnic. Sodelujemo 
kot pridruženi partner Mestne knjižnice Kranj v evropskem projektu (Erasmus+- strateška partnerstva) 
družinske pismenosti »Family Literacy Works!« in v projektu Dublin Literary Award. Mestna knjižnica 
Ljubljana je članica IFLA (International Federation of Library Associations) in kot skrbnica zbirke 
miniaturnih knjig je članica dveh mednarodnih bibliofilskih društev: Miniature book society, San Diego, 
California, ZDA, in Sammlerkreis miniaturbuch e.V. Stuttgart, Nemčija. V letu 2017 so nas obiskale 
številne tuje delegacije iz Kitajske, Tajvana, Češke in Rusije. 
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Lahko rečemo, da vse knjižnice v naši mreži dobro delujejo v lokalnem okolju, veliko sodelujejo (v 
poglavju o sodelovanju smo našteli 774 organizacij, NVO, društev in posameznikov) in so sploh v 
dobri kondiciji. Delavci MKL s svojim strokovnim znanjem sodelujejo v številnih nacionalnih strokovnih 
delovnih skupinah v IZUM, Združenju slovenskih splošnih knjižnic, Ministrstvu za znanost, šolstvo in 
šport, Kulturnem ministrstvu, NUK in Andragoškem centru Slovenije. V letu 2017 so zaposleni v MKL 
izvedli 35 različnih neobjavljenih referatov in predstavitev na posvetovanjih v MKL in izven, objavili 
devet publikacij, 28 informativnih besedil v slovenski periodiki ter pet strokovnih in znanstvenih 
člankov.  
 
Pomemben segment našega dela je oblikovanje projektov kot pomembne dodane vrednosti knjižnice 
lokalnemu okolju. Od 37 izvedenih projektov izpostavljam le nekatere: Instrumentarij kot 
spodbujevalnik glasbene pismenosti; 15 izvedenih dogodkov v projektu za migrante, begunce in 
ranljive družbene skupine v okviru projekta Tuja domačnost in projekta Od daleč - domov ; študijska 
delovna skupina za preverjanje uporabniške izkušnje v knjižnici, v kateri so poleg zaposlenih iz MKL 
sodelovali nekateri predavatelji Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
Filozofske fakultete v Ljubljani in pripravili odlične temelje za dvig kvalitete prireditvene dejavnosti v 
knjižnici in njenega optimalnega mreženja; izdelava kataloga znanj in postopkov za delo z uporabniki v 
MKL, ki zajema pomemben segment izobraževanj za zaposlene za implementacijo nove programske 
podpore izposoji Cobiss 3; Knjigolov na napačno postavljene knjige za seznanjanje otrok s knjižnico in 
njeno organiziranostjo gradiva; Literarni sprehodi po Ljubljani za predšolske otroke in mlajše šolarje; 
oblikovanje lastne interne gledališke skupine Beži; Multi-kul-praktik kot instrument spodbujanja 
kulturnega dialoga in seznanjanja z drugimi kulturami med mladimi; Mesto bere kot uveljavljena bralna 
značka, ki odrasle bralce vsakič popelje v svet druge nacionalne ali skupine nacionalnih literatur; Svet 
med nami, ki priskrbi cel teden odličnega spoznavanja neke države preko kulture, kulinarike, glasbe; 
nabor digitalnih zbirk, ki odslikujejo razvoj Ljubljane in zgodovino ljubljanskih županov; Borza zdravja 
kot podpora zdravstveni pismenosti uporabnikov knjižnice; digitalizacija dragocenega knjižničnega 
gradiva, izdanega do leta 1800, ki je s 29.500 novimi digitaliziranimi stranmi zahtevnih gradiv tudi v 
nemški gotici in slovenski bohoričici podprla poznavanje in raziskovanje zgodovine mesta Ljubljane in 
širšega območja. 
 
Letno poročilo, ki je pred vami, ponuja veliko natančnih vsebinskih in številčnih informacij o našem 
delu in prizadevanjih, o tem, kako uspešno je knjižnica izpolnila svoj program in strategijo, kako 
zlagoma udejanja svojo vizijo, kako so se na storitve odzivali uporabniki in tudi, kako svoje delo in 
počutje v knjižnici dojemajo njeni zaposleni. Za vsa morebitna vprašanja ali pripombe smo na voljo na 
info@mklj.si.  
 
 
 
 
          Teja Zorko 
               direktorica 
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1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Delovanje in razvoj Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) temeljita na določilih Zakona o knjižničarstvu in 
podzakonskih aktov, ki jih ta zakon predpisuje, ter smernicah Standardov in priporočil za splošne 
knjižnice, Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Strategije razvoja slovenskih 
splošnih knjižnic 2013-2020 in Strateškega načrta MKL za obdobje 2017-2021. 
 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 

1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08, 
103/08 – popr., 105/08 in 8/15) 

2. Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in podzakonski 
predpisi: Uredba o osnovnih storitvah knjižnice (Uradni list RS, št. 29/03), Pravilnik o pogojih 
za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12), 
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03), Pravilnik o razvidu 
knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03 in 74/17), Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov 
osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih 
knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03) 

3. Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 
4. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 

20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) 
5. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) 
6. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) 
 

Na poslovanje knjižnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.: 
1. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 

69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) 
2. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)  
3. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE) 
4. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3, 68/08, 110/13, 56/15 

in 63/16 - ZKUASP) 
5. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) 
6. Računovodski standardi 
7. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 s spremembami in dopolnitvami) 
8. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/04 s 

spremembami in dopolnitvami) 
9. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Urani list RS, št. 40/12 s spremembami in 

dopolnitvami) 
10. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 s spremembami in 

dopolnitvami) 
11. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami in 

dopolnitvami) 
12. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti. 

 
Delovanje knjižnice urejajo tudi interni akti, npr.: 

1. Pravilnik o računovodstvu MKL, 2011 (dopolnitve 2016)  
2. Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL, 2011 z dopolnitvami 
3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL, 2009 z dopolnitvami 
4. Pravilnik o poslovanju MKL, 2015 
5. Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, 2012 
6. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 2008 
7. Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL, 2012 
8. Pravilnik o delovnem času v MKL, 2009  
9. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 2012 
10. Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL, 2012 
11. Pravilnik o oddaji javnih naročil v MKL, 2014 
12. Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v MKL, 2010 
13. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) ter 

za odpravo njegovih posledic, 2010 
14. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2011 
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15. Sklep o antikvarni prodaji knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana, 2011 
16. Sklepi sej sveta MKL 
17. Sklepi sej strokovnega sveta MKL 
18. Sklepi sej strokovnega kolegija MKL 

 
Na delovanje knjižnice vplivajo tudi različne strategije: 

1. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017  
2. Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020  
3. Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016-2019 
4. Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025  
5. Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana 2013-2020 
6. Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 

Delovanje in razvoj Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) temeljita na določilih Zakona o knjižničarstvu in 
podzakonskih aktov, ki jih ta zakon predpisuje, ter smernicah Standardov in priporočil za splošne 
knjižnice, Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Strategije razvoja slovenskih 
splošnih knjižnic 2013-2020 in Strateškega načrta MKL za obdobje 2017-2021. 
 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 

7. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08, 
103/08 – popr., 105/08 in 8/15) 

8. Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in podzakonski 
predpisi: Uredba o osnovnih storitvah knjižnice (Uradni list RS, št. 29/03), Pravilnik o pogojih 
za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12), 
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03), Pravilnik o razvidu 
knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03 in 74/17), Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov 
osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih 
knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03) 

9. Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 
10. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 

20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) 
11. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) 
12. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) 
 

Na poslovanje knjižnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.: 
13. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 

69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) 
14. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)  
15. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE) 
16. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3, 68/08, 110/13, 56/15 

in 63/16 - ZKUASP) 
17. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) 
18. Računovodski standardi 
19. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 s spremembami in dopolnitvami) 
20. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/04 s 

spremembami in dopolnitvami) 
21. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Urani list RS, št. 40/12 s spremembami in 

dopolnitvami) 
22. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 s spremembami in 

dopolnitvami) 
23. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami in 

dopolnitvami) 
24. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti. 

 
Delovanje knjižnice urejajo tudi interni akti, npr.: 

19. Pravilnik o računovodstvu MKL, 2011 (dopolnitve 2016)  
20. Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL, 2011 z dopolnitvami 
21. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL, 2009 z dopolnitvami 
22. Pravilnik o poslovanju MKL, 2015 
23. Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, 2012 
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24. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 2008 
25. Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL, 2012 
26. Pravilnik o delovnem času v MKL, 2009  
27. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 2012 
28. Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL, 2012 
29. Pravilnik o oddaji javnih naročil v MKL, 2014 
30. Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v MKL, 2010 
31. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) ter 

za odpravo njegovih posledic, 2010 
32. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2011 
33. Sklep o antikvarni prodaji knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana, 2011 
34. Sklepi sej sveta MKL 
35. Sklepi sej strokovnega sveta MKL 
36. Sklepi sej strokovnega kolegija MKL 

 
Na delovanje knjižnice vplivajo tudi različne strategije: 

7. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017  
8. Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020  
9. Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016-2019 
10. Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025  
11. Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana 2013-2020 
12. Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 
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2 FUNKCIJE KNJIŽNICE 
 
- MKL je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL 

(288.250 prebivalcev) s petimi knjižnicami mestnih območij in 15 krajevnimi knjižnicami. 
- Je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo tudi za sedem občin izven 

Mestne občine Ljubljana: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice in Velike 
Lašče (50.292 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami.  

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (572.562 prebivalcev), v 
kateri deluje poleg MKL še osem osrednjih knjižnic: Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode, za katere izvaja štiri območne 
naloge (zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, 
strokovna pomoč knjižnicam na območju, koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja 
domoznanskega gradiva in usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja). 

- Izvaja dejavnost potujoče knjižnice: 46 postajališč bibliobusa. 
- Izvaja dejavnost specialne knjižnice: Slovanska knjižnica – Center za domoznansko dejavnost in 

specialne humanistične zbirke. 
- Izvaja razvojne programe na področju bralne kulture za otroke: Pionirska – Center za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo. 
- Izvaja programe na področju vseživljenjskega učenja: Center za vseživljenjsko učenje. 
- Izvaja programe na področju knjižničnega strokovnega usposabljanja: Učni center MKL. 
- Izvaja programe Trubarjeve hiše literature: referenčni prostor za književnost, knjigo in 

družbenokritično refleksijo. 
- Razvija bralno in informacijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celotnem območju, na 

katerem delujejo njene organizacijske enote, knjižnice mestnih območij in krajevne knjižnice. 
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3 DOLGOROČNI CILJI MKL 
 
Dolgoročni cilji MKL poudarjajo že dosežene rezultate iz tradicije delovanja vseh njenih enot, 
hkrati pa prednostno zasledujejo razvoj združene knjižnice na podlagi sodobnih strokovnih 
konceptov in poslanstva splošnih knjižnic, ki želijo biti prepoznavne kulturne in informacijske 
institucije v lokalnem okolju (Strateški načrt MKL za obdobje 2017-2021).  
 
»POVSOD V MESTU« 
Povzetek strateškega načrta Mestne knjižnice Ljubljana 
 
Mestna knjižnica Ljubljana bo v naslednjem strateškem obdobju 2017–2021 v svojem lokalnem okolju 
uresničevala kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo ter s tem aktivno sooblikovala 
kakovost življenja prebivalcev, ob tem pa tudi slovenski knjižnični sistem.  
 
Kot osrednja območna knjižnica bo spodbujala sodelovanje splošnih knjižnic v osrednjeslovenski 
regiji, predvsem s ponudbo dobrih praks za knjižnice območja na področju novih tehnologij, sodobnih 
storitev v digitalnem okolju ter usklajevanjem domoznanske dejavnosti na območni ravni (portal 
Kamra, digitalizacija gradiva). 
 
V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva ter notranjo organiziranostjo bo knjižnica 
vzdrževala in načrtovala uravnoteženo mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih postajališč in tako 
zagotavljala najboljšo možno dostopnost knjižničnih storitev. V skladu s finančnimi možnostmi si bo 
prizadevala pridobiti nove in dodatne prostore za krajevne knjižnice v MOL in na drugih območjih 
delovanja knjižnice.  
 
Fizični prostor knjižnice je in bo tudi v prihodnje sam po sebi ena od »storitev« MKL, ki omogoča 
različne kulturne, socialne in izobraževalne priložnosti ter nagovarja uporabnike k obisku in 
sodelovanju. Pri oblikovanju knjižničnega prostora bomo izhajali iz štirih vsebinskih sklopov: prostor za 
učenje, prostor za navdih, prostor za druženje in prostor za ustvarjalnost (kreativnice).  
 
S skrbno nabavo gradiva si bo MKL prizadevala oblikovati obsežno, pestro in aktualno knjižnično 
zbirko za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja. Na podlagi kakovostne bibliografske 
obdelave gradiva v vzajemnem bibliografskem sistemu COBISS, pregledne postavitve, odličnega dela 
bibliotekarjev informatorjev in izposojevalcev ter spletnega priporočanja bo nudila širok vir informacij o 
zbirki in omogočila njeno učinkovito uporabo v vseh svojih knjižnicah, z izposojo e-knjig in 
informacijami iz podatkovnih zbirk na daljavo pa bo omogočala večjo dostopnost gradiva, ki ni več 
vezano na fizično lokacijo. 
 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi načeli 
bo MKL razvijala informacijske storitve, ki bodo relevantne za vse skupine prebivalcev in jih bodo ti 
potrebovali pri delu, učenju, raziskovanju, medgeneracijskem sodelovanju ali v prostem času kot 
navdih za lastno ustvarjalnost, ter jim omogočala enostavno in prijetno uporabo knjižnice. 
 
Kot virtualna knjižnica bo omogočala dostop do določenih storitev kadarkoli in od koderkoli – storitve 
na daljavo bomo razvijali tako z nakupom podatkovnih zbirk kot v sistemu COBISS in na drugih, 
večinoma javno dostopnih platformah ter za vse sodobne informacijske nosilce. Spletna stran knjižnice 
se bo še naprej razvijala kot osrednja informacijska točka MKL za dostop do e-vsebin. Gradila bo 
podatkovne zbirke iz lastnega gradiva, predvsem za promocijo lokalne zgodovine. 
 
Za lažje vključevanje v družbo bo oblikovala posebne zbirke gradiva in informacij ter razvijala storitve 
in programe za ciljne skupine uporabnikov (osebe s posebnimi potrebami, osebe z različnimi oblikami 
zasvojenosti, različne etnične skupnosti, brezdomci, imigranti). V obdobju 2017–2021 bo posebno 
pozornost namenjala mladim med 15. in 20. letom starosti in starejšim. 
 
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mlade bo spodbujala bralno 
kulturo. Z bralnimi skupinami kot eno najstarejših in najbolj priljubljenih oblik medsebojnega in 
medgeneracijskega sodelovanja pri spodbujanju branja bomo skrbeli za kvalitetne vsebine ter širili 
bralne skupine v vsako knjižnico in lokalno okolje z namenom povezovanja in skupnega branja v 
skupnosti. 
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Unescov naziv Ljubljana – mesto literature bo dolgoročno zaznamoval storitve knjižnice za uporabnike 
na področju literature in branja. 
 
S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in države bo MKL eden od aktivnih 
nosilcev kulturnega življenja v mestu, tudi s programom THL kot referenčnega prostora za književnost 
in knjigo. 
 
Knjižnica bo nadgradila učinkovito poslovanje z uporabniki z enotno vstopno info točko, storitvami za 
samostojno uporabo knjižnice ter uvajanjem novih tehnologij za avtomatizacijo procesov in enostavno 
komunikacijo z uporabniki. 
 
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala gradivo in informacije o svoji lokalni skupnosti 
in s tem ohranjala lokalno dediščino. Za promocijo lokalne zgodovine bomo oblikovali digitalne 
podatkovne zbirke na različnih platformah (Kamra, dLib.si) in z digitalizacijo zaščitili in ohranjali 
pomembno knjižnično gradivo iz naše zbirke.  
 
Knjižnica se bo v naslednjem strateškem obdobju intenzivno vključevala v procese vseživljenjskega 
učenja z izvajanjem programov neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov, še 
posebej z vsebinami za vsakdanje življenje. Ob podpori napredne informacijsko-komunikacijske 
tehnologije bo razvijala različne oblike znanja za vse starostne in socialne skupine prebivalcev.  
 
Prek svojih storitev bo knjižnica omogočala enakopravno vključevanje vseh generacij v evropsko 
digitalno družbo in podpirala uporabo različnih javnih e-storitev. S tem namenom bo izobraževala 
uporabnike za boljšo digitalno pismenost, uporabo interneta in sodobnih nosilcev informacij in javnih 
e-storitev (e-zdravje, e-pravosodje, e-demokracija itd.) ter oblikovala številne učne aktivnosti v e-
učilnici MKL. 
 
Knjižnica bo imela pregledno notranjo organizacijo in bo vzpostavila mehanizme za stalno 
izboljševanje delovnih procesov in razvijanje odličnosti. S spodbujanjem timskega dela v delovnih 
skupinah, spoštovanjem vsakega zaposlenega in spremljanjem morebitnih tveganj bo vpeljala 
stabilno, a prožno organizacijsko strukturo. Ta bo omogočala notranjo mobilnost zaposlenih in njihov 
strokovni razvoj. Prek Učnega centra MKL bo razvijala izobraževalne vsebine za stalno strokovno 
izpopolnjevanje lastnih zaposlenih in tudi knjižničarjev iz drugih slovenskih knjižnic.  
 
Skrb vodstva za razvoj notranje kulture, ki bo temeljila na pozitivnem odnosu do dela, pripravljenosti 
na spremembe, sproščenih, a spoštljivih odnosih med zaposlenimi, sodelovanju in medsebojni pomoči 
ter družini prijazni in trajnostno naravnani organizaciji (varčevanje z materiali, energijo, časom), bo 
utrdila pripadnost skupni ustanovi in zavezanost skupnim ciljem. 
 
Podpirali bomo različne oblike prostovoljskega dela na posebnih projektih, s čimer bo knjižnica 
pridobila sveže ideje in zunanji pogled iz lokalne skupnosti ter zavzete zagovornike knjižnice. 
 
Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo MKL poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjižnice prinaša 
okolju. Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi ustanovami ter aktivno 
sodelovala z drugimi knjižnicami in organizacijami, povezanimi z bibliotekarsko in informacijsko stroko. 
Možnosti za razvoj bo iskala tudi v sodelovanju z domačimi in tujimi organizacijami prek vključevanja v 
partnerstva in sodelovanja v lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektih, zlasti na območju EU.  
 
Knjižnica se bo aktivno vključevala v skupne projekte MOL in bo s svojim delovanjem prispevala k 
prepoznavnosti Ljubljane kot ustvarjalnega mesta znanja in kulture. 
  
Nove oblike komunikacije z javnostmi (socialna omrežja, upravljanje odnosov z uporabniki) bodo 
knjižnici prinesle neposrednejši in bolj dinamičen stik z uporabniki. 
 
Aktivna promocija bo privabljala nove uporabnike in utrjevala ugled in javno podobo knjižnice. Za 
večjo prepoznavnost knjižnice v javnosti in trženje promocijskih izdelkov bomo razvijali blagovne 
znamke ter strokovno in nišno založništvo. 
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4 LETNI CILJI MKL 
 
Program dela MKL je v letu 2017 zasledoval cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se 
odražajo v posameznih vsebinskih sklopih. 
 
 
Letni cilji na področju strokovnega dela knjižnice: 
 
Letni cilji izhajajo iz strateških usmeritev Strateškega načrta MKL 2017-2021 z osmimi strateškimi 
področji: 
1. MESTO BERE, GLEDA IN POSLUŠA: upravljanje knjižnične zbirke 
2. KNJIŽNICA ZA VSE: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta 
3. PROSTOR ZA UČENJE: znanje zaposlenih je znanje za uporabnike 
4. SPOMIN MESTA: dediščinsko izročilo za danes in jutri 
5. KNJIŽNICA NA DALJAVO: virtualna knjižnica MKL 
6. VIDNA KNJIŽNICA: sodelovanje in promocija za aktivno udeležbo knjižnice v okolju 
7. AKTIVNA KNJIŽNICA: notranja organiziranost in kadri 
8. »KNJIŽNICA PLUS«: razvoj za storitve prihodnosti 
 
˗ prenova in modernizacija obstoječih knjižničnih prostorov (prostor kot storitev), 
˗ preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov (oddelki za 

multimedijo, za mladostnike, za starejše, za družine ter prostori za učenje in kreativnice), 
˗ izboljšana dostopnost knjižničnih storitev za vse prebivalce (naročanje gradiva med knjižnicami, 

oddaljeni vpis v knjižnico, dostop do podatkovnih baz na daljavo, digitalizacija gradiva), 
˗ ustvarjanje pozitivne uporabniške izkušnje z oblikovanjem storitev za ciljne skupine uporabnikov 

(tematski sklopi prireditev in izobraževanj, uvedba personaliziranih storitev na spletni strani 
knjižnice, ponudba med počitnicami), izvajanje storitev in projektov za dve prioritetni ciljni skupini: 
mladi (6 projektov, virtualne razstave) in starejši 65+ (zbiranje spominov za Album Ljubljane, 
Ljubljanske zgodbe, cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih slikah«, programi 
za seniorje v THL), 

˗ oblikovanje posebnih zbirk gradiva in storitev za etnične skupnosti in ranljive skupine prebivalcev 
(gluhi in naglušni, migranti), 

˗ povečana promocija in aktiviranje neknjižnega gradiva (glasba, filmi), 
˗ vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke za 

prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja, 
˗ zagotavljanje aktualnih informacij in vsebin za vsakdanje življenje prebivalcev,  
˗ promocija branja za odrasle, v več oblikah, zlasti prek bralnih skupin za različne ciljne skupine 

uporabnikov, 
˗ oblikovanje in izvedba projektov, ki podpirajo Unescov naziv Ljubljana: mesto literature, 
˗ vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature, 
˗ postopno oblikovanje zaokroženih ciklov prireditev na ravni OE, 
˗ ustvarjanje ravnotežja med kakovostjo in številom prireditev ter poudarek na oblikovanju prireditev 

in izobraževanj v lastni produkciji knjižnice, 
˗ digitalizacija glasbene zbirke za potrebe lastnega predvajanja in promocija spletnega video/avdio 

centra, 
˗ dostopnost spletne strani knjižnice na mobilnih napravah (telefoni, tablice), 
˗ aktivnosti za prehod MKL na nov sistem izposoje gradiva Cobiss3 (testiranje okolja, izobraževanje 

zaposlenih, usklajevanje posebnosti MKL: RFID, Urbana),  
˗ usposabljanje uporabnikov za različne oblike pismenosti (medijska, digitalna, zdravstvena, 

finančna, glasbena ipd.), 
˗ oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih knjižnic in 

priprava letnega kataloga izobraževanj, 
˗ dvig samopodobe o sposobnostih zaposlenih prek stalnega strokovnega usposabljanja, 
˗ ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih prek merjenja organizacijske klime, 
˗ spodbujanje knjižnic osrednjeslovenske regije k vključitvi v projekte MKL in v izobraževalne 

programe Učnega centra, 
˗ predstavitev novosti in dobrih praks MKL drugim slovenskim knjižnicam na dogodku April v MKL 

2017, 
˗ vključevanje prostovoljcev v različne projekte knjižnice, 
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˗ ozaveščanje prebivalcev Ljubljane o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-
zgodb, izdaja publikacij, nova domoznanska podstran na www.mklj.si, utrjevanje »blagovne 
znamke« Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice), 

˗ krepitev povezanosti knjižnice z lokalnim okoljem prek vključevanja prebivalcev v različne 
dejavnosti knjižnice in vključevanje zagovorništva kot načina promocije knjižnice, 

˗ odpiranje knjižničnega prostora za širšo razpravo o različnih vprašanjih, ki so prisotna v lokalni 
skupnosti, ter vključevanje prebivalcev v javne razprave v organizaciji knjižnice (Tuja domačnost, 
Medijska pismenost, Pravice živali), 

˗ širjenje bralne kulture izven državnih meja (zamejski slovenski vrtci in šole, knjižnice v EU), 
˗ nove oblike promocije izven fizičnega prostora knjižnice, zlasti na prostem, »povsod v mestu«. 
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5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

5.1 Organizacija in interni akti 
 
5.1.1 Izvajanje strateškega načrta in interni akti 
 
Leto 2017 je bilo prvo leto izvajanja SN 2017-2021, zato so bili projekti in aktivnosti oblikovani v skladu 
s strateškimi področji in cilji. V okviru posameznih strateških področij smo že zabeležili nekatere dobre 
rezultate, npr.: 
 
- Nadgradili smo idejni načrt za Knjižnico Polje (gradnja 2019) in pripravili idejni načrt za novo 

Knjižnico Grba (gradnja 2020). 
- Razvijamo knjižnične zbirke za etnične skupine (povečan nakup gradiva na knjižnih sejmih v 

sosednjih državah). 
- Za ciljno skupino mladi smo pripravili nove projekte: metaFORA, natečaj za najboljšo kratko 

zgodbo, Literarno-fotografski natečaj »poHAIKUjmo«, Medijska pismenost za mlade, 
Instrumentarij. 

- Za ciljno skupino starejši smo na podlagi Smernic za oblikovanje storitev za starejše oblikovali in 
izvajali Album Ljubljane, Ljubljanske zgodbe, cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v 
gibljivih slikah«. 

- V okviru projekta Pomlad s knjigo smo od marca do aprila pripravili raznovrstne dogodke za 
promocijo branja. 

- Posebno pozornost smo namenili delu Bralnih skupin (aktivno je delovalo 16 bralnih skupin). 
- V okviru programa Erasmus+ smo sodelovali kot pridruženi partner v projektu družinske 

pismenosti. 
- Izvajali smo bogat program v okviru Ljubljana: mesto literature. 
- Izvedli smo uspešen teden irske kulture v okviru projekta Svet med nami/World among us. 
- Digitalizirali smo dragoceno gradivo do leta 1800 iz fonda Slovanske knjižnice. 
- Nadaljevali smo z objavljanjem digitalnih zgodb na portalu Kamra: sklopa Znameniti ljubljanski 

župani in Razvoj Ljubljane (Promet v slovenski prestolnici skozi 20. stoletje). 
- Organizirali smo bienalno predstavitev novosti v MKL v okviru Aprila v MKL 2017. 
- Udeležili smo se pomembnih strokovnih posvetovanj, tudi s prispevki, v tujini (ALA, IFLA, QQML, 

Next Library, Biblionet, Svatovanje narodnih knjižnica Hrvatske). 
- Organizirali smo obiske in oglede knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev in strokovnjakov 

(Univerza iz Brna, Shanghai Library, National Central Library Taiwan, Knjižnica Rudomina, Capital 
Library of China). 

- Povsod v mestu: vključevanje novih oblik dejavnosti in promocije izven fizičnega prostora knjižnice 
(Knjižnica ob vodi, Knjižnica na vrtu, Popoldan s knjižnico, Knjižnica na pločniku). 

- Promovirali smo blagovne znamke MKL (zlate hruške, Poletavci, Ciciuhec). 
- Nadaljevali smo uveljavljeno publicistično dejavnost (zbirka Kulturna dediščina za družine, 

Ljubljana med nostalgijo in sanjami, Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig). 
- Storitve in projekte smo oblikovali in izvajali prek delovanja delovnih skupin (v letu 2017 je 

delovalo 29 DS, od tega 13 novih). 
- Izvedena je bila anketa o navadah uporabnikov. 
- Postopno smo opremljali gradivo s čipi za RFID izposojo in izvajali aktivnosti za prehod na nov 

sistem izposoje gradiva Cobiss3. 
- Testno smo izvajali centralizacijo postopkov nabave in obdelave knjižničnega gradiva za splošne 

knjižnice (Pilotna nabava in obdelava knjižničnega gradiva MKL in Mestne knjižnice Grosuplje). 
 
 

5.1.2 Zakonodaja in interni akti knjižnice 

 
V začetku leta 2017 je bil sprejet Strateški načrt MKL za obdobje 2017–2021. 
 
V ožjem okviru strokovnega kolegija (ki se je v letu 2017 sestal na 31 sejah) smo obravnavali in 
zavzemali stališča glede osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 in pripombe poslali 
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pristojnim inštitucijam. Udeležili smo se obravnave dokumenta Strategije razvoja območnih knjižnic v 
NUK in podali pripombe na dokument.  
 
Aktivno smo sodelovali v eksternih nacionalnih delovnih skupinah: skupina za pregled in dopolnitev 
Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti pri Ministrstvu za šolstvo, skupina za pripravo 
Strokovnih priporočil in smernic za splošne knjižnice 2018-2028 pri Ministrstvu za kulturo. Dokumente, 
ki so v teh skupinah nastali, smo komentirali in podali pripombe. Predlagali smo številne pobude glede 
sistema Cobiss in jih posredovali na IZUM.  
 
Izvedli smo raziskavo organizacijske klime v vseh enotah MKL hkrati (Biro Praxsis d.o.o.), rezultate 
predstavili po kolektivih posameznih območnih enot in zastavili interno delovno skupino za nadaljnje 
delo na organizacijski klimi in usposabljanju vodij območnih enot v letu 2018. 
 
 

5.1.3 Strokovna dejavnost knjižnice 

 
Kako uspešna je MKL pri izvajanju svoje dejavnosti, nam kažejo spodnji kazalniki, ki merijo 
najpomembnejše parametre za merjenje in ocenjevanje obsega opravljenega dela, njegove kakovosti 
in dejanskega dosega dejavnosti knjižnice. Kazalnike lahko spremljamo neposredno v sistemu 
COBISS in v računovodskem sistemu MKL, kar zagotavlja njihovo objektivnost in pravilnost. 
 
Ob pregledu kazalnikov za leto 2017 predvsem ugotavljamo, da je bilo leto 2016 v več pogledih 
izjemno in celo rekordno, v letu 2017 pa so se kazalniki vrnili na ustaljeno stanje pred tem in večinoma 
izkazujejo usklajenost s trendi, ki potekajo enakomerno skozi daljše časovno obdobje. Število članov 
sicer ostaja primerljivo z letom poprej, beležimo pa vsaj petleten trend upada novo vpisanih članov. 
Menimo, da je ta upad povezan z določenimi demografskimi kazalci, pa vendar zastavljamo strategije 
in projekte, ki bi naj ta upad zamejile.  
 
Kazalnik obiska in izposoje je prav tako umirjen na primerljivem nivoju skozi daljše časovno obdobje, 
če odmislimo rekordno 5 milijonsko izposojo leta 2016, ki jo gre vsaj deloma pripisati tudi 
dokončevanju predbolonjskih študijskih programov. V letu 2017 smo se v tem pogledu vrnili na stanje 
pred tem. Stabilen trend opažamo tudi pri izvedenih prireditvah in izobraževanjih ter urah odprtosti. 
 
Primerno narašča knjižnična zaloga; konstanten je, če odmislimo odstop navzgor v letu 2016, tudi 
obrat gradiva. Po letu 2015 (spremenjena metoda beleženja) lepo narašča tudi virtualni obisk knjižnice 
preko domače spletne strani.  
 
Ob pregledu kazalnikov je morda potrebno zapisati tudi, da se je povečal delež prebivalcev MOL in da 
z uveljavitvijo novih Standardov za splošne knjižnice 2018-2028 tudi MKL kot velika splošna knjižnica 
začenja novo poglavje, ko bo na podlagi novih strokovnih priporočil za splošne knjižnice vedno bolj 
merila kvalitativne kazalnike in s tem prek različnih metod ugotavljala svoj vpliv v lokalnem okolju. 
 
 
Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2013 2014 2015 2016 2017 % 
Število članov 83.444 81.857 80.506 84.647 84.853 0,24% 
Število novo vpisanih 
članov 

13.349 12.805 11.486 10.793 9.702 -10,11% 

Število obiskov 1.909.323 2.112.674 2.239.499 2.361.454 2.365.513 0,17% 
Virtualni obiski knjižnice – 
domača stran 

457.160 467.834 278.310 303.332 316.568 4,36% 

Izposoja 4.705.492 4.622.972 4.793.629 5.004.779 4.713.419 -5,82% 
Medknjižnična izposoja 1.792 1.538 1.826 2.338 2.001 -14,41% 
Transakcije  4.808.928 4.674.211 4.842.740 5.052.238 4.756.471 -5,85% 
Posredovanje informacij 314.095 275.059 281.353 279.209 220.104 -21,17% 
Prireditve in izobraževanje 3.555 3.694 3.850 3.897 3.804 -2,39% 
Ure odprtosti enot 61.583 59.592 60.832,5 60.630,0 60.053,0 -0,95% 
Zaloga knjižničnega 1.694.270 1.689.903 1.703.280 1.722.091 1.739.869 1,03% 
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gradiva 
Prirast gradiva 80.892 78.661 74.760 68.879 71.546 3,87% 
Obrat gradiva 2,798 2,756 2,814 3,02 2,709 -10,30% 
Povprečna cena 18,65 € 17,31 € 18,55 € 18,41 € 19,18 € 4,18% 
Število naročenih 
elektronskih virov  

8 8 7 6 6 0,00% 

- od tega dostopnih na 
daljavo 

7 7 7 6 6 0,00% 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

19.757 20.930 22.826 26.941 26.382 -2,07% 

- od tega dostopov na 
daljavo 

9.355 11.627 12.422 14.661 14.537 -0,85% 

 
 

5.1.4 Knjižnična mreža in prostor 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju knjižnične mreže in prostora 
V letu 2017 so bile izvedene nekatere prostorske izboljšave ter dopolnitve knjižnične in IKT opreme v 
knjižnicah MKL. Večina rešitev sicer ostaja trenutno predvsem v obliki idejnih izhodišč, ker so odvisne 
od finančnih zmožnosti ustanovitelja: 
- V sodelovanju z JSS MOL je bilo sklicanih več sestankov z namenom uskladitve projektne 

dokumentacije in pridobitve PGD in PZI za objekt v soseski Polje IV, ki je sedaj v teku (izgradnja 
2019). 

- Pripravili smo idejni načrt za novo Knjižnico Grba (izgradnja 2020). 
- Z raziskavo okolja in analizami prebivalcev smo se odzivali na pobude ustanovitelja o novih 

lokacijah knjižnic v mreži MKL (Rakova Jelša). 
- Za JSS MOL smo pripravili dokument s potrebami po prenovi in širitvi mreže MKL. 
 
 

Kazalnik 2016 2017 
Število obiskovalcev MKL 2.361.454 2.365.513 
Število novih članov 10.793 9.702 
Delež včlanjenega prebivalstva 24,6% 24,6% 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2016 in 2017: 
Stabilen delež včlanjenega prebivalstva in povečan obisk kažeta na pravilno usmeritev knjižnice, da 
zagotavlja storitve, ki so relevantne za vse prebivalce Ljubljane in okolice. Manjše število novo 
vpisanih članov je na eni strani posledica demografskih razmer, na drugi strani pa tudi knjižnica počasi 
(tudi glede na povprečja v državi) dosega zgornjo mejo včlanjenih prebivalcev iz Ljubljane in okolice.  
 
Knjižnična mreža 
 
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 20 knjižnic (pet območnih enot s 15 krajevnimi knjižnicami) v MOL 
in 13 krajevnih knjižnic v sedmih občinah pogodbenih partnericah, specialna knjižnica, arhivska 
knjižnica (repozitorij), hiša literature ter bibliobus s 46 postajališči Potujoče knjižnice. 
 
- Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana  

 Knjižnica Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana  
 Knjižnica dr. France Škerl, Vojkova 87a, Ljubljana  
 Knjižnica Glinškova ploščad, Glinškova ploščad 11a, Ljubljana  
 Knjižnica Savsko naselje, Belokranjska 2,Ljubljana  

- Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, Ljubljana  
 Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana  
 Knjižnica Jarše, Clevelandska 17–19, Ljubljana 
 Knjižnica Polje, Zadobrovška 1, Ljubljana – Polje  
 Knjižnica Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana 
 Knjižnica Zalog, Agrokombinatska 2, Ljubljana  
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- Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana  
 Knjižnica Nove Poljane, Povšetova 37, Ljubljana 
 Knjižnica Poljane, Zarnikova 3, Ljubljana  

- Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47/a, Ljubljana 
 Knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana  
 Knjižnica Rudnik, Dolenjska c. 11, Ljubljana  
 Knjižnica Ig  
 Knjižnica Dobrova,  
 Knjižnica Šentjošt,  
 Knjižnica Polhov Gradec, 
 Knjižnica Škofljica,  
 Knjižnica Frana Levstika,  
 Knjižnica Rob, 
 Knjižnica Horjul,  
 Knjižnica Brezovica 
 Knjižnica Podpeč,  
 Knjižnica Rakitna, 
 Knjižnica Notranje Gorice  

- Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana  
 Knjižnica Gameljne, Srednje Gameljne 50, Ljubljana – Šmartno  
 Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106, Šentvid  
 Knjižnica Vodice 

- Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke, Einspielerjeva 1, 
Ljubljana  

- Potujoča knjižnica s postajališči, Kersnikova 2, Ljubljana. 
 
V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature (THL), Stritarjeva 7, Ljubljana. 
 
 
Knjižnični prostor 
 
Ker ima MKL veliko knjižnično mrežo z okrog 17.000 m2 prostorov, so potrebni stalni posegi za 
vzdrževanje primerne urejenosti, čistoče in tudi sodobnosti prostorov ter njihove ustreznosti z vidika 
zahtev delovne zakonodaje ter zakonodaje o varstvu in zdravju pri delu. Vsako leto za ta namen 
porabimo precejšnja sredstva, ker se trudimo, da bi bile naše knjižnice čim bolj vabljive za uporabnike 
in bi jih ti z veseljem uporabljali. Morebitni zanemarjeni in preveč obrabljeni prostori bi bili zagotovo 
relevanten razlog za mnogo manjši obisk uporabnikov. Prav tako moramo skrbeti za zdravo delovno 
okolje naših zaposlenih. V nadaljevanju je pregled večjih del, ki smo jih za redno vzdrževanje opravili v 
letu 2017: 
 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Bežigrad in Slovanska knjižnica 
Izvedena je bila energetska sanacija stavbe (MOL in Petrol). Zamenjana je bila večina svetil, prenovili 
smo toplotno postajo in s tem omogočili daljinsko upravljanje ogrevanja. Zaščito pred požari smo 
izboljšali z zamenjavo protipožarnih loput. 
Knjižnica Glinškova ploščad 
Zamenjali smo pod na oddelkih, zvočno zaprli pravljično sobo in prebelili celotno knjižnico. Izvedli smo 
menjavo senzorjev za javljanje požara, alarmne in požarne centrale. 
Knjižnica dr. France Škerl 
Zamenjali smo zasilno razsvetljavo v knjižnici. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca  
Izvedeno je bilo beljenje na mestih, kjer so se poznale posledice zamakanja s strehe in z vzhodne 
fasade v pritličju (osnovna težava zamakanja pa bo odpravljena šele z obnovo fasade in strehe), 
zamenjali smo sanitarno keramiko in talne ploščice v sanitarijah. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Otona Župančiča 
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V okviru energijske sanacije stavb s strani MOL je bila prenovljena razsvetljava v vseh etažah 
knjižnice. Na podlagi dogovora z najemniki smo za potrebe hodnika parkirno-garažne hiše (PGH) 
odstopili del skladišča in ga nadomestili z novimi prostori, kjer smo uredili dodatno sobo za skladišče 
in sobo/studio za potrebe prihodnjega projekta Avdioteke. Iz skladišča KOŽ smo umaknili arhiv MKL, 
kjer smo uredili prostor za interna dela (popravilo knjig, izločanje, odpis, pregled darov ipd.). Adaptirali 
smo kavarniški del knjižnice in odstranili točilni pult. Pod stopniščem, ki vodi v Mediateko, je od 
septembra dalje urejen arhiv MKL. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc.  
Knjižnica Prežihov Voranc 
Prepleskali smo večino uporabnikom namenjenih prostorov knjižnice. V celoti smo prenovili sanitarne 
prostore za uporabnike, kjer je po novem tudi previjalnica.  
Knjižnica Škofljica  
Posodobili smo signalizacijo v knjižnici, s čimer omogočamo uporabnikom enostavnejšo uporabo 
knjižnice.  
Knjižnica Podpeč  
Knjižnica je ponovno pridobila v uporabo 41 m2 velik prostor, ki ga je nekaj let uporabljala Pošta 
Slovenije, tako da knjižnica spet deluje na 111 m². Nova in pomembna pridobitev znotraj knjižnice sta 
ločena otroški kotiček in čitalnica, prostor, namenjen mladostnikom, posebej veseli pa smo 
sanitarnega prostora in tekoče vode, česar knjižnica v zmanjšanem obsegu ni imela.  
Knjižnica Frana Levstika 
Z novo opremo smo oblikovali kotiček za starše. 
Knjižnica Rakitna 
Zamenjana so bila okna in vrata. 
 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šiška 
V letu 2017 smo izvedli pleskanje vseh prostorov v Knjižnici Šiška. V okviru promocije zdravja na 
delovnem mestu smo prilagodili izposojevalni pult tako, da je bolj ergonomski. Uredili smo skladiščne 
prostore (namestili smo regale s širokimi policami za hrambo raznih naprav in orodja ter že izdelanih 
tematskih plakatov in drugih ročno izdelanih dekorativnih izdelkov). 
 
 

5.1.5 Odprtost knjižnic 

 
Odprtost območnih enot, krajevnih knjižnic in Potujoče knjižnice temelji na Uredbi o osnovnih storitvah 
knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003) in Standardih za splošne knjižnice (2005-2015). Pravilnik o 
obratovalnem času knjižnic MKL enotno ureja odprtost knjižnic v mreži MKL glede na njihovo velikost. 
(Priloga 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti). 
 
Ocenjujemo, da so bile enote MKL v letu 2017 odprte za uporabnike v ustreznem obsegu glede na 
zakonodajo in kadrovske zmogljivosti knjižnice. Knjižnice v mreži MKL so bile večinoma, razen 
najmanjših, odprte vse dni leta, razen ob nedeljah in praznikih. V juliju in avgustu 2017 so bile 
knjižnice odprte po poletnem delovnem času.  
 
MKL je bila v letu 2017 odprta 60.053 ur, kar je nekoliko manj kot v letu 2016 (60.630 ur). V letu 2017 
so bile nekatere knjižnice zaprte le v času izvajanja inventure, opremljanja gradiva za potrebe RFID 
izposoje (strokovni oddelek KOŽ) in prenovitvenih del (Knjižnica Podpeč). V letu 2017 tudi ni več 
delovalo postajališče Potujoče knjižnice, ki ga je obiskovala v občini Dol pri Ljubljani v času prenove 
Knjižnice Jurij Vega, leta 2016. 
 
Priloga 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti  
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca. 
Aneks o delitvi prostora Bralnice smo z Zavodom En Knap pod enakimi pogoji sodelovanja podaljšali 
do julija 2018 in tako ohranili dosedanjo odprtost. 
Knjižnica Zalog  
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Odprtost se je v minulem letu povečala zaradi uvedbe delovnih sobot enkrat mesečno, dodatne 
odprtosti ob ponedeljkih v času poletnega urnika ter zaradi spremembe urnika ob petkih – skupaj za 
130 ur. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Otona Župančiča 
V letu 2017 je bil v soboto, 8. 4., in v ponedeljek, 10. 4., zaprt strokovni oddelek KOŽ zaradi 
opremljanja gradiva z RFID nalepkami. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Prežihov Voranc 
V času poletnega urnika smo v primerjavi s prejšnjimi leti povečali odprtost knjižnice. Med tednom je 
bila za uporabnike odprta vsak dan od 8.00 do 19.30, razen četrtkov, ko je z obratovanjem pričela ob 
12.30. Sobotni delovni čas je ostal nespremenjen. 
Knjižnica Grba  
28. 8. 2017 je knjižnica povečala odprtost in je ob sredah odprta od 8.00 do 19.30 ure, prej je bila ob 
sredah odprta le popoldne. 
 
Potujoča knjižnica 
Vsak dan, od ponedeljka do petka popoldan, obiskujemo postajališča po vnaprej določenem letnem 
razporedu. Skupno število postajališč je 46, povprečen čas postanka na posameznem postajališču je 
približno 60 minut. Ob petkih v dopoldanskem času obiskujemo tudi prijavljene skupine vrtcev v okviru 
projekta Ciciuhec. V letu 2017 bibliobus ni vozil štirikrat (bolezen voznika, zapora ceste, onemogočen 
izvoz iz garaže). Skupno je bila Potujoča knjižnica za uporabnike odprta približno 702 uri. 
 
 

5.2 Dejavnosti knjižnice 
 

5.2.1 Razvoj in območnost 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju razvoja in območnosti 
- Služba za razvoj in območnost (SRO) je sodelovala v projektih poenotenja poslovanja v MKL. 
- Koordinirala je pripravo in sodelovala pri izdelavi nekaterih temeljnih dokumentov knjižnice 

(program dela 2018, letno poročilo 2016), zbrala in obdelala je statistične podatke in opravila 
analize anket.  

- Sodelovala je pri pripravi idejnih načrtov za knjižnice v mreži MKL. 
- Sodelovala je pri pripravi javnih razpisov.  
- Koordinirala je izvajanje mentorskih programov. 
- Knjižnicam je zagotavljala pomoč pri nadgradnji obstoječih knjižničnih storitev in načrtovala nove 

storitve in dejavnosti, predvsem na področju napredne IKT in storitev za ciljne skupine 
uporabnikov. 

- Zaposlenim in uporabnikom je nudila pomoč in jih izobraževala. 
- Vodila in sodelovala je v različnih delovnih skupinah. 
- Aktivno je sodelovala s prispevki in predstavitvami na strokovnih srečanjih. 
- Aktivno je sodelovala pri uvajanju sistema za izposojo gradiva Cobiss3. 
- Izvajala je program OOK 2017 (digitalizacija gradiva, objava digitalnih zgodb na portalu Kamra) in 

sodelovala pri vključevanju knjižnic osrednjeslovenske regije v projekte MKL. 
 
Služba za razvoj in območnost  
Službo za razvoj in območnost (SRO) sestavljata Oddelek za razvoj in območnost ter Oddelek za 
informatiko. SRO skrbi za koordinacijo strokovnega dela med območnimi enotami, službami, centri in 
oddelki, za uresničevanje ciljev Strateškega načrta 2017-2021 in za izvajanje ciljev strateških področij: 
Knjižnica na daljavo: virtualna knjižnica MKL, Vidna knjižnica: sodelovanje in promocija za aktivno 
udeležbo knjižnice v okolju in »Knjižnica plus«: razvoj za knjižnico prihodnosti. 
 
Naloga SRO je priprava temeljnih dokumentov MKL. V letu 2017 smo pripravili: letno poročilo o delu 
2016, polletno poročilo o delu 2017, program dela 2018 in zbirnik statističnih podatkov 2016 ter 
sodelovali pri pripravi promocijskega poročila MKL za leto 2016. Izvedli smo različne poizvedbe in 
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pridobili statistične podatke za potrebe enot, služb in oddelkov MKL ter za raziskovalne potrebe 
študentov in objave podatkov v medijih. Sodelovali smo z zaposlenimi in jim posredovali statistične 
podatke za njihove strokovne prispevke in študijske namene. SRO sodeluje v različnih delovnih 
skupinah MKL. 
 
V letu 2017 smo v SRO izvajali dejavnosti in vodili projekte:  
- Priprava promocijske brošure Strateškega načrta MKL za obdobje 2017–2021. 
- Sodelovali smo pri pripravi novosti in implementaciji nekaterih rešitev za spletno stran MKL. 
- V letu 2017 smo nadaljevali s pregledom in načrtovanjem mreže MKL na podlagi prostorske 

analize PAM in koordinirali pripravo podatkov za nove lokacije v mreži (Rakova Jelša) in v idejnih 
načrtih za nove knjižnice (Knjižnica Grba). SRO je začela s pripravo dokumenta o razvoju mreže 
knjižnic v Ljubljani. 

- V letu 2016 je bila na spletno stran MKL postavljena informacijska točka za e-gradiva javnih 
oblasti. Preko CVŽU in Učnega centra smo za uporabnike in zaposlene v letu 2017 pripravljali 
seznanitvene izobraževalne delavnice na teme e-storitev javne uprave. Na podlagi vsebin smo 
izoblikovali izobraževalni cikel, ki bo v letu 2018 uvrščen v program izobraževanj preko Učnega 
centra MKL. 

- SRO pripravlja koncept za nov projekt Borza zdravja, ki združuje različne aktivnosti: zdravstvene 
informacije, zdravstveni kotiček, projekte, e-zdravje (glej 7 Projekti).  

- V novem strateškem obdobju 2017–2021 bomo v MKL poudarjeno izobraževali uporabnike, 
zaposlene MKL in slovenske knjižničarje na področju medijske in digitalne pismenosti. SRO je 
koordinirala in sodelovala pri dveh projektih: Medijska pismenost za mlade in »Biti digitalno 
pismen« – digitalno opismenjevanje zaposlenih (glej 7 Projekti). 

- Pripravili smo vsebinsko zasnovo predstavitve novosti April v MKL 2017, sodelovali pri pripravi in 
tehnični podpori dogodka, moderirali dogodek in predstavili tri prispevke: smernice za brezposelne 
in starejše ter infotočko e-gradiv javnih oblasti. 

- Koordinirali smo izvedbo obvezne delovne prakse za študente bibliotekarstva in koordinirali 
strokovno izmenjavo med MKL in Mariborsko knjižnico za dve knjižničarki iz MKL. 

- SRO je nosilka koncepta kreativnic v mreži knjižnic MKL. V letu 2017 smo v sodelovanju s 
Knjižnico Polje nadaljevali z oblikovanjem programa in pravil za delovanje vzorčne kreativnice 
MKL ter z izobraževanjem uporabnikov in zaposlenih za uporabo 3D tiskalnika.  

- Skrbeli smo za preglede dnevnikov vpogledov v osebne podatke. 
- Pripravili smo interna učna gradiva za zaposlene: interno naročanje WebVasco, navodila za 

plačilo dolga z uporabo storitve e-plačila UJP, navodila za zaščito pred izsiljevalskimi virusi, 
navodila za tiskalnike v najemu, (ne)formalna biblioterapija in svetovanje za branje, priprava 
podatkov za pregled knjižnične zbirke, Cobiss3 – izvoz podatkov, Excel. 

- Izvajali smo izobraževanja za uporabnike: S klikom v družbo znanja, Natisni svoj 3D model, 3D 
tisk v praksi, Natisni svojo kodo. 

- Pripravili in izvedli smo izobraževanja za zaposlene: Uvod v uporabo e-učilnice, Outlook 2010, 
Obdelava fotografij s programom Gimp in FastStone Viewer, Word 2010 začetna delavnica, Word 
2010 nadaljevalna delavnica, Excel 2010 začetna delavnica, Excel 2010 nadaljevalna delavnica, 
uporaba tehnične opreme v KOŽ in v dvorani PUC Zalog. 

- Na nacionalnem nivoju smo sodelovali pri pripravi modela specializiranih knjižničnih centrov 
(NUK), v delovni skupini za pripravo strateških usmeritev OOK (v okviru Centra za razvoj knjižnic 
NUK) ter v ožji skupini za COBISS (v okviru Združenja splošnih knjižnic). 

- V okviru in s sredstvi območnosti smo izvedli obširnejšo digitalizacijo starejših gradiv in raritet, 
dragocenosti nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega pomena iz obdobja med poznim 17. 
stoletjem in poznim 18. stoletjem, vsebine so v celotnem obsegu objavljene na portalu Digitalne 
knjižnice Slovenije, vsebinske sklope pa nameravamo objaviti tudi v obliki posebnih zbirk na 
domoznanskem portalu Kamra in domoznanski podstrani knjižnice. 

- Pripravili smo digitalne zbirke za portal Kamra v okviru projektov Znameniti ljubljanski župani in 
Moja ulica ter v okviru skupne teme domoznanskih zgodb iz knjižnic regije, Pustne šege. 

- Pripravili in posredovali smo podatke o stanju digitalizacije v okviru projekta ENUMERATE, ki 
spremlja napredek pri zagotavljanju digitalnih zbirk v organizacijah s področja evropske kulturne 
dediščine.  

- Skrbeli smo za izvajanje beleženja informacij v mreži MKL ter pripravili vprašalnik in potek izvedbe 
ankete o kvaliteti posredovanih informacij (vrednotenje informacij); anketiranje bo potekalo marca 
2018. 

- Vodenje in koordinacija dela v novi DS za premične zbirke: v pripravi je dokument, ki opredeljuje 
dve obliki premičnih zbirk: 
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o Premične zbirke, ki jih knjižnica vzpostavi na pobudo iz lokalnega okolja (domovi starejših, 
četrtni mladinski centri, bolnišnični oddelki, četrtne skupnosti). 

o Obstoječe zbirke amaterskih knjižnic (5), ki imajo zelo skromno in zastarelo zbirko gradiva, se 
nadgradi s premično zbirko aktualnega gradiva. Prvi cilj je dokončno preoblikovanje 
amaterskih knjižnic v izposojevališča premične zbirke, ki je podprta s sistemom Cobiss 
izposoja. 

- Vodenje in koordinacija nove DS za pripravo programa strokovnega usposabljanja za opravljanje 
bibliotekarskega izpita. DS je pripravila tri dokumente: Navodila mentorjem za pripravo kandidatov 
na bibliotekarski izpit, Program strokovnega usposabljanja za kandidate in Katalog znanj za 
program usposabljanja za bibliotekarje in knjižničarje. 

- Sodelovanje v novi DS za podporo razvoju sistema vrednotenja književnosti za potrebe knjižnic; 
namen DS je razviti smernice za vrednotenje književnih del za odrasle, na podlagi preučitve 
obstoječega sistema vrednotenja otroške književnosti in primerov iz mednarodnega prostora, ter 
oblikovati organizacijo oz. model vrednotenja književnosti. 

- MKL je v novem strateškem obdobju 2017–2021 pri nekaterih novih projektih in storitvah začela z 
merjenjem učinkov in vplivov. Pri tem bomo uporabili logični model (GLOs – Generic Learning 
Outcomes), ki je bil razvit v evropskih projektih ENTITLE in ”Knjižnice povezujejo – Vloga knjižnic 
na področju socialnega vključevanja”, v katerih je sodelovala kot partner tudi MKL. 

- Za prehod na Cobiss3 Izposoja so bile pripravljene definicije za zajemanje podatkov in vse 
tehnične zahteve (Urbana), ki so v domeni Oddelka za informatiko. 

- V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na FF UL smo 
zaključili glavni del projekta študije uporabnikov z analizo anketnih vprašalnikov obiskovalcev 
prireditev v MKL (glej 7 Projekti). 

- Aktivno smo sodelovali pri pregledu nacionalnih dokumentov in pripravi pripomb in predlogov 
(Osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025, Pravilnik o razvidu knjižnic, Osnutek 
Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, Strokovna izhodišča za spremembe izvajanja 
posebnih nalog OOK). 

- Sodelovali smo pri promociji knjižnice na Noči knjige, Dnevu MKL in Dnevu za Poletavce. 
- SRO je koordinirala prijave na lokalne in nacionalne razpise MOL, MK, MIZŠ, JAK. 
- Organizirali in vodili smo strokovne obiske: študentov bibliotekarstva iz Češke, ter kolegov 

bibliotekarjev iz Kitajske in Tajvana. 
- Aktivno smo sodelovali pri projektu NAPLE sister libraries (objave). 
- Pripravili smo na ravni celotne MKL usklajeno administracijo infogalerij MKL, kjer preko LCD 

zaslonov oglašujemo in promoviramo storitve in dejavnosti knjižnice (zasloni so trenutno umeščeni 
v prostorih KOŽ, KPV, KŠ, KJM, KB/SLK in Knjižnice Zalog). 

- Z recenzijami smo sodelovali z revijo Knjižnica. 
- Sodelovali smo v programskem odboru 11. posvetovanja splošnih knjižnic v Republiki Hrvaški, 

(oktober 2017 Crikvenica) in v programskem odboru Posvetovanja ZBDS (september 2017 
Olimje). 

- Urejali smo dostop do podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo za potrebe MKL – IUS-INFO, FinD-
INFO, Press Reader, EBSCOhost. 

- Nadaljevali smo koncept Biblos svetovanja, pri katerem gre za podporo kolegom, ki izvajajo 
individualna svetovanja z uporabniki, razreševanje kompleksnejših primerov. 

- Sodelovali smo v organih in delovnih telesih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (član 
Uredniškega sveta revije Knjižnica, član Uredniškega odbora revije Knjižnica, član Upravnega 
odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana, članica Izvršnega odbora DBL, predsednik 
Častnega razsodišča ZBDS). 

V SRO poteka koordinacija Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja (RSVK) v MKL, v okviru 
katerega sodelujejo tri knjižnice: Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča in Slovanska 
knjižnica. 

 
V SRO poteka koordinacija, prijava na razpise in priprava javnih naročil za vse projekte digitalizacije 
MKL. MKL je do 31. 12. 2017 na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 114.375 (2016: 
114.251) polno besedilnih dokumentov (od tega 114.184 posameznih člankov, 143 knjig, 32 naslovov 
zgodovinskega časopisja in 16 naslovov znanstvenega časopisja), kar je predstavljalo 14 % celotne 
zbirke besedil na dLib.si. V letu 2017 je bilo vpogledov vanje 875.788 (2016: 1.275.334). Vpogledov v 
metapodatke je bilo v letu 2017 456.959 (2016: 1.573.067). Vir: dLib eSTATISTIKA.  
(Statistični podatki dLib eSTATISTIKE žal ne odražajo primerljivih podatkov s preteklimi leti, saj je Služba za 
razvoj in upravljanje digitalne knjižnice NUK v letu 2017 bistveno spremenila način beleženja uporabe portala. 
Hkrati so bila digitalizirana gradiva MKL iz projektov za leto 2017 na portalu dLib objavljena šele v začetku leta 
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2018, torej skoraj leto dni kasneje, kot so bila predana službi, ki skrbi za portal, posledično v tem obdobju njihova 
uporaba ni bila mogoča). 
 
V sodelovanju s konzorcijem COSEC smo skrbeli za pogajanja s ponudniki elektronskih virov za 
potrebe MKL, osrednjeslovenskega območja in slovenskih OOK. 
 
Zaposleni v SRO smo se aktivno udeleževali strokovnih posvetovanj in objavljali v strokovnih 
publikacijah (glej točki 5.9 in 5.10). Udeležili smo se: posvetovanje ZBDS (Olimje), Knjižnica – igrišče 
znanja in zabave (Novo mesto), Konferenca IFLA (Wroclaw, Poljska), Konferenca ALA (Chicago, 
ZDA), zagovorniški in strokovni dogodek Generation Code: Born at the Library (Bruselj, Belgija), 
posvetovanje splošnih knjižnic v Republiki Hrvaški (Crikvenica, Hrvaška), Konferenca QQML – 
kvalitativne in kvantitativne metode v knjižnicah (Limerick, Irska), Biblionet 2017 (Beograd, Srbija), 
Pis(a)na kulturna dediščina (Ljubljana). 
 
Oddelek za informatiko  
Redno delo oddelka: 
- vzdrževanje strežniške strojne in programske opreme, 
- vzdrževanje spletnih strežnikov in spletnih strani, 
- vzdrževanje mrežne opreme, 
- vzdrževanje telefonskega sistema, 
- sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri vzdrževanju strežniške strojne in programske ter mrežne 

opreme, telefonije, 
- sodelovanje z zunanjimi partnerji (nakup računalniške, mrežne, programske, telekomunikacijske 

opreme, drobnega materiala, servis opreme, urejanje podatkovnih in telefonskih naročnin, 
videonadzora, najema opreme), 

- izvajanje javnih naročil za nakup opreme na področju IKT, 
- vzdrževanje in servis računalnikov in periferne opreme, 
- čiščenje IKT opreme, 
- skrb za vzpostavitev, vzdrževanje ter vpogled v videonadzorne sisteme v mreži knjižnic MKL, 
- sodelovanje s tehnično službo pri vzdrževanju protivlomnih alarmov v mreži knjižnic MKL, 
- vzpostavitev IKT delovnih mest za zaposlene, uporabnike, info terminale, 
- stalna podpora zaposlenim preko sistema Helpdesk in dežurnega telefona v času odprtosti 

knjižnic, 
- priprava učnih gradiv za zaposlene in izobraževanje zaposlenih, 
- priprava učnih gradiv za uporabnike in izobraževanje uporabnikov, 
- priprava delovnega okolja za novo zaposlene, zaposlene, ki menjajo delovno mesto ali ob 

prenehanju delovnega razmerja (vnos uporabniških imen, pravic), 
- seznanjanje z novostmi na področju IKT,  
- sodelovanje v številnih delovnih skupinah MKL,  
- nadzor dela zunanjih izvajalcev pri prenovi knjižnic na področju IKT in fizičnega varovanja, 
- priprava statistik in poročil o delovanju oddelka, 
- skrb za zmanjševanje stroškov na področju najema zunanjih storitev (sprememba telefonskih 

naročnin za mobilne telefone, zmanjšanje stroškov najema fotokopirnih strojev, pogodb za 
vzdrževanje spletnih strani), 

- podpora delovnim procesom zaposlenih, 
- podpora delovanju kritične in druge programske opreme in servisov (COBISS2, COBISS3, Vasco, 

Urbana, MYPC, Papercut, Eduroam/Libroam, Izterjava gradiva, Time&Space, PIF, Biblos), 
- podpora COBISS2 izposoji ter sistemu Urbana, 
- podpora programov Vasco in Time&Space, administracija uporabnikov v teh programih, 
- skrb za oddajo projektorjev in prenosnikov za prireditve in tehnična podpora na prireditvah, 
- priprava inventur, podpora in priprava statistik pri inventuri gradiva, 
- sodelovanje pri inventuri osnovnih sredstev, 
- sodelovanje pri računovodski inventuri, 
- sodelovanje z računovodstvom pri urejanju IKT inventarja, 
- podpora uporabnikom pri nastavitvi brezžičnega omrežja ali težavah z uporabo knjižničnih 

računalnikov, 
- podpora delovanju najetih tiskalnikov podjetij Optiprint in Tift, 
- sodelovanje z Izumom pri nadgradnji COBISS2 in COBISS3, 
- sodelovanje na nacionalnem nivoju v delovni skupini informatikov OOK, 
- sodelovanje v projektni skupini informatikov Mestne občine Ljubljana. 
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Projekti: 
- E-učilnica (vzpostavitev in konfiguracija e-učilnice, nalaganje testnih vsebin na e-učilnico, 

prevajanje komponent, predstavitve e-učilnice zaposlenim); 
- razvoj programske opreme knjigomata, prilagojenega C3 v Knjižnici Šentvid; 
- uvedba RFID izposoje v knjižnici KOŽ; 
- sodelovanje pri načrtovanju novih knjižnic: Knjižnica Grba in Knjižnica Polje; 
- izdelava programske rešitve za povezavo aktivnega imenika MKL s PHP okoljem Laravel; 
- v letu 2017 je bila ustanovljena DS za prenovo intraneta; 
- vodenje delavnic 3D tiskanja za uporabnike in zaposlene; 
- sodelovanje pri uvedbi COBISS3, segmenta Urbana in RFID; 
- prevzem donacije računalniške opreme v Copenhagnu. 
 
V letu 2017 je Oddelek za informatiko rešil 1.035 tehničnih težav, prijavljenih na Helpdesk, in za to 
porabil 515 delovnih ur (v letu 2016: 1.566 tehničnih težav, 1.228 ur). 
 
Območnost 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). V SRO smo v okviru izvajanja nalog 
območnosti pripravili letno poročilo 2016 in program 2018, izvajali in koordinirali smo vnos vsebin za 
regijski portal KAMRA in izvajali program 2017: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V letu 2017 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino za zbirko 
PressReader (dostop omogočen od leta 2015 dalje). Zbirka se je izkazala za zelo ustrezno za potrebe 
uporabnikov slovenskih splošnih knjižnic. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko 
skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. Za zbirke smo pripravili izobraževanja v obliki predstavitev 
zbirk s pomočjo promocijskih multimedijskih gradiv, poseben poudarek je bil namenjen zbirki 
PressReader, ki omogoča branje več kot 4.000 časnikov in revij iz celega sveta, med drugim tudi 
slovenskega Večera, Dnevnika in Nedeljskega dnevnika. Podaljšana je bila tudi naročnina na zbirke 
založnika Lexpera (do konca leta 2017 se je podjetje imenovalo IUS Software). Dostop do zbirk je bil 
omogočen le preko oddaljenega dostopa. Med prioritete je sodila tudi za končnega uporabnika 
brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za strokovno in študijsko gradivo. Primerjalna statistka 
stroškov po sklenitvi sporazuma z distributerjem, podjetjem EKDIS, ki skrbi za distribucijo vseh 
paketov v okviru izvedbe brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika na območju 
celotne Slovenije še vedno kaže, da je bil prehod na novega ponudnika (v letu 2016 nismo podaljšali 
pogodbe z dotedanjim distributerjem, Pošto Slovenije) smotrna poteza, saj so stroški na posamezni 
paket še vedno cenovno zelo ugodni. Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva smo v letu 2017 
zagotavljali tudi z obveznim izvodom. 
 
Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih znanj. 
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra MKL 
ponudili predvsem na tematiko napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov 
(MS Excel), napredne uporabe orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki ter 
njihove predstavitve (MS Word, oblikovanje tiskovin z orodjem MS Publisher), strategije iskanja 
knjižničnega gradiva, varnost na spletu. Posebno izpostavljamo delavnici napredovanja v 
bibliotekarstvu in pregled možnosti, ki jih za potrebe uporabnikov in zaposlenih na temo e-gradiv 
javnih oblasti in e-demokracije v okviru Infotočke e-gradiv javnih oblasti predstavljamo in urejamo na 
spletni strani MKL. Na vstopnem mestu spletne strani MKL vzpostavljena Infotočka e-gradiv javnih 
oblasti je v pomoč tudi knjižnicam regije. Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja 
lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev 
posameznih območij, ki jih pokrivajo knjižnične mreže posameznih regij, ki bodo, glede na potrebe, 
podlaga za nadaljnje analize območja OOK. Sodelovali smo v delovni skupini, ki je pripravila 
dokument Strokovna izhodišča za spremembe izvajanja posebnih nalog OOK (v okviru Centra za 
razvoj knjižnic NUK), ki lahko služi tudi kot strokovna podlaga za morebitne spremembe Pravilnika o 
osrednjih območnih knjižnicah (2003). Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju 
knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 
informacijskih sistemov. Skupaj z Mariborsko knjižnico, Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in 
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Osrednjo knjižnico Celje smo oblikovali izhodišča za vzpostavitev skupnega portala slovenskih 
splošnih knjižnic, kjer želimo na enem mestu združiti podatke, vsebine in informacije za različne ciljne 
skupine (strokovno javnost, splošno javnost, financerje ipd.). V skladu z aktivnostmi strateškega 
obdobja smo aktivno vključevali knjižnice območja v različne projekte MKL. MKL je sodelovala s 
šolskimi knjižnicami na območju in pri skupnem razvoju bibliopedagoških dejavnosti za učence in 
dijake (v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Pionirske – centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo). V letu 2017 so pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« ponovno zelo uspešno 
sodelovale štiri knjižnice območja (Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in 
Knjižnica Medvode), vse štiri sodelujejo tudi pri projektu NajPoletavci. Aktivno smo se s knjižnicami 
območja vključevali tudi v delo nacionalnega spletnega portala Dobreknjige.si s priporočanjem 
kakovostne literature. Izvajali smo program izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico 
in Mestno knjižnico Ljubljana, v letu 2017 sta Mariborsko knjižnico obiskali kolegici iz MKL. 
 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Vsebinski načrt Kamre za leto 2017 je bil izpolnjen s strani MKL, s strani knjižnic regije pa celo 
presežen, čemur je botrovalo financiranje projektov digitalizacije vsebin za portal Kamra. Kot rezultat 
dobrega sodelovanja z regijo smo uporabnikom portala Kamra ponudili 19 novih digitalnih zbirk (od 
tega kar 11 iz MKL) in podzbirk s pripadajočimi 760 multimedijskimi elementi (390 iz MKL). Vsebine, ki 
jih objavljamo na portalu Kamra, smo promovirali preko ustaljenih kanalov. V drugi polovici leta smo 
začeli tudi aktivno pripravljati regijski domoznanski natečaj, ki ga načrtujemo v začetku leta 2018. Ker 
v letošnjem letu na območju nimamo novih vnašalcev, se potreba po dodatnem izobraževanju 
samostojnega vnašanja vsebin na Kamro ni pojavila. V letu 2017 smo izvedli obširnejšo digitalizacijo 
starejših gradiv in raritet, dragocenosti nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega pomena iz obdobja 
med poznim 17. stoletjem in poznim 18. stoletjem, vsebine so v celotnem obsegu objavljene na 
portalu Digitalne knjižnice Slovenije, vsebinske sklope pa nameravamo objaviti tudi v obliki posebnih 
zbirk na domoznanskem portalu Kamra in domoznanski podstrani knjižnice. V letu 2017 smo 
koordinatorji domoznanske dejavnosti iz vseh slovenskih OOK v sodelovanju s koordinacijo izvajanja 
posebnih nalog OOK pri NUK pripravili analizo domoznanske dejavnosti v slovenskih splošnih 
knjižnicah, MKL je analiziral stanje tudi za Osrednjeslovensko območje (na dan 31. 12. 2016). 
 
Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z 
Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o internem 
postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. člen Navodil 
NUK. Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega 
knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenske regije.  
 
Podrobno poročilo izvajanja nalog osrednje območne knjižnice je priloga tega vsebinskega poročila in 
njegov sestavni del. 
 
 

5.2.2 Upravljanje knjižnične zbirke 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju pridobivanja in bibliografske obdelave gradiva  
Knjižnica je z nakupom knjižničnega gradiva v letu 2017 zagotovila 7.985 novih naslovov knjižničnega 
gradiva, s čimer ohranja kakovost in aktualnost knjižnične zbirke in omogoča najširšo dostopnost do 
novih dosežkov človekovega ustvarjanja. Skupno z drugimi načini pridobivanja gradiva je bil dosežen 
letni prirast 15.800 naslovov. 
S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije so bile v prirast vključene vse kakovostne 
izdaje slovenskih založb in samozaložnikov, relevantne za potrebe splošne knjižnice. 
Nakupljena so bila vsa kakovostna dela slovenskih avtorjev in prevodi tujih del, ki jih je 
subvencionirala Javna agencija za knjigo in so ustrezala poslanstvu splošne knjižnice ter potrebam 
uporabnikov. 
Prirast 2017 obsega skupno 71.546 enot knjižničnega gradiva, od tega z nakupom 60.625 enot. S tem 
je dosežen obseg 175 enot nakupa na 1.000 prebivalcev, skupno z drugimi načini pa je dosežen 
prirast 208 enot na 1.000 prebivalcev. 
S posebnimi zbirkami je ponudba knjižničnega gradiva prilagojena potrebam lokalnega okolja in 
potrebam različnih ciljnih skupin v okolju. V letu 2017 smo jih dopolnili s skupnim prirastom 2.514 enot. 
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Knjižnica tudi v letu 2017 ohranja visok nivo ponudbe časopisja, pridobili smo 848 naslovov v osrednji 
knjižnici, z nakupom 222. Skupno je bilo v vseh enotah mreže na voljo 3.233 letnikov serijskih 
publikacij, z nakupom 2.046. 
 
 

Kazalnik 2016 2017 
Prirast na 1000 prebivalcev 200 208 
Razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke (v 
odstotkih) 

38-62 45-55 

Razmerje med nakupom naslovov za mladino in odrasle 
(v odstotkih) 

22-78 22-78 

Obrat knjižnične zbirke 3,02 2,709 
Obrat zadnjega celoletnega prirasta 8,72 7,84 
Odstotek odpisa v odnosu do prirasta 75,3 78,2 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2016 in 2017: 
Povprečje prirasta (kazalnik 208 enot na 1.000 prebivalcev) je prekinil triletni negativni trend padanja – 
predvidevamo, da nakazuje obdobje ponovnega vzpona. 
Nižje razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke odstopa od priporočenega razmerja 
standardov za splošne knjižnice 40 % leposlovja – 60 % stroke zaradi premajhnega obsega 
kakovostnih naslovov strokovnega gradiva na trgu v letu 2017. 
Razmerje med nakupom naslovov za mladino in odrasle odstopa od priporočenega razmerja 
standardov za splošne knjižnice (30 % – 70 %), ker založniška ponudba kakovostnih mladinskih izdaj 
ne dosega potreb MKL kot največje splošne knjižnice. 
Nižji obrat knjižničnega gradiva kaže na manj učinkovito razmerje med knjižnično zbirko ter ustreznim 
izločanjem zastarelega gradiva in doseženo izposojo knjižničnega gradiva v letu 2017.  
Obrat novega gradiva (zadnji celoletni prirast) kaže na aktualnost novega gradiva v primerjavi z ostalo 
zbirko. Njegovo znižanje v primerjavi z letom 2016 je odraz višjih sredstev za gradivo v letu 2017, 
zaradi česar so bili novi naslovi nakupljeni v večjem številu izvodov in se je pritisk na razpoložljive 
nekoliko znižal. 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
Bibliografska obdelava rednega prirasta poteka v Službi za pridobivanje in obdelavo knjižničnega 
gradiva, bibliografska obdelava domoznanskega gradiva pa v Slovanski knjižnici. Bibliografska 
obdelava knjižničnega gradiva v letu 2017 je obsegala 5.373 novih zapisov in 6.872 prevzetih zapisov 
ter 71.546 zaščitenih inventarnih enot knjižničnih novosti, opremljenih za izposojo. MKL je za sistema 
Biblos in COBISS v letu 2017 prispevala centralno katalogizacijo 328 novih naslovov e-knjig. 
 
 

5.2.3 Pridobivanje gradiva, bibliografska obdelava in zaščita gradiva 

 
Mestna knjižnica Ljubljana upravlja s knjižnično zbirko, ki je na dan 31. 12. 2017 obsegala 1.739.869 
enot. 
 

Zaloga gradiva po tipih gradiva (izvodi) 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

1.486.955 193.947 58.967 1.739.869 
Priloga 2: Zaloga po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva)  
 
Inventurni popisi in odpis knjižničnega gradiva 
V letu 2017 je bil v okviru petletnega načrta opravljen inventurni popis knjižničnega gradiva v sedmih 
krajevnih knjižnicah: Fužine, Rakitna, Nove Poljane, France Škerl, Grba, KJM Moste, Vodice, Rudnik.  
V te popise je bilo vključenih 288.069 enot knjižničnega gradiva, to je 16,6 % knjižnične zbirke. 
Knjižnica je na podlagi inventur in drugih rednih pregledov knjižnične zbirke v letu 2017 odpisala 
55.919 enot knjižničnega gradiva, kar predstavlja 3,2 % knjižnične zaloge, oziroma 78 % prirasta 
gradiva v letu 2017: 
12.233 enot odpisa (22 %) predstavlja zastarelo gradivo, izločeno zaradi neaktualnosti; 
39.420 (70 %) je odpisano gradivo zaradi obrabe in uničenja; 
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4.266 enot odpisa (8 %) je ugotovljen primanjkljaj inventurnih popisov in pregledov zbirke. 
Pri izločanju zaradi neaktualnosti knjižnica en izvod trajno ohrani v repozitoriju po kriterijih iz pravilnika 
o Repozitoriju MKL. V letu 2017 je bilo v repozitorij prelocirano 326 naslovov neaktualnega gradiva. 
 
 

Odpis knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
44.527 7.203 4.189 55.919 

Priloga 8: Odpis gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 
 
E-knjige 
V letu 2017 je knjižnica povečala ponudbo e-knjig na portalu Biblos s 308 novimi naslovi in podaljšala 
licence za 184 naslovov, ki so z izkoriščeno izposojo potekle. Od skupaj 2.212 naslovov je članom 
MKL dostopnih 1.298 naslovov e-knjig s portala Biblos (57 %), izbranih po kriterijih nabavne politike 
MKL.  
V letu 2017 si je e-knjige izposodilo 2.311 članov MKL (2,7 % članstva) (2016: 1.585 članov MKL - 
1,94% članstva). Dosegli smo 16.525 izposoj e-knjig (2016: 13.909; 2015: 8.955). 
 
 
Prirast knjižničnega gradiva (po zvrsteh): 
 

Prirast izvodov po tipih gradiva 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
55.919 12.394 3.233 71.546 

Priloga 3: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – stroka / leposlovje 
Stroka Leposlovje SKUPAJ 
9.964 5.836 15.800 

Priloga 4: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – stroka / leposlovje) 
 
 

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – za otroke / za odrasle 
Za otroke Za odrasle SKUPAJ 

2.987 12.813 15.800 
Priloga 5: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – za otroke / za odrasle) 
 
 

Prirast izvodov gradiva po UDK 
0 1 2 3 5 6 7 8P 8L 9 SKUPAJ 

3.901 3.261 945 5.080 1.956 4.829 13.713 1.781 31.083 4.997 71.546 
Priloga 6: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – UDK) 
 
 
 
Prirast izvodov knjižničnega gradiva – način nabave 
 

 Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjige 47.636 1.387 8 6.888 55.919

Neknjižno gradivo 10.943 111 0 1.340 12.394

Serijske publikacije 2.046 720 4 463 3.233

SKUPAJ 60.625 2.218 12 8.691 71.546
Priloga 7: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – način nabave) 
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Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva 
 
Število novih bibliografskih zapisov 5.373
Število prevzetih zapisov 6.872
Število redaktiranih zapisov 6.442

 
 

5.3 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju dela z uporabniki in dostopnosti knjižničnih storitev 
V strateškem načrtu 2017-2021 ter v programu dela 2017 smo si zastavili cilje, ki bodo uporabnikom in 
obiskovalcem knjižnic zagotovili: 
- Mesto bere, gleda in posluša: s skrbno nabavo in obdelavo gradiva si prizadevamo oblikovati 

obsežno in aktualno knjižnično zbirko za prebivalce in obiskovalce Ljubljane in primestnih občin. 
- Knjižnica za vse: odgovarjamo na potrebe prebivalcev in obiskovalcev z oblikovanjem novih 

storitev tako v fizičnem kot v virtualnem svetu. 
- Knjižnica na daljavo: omogočamo uporabnikom dostop do določenih e-storitev, kjerkoli in 

kadarkoli: izposoja e-gradiv in oddaljen dostop do elektronskih podatkovnih zbirk. 
- Spomin mesta: krepimo zavest prebivalcev o pomembnih in obrobnih zgodovinskih dejstvih mesta 

s predstavitvami domoznanstva in dediščinskega izročila. 
- Vidna knjižnica: gradimo in razvijamo partnerstva ter sodelovanja z različnimi dejavniki v lokalnem, 

regionalnem in nacionalnem okolju. Z načrtno promocijo utrjujemo svojo vidnost in prepoznavnost. 

 
Kazalnik 2016 2017 
Število novih članov 10.793 9.702
Število obiskovalcev 2.361.454 2.365.513
Število obiskov na prebivalca 7,0 6,9
Število sledilcev na družbenih omrežjih 6.506 7.415
Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 78.239 74.964
Izposoja gradiva na dom na člana 59,1 55,5

  
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2016 in 2017: 
V primerjalnih letih beležimo zmanjšan vpis novih članov (1.091 manj), ki pa ne vpliva bistveno na 
izposojo gradiva in obisk knjižnic. Nekoliko je upadlo tudi število obiskovalcev prireditev in 
izobraževanj, vendar je sorazmerno z zmanjšanim številom tovrstnih dogodkov v MKL, ki smo jih v letu 
2017 zaradi varčevanja namensko omejili. Vsako leto beležimo več uporabnikov spletnih strani MKL in 
število sledilcev na družbenih omrežjih se prav tako povečuje. Tudi njihova komunikacija je povečana 
in aktivnejša. S tem se kaže trend načina komuniciranja v družbi. Kljub temu pa knjižnice kot odprti 
prostori za javnost ostajajo pomemben družbeni segment, kar pričajo številke obiskovalcev naših 
knjižnic, ki vsako leto malenkost rastejo. 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
- V MKL omogočamo identifikacijo člana in uporabo knjižničnih storitev z Urbano in/ali mobilnim 

telefonom. Za identifikacijo z mobilnim telefonom se je odločilo 1.043 (v letu 2016: 830) članov, 
sicer pa ima 86.969 (2016: 85.105) članov registrirano imensko Urbano – mestno kartico, 3.015 
(2016: 2.310) pa Urbano MKL, ki omogoča le uporabo knjižnice. 

- Vsem predšolskim otrokom omogočamo brezplačno Urbano ob prvem vpisu v knjižnico, prejelo jo 
je 742 (2016: 872) otrok.  

- Delovna skupina za spremljanje postopkov izposoje je pripravila številne pobude za izboljšanje ali 
prilagoditev sistema COBISS, ki smo jih posredovali na IZUM.  

- Pripravili smo nov interni pravilnik z navodili pri delu z uporabniki v skladu s Pravilnikom o 
poslovanju MKL in pripravili navodila za delo z uporabniki s posebnimi potrebami. 

- Na področju dela s pritožbami, pohvalami in informativnimi vprašanji smo odgovorili na 294 
vprašanj in prošenj uporabnikov knjižnice (2016: 306) in na 83 prošenj različnih ponudnikov za 
oglaševanje v prostorih knjižnice, ki so prispele na info@mklj.si, ki je namenjen splošnim 
vprašanjem o poslovanju in organizaciji knjižnice.  
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- V obrazec pohval in pritožb na spletni strani smo prejeli nekoliko večje število (21) pohval oziroma 
pritožb, med njimi pogostokrat vprašanja in prošnje za pojasnilo pri poslovanju, nekaj več na 
zasebna sporočila na Facebook profilu (25). Prejeli smo predvsem zahtevke po podaljšanju ali 
rezervaciji gradiva, povpraševanja po cenah storitev, o dostopu do gradiva, v zvezi s prejemanjem 
obvestil o poteku roka izposoje, o možnostih odpisa dolgov, o pogojih vpisa ter o odprtosti knjižnic. 

- Devetnajst sodelavcev je pripravljalo priporočeno gradivo za promocijo branja na spletni strani 
knjižnice. V letu 2017 so pripravili 843 vsebinskih in slikovnih predstavitev gradiva – knjige, 
glasbo, filme, igrače (2016: 702). Priporočeno gradivo objavljamo na spletni strani in tako 
ustvarjamo svoj spletni katalog priporočenega gradiva. Sedem sodelavcev je objavljalo tudi na 
portalu Dobreknjige.si. 

- Vračilo gradiva v drugi knjižnici, kjer članom ponujamo možnost vračila izposojenega gradiva v 
katerikoli MKL knjižnici proti plačilu (0,30 €/enoto gradiva). V letu 2017 smo zabeležili 39.254 
vrnjenih enot gradiva (2016: 34.212 enot gradiva). 

- V okviru storitve Knjiga na dom – brezplačna dostava in odvoz gradiva na dom starejšim, bolnim 
in invalidnim smo redno obiskovali 12 članov (2016: 12) in opravili 70 obiskov (2016: 52) ter jim 
tako izposodili 1.056 enot gradiva (2016: 413). Storitev opravlja pet knjižničarjev in bibliotekarjev v 
mreži knjižnic MKL. 

- Pripravili smo in poslali po klasični pošti 37.821 opominov – obvestil o poteku izposoje gradiva 
tistim članom, ki so prekoračili rok za vračilo izposojenega gradiva (2016: 40.029). 

- Zunanjemu izvajalcu Creditexpress smo v izterjavo s pozivom za vračilo nevrnjenega 
izposojenega gradiva pri naših članih posredovali 428 opominov (2016: 302).  

- V letu 2017 smo nadaljevali v letu 2016 pričeto izterjavo finančnih dolžnikov, tistih članov, ki so 
zapisani v bazi Cobiss zaradi finančnega dolga. Izterjavo smo predali zunanjemu izvajalcu 
Creditexpress, ki je poslal opomine 3.547 članom (2016: 1.943 članom), ki so imeli skupaj 60.977 
EUR dolga. Gre za dolgove nastale v letih 2013, 2014 in 2015.  

- V skladu z zakonodajo – ZVOP in brisanjem neaktivnih članov smo iz baze podatkov brisali 
14.297 neaktivnih članov (2016: 12.435), to je članov, ki več kot eno leto niso uporabljali knjižnice 
in njenih storitev. 

- V skladu z zakonodajo – ZVOP smo na področju varovanja osebnih podatkov izvajali mesečni 
nadzor zaposlenih pri delu z bazami osebnih podatkov v sistemu Cobiss. Pregled smo izvedli med 
65 (2016: 67) naključno izbranimi zaposlenimi. 

- Zaradi naših predlogov za vpis na daljavo v knjižnico je bila s strani IZUM leta 2014 ustanovljena 
delovna skupina za pripravo postopkov za e-vpis v vse slovenske knjižnice. Nadaljevali smo s 
sodelovanjem v delovni skupini pri IZUM-u za vzpostavitev vpisa na daljavo. V letu 2017 smo na 
daljavo vpisali 22 novih članov v MKL.  

- Mesečna e-obvestila o prireditvah v knjižnicah je prejemalo 3.056 posameznikov, 146 jih je bilo 
naročenih na prejem e-obvestil o priporočenem gradivu. 

- Zaradi skorajšnje uvedbe Cobiss 3 Izposoja smo izpeljali izobraževanja za vse zaposlene, ki 
delajo z uporabniki. 

- Anketa o navadah uporabnikov je bila izpeljana v knjižnicah MKL in na domači spletni strani. 
Rezultati ankete bodo pripravljeni v januarju 2018. 
 

Prireditve in izobraževanja  
Prireditvena in izobraževalna dejavnost knjižnice je namenjena članom in uporabnikom pri 
spoznavanju in podajanju širših vsebin, v prvi vrsti pa predvsem bralni kulturi, promociji branja in 
aktivaciji knjižničnega gradiva. V ta namen smo pripravili in izvedli naše bralne projekte:  
- Ciciuhec, beremo z malčki, kjer je sodelovalo 7.364 otrok iz 384 vrtčevskih skupin (2016: 6.779 

otrok iz 367 skupin). Za izvajanje projekta smo usposabljali vzgojitelje na številnih izobraževanjih v 
vrtcih in izvajali predavanja za starše. 

- Poletavci – poletni bralci: poleti je bralo 1.758 otrok (2016: 1.571). Poletavce smo promovirali na 
Otroškem literarnem festivalu v organizaciji Vodnikove domačije v juniju. 

- NajPoletavci, najstniki stari od 13 do 16 let, poleti jih je sodelovalo 115 (2016: 96). 
- Že utečene ure pravljic smo ponekod popestrili z gibanjem ter ponudbo razširili še na otroke od 

dveh let naprej: igralne urice s knjigo ter lutkovno-ustvarjalna srečanja, ki temeljijo na zgodbah. 
Nadaljevali smo z urami pravljic za otroke v Labirintu umetnosti v fužinskem parku. 

- V okviru obveznih izbirnih vsebin, objavljenih v Katalogu programov obveznih izbirnih vsebin oz. 
interesnih dejavnosti za srednješolce, smo dijakom Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani omogočili, 
da se usposabljajo za pomoč pri izvedbi ur pravljic v knjižnicah.  
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- Otroci do treh let so ob vpisu v knjižnico dobili možnost za izposojo bralnega kovčka Moja prva 
knjižnica, ki služi staršem kot prva pomoč pri bralnem opismenjevanju najmlajših (testno uvedli pet 
bralnih kovčkov, ki jih želimo razširiti v vse območne knjižnice). 

- Z namenom spodbujanja družin z otroki 0–6 let k obiskovanju knjižnic smo vzporedno s projektom 
Ciciuhec, beremo z malčki v šolskem letu 2016/17 otrokom ponudili, da ob vsaki izposoji otroške 
knjige s svojo člansko izkaznico dobijo žig. Ko je otrok prinesel z vsemi žigi izpolnjen kartonček, 
smo mu izročili vrečko z vrvico, potiskano z likom Ciciuhec. S to akcijo smo želeli k projektu še 
aktivneje vključiti starše in jih navaditi na redno obiskovanje knjižnice skupaj z otroki. 

- V okviru Festivala Bobri, ki je bil posvečen večkulturnosti, smo v knjižnicah izvedli 14 prireditev in 
dogodkov ter gostili 325 otrok iz VVZ in OŠ. Pripravili smo seznam knjig za rubriko Bober bere 
dobre knjige, objavljeno v katalogu Bobri 2017. V času Festivala Bobri smo organizirali tudi 
Bobrove menjalnice knjig za obiskovalce knjižnic. 

- Pri projektu Rastem s knjigo sodelujejo vse knjižnice MKL, zaposleni izvajajo predstavitve knjižnic, 
dejavnosti in promovirajo branje. Na voden obisk smo sprejeli 175 skupin s 4.612 dijaki prvih 
letnikov srednjih šol in 131 skupin z 2.932 sedmošolci. 

- Šestnajst bralnih skupin se je redno srečevalo v knjižnicah MKL. Med drugim smo imeli tudi bralni 
skupini, kjer je pogovorni jezik angleščina in nemščina. 

- Mesto bere … južnoameriške romane, projekt branja za odrasle. Sodelovalo je 332 bralcev (2016: 
264 bralcev), napisali in oddali so 2.217 mnenj o prebranih knjigah (2016:1.992). 

- Za aktivacijo in promocijo sodobnega slovanskega leposlovja smo prvič izvedli projekt Sodobni 
slovanski romani – Prek Karlovega mostu do Varšave v vseh knjižnicah MKL. 

- Na spletni strani pod rubriko Priporočamo smo objavljali po dvajset novih anotacij na mesec in 
slikovnih opisov priporočenega gradiva z različnimi možnostmi iskanja, nekatere od teh smo 
objavili tudi na portalu Dobreknjge.si. Dopolnili smo spletne bralne sezname za Bralno značko.  

- Izpostavljamo izjemno bralno akcijo Maček v žaklju – paketno izposojo kvalitetnih knjig med 
poletnimi meseci, v letu 2017 smo izposodili 6.543 paketov in v njih 26.470 knjig (2016: 5.483 
paketov in 21.532 knjig). 

- Pripravili smo vsakoletni Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig z naslovom Odklenjeni 
kriki in podelili najboljšim izbranim knjigam, izdanim v letu 2016, priznanja zlata hruška.  

- V poletnih mesecih smo že drugič v sodelovanju z zavodom Šport Ljubljana pripravili Knjižnico ob 
vodi na Kopališču Kodeljevo in Kopališču Kolezija. Prvič pa tudi v Hiši Športa na Bregu ob 
Ljubljanici. Zanimanje za branje ob bazenih je bilo izjemno. 

- Potujoča knjižnica je s svojo prisotnostjo in gradivom na bibliobusu opozarjala na pomembnost 
branja na skupnih dogodkih in praznovanjih MKL. 

- Vsak mesec smo objavili novo nabavljene e-knjige, ki so na voljo za izposojo članom MKL na 
portalu Biblos.  

- Vzpostavili smo trajno sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba in jeseni po njihovem vzoru že 
drugič pripravili natečaj za kratko literarno zgodbo za mlade metaFORA: Urbane zgodbe, skupaj s 
še dvema natečajema: poHAjKUJ z nami in zDRAMIse in vse skupaj združili pod projekt Oddaj na 
natečaj v MKL. 

- V aprilu smo se v tematskem sklopu Pomlad s knjigo pri vseh dejavnostih osredotočili na 
promocijo bralne kulture, med drugim praznovanje 2. aprila, mednarodnega dneva knjig za otroke, 
in Noč knjige, ki smo jo s posebnim programom praznovali v knjižnicah. 

- Izvedli smo vsakoletni projekt Svet med nami/World among us, tokrat Teden irske kulture, v 
katerem smo pripravili 50 dogodkov.  

- Izpeljali smo nekaj skupnih prireditev in predstavitev. Dan MKL na Stritarjevi ulici smo obeležili z 
zaključkom projekta Mesto bere, kjer smo promovirali predvsem branje, pripravili kulturni program 
ter podelili nagrade za sodelujoče pri Mesto bere (okoli 500 obiskovalcev); zaključna prireditev 
Dan za Poletavce – poletne bralce, v znamenju Ljubljana – mesto literature, pa je potekala v 
Parku slovenske reformacije (okoli 400 obiskovalcev). 

- V letu 2017 smo se predstavljali: na Areni mladih, na Kulturnem bazarju na področju bralne 
kulture; na Slovenskem knjižnem sejmu; s programom v knjižnicah v času Festivala za 3. 
življenjsko obdobje; na prireditvi MOL Vrnimo ljudem knjigo. 

- Zlate hruške – nagrajene knjige smo januarja predstavili v tematsko prirejeni izložbi Knjigarne 
Konzorcij ter na oddelku za otroke iste knjigarne. Z knjigarno konzorcij smo sodelovali tudi pri 
knjižni razstavi Bologna po Bologni ter pri projektih Poletavci in NajPoletavci ter Mesto bere. 

- Pripovedovalski festival Pravljice danes 2017 smo obogatili s spremljevalnimi dogodki v MKL in 
izvedli niz dogodkov za otroke in odrasle. 
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- V knjižnicah smo še posebej obeležili dneve, kot so: Dan slovenskih splošnih knjižnic, Svetovni 
dan knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, Noč knjige, Kulturni dan, Ta veseli dan kulture in 
Svetovni dan poezije ter Brati gore. Na omenjene dneve smo obiskovalcem ponujali odpisano 
gradivo in pripravili poseben program. Dan slovenskih splošnih knjižnic (20. 11.) se je v letu 2017 
razširil na teden dogodkov in promocije splošnih knjižnic, obiskovalcem smo en dan ponudili 
brezplačen vpis. 

- Za vse, ki se dogodkov v naših knjižnicah niso mogli udeležiti, smo posneli (video in/ali avdio) 
večje število izbranih prireditev in jih objavili na domači spletni strani, na našem podcastu na 
spletni strani. V letu 2017 smo posneli, pripravili in objavili 75 posnetkov (2016: 74). 

- S posebnim kolesom za promocijo knjižnice smo izvedli več promocij po mestu ob posebnih 
dnevih MKL. V zabojniku kolesa smo prevažali gradivo. 

- V letu 2017 smo bili zelo aktivni na dogodkih četrtnih skupnosti in s predstavitvami krajevnih 
knjižnic zunaj zidov knjižnic. Pripravili smo popoldneve z zanimivim programom za vse starostne 
skupine in mimoidoče opozarjali na lokalne knjižnice. 

 
Več o prireditvah za odrasle in otroke v poglavju 5.3.6, več o izobraževanjih v poglavjih 5.4, 5.4.1, 
5.4.2, 5.4.2.1, 5.4.2.2 ter več o dejavnostih posameznih območnih enot, oddelkov in centrov v 
poglavju 5.3.7. 

 
Spletna stran in družbena omrežja  
V letu 2017 smo redno objavljali vsebine na spletni strani in skrbeli za njeno ažurnost. Na domači 
spletni strani smo na delovni dan objavili dvanajst novih člankov ter posodobili en starejši članek 
(objavljen pred 2017). 
Na spletni strani smo poleg vzdrževanja in posodabljanja spletne strani skrbeli tudi za nadgradnjo in 
korekcijo spletnih aplikacij. Posodabljali smo Joomlo in njene posamezne vtičnike. Objavili smo nove 
kvize v Robinzonijadi, novo gradivo pri Mestu bere in vse ostale redne objave (prireditve, priporočeno 
gradivo, novice, ostalo). Posodobili smo ikonografsko zgodovino, ki je letos prevzela obliko 
interaktivne časovnice. Za Ljubljanske zgodbe smo zbrali in pripravili vse manjkajoče gradivo in 
dokumente. Nadgradili oz. optimizirali smo tudi mobilno predstavitev spletne strani po novem 
konceptu. Pripravili smo seznam popravkov za posodobitev angleške strani MKL ter pripravili nabor 
ključnih besed za sistematično vsebinsko označevanje prireditev. 
Za vse, ki se dogodkov v naših knjižnicah niso mogli udeležiti, smo posneli večje število izbranih 
prireditev in jih objavili na našem YouTube profilu ter na spletni strani. V letu 2017 smo posneli, 
pripravili in objavili 75 posnetkov (2016: 74). 
Dnevno smo pripravljali in objavljali tudi vsebine za objavo na družbenih omrežjih: na Facebooku 
povprečno 28 objav na mesec, na Twitterju 49 objav na mesec, na YouTubu šest objav na mesec ter 
na Instagramu dvanajst objav na mesec. Pinterest smo v letu 2017 opustili, ker se v slovenskem 
prostoru kot omrežje ni prijelo in zanj ni primernega zanimanja. Na družbenih omrežjih opažamo 
povečano zanimanje in komuniciranje uporabnikov (komentarji, mnenja, vprašanja). 

Družbena omrežja 
 2016 2017 
 št. objav št. sledilcev št. objav št. sledilcev 
Facebook 381 4.816 331 5.126
Twitter 534 1.084 584 1.201
Pinterest 148 61 10 64
Youtube 74 92 75 132
Instagram 127 453 139 892

 
 

5.3.1 Članstvo 

 
Število aktivnih članov je v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2017 ostalo na podobni ravni kot v letu 
2016. Deleža aktivnih članov, starih do 15 let ter odraslih, se nista bistveno spremenila. Število 
aktivnih članov se je opazno zmanjšalo v kategoriji študentov, in sicer za 10 %, medtem ko sta se 
kategoriji srednješolcev in zaposlenih nekoliko povečali; števila aktivnih članov ostalih kategorij so 
ostala na podobni ravni vrednosti kot v letu 2016.  
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Skupno število novo vpisanih članov v 2017 je bilo za 10 % nižje kot leta 2016; zmanjšalo se je tako 
število novo vpisanih članov, mlajših od 15 let (za 6 %), kakor tudi odraslih (za 12 %). Vzrok za manjše 
število novo vpisanih študentov lahko iščemo v manjšem številu študentov Univerze v Ljubljani ter v 
drugačnih oblikah dostopnosti študijskih gradiv, ki jih uporabljajo študenti. 
 
Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL) je aktivnih članov 25 % oz. 250 
aktivnih članov na 1.000 prebivalcev, če upoštevamo podatke o prebivalstvu na dan 1. 7. 2017; delež 
se v letu 2017 ni bistveno spremenil. 
 
Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo knjižnic MKL, vsak aktivni član je v letu 
2016 obiskal več kot le eno knjižnico MKL. 
 
 

Članstvo 
 2016 2017 SKUPAJ 
 otroci otroci otroci odrasli 2016 2017 
aktivni 17.494 67.153 17.449 67.404 84.647 84.853
novo vpisani 3.006 7.787 2.833 6.869 10.793 9.702
Priloga 9 – Članstvo po krajevnih knjižnicah 
 

 
 
Struktura aktivnih članov po kategorijah 
 

Aktivni člani po kategorijah 
kategorija število odstotek 

001-predšolski otroci 3.472 4,09% 
002-osnovnošolci 13.977 16,47% 
003-srednješolci 8.039 9,47% 
004-študenti (redni) 10.063 11,86% 
005-študenti (izredni, ob delu) 59 0,07% 
006-zaposleni 31.689 37,35% 
007-svobodni poklici 90 0,11% 
008-samostojni obrtniki/podjetniki 34 0,04% 
009-kmetje 3 0,00% 
010-gospodinje 33 0,04% 
011-upokojenci 9.812 11,56% 
012-nezaposleni 6.189 7,29% 
013-tuji državljani 90 0,11% 
017-častni člani 29 0,03% 
020-podiplomski študenti 48 0,06% 
099-ostali 660 0,78% 
124-organizacijske enote ustanove 16 0,02% 
125-pravne osebe-zun. ustanove 518 0,61% 
126-enote za medoddelčno izposojo 31 0,04% 
SKUPAJ 84.853 100,00% 
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5.3.2 Obisk 

 
Obisk zaradi izposoje gradiva na dom merimo po mednarodnem standardu ISO 2789 in vključuje 
transakcije: izposoja, podaljšanje dobe izposoje, vračanje, naročila in rezervacije. Obisk se beleži 
znotraj časovnega intervala 60 minut. Skupni obisk, ki ga beležimo s sistemom COBISS, je bil v letu 
2017 nekoliko nižji kot leta 2016. Obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2017 za 2,5 % nižji kot leta 
2016; število obiskov mlajših od 15 let je bilo za 3,4 % nižje kot v letu 2016, število obiskov odraslih pa 
se je zmanjšalo za 2,3 %. Izposojo gradiva za čitalniško rabo beležimo dosledno le v krajevnih 
knjižnicah, kjer to omogočajo prostorske možnosti. Gradivo je dostopno za uporabo v knjižnici vsem 
obiskovalcem; podobno je tudi s čitalniškimi mesti. Podatki o obisku v tem primeru predstavljajo le 
izmerjene rezultate, medtem ko je dejanski obisk sorazmerno višji. V letu 2014 je bilo izvedeno prvo 
beleženje uporabe čitalniških mest v MKL po metodologiji ISO 2789 in priporočilih Centra za razvoj 
knjižnic v NUK. Na podlagi te meritve ocenjujemo, da je čitalnice MKL v letu 2016 obiskalo 396.344 
uporabnikov; rezultat smo pridobili z ekstrapolacijo po že omenjeni metodologiji in niso zajeti v spodnji 
tabeli. Naslednje meritve bomo izvedli v letu 2018. 
 
Primerjava podatkov o obisku s številom vseh potencialnih uporabnikov kaže, da je vsak prebivalec 
območja, kjer deluje MKL, v letu 2017 7-krat obiskal knjižnico. 
 
Skupno število obiskovalcev prireditev in izobraževanj se je v letu 2017 zmanjšalo za 4,2 %. Število 
vseh obiskovalcev je bilo na podobni ravni kot leta 2016. 
 
 

Obisk 

otroci  odrasli  SKUPAJ 

2016 2017  2016 2017  2016 2017 

izposoja na 
dom 

192.326 185.759 1.232.493 1.203.932 1.424.819 1.389.691

izposoja v 
knjižnici 

103 70 4.825 4.089 4.928 4.159

obisk 
prireditev in 
izobraževanj 

36.283 35.023 41.956 39.941 78.239 74.964

uporaba 
interneta 
(MyPC in 
Libroam)* 

- - - - 844.139 888.559

servisi - - 9.329 8.140 9.329 8.140

SKUPAJ 228.712 220.852 1.288.603 1.256.102 2.361.454 2.365.513
* - podatke o uporabi MyPC in prijavah v Libroam zbiramo skupno in jih ne delimo na otroke in 
odrasle.  
 
Skupno število obiskov zaradi uporabe interneta se je v letu 2017 povečalo za 5 %. Obisk zaradi 
uporabe računalnikov se je v letu 2017 zmanjšal za 15 % (68.038; 80.350 leta 2016); v letu 2017 smo 
zabeležili 820.521 obiskov zaradi dostopa do brezžičnega omrežja Eduroam, ki deluje od konca leta 
2010. Število dostopov v Eduroam se je povečalo za 7,4 % glede na leto 2016 (763.789). Eduroam je 
vzpostavljen v vseh krajevnih knjižnicah. Uporabniki se vedno bolj odločajo za uporabo lastnih 
računalnikov v knjižnici, zaradi večje dostopnosti IT in dobrih povezav, ki jih nudi knjižnica. 
 
Obisk spletnega mesta smo v letu 2017 merili z orodjem Google Analytics. Podatki kažejo okrnjeno 
podobo zaradi nesprejemanja piškotkov zaradi varovanja osebnih podatkov, število virtualnih obiskov 
pa je za 4,4 % višje kot v letu 2016.  
 

Obisk spletnega mesta knjižnice 
 2016 2017 % glede na 2016
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Število obiskov (seje) 303.332 316.568 4,35%
- od tega izven prostorov knjižnice 218.292 212.644 -2,59%

Število ogledov strani 760.964 718.019 -5,64%
Število obiskovalcev 84.107 93.918 11,66%
Povprečen čas obiska strani 0:03:40 0:03:12 -12,73%

 
 

Način dostopa število odstotek 
Direkten obisk 142.531 45,0%
Obisk prek spletnih iskalnikov (Google, Najdi.si) 148.969 47,1%
Obisk prek strani s povezavo na www.mklj.si 25.032 7,9%

 
 

5.3.3 Izposoja gradiva 

 
Izposoja gradiva na dom se je v letu 2017 zmanjšala za 5,8 %. Izposoja knjig je bila nižja za 5,5 %, 
neknjižnega gradiva za 7,8 % in serijskih publikacij za 4,8 %. 
Podrobnejši pregled deležev izposoje v letu 2017 kaže, da so si bralci v veliki meri izposojali knjige (86 
%), delež izposoje neknjižnega gradiva je bil 12 %, serijskih publikacij pa 2 %. Tretjina na dom 
izposojenih knjig je bila namenjena otrokom, dve tretjini pa odraslim; podobno razmerje je tudi pri 
izposoji neknjižnega gradiva, medtem ko so si odrasli izposodili večino serijskih publikacij (93 %). 
Izposoja je bila 14 enot gradiva na prebivalca območja, kjer deluje MKL. 
Predvidevamo, da so razlogi za manjšo izposojo gradiva kot v letu 2016 predvsem v poteku aktivnosti 
v letu 2016, in sicer zaključevanje študijev predbolonjskih programov ter testiranja RFID sistema, ki ga 
je v letu 2016 izvajala knjižnica. V letu 2017 je bil skupen čas odprtosti knjižnic nekoliko manjši (zaradi 
inventur in priprav gradiva za RFID sistem) kot leta 2016, kar je posledično vplivalo tudi na izposojo 
gradiva. 
 
 
 

 

Izposoja gradiva na dom 
knjige serijske p. neknjižno g. SKUPAJ 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
otroci 1.459.671 1.366.683 6.343 6.194 204.674 174.893 1.670.688 1.547.770

odrasli 2.831.906 2.686.462 87.328 82.912 414.857 396.275 3.334.091 3.165.649

SKUPAJ 4.291.577 4.053.145 93.671 89.106 619.531 571.168 5.004.779 4.713.419

Priloga 11: Izposoja po krajevnih knjižnicah 
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Beleženje uporabe gradiva v čitalnicah MKL 
Glede na priporočeno metodologijo smo v MKL med 10. in 16. 11. 2014 beležili uporabo gradiva v 
čitalnicah in na čitalniških mestih v vseh krajevnih knjižnicah knjižnične mreže MKL. V testnem tednu 
smo zabeležili 10.716 izposoj gradiva in 7.622 obiskov zaradi uporabe gradiva v čitalnicah MKL, kar 
na letni ravni pomeni 396.344 obiskov zaradi uporabe gradiva v čitalnicah in 557.232 izposoj gradiva. 
Predvidevamo, da so bili rezultati v letu 2017 podobni. S tem skupno presegamo 5 milijonov izposoj 
(izposoja na dom ter uporaba gradiva v čitalnicah). Beleženje uporabe gradiva v čitalnicah MKL bomo 
ponovno izvedli v letu 2018. 
Zavedamo se, da sicer nismo uspeli zabeležiti vse uporabe gradiva v čitalnicah, kakor bi to bilo možno 
z avtomatiziranim beleženjem, vendar imamo bolj realno sliko učinkov dela knjižnice.  
 
 

5.3.4 Medknjižnična izposoja 

 
Opazen je upad (35 %) naročil za medknjižnično izposojo pri naših članih (pasiva) glede na preteklo 
leto, predvidoma zato, ker je v letu 2016 prišlo do povečanja naročil študijske literature za potrebe 
zaključevanja diplom, magisterijev in doktoratov predbolonjskega študija, ki so jih nekateri člani morali 
zaključiti do konca septembra 2016. Nekoliko je upadla tudi medknjižnična izposoja našega gradiva s 
strani naših partnerjev, predvidevamo, da iz istega razloga.  
 

Medknjižnična izposoja 
 pasiva aktiva SKUPAJ 
 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Število fizičnih enot 619 412 1.561 1.514 2.180 1.926

Število elektronsko posredovanih dokumentov 43 18 115 57 158 75

SKUPAJ 662 430 1.676 1.571 2.338 2.001
 
 

5.3.5 Posredovanje informacij 

 
Informatorji Mestne knjižnice Ljubljana so v letu 2017 posredovali bralcem 220.104 informacij o 
gradivu oziroma iz gradiva. Za beleženje informacij uporabljamo lastno računalniško aplikacijo. Na 
osnovi pregleda obiska in izposoje smo za beleženje izbrali šest tednov, in sicer tri z visoko frekvenco 
obiska, dva s srednjo in enega z nizko. Vmesnik aplikacije je nameščen na namizju delovnih 
računalnikov. Izpolnjevanje obrazca o informaciji traja manj kot 10 sekund, kar omogoča zaposlenim 
hiter in neposreden vnos podatkov tudi ob večjem številu obiskovalcev. Aplikacija omogoča tudi 
kasnejši vnos informacije ter naknadno urejanje vnosov. Programska rešitev je rezultat znanja naših 
zaposlenih v oddelku za informatiko in je pomembna pridobitev za MKL. Povprečno razmerje je bilo po 
meritvah v letu 2017 10,5 izposoj na dom na eno informacijo. Zaposleni ocenjujejo, da kljub hitri in 
preprosti uporabi aplikacije pomemben del informacij ostaja nezabeležen zaradi dinamične narave 
dela in intenzivne dejavnosti zlasti ob dnevnih konicah obiska in izposoje. V predstavljeno število 
zaradi metodološke primerljivosti niso všteta e-naročila (125.455), katerih število se v zadnjih letih 
občutno viša, v letu 2017 se je zvišalo za 5 %.  
 
 

Beleženje informacij 2017  
20. – 

26. 02. 
10. – 

16. 04. 
05. - 11. 

06. 
04. - 10. 

09. 
16. - 

22.10. 
04. - 10. 

12. 

 
št. uporabniških 
imen 

115 113 98 102 105 106

vsi dogodki 5.671 4.198 3.841 5.049 4.450 3.968

informacije 5.302 3.907 3.507 4.706 4.188 3.696

interno delo 369 291 334 343 262 272

povprečno trajanje 
(sek) 

informacije 213 245 216 282 226 238
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povprečno trajanje 
(min) 

informacije 0:03:33 0:04:05 0:03:36 0:04:42 0:03:46 0:03:58

realizirano 

lastno 5.185 3.831 3.455 4.622 4.104 3.605

tuje 12 5 1 2 8 4

lastno + tuje 7 5 9 6 9 5

nerealizirano 98 66 42 76 67 82

način informiranja 

osebno  4.312 3.194 2.737 3.723 3.317 2.922

telefon 253 174 98 221 242 183

e-mail 737 529 672 762 629 591

tip gradiva 

mladina 1.612 1.024 782 1.361 1.243 1.073

odrasli 3.559 2.770 2.638 3.189 2.806 2.505

mladina + odrasli 131 113 87 156 139 118

COBISS 
izposoja /c/ 57.938 48.530 48.620 50.527 49.549 46.648

obisk /c,r,o/ 17.863 15.160 14.032 15.592 16.104 15.093

 
 
 

Aktivnost 2016 2017 % 
e-rezervacije 70.651 71.249 0,85% 
e-naročila 119.561 125.455 4,93% 
rezervacije 47.818 48.652 1,74% 
naročila 36.358 37.706 3,71% 
vračilo gradiva v drugi knjižnici 34.212 39.254 14,74% 
Priloga 12: Število rezervacij in naročil v krajevnih knjižnicah 
 
Podatki kažejo trend večanja uporabe e-knjižnice: število rezervacij preko oddaljenega dostopa (servis 
Moja knjižnica), posledično se je zmanjšal delež rezervacij, ki jih opravijo uporabniki v knjižnicah. O 
ustreznosti storitev e-knjižnice priča tudi vedno večje število e-naročil, ki jih uporabniki opravijo od 
doma tudi v času, ko so knjižnice zaprte. Ta storitev pomeni večjo angažiranost zaposlenih pri pripravi 
naročenih gradiv za bralce, ki jih gradivo nato že čaka pri evidenci izposoje. Zaposleni pregledujejo e-
naročila večkrat na dan, tako je storitev bralcem prijazna in lahko hitro dobijo iskano gradivo. Storitev 
vračilo gradiva v drugi knjižnici smo začeli izvajati v prvi polovici leta 2015 in v letu 2017 lahko prvič 
primerjamo celoletne rezultate: število se je glede na leto 2016 povečalo za 14,7 %. Iz dobljenih 
rezultatov sklepamo, da je storitev naletela na dober odziv med uporabniki. 
 
MKL (Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča in Slovanska knjižnica) sodeluje v 
Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja in je v letu 2017 posredoval po elektronski pošti 114 (130 
leta 2016) odgovorov, kar je pomenilo 16,8 % vseh odgovorov po elektronski pošti.  
 
 

5.3.6 Prireditve 

 
Pri izvedbi prireditvenih dogodkov sodelujemo s številnimi sorodnimi kulturnimi ustanovami, javnimi 
zavodi itd. Poglavitni namen prireditvene dejavnosti MKL je omogočanje brezplačnega dostopa do 
bogatega spektra kulturnih vsebin in opozarjanje širše javnosti na pomen kulturne in izobraževalne 
vloge knjižnice v sodobni urbani kulturi. Mestna knjižnica se s svojo ponudbo prireditev, ki bogatijo 
kulturno ponudbo mesta Ljubljane, povezuje tako z lokalno skupnostjo oziroma svojimi uporabniki v 
mestu Ljubljana kot tudi v širši regiji. 
 
 
Prireditve za odrasle 
Prireditvena dejavnost MKL za odrasle je namenjena spodbujanju širših kulturnih vsebin, vendar je 
največji poudarek namenjen literarnim vsebinam in promociji bralne kulture in knjige, kar je v lanskem 
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letu lepo sovpadalo z uvrstitvijo mesta Ljubljane med mesta, ki nosijo laskav naziv Unescovega mesta 
literature. »Mesto bere« ostaja naš osrednji projekt, ki je namenjen literarnim vsebinam in dogodkom, 
s katerimi s pomočjo bralnih skupin promoviramo branje kvalitetne domače in tuje literature. V 
ospredju programa v šesti sezoni bralnega projekta je bila sodobna latinskoameriška literatura, 
izbranih knjig avtorjev in avtoric latinskoameriških držav. Namen tega bralnega projekta je aktivno 
sooblikovanje razvoja bralne kulture in bralnih navad prebivalcev Ljubljane in širše. 
 
»Pomlad s knjigo« je bil eden izmed naših pomembnejših projektov preteklega leta, ki se prav tako 
posveča promociji bralne kulture. V obdobju od druge polovice marca do konca aprila, ko se zvrstijo 
najpomembnejši mednarodni literarni dnevi (Slovenski dnevi knjige, Svetovni dan poezije, Mednarodni 
dan knjig za otroke oz. Svetovni dan mladinske književnosti, Svetovni dan knjige in Noč knjige), smo 
se z okrepljenim in enotnim literarnim programom posvetili promociji leposlovne literature, poezije, 
mladinske književnosti in drugih raznovrstnih dogodkov, ki prispevajo k promociji bralne kulture. 
Pripravili smo številna srečanja in pogovorne večere z literarnimi ustvarjalci, bralna srečanja, 
gledališke predstave, knjižne razstave itd. Skupaj smo pripravili ciklus dogodkov, s katerimi smo 
skušali vzbuditi zanimanje za knjigo in promovirati bralno kulturo na čim bolj neformalne načine. 
Posebna pozornost pri organizaciji dogodkov je bila namenjena tudi otrokom in mladim. Za celoten 
program dogodkov projekta »Pomlad s knjigo« je bila v e-obliki izdana tudi obširna programska 
brošura. Pomemben segment naše literarne ponudbe predstavlja Trubarjeva hiše literature, saj so 
jedro njene ponudbe literarne vsebine in tudi kakovostna strokovna predavanja družboslovnih vsebin, 
pogovorni večeri, okrogle mize itd. 

V preteklem letu smo z razstavami in strokovnimi predavanji obeležili tudi 60. letnico smrti slovitega 
slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. 
 
V projektu »Svet med nami / World among us« v MKL vsako leto izvedemo teden kulturnih in 
izobraževalnih dogodkov, posvečenih posameznim državam. V letu 2017 smo v sodelovanju z 
Veleposlaništvom Republike Irske predstavili bogat predstavitveni teden irske kulture. V tedenskem 
ciklu smo predstavili vrsto zanimivih literarnih dogodkov in strokovnih predavanj, glasbenih dogodkov, 
razstav in bogat filmski program ter v irskem duhu tudi vrsto pravljičnih ur za otroke. Z ozirom, da je 
Ljubljana prejela trajni naziv Unescovo mesto literature in glede na bogato literarno dediščino Irske, 
smo posebej izpostavili literarne dogodke. Na knjižnih razstavah smo predstavili najpomembnejše 
irske literarne klasike ter promovirali tudi strokovno literaturo in tudi neknjižno gradivo o Irski, ki ju 
imamo v svojih zbirkah. Vsega skupaj je bilo izpeljanih 51 raznovrstnih dogodkov. Pri organizaciji 
dogodkov smo sodelovali zlasti s Filozofsko fakulteto, Oddelkom za anglistiko in amerikanistiko, 
Narodnim muzejem Slovenije in tudi Ministrstvom za kulturo Republike Irske ter univerzama v 
italijanski Macerati in hrvaški Reki. S projektom Svet med nami želimo spoznavati in posredovati 
bogastvo različnih kultur, zbliževati ljudi različnih narodnosti, premagovati predsodke in iskati lepoto 
drugačnosti.  
 
Projekt »Tuja domačnost« smo glede na aktualnost begunske problematike in migracijska gibanja v 
državah EU razširili tudi na druge narode in družbene skupine (begunce, etnične manjšine, 
ekonomske emigrante) ter začeli sodelovati z različnimi društvi, kot so Društvo Humanitas, Amnesty 
International, Zavod Apis, Slovenska filantropija, ter ustanovami, kot so FDV, FF, Urad varuha 
človekovih pravic, Azilni dom Vič itd. Pripravili smo številna tematska, strokovna predavanja, 
pogovorne večere, izobraževalne delavnice, filmske projekcije, pogovorna srečanja za tujce, migrante 
itd. Vsebinsko se ta projekt deloma navezuje tudi na projekt »Svet med nami«. S pogovornimi večeri in 
razstavami nadaljujemo tudi z našimi dolgoletnimi projekti, kot sta Strip, ob bok knjižnim klasikom, in 
Slovenska reportažna fotografija, ki sta postala del naše redne dejavnosti. 
 
Zaradi širjenja projektov, ki so namenjeni bralni kulturi in različnim družbenim temam, smo rahlo 
povečali število literarnih dogodkov, zaradi varčevanja pa smo rahlo znižali število ostalih dogodkov. 
Nekoliko se je zmanjšal obisk prireditev v Knjižnici Bežigrad, predvsem v njenih krajevnih knjižnicah, 
ter tudi obisk prireditev v KJM, zlasti v Knjižnici Fužine. Občutno pa se je povečal obisk v Knjižnici 
Šiška in v KOŽ. Zaradi dobrega obiska in odziva uporabnikov smo povečali število glasbenih 
dogodkov.  
 
 
Število kulturnih prireditev za odrasle (po področjih: bralni večeri, koncerti, razstave itn.): 
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Dogodek Število prireditev Število udeležencev
Literarni dogodki 438 8.499

Razstave 203 1.636

Strokovna in poljudna predavanja 364 11.509

Potopisna predavanja 97 3.418

Glasbene prireditve 22 835

Filmske in video projekcije 57 1.359

Gledališke predstave 14 413

Ustvarjalne delavnice 67 667

Natečaji in tekmovanja 1 188

Drugo 76 2.764

SKUPAJ 1.339 31.288
Priloga 13: Število kulturnih prireditev za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 
 
Prireditve za otroke 
V primerjavi z letom 2016 smo v letu poročanja malenkostno (+ 0,6 %) povečali število prireditev za 
otroke, le-te je obiskalo za dobrih sedem odstotkov (– 7,3 %) udeležencev manj, v povprečju je to en 
udeleženec in pol manj na posamezno prireditev (leta 2016: 19,3; leta 2017: 17,8). Sicer je najbolj 
upadlo število udeležencev ustvarjalnih delavnic (leta 2016: 17 udeležencev/ustvarjalno delavnico; 
leta 2017:11 udeležencev/ustvarjalno delavnico). 
 
Število vseh literarnih dogodkov smo zmanjšali za petino (leta 2016: 30, leta 2017: 24), število 
predstav za tretjino (leta 2016: 30, leta 2017: 20), beležimo pa precejšen (+ 62,5 %) porast števila 
razstav (leta 2016: 32; leta 2017: 52). Izvedli smo desetino (10,1 %) ustvarjalnih delavnic več in slabe 
tri odstotke (2,6 %) ugank več. Visok porast števila razstav je posledica večjega števila gostujočih 
razstav in s tem aktivnejšega sodelovanja z okoliškimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, osnovnimi 
šolami in kulturnimi društvi. Zmanjšano število predstav je posledica varčevanja. 
 
Čeprav smo za dobro četrtino (+ 25,4 %) povečali število zunanjih izvajalcev oz. dogodkov, ki jih 
izvedejo zunanji izvajalci, nadaljujemo trend izpred preteklih let, da dve tretjini vseh prireditev izpeljejo 
zaposleni, predvsem mladinski knjižničarji (leta 2015: 64,5 %, leta 2016: 71,3%; leta 2017: 64,2 %), 
preostalo tretjino pa zunanji izvajalci, strokovnjaki z različnih področij (leta 2015: 35,5 %, leta 2016: 
28,7%, leta 2017: 35,8 %). 
 
Število kulturnih prireditev za otroke (po področjih: literarni dogodki, razstave itn.):  
 
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 24 1.386

Razstave 52 265

Ure pravljic, bralne ure 826 13.535

Predstave  20 1.466

Ustvarjalne delavnice 152 1.688

Uganke, kvizi 195 4.215

SKUPAJ 1.269 22.555
Priloga 14: Število kulturnih prireditev za otroke po krajevnih knjižnicah 
 
 

5.3.7 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

 
Naše prvo in osnovno poslanstvo je skrb za zbirko gradiva, zato v poročilu za leto 2017 še posebej 
izpostavljamo, kako smo skupaj in v posameznih knjižnicah ravnali z gradivom. Kako smo ga urejali, 
opremljali in aktualizirali in z njim navduševali obiskovalce za branje, poslušanje in ogledovanje. 
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Redno delo z zbirkami 
- Poleg stalne skrbi za urejenost našega gradiva na policah smo urejali in pregledovali gradivo v 

knjižnicah in skladiščih, se seznanjali z novim gradivom in ga predstavljali sodelavcem in 
uporabnikom. 

- Gradivo smo opremljali z nalepkami in pazili na ustrezno spreminjanje statusov gradiva, odpisovali 
smo zastarelo, uničeno in izgubljeno gradivo. Ob prejemu podarjenega gradiva smo se ukvarjali s 
pregledovanjem, opremljanjem in posredovanjem le-tega. Naše dnevno delo je zajemalo tudi 
pregled in obveščanje o rezervacijah in naročilih, pregled in seznanjanje z novo izdanim gradivom 
ter pobude pri naročanju gradiva. 

- Redno smo skrbeli za vezavo in popravila poškodovanega aktualnega gradiva. 
- O gradivu in iz gradiva posredujemo informacije v knjižnici, po telefonu in tudi po elektronski pošti. 
- Veliko dela smo vložili v promocijo in aktivacijo gradiva med uporabniki, opozarjali na gradivo z 

rednimi priložnostnimi knjižnimi razstavami in s pripravo priporočilnih seznamov ob različnih 
dogodkih in na različne teme. 

- Izposojo gradiva so spodbujali tudi poletni paketi pripravljenega gradiva: Maček v žaklju, 
namenjeni otrokom, mladim in odraslim. 

- Knjižnično gradivo (knjige, filme, glasbo in igrače) posebej Priporočamo na spletni strani z opisi in 
slikovno podobo, sodelujemo na vseslovenskemu portalu Dobreknjige.si. 

- Članom omogočamo brezplačno izposojo e-knjig v slovenskem jeziku, na portalu Biblos. 
- Ob prireditvah in izobraževanjih smo obiskovalce s seznami opozarjali na gradivo. Predvsem pri 

projektu Mesto bere ter pri literarnih srečanjih, kot so bralne skupine, ob Tednu irske kulture ter ob 
številnih drugih dogodkih. 

- S posebnimi nalepkami smo označevali gradivo, ki je bilo v letu 2017 namenjeno projektu Mesto 
bere, projektu Ciciuhec, beremo z malčki, ter gradivo z oznako zlata hruška. 

- Antikvarne prodaje odpisanega in darovanega gradiva, ki je v dobrem stanju in ni aktualno za 
našo zbirko, prodajamo po zelo ugodnih cenah v več kot petih knjižnicah. 

- Veliko gradiva smo podarili raznim društvom, zavodom, šolam, knjižnicam ter ob posebnih 
dogodkih. Prav tako smo obiskovalcem večkrat letno podarjali knjige, ki smo jih odpisali iz zbirke. 

- Skoraj v vsaki večji knjižnici imamo vsaj po eno posebno zbirko gradiva, ki smo jim tudi v letu 
2017 namenjali posebno pozornost in skrb za širitev ponudbe: kinološka zbirka, miniaturne knjige, 
zbirka zdravstvenega kotička, kitajska zbirka, igroteka, samostojni popotnik in druge. 

- Spremljali smo novo izdane naslove leposlovja in strokovne literature ter drugega knjižničnega 
gradiva na tržišču ter se udeleževali sejmov, kot so knjižni sejem v Frankfurtu, Slovenski knjižni 
sejem, Frankfurt po Frankfurtu in Bologna po Bologni v knjigarni Konzorcij. 

- Posvečali smo se izbiri in promociji neknjižnega gradiva (filmi, glasba in igrače), z namenom 
aktualnosti in kvalitetne ponudbe, še posebej zbirki igrač, in pripravili številne dogodke za 
aktivacijo tovrstnega gradiva. 

- Gradiva pa nismo izposojali le v knjižnicah in na bilbiobusu, prinesli smo ga tudi na dom. Storitev 
Knjiga na dom omogoča brezplačen obisk knjižničarja na domu tistih, ki sami v knjižnico več ne 
zmorejo, obisk in izposoja sta v porastu. 

- Za ljubljanske vrtce in nekatere domove za starejše občane smo redno pripravljali kolekcije knjig 
in jih tako oskrbovali s kvalitetno izbiro gradiva, v Domu starejših občanov Bežigrad pa redno 
izposojamo dva elektronska bralnika, z naloženimi e-knjigami. 

- Serijske publikacije smo naročali in odpovedovali glede na potrebe in želje bralcev ter glede na 
pokritost s posameznim naslovom znotraj mreže naših knjižnic. 

- Zaradi uvedb knjigomatov, ki se nam obetajo v prihodnosti, smo določeno gradivo opremili z RFID 
nalepkami, v letu 2017 smo opremili celotno zbirko v knjižnici Otona Župančiča (300.000 enot). 

- Opravili smo celotne inventure gradiva v osmih knjižnicah: Knjižnica Fužine, Knjižnica Rakitna, 
Knjižnica Nove Poljane, Knjižnica dr. France Škerl, Knjižnica Grba, Knjižnica Jožeta Mazovca, 
Knjižnica Vodice in Knjižnica Rudnik. 

 
 
Dejavnosti za odrasle 
V letu 2017 smo z dogodki poudarili naziv Ljubljana: mesto literature, mednarodno leto posvečeno 
trajnostnemu turizmu za razvoj, evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami, 500 let reformacije, 
60. obletnico smrti Jožeta Plečnika in 100 let slovenske slikanice. 
- Literarna srečanja s predstavitvami avtorjev in knjig. 
- Bralne skupine, za vse vrste bralcev, tudi v angleškem in nemškem jeziku.  
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- Knjižne razstave nagrajenih del in avtorjev za slovenske literarne nagrade (Kresnik, Rožančeva 
nagrada, Dnevnikova fabula, Veronika, Desetnica idr.). 

- Redne knjižne razstave ob posebnih dnevih, obletnicah, temah in praznikih. 
- Seznami priporočene literature v tiskani in elektronski obliki. 
- Okrogle mize o literaturi ali strokovnih temah. 
- Strokovna in poljudna predavanja ter potopisna predavanja. 
- Slikarske, kiparske in fotografske razstave ter domoznanske razstave. 
- Pogovorni večeri. 
- Tečaji za računalniško opismenjevanje za starejše. 
- Tečaji in delavnice tujih jezikov. 
- Fotografske in video delavnice. 
- Delavnice o uporabi družbenih omrežij. 
- Ustvarjalne delavnice ročnih spretnosti. 
- Mentorstvo na točkah vseživljenjskega učenja. 
- Udeležba in predstavitev Mestne knjižnice Ljubljana na: Festivalu Bobri, Kulturnem bazarju, 

Festivalu za tretje življenjsko obdobje, Areni mladih ter na Slovenskem knjižnem sejmu. 
- Dan Mestne knjižnice Ljubljana in zaključek projekta Mesto bere na Stritarjevi ulici. 
- Obeleženje posebnih dni, pomembnih za knjižnice: Dan splošnih knjižnic, Dan slovenskih splošnih 

knjižnic, Svetovni dan knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, Kulturni dan, Ta veseli dan kulture 
in Svetovni dan poezije ter obletnice literarnih ustvarjalcev. 

- V letu 2017 smo april obeležili kot poseben literarni mesec, v katerem smo strnili literarne dogodke 
pod nazivom Pomlad s knjigo.  

 
Dejavnosti za otroke  
- Ure pravljic v slovenskem jeziku v knjižnicah in poleti na prostem ter ure pravljic v tujih jezikih. 
- Redne knjižne razstave otroškega in mladinskega leposlovja in strokovnih knjig ob obletnicah, 

praznikih in posebnih dnevih. 
- Priprava številnih seznamov priporočenega branja za otroke in starše. 
- Priporočanje kakovostne literature na podlagi Priporočilnega seznama za branje kakovostnih 

mladinskih knjig in izbranih Zlatih hrušk. 
- Lutkovne in gledališke predstave. 
- Ustvarjalne in izobraževalne delavnice. 
- Izobraževalni tečaji: računalniški, šahovski, tuji jeziki, fotografski, glasbeni in video. 
- Vodeni obiski vrtčevskih otrok, osnovnošolcev in dijakov.  
- Literarnih sprehodi po Ljubljani. 
- Literarni kvizi in uganke za predšolske in osnovnošolske otroke. 
- E-uganke na podstrani za otroke na domači strani knjižnice. 
- Izvajanje bibliopedagoške dejavnosti s projektom Ciciuhec – beremo z malčki, v sodelovanju s 

starši in z VVZ v MOL in okoliških občinah.  
- Izvajanje in promocija poletnega spodbujanja branja med otroki z nacionalnim projektom Poletavci 

– poletni bralci. 
- Izvajanje in promocija nacionalnega projekta Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz. 
- Promocija in ogled bibliobusa za skupine predšolskih in šolskih otrok. 
- Program v knjižnicah v času Festivala Bobri.  
 
Dejavnosti za mladostnike 
Iz smernic za delo z mladimi v MKL, ki smo jih pripravili leta 2016, na pobudo MOL, da zavodi v 
Ljubljani posebno pozornost posvetijo mladim, razvijamo vrsto dejavnosti in projektov za to ciljno 
skupino.  
‐ Rastem s knjigo, projekt JAK, obiskalo nas je 2.932 sedmošolcev in 4.612 dijakov (2016: 2.625 

osnovnošolcev in 4.724 dijakov). 
‐ Nacionalni poletni bralni projekt za spodbujanje branja med mladimi NajPoletavci. 
‐ Izvedba in promocija nacionalnega MEGA kviza. 
‐ Kviz Robinzonijada za mlade radovedneže na domači strani knjižnice. 
‐ Promocija in ogled Trubarjeve hiše literature za osnovnošolce in dijake. 
‐ Oddaj na natečaj v MKL – projekt kreativnega pisanja, ki vsebuje tri možnosti sodelovanja mladih: 

metaFORA – natečaj za kratko zgodbo, v sodelovanju z Knjižnicami grada Zagreba, tokrat na 
temo Urbane zgodbe, poHAIKU-jmo – Haiku poezija in fotografija, ter Predrami se – dramsko 
delo. 
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V letu 2017 izpostavljamo: 
 
Knjižnica Bežigrad 
Redno delo z zbirkami 
- Prejeli smo 15.469 knjig, podarjenih s strani uporabnikov. Del gradiva smo umestili v zbirko, 

prodali v antikvarni prodaji ali podarili obiskovalcem v Mini bukvarnah. Knjige smo oddajali tudi: 
Slovanski Knjižnici, Knjižnici Ormož, obiskovalcem na dnevih s knjižnico, Domu starejših občanov 
Bežigrad, Protestantskemu društvu, Knjižnici na bazenu. Skupaj smo podarili okoli 1.000 knjig. V 
antikvarni prodaji smo prodali okoli 4.500 knjig. 

- Redno popravljamo poškodovano gradivo, popravili smo 1.005 enot, v vezavo smo dali 299 knjig. 
- Za Dom starejših občanov Bežigrad redno pripravljamo in izposojamo kolekcije knjig. 
- Serijske publikacije izbiramo glede na potrebe bralcev in na pokritost s posameznim naslovom 

znotraj MKL, predvsem v Slovanski knjižnici.  
- V Knjižnici Bežigrad smo sistematično pregledali vse gradivo na leposlovnem oddelku za odrasle 

in izvedli odpis gradiva. Večji redni odpis je bil narejen v Knjižnici Črnuče in Knjižnici dr. France 
Škerl. 

- V Knjižnici dr. France Škerl smo opravili inventuro knjižničnega gradiva. 
- S posebnimi nalepkami označujemo in izpostavljamo gradivo za: Zlato hruško, Ciciuhca, Mesto 

bere, Festival Liffe, angleško bralno značko, novosti neknjižnega gradiva, zbirko Čebelica in od 
leta 2017 knjige za bralno značko za prvi do tretji razred. 

- Gradivo promoviramo s projekti Mesto bere, Maček v žaklju, Poletavci in Najpoletavci, Moja prva 
knjižnica, z objavami novih igrač na spletni strani. 

- Za posebne zbirke (Igroteko, Platoteko in zbirko Kristine Brenkove) pripravljamo promocijske 
letake, priporočila, promoviramo jih ob rednih dejavnostih in posebnih dogodkih. 

- V knjižnici smo ločeno postavili in uredili tudi postavitvene nalepke za popularno glasbo slovenskih 
izvajalcev ter za notno gradivo. Ločeno po zvrsteh smo postavili romane slovenskih avtorjev. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- Pripravili smo 37 predavanj, ki jih je obiskalo preko 700 udeležencev. Posamezna predavanja 

pripravljamo tudi v krajevnih knjižnicah. V štirih knjižnicah smo pripravili 17 potopisnih predavanj, 
24 literarnih dogodkov, pet glasbenih prireditev, tri projekcije filmov, osem ustvarjalnih delavnic ter 
druge prireditve. Vsebinsko smo sledili zastavljenim tematskim ciklom. Izpostavili bi: 
o Veliko zanimanja je požel dogodek Zvezdni prah v nas iz cikla Svetovi narave. Na pogovoru, 

ki ga je vodil Ludvik Jevšenak, sta sodelovala prof. dr. Tomaž Zwitter in prof. dr. Tomaž Uršič. 
o Cikel meteoroloških predavanj v sodelovanju z Slovenskim meteorološkim društvom. 
o Tradicionalne novoletne čajanke z delavnico izdelave voščilnic širimo tudi v krajevne knjižnice. 

V letu 2017 smo izvedli tri delavnice. 
o V sodelovanju s psihologinjo Tanjo Grunfeld pripravljamo mesečne literarne pogovore – 

Knjižna doživetja.  
o Na prireditev Poezija med policami smo povabili dijake Gimnazije Bežigrad in pesnika Ivana 

Dobnika. 
o Pripovedovalska večera za otroke in za odrasle, s katerima smo zaključili projekt Prepletimo 

zimo in predstavili odejo, ki smo jo skupaj izdelali. 
o Teden splošnih knjižnic smo obeležili z dvema literarnima dogodkoma. Na prvem smo gostili 

Tadeja Goloba, na drugem Borisa A. Novaka, prejemnika letošnje Veronikine nagrade 2017.  
o Delavnice »V Savskem pletemo in kvačkamo« v sodelovanju z Društvom invalidov Ljubljana 

Bežigrad. 
o Biblioterapevtske pogovore je spomladi vodila Katjuša Jakšič in jeseni Karolina Rebernik. 
o V okviru platoteke smo izvedli dvodnevni sejem gramofonskih plošč. 

- Na področju izobraževanja bi izpostavili: 
o cikel PoVEZana za starše z najmlajšimi otroki, 
o jezikovne tečaje v sodelovanju s SSU v Knjižnici dr. Franceta Škerla, 
o delavnice Govorica telesa pripravlja Borza dela, 
o cikel Matura'17, namenjen maturantom. 

- Pripravili smo pet promocijskih dni. Spomladi: Popoldan z Igroteko v Knjižnici dr. France Škerl, 
Popoldan s Knjižnico Savsko naselje in Popoldan s Knjižnico Glinškova ploščad, jeseni: Popoldan 
s Knjižnico Črnuče in Dan s Knjižnico Bežigrad. 
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- V Knjižnici Bežigrad imamo več razstavnih prostorov. Od večjih razstav smo v avli pripravili pet 
razstav, na stopnišču sedem in na leposlovnem oddelku šest. V vsaki krajevni knjižnici smo letos 
postavili pet razstav, poudarek dajemo domoznanskim razstavam v sodelovanju z lokalnim 
okoljem. Enajst razstav so pripravili naši zaposleni (Tjaša Šesek, Monika Jeglič, Amer 
Hajdarpašić, Erika Marolt in Tanja Vončina). 

- Redno pripravljamo priložnostne knjižne razstave ter priporočilne sezname na vseh oddelkih z 
namenom aktivacije gradiva. Bralce opozarjamo na obletnice, pomembnejše aktualne dogodke, 
ter na prireditve in izobraževanja, ki jih pripravljamo v knjižnicah. Pripravljamo pesem meseca, 
manjše razstave slovenskih avtorjev. 

- Knjižnica Glinškova ploščad že skoraj dve desetletji pripravlja razstave ilustratorjev. Letos smo 
pripravili tri razstave (Laura Ličer, Suzi Bricelj in Igor Šinkovec) z dvema otvoritvama, ki smo ju 
obogatili z dejavnostmi za otroke. Vodja Knjižnice Savsko naselje je ob 40-letnici otvoritve 
izposojevališča pripravila razstavo. 

- Knjižnica Savsko naselje s ŠENT-om sodeluje pri projektu Socialna aktivacija. Pripravili so 
program s predstavitvijo knjižnice in mreže MKL. 

- Platoteko predstavljamo v okviru projekta Rastem s knjigo, izvedli smo dvodnevni bolšji sejem 
gramofonskih plošč, projekcijo dokumentarnega filma Viniliada. Dvakrat mesečno uporabnikom v 
pritličju pripravimo poslušanje izbranih gramofonskih plošč. 

- V Črnučah rešujemo prostorsko stisko s sodelovanjem s ČMC, saj v njihovih prostorih občasno 
pripravimo prireditve, kot so potopisno predavanje, predavanje za osnovnošolce v okviru projekta 
Rastem s knjigo. 

- Na Glinškovi ploščadi smo poleti knjižnico razširili na vrt. 
- Ur pravljic so se udeleževale bodoče vzgojiteljice, ki se šolajo v Izobraževalnem centru Cene 

Štupar. Knjižnico smo predstavili tudi študentom 1. letnika FF, smeri Bibliotekarstvo, informacijska 
znanost in knjigarstvo, udeležencem izobraževanj v Izobraževalnem centru Cene Štupar in 
študentom Fakultete za dizajn. 

- Redne dejavnosti v knjižnicah pripravlja CVŽU, Borza dela in Borza znanja. 
 
Dejavnosti za otroke 
- Pripravili smo dva literarna dogodka. Na prvega smo povabili ustvarjalca nagrajene slikanice za 

nagrado Kristine Brenkove Ido Mlakar in Petra Škerla, na drugem smo v sklopu 
pripovedovalskega festivala pripovedovali in poslušali zgodbe in se pogovarjali o odeji, ki smo jo 
pletli in kvačkali v zimskem času. 

‐ Organiziramo redne izobraževalne četrtke. Prvi četrtek v mesecu potekajo delavnice spoznavanja 
živali, drugi matematične delavnice, tretji Poskočne zgodbe, delavnice animacije in risanja stripov, 
in četrti delavnice improvizacijskega gledališča. 

‐ V vseh enotah knjižnice enkrat tedensko potekajo ure pravljic. Pripravili smo 85 ur pravljic, ki jih je 
obiskalo 1.186 otrok. Ure pravljic smo letos popestrili s sodelovanjem pri projektu Lahkonočnice, 
ko so pravljice prebirali avtorji ter upokojenci, z lutkovno predstavo Muca Copatarica v izvedbi 
knjižničark, z domoznanskimi vsebinami s pomočjo zgibank iz zbirke Ljubljanske zgodbe iz 
Slovanske knjižnice, z branjem pravljice direktorja KPK, Borisa Štefanca, ter z nastopom Folklorne 
skupine Tine Rožanc.  

‐ Pripravljamo smo tri večje razstave (sodelavki Lavra Tinta, Katja Jevc) in več priložnostnih, s 
katerimi aktiviramo gradivo. Razstave so vezane na letne čase, praznike, pomembne obletnice in 
podobno. Posebej izpostavljamo tudi gradivo, ki smo ga opremili z nalepkami zlata hruška, 
Ciciuhec, angleška bralna značka, velike tiskane črke in druge. 

‐ V okviru projekta Rastem s knjigo nas je obiskalo 22 skupin, skupaj 456 učencev. 
‐ V Knjižnici dr. Franceta Škerla smo z namenom promocije igroteke izvedli mesečne izobraževalne 

delavnice z naslovom Pridi se igrat! in delavnice Izdelaj svojo igračo. Z društvom Gumb pa sklop 
delavnic krojilnica igrač. 

‐ V Knjižici Savsko naselje se je odvil cikel petih ustvarjalnih delavnic. 
‐ Vsako leto pripravimo priporočilne sezname bralne značke za predšolske otroke in osnovnošolce. 

Za vrtce pripravljamo kolekcije knjig. 
‐ V vseh enotah pripravljamo Miškovo literarno uganko za osnovnošolce. 
‐ V okviru projekta Ciciuhec nas je obiskalo, ali smo mi obiskali, 82 skupin otrok bežigrajskih vrtcev, 

skupaj 1.316 otrok. Pripravili smo nekaj zaključnih prireditev in gostili njihove razstave. 
‐ Gostili smo lutkovno predstavo v znakovnem jeziku, ki je nastala v produkciji kulturne sekcije 

Društva gluhih in naglušnih Ljubljana. Pripravili in večkrat izvedli smo lutkovno predstavo Muca 
Copatarica hišnega gledališča Beži, s katero smo gostovali po več knjižnicah MKL. 
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Dejavnosti za mladostnike 
- V okviru projekta JAK Rastem s knjigo za SŠ nas je obiskalo 38 skupin. Obiskali so nas tudi dijaki 

zavoda za Gluhe in naglušne. Igroteko so si ogledali vsi dijaki drugega letnika smeri Vzgojitelj 
predšolskih otrok Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana (štirje razredi, 99 dijakov). V 
okviru obveznih izbirnih vsebin pri urah pravljic sodelujejo tri dijakinje srednje Vzgojiteljske šole in 
gimnazije Ljubljana.  

- Za mladostnike smo pripravili 64 paketov počitniškega branja Maček v žaklju. 
- Soustvarjali smo v projektu MKL metaFORA in izvedli projekt poHAJKUJmo skupaj! Projekt je 

namenjen mladim od 15. do 20. leta in vabi k pisanju haikujev in fotografiranju motiva, ki je 
spodbudil nastanek haikuja. 

- Soustvarjanje novega projekta Oddaj na natečaj v MKL. 
 
Zaposleni sodelujemo tudi v različnih delovnih skupinah MKL, pripravljamo podatke za izterjavo 
gradiva v MKL. Za uporabnike pripravljamo in vodimo izobraževanja, delavnice, smo izobraževalci za 
Prehod na Cobiss3/Izposojo. 
 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Redno delo z zbirkami  
‐ Izvedli smo inventuri gradiva v Knjižnici Jožeta Mazovca in Knjižnici Fužine. 
‐ V Knjižnici Fužine smo s SPOK postavili premično zbirko avdio gradiva na temo ljudske glasbe. 
‐ V vezavo smo dali 231 enot gradiva, sami pa smo popravili 1.366 knjig. 
‐ S knjižnimi darovi smo dopolnjevali zbirke, jih usmerili v antikvarno prodajo in kot darove v 

projekte MKL, tiste, ki v naštetem niso bili zajeti, pa ponudili obiskovalcem. Znesek sredstev od 
prodaje antikvarnega gradiva je 1.309 EUR. 

‐ Skrbeli smo za dokup gradiva za dopolnitev zbirk, posebej s področja turizma, tujejezične in 
nagrajene literature. 

‐ Za namen hitrejšega dela ob inventurah gradiva smo približno 6.000 enot opremili s črtno kodo na 
hrbtu knjižnih platnic. 

‐ V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo smo septembra v Bralnici KJM ob evropskem tednu 
športa za posvet Umetnost, šport in dediščina postavili obsežnejšo razstavo strokovnega in 
leposlovnega gradiva na temo športa.  

‐ V Slovanskem bralnem projektu smo za naše uporabnike posebej promovirali knjige slovanskih 
avtorjev. 

‐ Poleg ostalih tematskih in aktualnih razstav smo v novembru promovirali starejše gradivo iz 
mladosti naših zaposlenih na razstavi Modrost za mladost. 

‐ V območni enoti smo za odpis izločili 9.483 enot gradiva, pet enot smo predali repozitoriju MKL. 
‐ Večina zaposlenih se je aktivno vključila v projekt Mesto bere, da so gradivo iz projekta dobro 

spoznali in ga tako lažje priporočali uporabnikom. 
 
Dejavnosti za odrasle 
‐ Z mesečnimi srečanji sta nadaljevali bralni skupini: Pogovor ob knjigi v Knjižnici Zalog ter Bralne 

vezi v Knjižnici Jožeta Mazovca. 
‐ Srečanja skupine Mamice začetnice, na katerih se družijo mamice z dojenčki, so se odvijala 

mesečno v prostorih Knjižnice Fužine. 
‐ Druženje in izobraževanje odraslih ob šahu je dvakrat mesečno potekalo v Knjižnici Jožeta 

Mazovca. 
‐ Izvajali smo mesečna bibliopedagoška srečanja z varovanci s posebnimi potrebami, ki bivajo v 

Centru za usposabljanje Janeza Levca v Jaršah – projekt Življenje je zgodba. Tema srečanj v letu 
2017 so bili slovenski (knjižni) junaki iz ljudskih pripovedi. 

‐ Pogovori v nemškem jeziku so ob branju člankov iz nemškega časopisja potekali v okviru 
Nemškega bralnega kroga v Knjižnici Polje. 

‐ Organizirali smo delavnice informacijskega opismenjevanja; uporabnike smo seznanjali z uporabo 
portala Biblos, kataloga OPAC, aplikacije mCobiss in Moje knjižnice, v Točki vseživljenjskega 
učenja pa odgovarjali tudi na druga vprašanja s področja IKT. 

‐ V Info točki Borze dela v Knjižnici Fužine je sodelavka nadaljevala z delavnicami na temo iskanja 
zaposlitve ter izvajala individualno karierno svetovanje (karierni coaching); uporabnikom je 
pomagala pri iskanju po domačih in tujih e-virih. 

‐ Sodelovali smo na prireditvah, ki jih organizirajo četrtne skupnosti, v katerih delujejo naše 
knjižnice (Fužinska fešta, Moščanski dan sosedov). 
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‐ Dežurali smo v Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja, ki nudi pomoč uporabnikom z 
informacijami na spletu.  

- V Knjižnici Zadvor smo v sodelovanju s CVŽU izvedli izobraževanje iz sklopa Zemlja, dodaten vir 
prihodka, na katerih so se uporabniki seznanili z možnostmi izboljšanja svojega ekonomskega in 
socialnega položaja v podeželskem okolju s pomočjo dopolnilnega dela. 

Dejavnosti za otroke 
‐ Novost v letu 2017 so bile ure pravljic v nemščini, enkrat mesečno v Knjižnici Polje.  
‐ V angleščini so bile pravljice v Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici Jarše ter v Knjižnici Zadvor. 
‐ Pred Knjižnico Jarše smo ob sodelovanju z Vrtcem Jarše izvedli tekmovanje Skok po knjigo. 
‐ Ob začetku ur pravljic smo otroke povabili na gledališko predstavo. 
‐ V Labirintu umetnosti na Fužinah smo poleti izvajali ure pravljic na prostem.  
‐ Skupine iz vrtcev in šol so v knjižnicah predstavile svoje likovne izdelke na predlagane teme. 
- V vseh knjižnicah smo pripravljali knjižne uganke. 
Dejavnosti za mladostnike 
‐ Kot redno dejavnost smo ohranili projekt Svet mladih, v okviru katerega mladi v naših prostorih 

predstavljajo svoje izdelke. Poleg umetniških razstav so se z izvedbami glasbenih del večkrat 
predstavili tudi učenci glasbene šole.  

‐ V Knjižnici Jožeta Mazovca smo organizirali počitniške šahovske delavnice. Poleg začetnikov so 
potekale tudi delavnice za nadaljevalno skupino mladih šahistov, ki so osnove šahovske igre 
spoznali v Knjižnici Otona Župančiča. 

‐ V Knjižnici Polje so znanje nemščine na urah Nemščine za mladostnike nadgrajevali učenci višjih 
razredov OŠ Polje. 

- V Knjižnici Fužine je potekala učna pomoč za osnovnošolce ob sodelovanju prostovoljcev projekta 
Skala iz Zavoda Janeza Smrekarja. 

 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Redno delo z zbirkami 
‐ V celoti smo opremili knjižnično gradivo z RFID nalepkami. V štirih »akcijah« (tudi ob sobotah in 

nedeljah) smo s čipi RFID opremili več kot 300.000 enot gradiva. Oprema gradiva s čipi je 
predpogoj za poenostavljen način izposoje in za knjigomate, ki si jih obetamo v letu 2018. 

‐ Zaradi opremljanja gradiva s čipi smo intenzivno odpisovali knjižnično gradivo (več v statistiki, 
priloga 8). 

‐ Del knjižnega gradiva v skladišču smo prestavili v novo pridobljene prostore in na nove police. 
‐ Prejeli smo 10.835 knjižnih darov. Darove smo sproti pregledovali in jih del umestili v zbirko, 

ostale smo podarili oz. jih namenili antikvarni prodaji. 
‐ Podarili smo 19.963 enot gradiva. V letu 2017 smo gradivo podarili: Knjižnici Franca Ksaverja 

Meška Ormož, za projekte Mesto bere, Poletavci, Vrnimo ljudem knjigo, Knjižnica ob vodi, Hiša 
športa, Parada učenja, Borza znanja, SSU), in 70 enot za SNG Opera in balet Ljubljana. 

‐ Redno izločamo poškodovano gradivo in ga dajemo v vezavo: skupno smo iz vezave dobili 803 
knjige, sami smo jih popravili ali na novo zvezali še 245. Zaradi javnega naročila in iskanja 
knjigoveza za vse enote MKL smo v letu 2017 v vezavo oddali le 146 knjig (420 v letu 2016). 

‐ V antikvarni prodaji smo 2.782 uporabnikom prodali okrog 5.500 knjig. 
‐ Gradivo redno pregledujemo, odpisujemo, spremljamo novitete, dajemo predloge za nabavo. 
‐ Izpostavljamo tematsko aktualno gradivo. Na leposlovnem oddelku smo pripravili 25 razstav, ki so 

bile razdeljene v štiri tematske sklope (obletnice rojstev/smrti avtorjev, dobitniki nagrad, mesečne 
razstave naj knjig po izboru knjižničarjev, tematske oz. sezonske razstave). Na strokovnem 
oddelku smo iz strokovnega gradiva pripravili 43 tematskih razstav. Od teh bi izpostavili razstavo 
in zloženko o Jožetu Plečniku ter razstavo ob 500-letnici reformacije. 

‐ Spremenili smo naziv gradiva za učenje slovenščine kot drugega tujega jezika (namesto 
slovenščina za tujce). 

‐ Promocija nizozemske zbirke (dopolnjevanje zbirke, komuniciranje s ciljno skupino, tečaj 
nizozemščine za začetnike). 

‐ Otroško in mladinsko gradivo smo sproti opremljali z nalepkami Zlata hruška in kvalitetno gradivo 
redno izpostavljali. 

‐ Izpostavili in z nalepkami smo opremili gradivo za projekt Mesto bere. 
‐ Za poletni projekt Maček v žaklju smo pripravili 1.926 knjig, v 642 vrečkah (437 vrečk za odrasle, 

48 za otroke in 157 za mladostnike). 
‐ Razstava in izbor gradiva v času projekta Poletavci in NajPoletavci na otroškem oddelku. 
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‐ Multimedijsko gradivo v obliki razstav v Mediateki: Glasbena nostalgija, Filmska sled, 36 
veličastnih iz preteklega leta, sezonski izbor filmov po letnih časih: 16 zimskih, 16 pomladnih, 16 
poletnih in 16 jesenskih filmov.  

‐ V Knjižnici Nove Poljane smo opravili inventuro in izvedli temeljit pregled gradiva, pripravili 
sezname za dokup aktualnega gradiva ter dodali nove police.  

‐ Promocijo filmov po vzoru KOŽ smo pričeli v Knjižnici Nove Poljane s »filmom meseca« ter 
tematskimi izpostavami gradiva (npr. božično-novoletni filmi, glasba, knjige). 

‐ V Knjižnici Poljane je potekalo urejanje in izločanje zastarelega fonda iz zbirke Samostojni 
popotnik ter prenova zbirke turističnih vodičev – dokup novih. Pripravili smo razstavo Turistični 
vodniki pred digitalno dobo. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- V KOŽ je bilo izvedenih 108 literarnih dogodkov, 106 strokovnih in poljudnih predavanj, deset 

potopisov, osem glasbenih prireditev, tri filmske projekcije, petnajst razstav in ena gledališka 
predstava. 

- Uvedli smo devet novih ciklov, štirje cikli se nadaljujejo iz preteklega leta in jih ohranjamo tudi v 
letu 2018, dva cikla pa smo v letu 2017 zaključili (Diskretni šarm komponistov in Predavanja za 
uvod v pozitivno psihologijo). 

- Izpostavljamo nove literarne in pogovorne večere, kjer smo gostili zanimive goste in prepoznavna 
slovenska imena: dr. Aksinija Kermauner, Matevž Lenarčič, dr. Tomaž Zwitter, dr. Andrej Detela, 
dr. Svetlana Slapšak.  

- Cikli večerov za odrasle so: Poezija navdihuje (vodi mag. Tomaž Lapajne Dekleva), Junaki 
našega časa z zgodbo v roki (vodi Carmen L. Oven), Raje vprašam (vodi Urban Vovk), glasbeni 
pogovori o jazz-u Nova frekvenca (vodi Nina Novak), Ali lahko danes še kaj počnemo s filozofijo 
(mag. Tatjana Rozman), predavanja O ruski literaturi in kulturi (predava dr. Miha Javornik), Veliki 
glasbeni izvajalci in interpreti (dr. Mitja Reichenberg), Ne-znana Ljubljana (predava Črt Kanoni), Iz 
botaničnega vrta (dr. Jože Bavcon in mag. Blanka Ravnjak). 

- Razstave v Mediateki: Koncertna jazzovska fotografija, razstava Festivala slovenskega jazza, 
razstava ob mednarodnem dnevu Druga godba, Retrospektiva fotografskih natečajev MKL. 

- Zaključili smo fotografski natečaj »S knjigo«, kjer smo nagradili najboljšo fotografijo, finalni izbor 
najboljših pa v mesecu aprilu predstavili na razstavi v Mediateki ter na spletni strani MKL. 

- V Mediateki smo pripravili osem koncertov. 
- Sodelovanje s Kinom Dvor pri promocijski dejavnosti, prav tako s festivalom Druga godba. 
- Razstave gradiva literarnih nagrad in nagrajencev (Prešernov nagrajenec, finalisti in nagrajenca 

nagrade Kresnik, Župančičeva nagrada za življenjsko delo, Dublin Literary Award, Vilenica, 
Veronikina nagrada, Rožančeva nagrada, Sovretova nagrada, Jenkova nagrada, Nobelova 
nagrada za literaturo). 

- Redno, enkrat mesečno, so se srečevale bralne skupine: Berem, torej mislim, Bralni krog, 
Angleški bralno-debatni krožek, Ti zapleteni odnosi. V oktobru smo dodali novo psihoterapevtsko 
bralno skupino: Knjige v meni puščajo sledi, ki jo dvakrat mesečno vodi terapevtka Katjuša Jakšič. 

- Pisanje anotacij o gradivu za Priporočamo na domači spletni strani in za portal Dobreknjige.si. 
- Sodelujemo s slovensko Filantropijo – v računalniški učilnici se je učilo enajst parov: prostovoljci in 

prosilci za azil. 
- V zdravstvenem kotičku smo vsak mesec (izjema julij in avgust) za uporabnike izvedli merjenje 

glukoze v krvi in tlaka (160 udeležencev), ter v okviru F3ŽO izvedli še svetovanje zobozdravnika. 
- Zaposleni so se udeležili tečaja prve pomoči in uporabe defibrilatorja, ki smo ga prejeli v dar od 

Lekarne Ljubljana in je zdaj nameščen v pritličju KOŽ. 
- V Knjižnici Poljane je bila v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije od junija do decembra 

razstava »Pošta nekoč«. 
- V Knjižnici Nove Poljane smo ponatisnili promocijsko zloženko in jo distribuirali po okolici, izvedli 

smo prvo razstavo v novo odprtem razstavnem prostoru: Jadranski polži in školjke. 
- V letu 2017 smo se v KOŽ začeli sistematično ukvarjati s prostovoljskim delom, ki bogati 

dejavnosti naše knjižnice (usposabljanje prostovoljcev za ure pravljic). 
 
 
Dejavnosti za otroke 
‐ Vsak teden ure pravljic v KOŽ (pripovedujeta pravljičarja Ida Mlakar in Tone Obadič), zaključek ur 

pravljic v aprilu s predstavo Opera za otroke. 
‐ Dvakrat mesečno je bila ura pravljic v Knjižnici Nove Poljane. 
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‐ Ure pravljic v angleškem jeziku English Bus. 
‐ Tečaj šaha za otroke začetnike (10 srečanj). 
‐ Delavnica Animiranega filma (enotedenska delavnica, partnerstvo pri projektu Zavoda Dva koluta). 
‐ Pravljične gibalnice, joga za otroke po literarni predlogi. Vadbe enkrat na mesec se udeležijo 

otroci s starši. 
‐ Sodelovanje na festivalu Bobri s pripovedovanjem pravljic. 
‐ V toplejših mesecih smo izvajali Literarne sprehode po Ljubljani, predstavitev literarne in kulturne 

zgodovine Ljubljane za otroke, s poudarkom na protestantizmu. 
‐ Pripravili smo več manjših razstav za promocijo gradiva na otroškem in mladinskem oddelku ter 

razstavo o Martinu Krpanu in Jožetu Plečniku, ki jo je pripravila šola risanja in modeliranja Metke 
Javh Hribar. 

‐ Razstava knjig z znakom Zlata hruška. 
‐ V Knjižnici Nove Poljane smo izvedli cikel štirih animacijskih delavnic, moderatorka Andreja Goetz. 
‐ Redna dejavnost oddelka za otroke je tudi izvajanje predhodno dogovorjenega vodenja vrtčevskih 

skupin in skupin otrok s prilagojenim programom (Center Janeza Levca). 
 
Dejavnosti za mladostnike 
- Izvajanje vodstev projekta Rastem s knjigo, obiskalo nas je 1.750 srednješolcev. 
- Priprava gradiva za najstnike s posebno oznako v poletnem projektu Maček v žaklju. 
- Delavnica vesele elektronike in tečaj 3D tiskanja za drugo in tretjo triado OŠ (dvodnevna 

delavnica v času jesenskih počitnic). 
 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Redno delo z zbirkami 
- V vseh knjižnicah območne enote Knjižnica Prežihov Voranc smo s pomočjo seznamov 

neizposojenega gradiva odpisovali neaktualno gradivo in izločali zastarelo in poškodovano gradivo 
ter gradivo v več izvodih. Najbolj intenzivno smo pred popisom knjižničnega gradiva odpisovali 
gradivo v Knjižnici Rudnik. 

- V Knjižnici Rudnik smo pred popisom knjižničnega gradiva vse gradivo opremili s kodami. 
- Na oddelku za otroke in mladino smo pričeli z ureditvijo skupine NM (slikanice za najmlajše), na 

odraslem pa smo nadaljevali z ureditvijo skupine Kslo (slovenski klasiki).  
- Sistematično smo urejali zbirko v Knjižnici Rakitna (odpis zastarelega in uničenega gradiva, 

pregled darov, prekodiranje gradiva). 
- V knjižnicah smo na različne načine spodbujali izposojo starejšega kakovostnega gradiva: s 

tematskimi razstavami ob pomembnejših dogodkih, projektih in tematskih sklopih. Najbolj so se 
izposojale knjige nominiranke ali dobitnice kresnika in knjige za Mesto bere, izpostavili smo tudi 
gradivo za Slovanski bralni projekt. 

- Najodmevnejša akcija za aktiviranje starejšega gradiva je Maček v žaklju: izposodili smo 3.648 
paketov knjig (leta 2016 2.900) oziroma 14.655 knjig in kar 186 paketov DVD-jev. Obstoječim 
tematskim skupinam smo dodali nekatere nove in s tem popestrili izbiro. Opazen je bil velik porast 
izposoje paketov za mladino. 

- Nadaljevali smo z antikvarno prodajo odpisanega in podarjenega gradiva. Poleg redne prodaje je 
tudi v letu 2017 potekala poletna akcija pospešene odprodaje antikvarnega gradiva po sistemu »2 
knjigi za 1 evro«. Z antikvarno prodajo smo pričeli tudi v Knjižnici Ig, kjer so uporabniki ponudbo 
sprejeli zelo dobro.  

- Tako kot prejšnje leto smo iz zaloge darovanega gradiva oskrbeli nagrajence knjižnih ugank v 
krajevnih knjižnicah in prispevali darove za projekt Vrnimo ljudem knjigo. Nekaj tega gradiva smo 
podarili tudi novoustanovljeni knjižnici Ivanjkovci, ki deluje v sklopu Knjižnice Franca Ksaverja 
Meška Ormož, nekaj slikanic pa Viškim vrtcem, za nagrade otrokom v okviru projekta Ciciuhec. 

- Število naročenih naslovov serijskih publikacij je bilo prilagojeno količini sredstev, ki so bila na 
voljo za nakup serijskih publikacij. V nekaterih knjižnicah smo manj izposojane naslove odpovedali 
in jih nadomestili z novimi, aktualnimi revijami.  

- Po števcu obiska čitalnice Knjižnice Prežihov Voranc smo zaradi poletne celodnevne odprtosti 
beležili dvakrat večji obisk čitalnice kot poleti 2016, kar pomeni večjo izposojo serijskih publikacij. 

 
Dejavnosti za odrasle 
‐ V Knjižnici Prežihov Voranc smo pripravili nekaj dogodkov z obsežnejšim programom, ki smo ga 

oblikovali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci in partnerji:  
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o Med bolj odmevnimi je bila prireditev na prostem Knjižnica na pločniku, na Noč knjige. 
Namenjena je bila otrokom in odraslim, na njej smo ob 100. obletnici izida obudili butalske 
zgodbe, posebni gost je bil Rok Trkaj.  

o V Botaničnem vrtu je potekalo zaključno srečanje bralne skupine zBiRALCI zgodb. 
o Več dogodkov v okviru projekta Svet med nami, ki je bil posvečen Irski. Gostili smo razstavo o 

nobelovcu Williamu Butler Yeatsu, potopisno predavanje, dobro obiskan koncert irske glasbe 
v izvedbi D Brincl bande in predvajali dve filmski projekciji. 

o Kot že nekaj let zapored smo v januarju v sodelovanju z Mariborsko knjižnico v Knjižnici 
Prežihov Voranc izvedli Pripovedovalski večer. Pri nas gostujejo pripovedovalci iz različnih 
slovenskih splošnih knjižnic in nas vedno navdušijo. 

o Prireditve je zaznamoval tudi tematski sklop Ljubljana: mesto literature, v okviru katerega so 
potekali zlasti literarni dogodki in knjižne razstave. 

- Organizirali smo različne literarne dogodke: 
o V večini naših knjižnic so stalnica literarna srečanja bralnih skupin: Bralne čajanke pod 

vodstvom Sonje Pirman v Knjižnici Škofljica in Knjižnici Grba; Ozvezdja knjig, ki jo vodi Maja 
Smole, in Knjiga spregovori z dr. Iztokom Osojnikom v Knjižnici Prežihov Voranc; zBiRALCI 
zgodb v izvedbi Lucije Magajna v Knjižnici Rudnik. 

o Vodimo tudi bralne skupine v domovih starejših. Bralnim srečanjem, ki jih že več let izvajamo 
v Domu starejših Horjul, so se v letu 2017 pridružili še Pogovori o knjigah v Centru starejših 
Notranje Gorice in Bralne urice v Domu starejših Škofljica. 

o Literarno sta bila obarvana tudi Stritarjev in Levstikov večer, ki ju v sodelovanju z Občino 
Velike Lašče organiziramo v Knjižnici Frana Levstika. Enkrat smo gostili kresnikovega 
nagrajenca Tadeja Goloba, drugič pa smo premierno predvajali film o Levstiku v produkciji 
Občine Velike Lašče.  

o Predstavljali smo knjižne novosti in njihove avtorje. Velik odziv je doživela predstavitev knjige 
Mačeha pisatelja Ernesta Jazbinška v Knjižnici Prežihov Voranc, v Knjižnici Horjul pa 
predstavitev knjige domačina Branka Lipnika Potepanja. 

- Srečanja Vam teče jezik so bila namenjena pripovedovanju in poslušanju zgodb za odrasle in so 
potekala v Knjižnici Prežihov Voranc, poskusno pa tudi v manjši krajevni Knjižnici Notranje Gorice.  

- Zvrstila so se številna strokovna predavanja, med katerimi zaradi kakovosti ali velikega odziva 
obiskovalcev izpostavljamo: v Knjižnici Dobrova predavanje umetnostne zgodovinarke dr. Rajke 
Bračun Sova Rihard Jakopič – zima ob Gradaščici; v Knjižnici Škofljica so bila odmevna vsa 
strokovna predavanja, naj omenimo predavanji Minke Gantar in Erike Brajnik na temo zdravja ter 
Leonide in Alberta Mrgoleta o vzgoji najstnikov; izpostavljamo tudi predavanje o romarski poti 
Camino zakoncev Rigler v Knjižnici Prežihov Voranc.  

- Zelo dobro sprejete so bile ustvarjalne delavnice za odrasle, ki so tudi oblika medgeneracijskega 
sodelovanja in druženja. Potekale so v Knjižnici Rudnik, Knjižnici Grba, Knjižnici Brezovica, 
Knjižnici Ig in Knjižnici Frana Levstika. 

- Potopisna predavanja so ponovno privabila številne obiskovalce in smo jih organizirali v vseh 
knjižnicah znotraj območne enote Knjižnica Prežihov Voranc.  

- V Knjižnici Prežihov Voranc smo izvedli več fotografskih, slikarskih, kiparskih in kot novost tudi 
izobraževalnih razstav. Dve izmed izobraževalnih razstav sta imeli ob odprtju še strokovno 
predavanje: Jadransko morje in Tujerodne vrste v naših gozdovih. V okviru cikla Slovenska 
reportažna fotografija smo razstavljali fotografije Luke Cjuhe in Uroša Abrama. 
V krajevnih knjižnicah so se v sodelovanju z likovnimi društvi vrstile razstave lokalnih ustvarjalcev. 

- V Knjižnici Prežihov Voranc smo sodelovali pri projektu Dajmo priložnost slovenščini. 
- Na pogovornih večerih Nezapisano, ki jih vodi Taja Zuccato, smo gostili patra Karla Gržana, 

novinarko Ano Tavčar, alpinista Vikija Grošlja in slikarja Nikolaja Mašukova. 
- V krajevnih knjižnicah so bile zelo dobro obiskane izobraževalne delavnice, predvsem na temo 

računalniških znanj, zdravja, samopodobe in učenja jezikov. 
- V Knjižnici Ig smo v sodelovanju z Društvom Fran Govekar Ig organizirali Govekarjeve večere, ki 

so sestavljeni iz odprtja slikarske ali fotografske razstave in srečanja z literarnimi ustvarjalci. 
- V Knjižnici Prežihov Voranc sta se zvrstili dve glasbeni prireditvi, predstavila sta se moška pevska 

zbora, kar je privabilo ogromno obiskovalcev.  
- Skupaj z Azilnim domom smo želeli v okviru projekta Od daleč domov v Knjižnici Prežihov Voranc 

organizirati Turški večer. Tik pred izvedbo se nastopajoči zaradi političnih razmer v svoji domovini 
niso želeli javno izpostaviti in smo prireditev odpovedali. 
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Dejavnosti za otroke 
‐ Na urah pravljic je bil obisk v vseh knjižnicah v primerjavi z letom prej v porastu. Na novo smo jih 

pričeli izvajati tudi v Knjižnici Notranje Gorice. V okviru pravljic je bil večkrat izveden Kamišibaj, 
pripovedovanje ob slikah, ki je bil zelo dobro sprejet.  

‐ Enkrat mesečno smo pripravljali popoldansko uro pravljic za otroke, stare od 2. leta naprej. Uri 
pravljic je sledilo igranje z igračami iz naše zbirke.  

‐ V Knjižnici Škofljica so se izvajale ure pravljične joge.  
‐ V vseh knjižnicah smo v različnih časovnih ciklih organizirali tematske ustvarjalne delavnice – ali 

enkrat mesečno ali pa obdobno (jeseni, spomladi). 
‐ Pravljično ustvarjalne delavnice v angleškem jeziku Dream in English so potekale v različnih 

krajevnih knjižnicah enkrat mesečno. 
‐ Na Noč knjige smo za otroke pripovedovali Butalske zgodbe. Dogodek je potekal na prostem, na 

pločniku pred knjižnico. 
‐ V okviru projekta Dajmo jim vetra smo izpostavili Polonco Kovač, ki je praznovala 80. obletnico 

rojstva. Na temo njene knjige Vesoljsko jajce ali 1+1=5 so se po knjižnicah izvajale ustvarjalne 
delavnice, v Knjižnici Prežihov Voranc pa še tematska razstava. 

‐ Projekt Ciciuhec smo izvajali v vseh knjižnicah, število sodelujočih otrok se še vedno povečuje. 
‐ V oktobru smo v Knjižnici Prežihov Voranc pričeli z izvajanjem delavnic Spoznajmo živali, ki so 

bile zelo dobro sprejete. 
‐ Pakete Maček v žaklju smo pripravljali tudi za otroke in mladino, njihova izposoja v knjižnicah OE 

Knjižnica Prežihov Voranc vsako leto narašča.  
‐ Najmlajši otroci so reševali uganke, ki so enotne za celo MKL. V Knjižnici Rudnik pripravljamo tudi 

uganke za otroke, starejše od 6. leta, saj jih tudi ti zelo radi rešujejo. 
‐ Gledališke in lutkovne predstave: največ smo jih organizirali v sodelovanju s šolami, kot zaključek 

projekta Ciciuhec. Nekaj predstav so izvedli tudi otroci lokalnih gledaliških društev, le nekaj 
profesionalna gledališča, eno sodelavke iz Knjižnice Prežihov Voranc, eno pa sodelavke iz 
Knjižnice Bežigrad. Prav vse predstave so v knjižnico privabile veliko število otrok. 

‐ Beremo s tačkami: z izvedbo delavnic, namenjenih otrokom, ki imajo težave z branjem, smo začeli 
v Knjižnici Ig. Zanimanje je zelo veliko. 

‐ S pripovedovanjem pravljic in izvedbo kviza Robinzonijada v informacijski džungli smo se priključili 
festivalu Bobri. 

 
Dejavnosti za mladostnike 
‐ Sodelovali smo v projektu za mladostnike NajPoletavci in Robinzonijada v informacijski džungli. 
‐ V Knjižnici Rudnik smo enkrat mesečno organizirali ustvarjalne delavnice z naslovom Mala 

ustvarjalnica, na katerih so mladostniki pridobivali osnovna znanja ročnih spretnosti: šivanje, 
kvačkanje, polstenje. 

 
 
Knjižnica Šiška 
Redno delo z zbirkami 
‐ Odpisali smo 6.175 knjig, od tega 4.810 v Knjižnici Šiška, 520 v Knjižnici Šentvid, 321 v Knjižnici 

Gameljne in 524 v Knjižnici Vodice. 
‐ V knjižnicah smo sami popravili 2.160 knjig, od tega 1.625 v Knjižnici Šiška, 415 v Knjižnici 

Šentvid, 59 v Knjižnici Gameljne in 61 v Knjižnici Vodice. 
‐ V vezavo zunanjemu izvajalcu smo posredovali 110 enot knjižnega gradiva. 
‐ Naši uporabniki so podarili knjižnici 909 enot knjižnega gradiva. Darovalcev je bilo 41.  
‐ Različnim projektom in organizacijam smo posredovali 824 enot gradiva: Vrnimo ljudem knjigo 

195 enot, Knjižnica ob vodi 150 enot, Knjižnica Ormož, Ivanjkovci 257 enot, Kavarna NUK 150 
enot, Poletavci 72 enot. 

‐ Uspešno smo izvajali antikvarno prodajo knjig. 
‐ Maček v žaklju: pripravili in izposodili smo 1.141 paketov, od tega v Knjižnici Šiška 323 za odrasle, 

126 za mladostnike, 460 za otroke, v Knjižnici Šentvid 60 za odrasle, 61 za mladostnike, 94 za 
otroke ter v Knjižnici Vodice 5 za odrasle, 2 za mladostnike, 10 za otroke. 

‐ Opremljanje gradiva z nalepkami Zlata hruška. 
‐ Razvrščanje po zahtevnostnih stopnjah in ustrezno označevanje gradiva za tujejezične bralne 

značke. 
‐ Redno smo spremljali novo gradivo in izvajali aktivnosti za promocijo branja. 
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V Knjižnici Šentvid smo se redno ukvarjali s korekturami programa za RFID izposojo in poročali o 
pomanjkljivostih programa za knjigomat. Izobraževali smo sodelavce in uporabnike za samostojno 
delo s knjigomatom. 
 
Dejavnosti za odrasle 
Knjižnica Šiška 
- Od 22 literarnih prireditev izpostavljamo večer s pesnico Nušo Ilovar. Za pravo predstavo, ki smo 

jo organizirali s Kulturnim društvom Mihajlo Pupin, sta poskrbela priznana srbska pesnika iz 
Beograda, Ljubivoje Ršumovič in Mirjana Bulatović. Z dvema predavanjema Feministične pisave 
afriških in afroameriških avtoric je izstopala Petra Meterc.  

- Nadaljevali smo z bralnimi skupinami v Knjižnici Šiška in Knjižnici Šentvid, izpostavljamo 
Francoski literarni krožek, ki ga je vodila Aicha Boughazi.  

- Z 18 razstavami smo skušali zajeti čim širši spekter. Izpostavljamo: akademsko slikarko Andrejo 
Gregorič, mednarodno razstavo japonskega fotografa Shinji Ita, razstavo slikarja Matjaža Stoparja 
in razstavo karikaturista Borisa Jukića Ne me basat. Zelo odmevna je bila fotografsko 
izobraževalna razstava v sodelovanju z MOL (Oddelek za varstvo okolja) »Njihov dom nima hišne 
številke: prostoživeče rastline in živali na Ljubljanskem«.  

- Organizirali smo 43 predavanj. Andrej Savnik je poglobljeno predstavil »Uvod v Japonski jezik in 
pisavo«. Na visoki strokovni ravni je bilo predavanje dr. Jana Ciglenečkega »Indijski budizem«. 
Taisa Darja Cerkvenik je predstavila probleme iz psihoterapije v treh predavanjih. Z Reformirano 
evangelijsko cerkvijo smo priredili štiri predavanja s ključnimi reformatorji v Evropi in na 
Slovenskem ter obeležili 500-letnico protestantizma. Nina Cvar je pripravila filmsko šolo »V 
kraljestvu dokumentarnega filma«. Mag. Marko Ogris je nadaljeval cikel »Srečanja ob 
humanistiki«.  

- Na sedmih potopisnih predavanjih smo prepotovali zajeten del sveta. Izpostavljamo Blaža Gvajca 
in Nino Cenkar s Patagonijo in predavanje s fotografsko razstavo Braneta Bencika, ki je predstavil 
25 let svojih potovanj, na katerih je trikrat obkrožil svet. 

- V sodelovanju s Sylvio Valentine in Farzaneh Farshad smo priredili dobrodelni koncert za pomoč 
žrtvam potresa v Iranu 2017.  

- Imeli smo osem filmskih projekcij. Izpostavljamo dva filma, povezana z duševnim zdravjem »Crazy 
wise« in Emergin proud«, ter šest dokumentarnih in igranih irskih filmov v času Tedna irske 
kulture.  

- V sodelovanju z Medgeneracijskim društvom Tromostovje smo nadaljevali srečanja Skupine starih 
ljudi za samopomoč, ki se je sestajala enkrat tedensko, vodita jo Anja Žitnik in Gusti Lindič. 

 
Knjižnica Šentvid 
- Eko teden poteka vsak tretji teden v mesecu. Organizirali smo pet strokovnih predavanj in dve 

delavnici za odrasle. 
- Marca smo gostili Zbor Društva bibliotekarjev Ljubljana. Po zboru je sledil ogled knjižnice in 

predstavitev knjigomata. 
- Nadaljevali smo z bralnimi srečanji pod naslovom Razpletanje zgodb, ki jih vodi Mateja Kobal. 
- Sodelovali smo na Jesenskem srečanju v Šentvidu, ki ga organizira Četrtna skupnost Šentvid.  
- V okviru 24. šentviških dnevov smo v Knjižnici Šentvid postavili razstavo »Kronika rokometa v 

Šentvidu (1954–1987)«, avtorja Jožeta Jagra, ki bo objavljena na spletnem portalu Kamra. 
- Imeli smo štiri potopisna predavanja, izpostavljamo predavanje Tanje Likeb, o potovanju po Indiji. 
- Organizirali smo šest strokovnih predavanj, izpostavljamo predavanje Tomaža Humarja, o svojem 

potovanju po svetu, predavanje ter razstavo akademskega slikarja Borisa Zaplatila o slikanju in 
tehniki, ter predavanje Ustavimo stresno življenje Damjane Bakarič, avtorice knjige Na tesnobi.  

- Pripravili smo tri literarne večere ljubiteljskih pesnikov. V okviru 24. šentviških dnevov smo 
pripravili srečanje s slikarko in pesnico Eli Miklavčič, v sodelovanju z društvom Blaž Potočnikovo 
čitalnico.  

 
Dejavnosti za otroke 
V letu 2017 smo imeli pester program otroških in mladinskih dejavnosti v vseh enotah Knjižnice Šiška 
(Šiška, Šentvid, Gameljne, Vodice). Načrtovali smo prireditve za vse starostne skupine otrok in 
mladostnikov, ki se izvajajo mesečno. Večino vseh teh dejavnosti izvajamo zaposleni v Knjižnici Šiška. 
- Vzgojnice, izobraževalno pogovorne delavnice za otroke od tretjega do šestega leta starosti v 

Knjižnici Šiška, enkrat mesečno vodi knjižničarka. Vzgojnice je obiskalo 46 otrok in odraslih. 
- V vseh naših enotah smo izvedli 127 ur pravljic, ki jih je obiskalo 1.581 otrok. 
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- Beremo s Tačkami: v sodelovanju z Društvom Tačke pomagačke izvajamo v Knjižnici Šiška in 
Knjižnici Šentvid program R.E.A.D. Izvedli smo 16 srečanj, obiskalo jih je 88 otrok. 

- Kinološke urice se v enoti Knjižnica Šiška izvajajo že vrsto let, knjižničarka – kinologinja odgovarja 
na kinološka vprašanja in delavnico zaokroži s pravljico o kužku. Delavnico vedno popestri obisk 
živega kužka. Izvedli smo šest delavnic za 51 otrok.  

- Kitajščina za otroke se navezuje na zbirko gradiva Okno Kitajske, otroci se spoznavajo s 
pismenkami in fonetiko kitajskega jezika. Delavnico vodi bibliotekarka, diplomirana sinologinja. 
Letos je sedem delavnic obiskalo 39 otrok. 

- V Knjižnici Šiška, Knjižnici Šentvid in Knjižnici Vodice smo knjižničarke pripravile ustvarjalne 
delavnice. Poleg rednih mesečnih delavnic smo med jesenskimi počitnicami gostili Društvo 
GUMB, s tremi eko delavnicami: Plastožerji, Leteči zmaji, Avtomobili. Ustvarjalne delavnice je 
obiskalo 167 otrok.  

- Ob svetovnem dnevu gora smo pripravili »Kako je nastala Šmarna gora«. Otrokom, bilo jih je 42, 
smo pripovedovali zgodbo o velikanu Hrustu. 

- V Tednu irske kulture smo v vseh naših enotah redni spored ur pravljic obogatili z irskimi 
vsebinami. Otroci so prisluhnili irskima pravljicama Rdeča Kokoška in Jack O’Lantern.  

- V mesecu marcu smo se vključili v program pripovedovalskega festivala Pravljice danes 2017 in 
izvedli dve uri pravljic v okviru tega dogodka v Knjižnici Šiška in eno v Knjižnici Šentvid.  

- Organizirali smo predstavitev otroške slikanice »Zakaj lunina vila in sončev princ ne živita več 
skupaj«. Pravljico je pripovedovala avtorica knjige Polona Kisovec. Tema pravljice je ločitev 
staršev, ki je v današnjem času zelo aktualna. Po pravljici je sledil pogovor. 

- Gostili smo štiri gledališke predstave. Tri v Šiški, eno v Vodicah. Udeležilo se jih je 315 otrok. 
- V okviru Festivala Bobri smo v Knjižnici Šiška, Knjižnici Šentvid in Knjižnici Gameljne izvedli pet ur 

pravljic na temo multikulturnosti, pripravili delavnico Kultura Kitajske, delavnico francoskega jezika 
in organizirali Bobrovo menjalnico knjig. 

- V mesecu februarju smo gostili Lahkonočnice – pravljice sodobnih slovenskih pravljičarjev, ki so 
jih brali pripovedovalci iz doma starejših občanov Fužine. Obiskalo jih je 24 otrok.  

- Izvedli smo kviz Robinzonijada v informacijski družbi. Udeležilo se ga je 14 otrok. 
- Gostili smo Unicefovo otroško delavnico »Prisilno delo otrok«. Izdelovali smo kocke iz lesa in se 

med ustvarjanjem pogovarjali o usodah otrok po svetu. Delavnico je vodila Junijor ambasadorka 
Unicefa Izabela Škornik. Delavnico je obiskalo 14 otrok. 

- V mesecu novembru smo sodelovali z družbo Vodovod-kanalizacija in skupaj pripravili pravljično 
uro z naslovom Stara pipa. Otrokom smo predstavili, kako dragocena za življenje je pitna voda.  

- Na mladinskem oddelku v Knjižnici Šiška smo pripravili več razstav. Najobsežnejša med njimi je 
bila razstava likovnih del Likovne šole SAB. 

- V vseh enotah smo izvajali bibliopedagoško delo za organizirane skupine vrtcev, OŠ in SŠ.  
- Obiskale so nas tudi skupine vrtčevskih otrok, ki sodelujejo v projektu Ciciuhec, in OŠ skupine, 

vključene v projekt Rastem s knjigo. Imeli smo 110 vodenih obiskov knjižnice, obiskalo nas je 
2.448 otrok. 

Dejavnosti za mladostnike 
- Rock`n'roll delavnica: udeleženci se spoznajo z osnovami Rock`n roll-a in igranja v bendu. 

Delavnico vodi knjižničar iz Knjižnice Šiška, ki se ljubiteljsko ukvarja z glasbo. Udeleženci na 
delavnico prinesejo svoje inštrumente. Izvaja se enkrat mesečno. 

 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Redno delo z zbirkami 
Katalogizacija in pridobivanje gradiva: 
- Kreirali smo skupno 2.063 novih zapisov za različne vrste gradiva (v načrtu 2.000). 
- Kreirali smo 171 novih zapisov v normativni bazi CONOR (v načrtu 100). 
- Pridobili smo 306 domoznanskih knjižnih enot, ki jih preko neformalne nabave poiščemo sami (v 

načrtu 100 enot). 
Urejanje fonda: 
- Označevanje domoznanske zbirke v obstoječem fondu: 1.706 zapisov (v načrtu 500). 
- Spremenili smo dostopnost 56 enotam gradiva (na dom/v čitalnico). Za leto 2017 smo načrtovali 

spremembo dostopnosti pri 200 enotah gradiva, ker pa je vrsta dostopnosti vsega gradiva v 
glavnem že urejena in je dejavnost prešla v fazo sprotnega urejanja fonda, je takih sprememb 
ustrezno manj.  

- Zvezali smo 180 enot letnikov serijskih publikacij (v načrtu cca. 140). 
- Opravili smo osnovno restavriranje poškodovanega gradiva pri 125 enotah gradiva (v načrtu 50). 
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- Opremili smo 1.630 enot gradiva iz tekoče nabave s postavitvenimi nalepkami in zamenjali stare 
nalepke pri 680 enotah gradiva. 

- V skladišču z leposlovjem in stroko v slovenskem jeziku smo s preureditvijo postavitve gradiva in 
dodajanjem polic pridobili dodaten prostor. 

Posebne zbirke: 
- Repozitorijska zbirka: Preko seznamov je bilo pregledanih 2.657 enot premalo izposojanega 

knjižnega gradiva, od tega smo v repozitorij uvrstili 250 enot (v načrtu 350). Iz repozitorijske zbirke 
smo izposodili 112 enot. 

- V program Galis smo vnesli 1.347 enot drobnega tiska: 106 podobic, 229 portretov, 475 
razglednic in 537 voščilnic. Vsi vnosi so objavljeni v posebnih zbirkah na spletni strani 
Museums.si. 

- Dokončali smo »Zbirko Franceta Škerla«. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Ob partnerskem sodelovanju z mednarodnim klubom slovanskih rojakov, društvom RUSLO, smo 

izvedli sedmi Cikel ruskega filma. Predvajali smo štiri ruske filme s slovenskimi podnapisi in 
začetnim uvodom v izvedbi člana društva. K sodelovanju smo petič zapored pritegnili slovenske 
splošne knjižnice, z nami je sodelovalo enajst knjižnic: iz Maribora, Ljutomera, Medvod, Jesenic, 
Idrije, Izole, Raven na Koroškem, Domžal, Velenja, Celja in Tržiča (2016: sedem). 

- V sklopu cikla razstav »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« smo organizirali dve domoznanski 
razstavi z zunanjimi sodelavci: z Univerzo za tretje življenjsko obdobje smo predstavili Ljubljanske 
ulice, poimenovane po ženskah, v sodelovanju z Muzejem za novejšo zgodovino Slovenije pa 
prometni vrvež po ljubljanskih ulicah v 20. stoletju (Po ljubljanskih ulicah). Gradivo te razstave smo 
pripravili za objavo v obliki digitalne zbirke na regijskem portalu Kamra. Objavljena bo v prvi 
polovici januarja 2018. 

- Slovanska knjižnica je že šesto leto zapored pripravila cikel domoznanskih večerov, ki je s 
pomočjo starejših filmskih zapisov, predavateljev in priložnostnih tematskih razstav iz bogatega 
gradiva knjižnice prikazal Ljubljano z njej lastnih, različnih vidikov. V letu 2017 smo ob 10-letnici 
smrti režiserja in Ljubljančana Matjaža Klopčiča, ki je svoje mesto znal prikazati na nepozabno 
nostalgičen in vpliven način, cikel posvetili prav njemu. 

- Za promocijo posebne zbirke miniaturnih knjig smo pripravili razstavo Skrajnosti, na kateri smo 
prikazali znamenita dela iz svetovne, evropske in slovenske kulturne zakladnice v miniaturnih 
izvedbah in velikih formatih. Za promocijo posebne zbirke exlibrisov smo pripravili razstavo 
exlibrisov iz zbirke dr. Rajka Pavlovca. 

- Izdali smo dve številki šestega letnika domoznanske revije »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« 
ter pridobili zanju sofinanciranje MOL.  

- Na regijski portal Kamra smo prispevali pet digitalnih zbirk, in sicer načrtovane vsebine o 
ljubljanskih županih (Matija Maležič, Jakob Avšič, Heli Modic, Marijan Dermastia, Marjan Jenko, 
Marjan Tepina – tri župane smo vključili v eno zbirko) ter zbirko o Franu Milčinskem. Na Kamri 
smo objavili tudi 18 novic. Na spletni strani MKL smo pripravili dve spletni razstavi: o ljubljanskih 
ulicah, poimenovanih po ženskah, in o petstoti obletnici reformacije. 

- V sodelovanju s Forumom slovanskih kultur smo organizirali Slovanski bralni projekt, s katerim 
smo promovirali manj brane prevode slovanskih avtorjev. Akcijo smo zaključili z literarnim 
večerom, na katerem sta pesnik Iztok Osojnik in prevajalka Tatjana Jamnik spregovorila o svojih 
izkušnjah s slovansko književnostjo. 

- Na podlagi gradiva iz naše bogate zbirke smo pripravili pet manjših razstav: Izbrani ljubljanski 
župani v leposlovju, spominih in časopisju; Leto 2017 – leto reformacije; Čitaj slovaško, beri 
slovensko; Gregor Kocijan, literarni zgodovinar, in Fran Milčinski (1867–1932), pisatelj, ki je pravo 
združil s humorjem. 

- Prenovljena domoznanska podstran Ljubljanske zgodbe: Pripravili smo slikovno gradivo, dodatno 
smo uredili besedila in spremenili koncept spletne domoznanske bibliografije. Nova podstran bo 
zaživela v začetku leta 2018.  

 
Dejavnosti za mladostnike 
- Zbirki »Kulturna dediščina za družine« smo dodali dva nova naslova. Nova brošura 

»Domoznanstvo – s knjižnico do korenin« prinaša zgodovino in organizacijo domoznanske 
knjižnične dejavnosti v Sloveniji in hkrati obeležuje 20 let Sekcije za domoznanstvo in kulturno 
dediščino pri ZBDS, brošura »Leto 2017 – leto reformacije« pa ponuja osnovne informacije o 
izvoru protestantizma in njegovi prisotnosti na slovenskih tleh, s poudarkom na Ljubljani. 
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- Slovansko knjižnico je v letu 2017 obiskalo osem gimnazijskih razredov. Spoznavali so posebno 
delovanje Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke, organizacijo knjižnice ter si 
ogledali dragocenosti v sobi za raritete. Razredu bodočih maturantov smo pripravili pregled 
slovenskih slovnic in drugih jezikovnih dokumentov. 

 
 
Potujoča knjižnica 
Redno delo z zbirkami 
- Dnevna priprava naročil in rezervacij po e-pošti in telefonu. 
- Priprava bibliobusa za teren (pregled izposojenega gradiva, dodajanje novega, izločanje 

pomnoženih izvodov, pospravljanje vrnjenega gradiva, priprava naročenega gradiva in rezervacij). 
- Urejanje gradiva, izločanje gradiva za repozitorij, odpis gradiva.  
- Priprava seznamov za nakup knjižnega in neknjižnega gradiva. 
- Urejanje darov. 
- Paketni odpis zastarelega gradiva. 
- Osnovna knjigoveška popravila gradiva. 
- Uvajanje študentov za pomoč pri terenskem delu. 
- Udeležba na strokovnih predavanjih za kvalitetnejše in strokovno delo z zbirkami. 
- Spremljanje novitet knjižne in neknjižne produkcije. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Predstavitev Potujoče knjižnice MKL na Festivalu potujočih knjižnic v Pulju na Hrvaškem. 
- Izobraževanje obiskovalcev za samostojno uporabo knjižnice (iskanje gradiva ipd.). 
- Svetovanje o izboru gradiva, informiranje o novitetah. 
- Promocija prireditev in ostalih dejavnosti v MKL. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Predstavitev Potujoče knjižnice v vrtcih ob prvem obisku v vrtcu – Potujoča knjižnica se predstavi. 
- Sodelovanje v projektu Ciciuhec in na Festivalu Bobri. 
- Bibliopedagoške ure in ure pravljic v bibliobusu (enote vrtcev v MOL in v primestnih občinah). 
- Sodelovanje na zaključni prireditvi Dan za Poletavce in Najpoletavce. 
- Organizacija in izvedba kulturnega dne na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, v okviru 

projekta Potujoča knjižnica na obisku. 
- Organizacija projekta Filmobus z ogledom video slikanic v slovenskem znakovnem jeziku za 

učence Zavoda za gluhe in naglušne. 
- Izobraževanje predšolskih in šolskih otrok za samostojno uporabo knjižnice, o ravnanju s knjigami 

in podajanje informacij o gradivu. 
- Sodelovanje v mladinski oddaji Firbcologi (RTV Slovenija). 
 
 
Trubarjeva hiša literature 
V Trubarjevi hiši literature smo gostili 327 prireditev in dogodkov, ki so namenjeni odraslim in otrokom. 
Za odrasle smo pripravili 323 različnih literarnih dogodkov, strokovnih predavanj, okroglih miz, 
glasbenih dogodkov, filmskih projekcij, gledaliških predstav, natečajev in tekmovanj. Postavili smo 
devet razstav in izvedli 26 izobraževalnih delavnic. V prostorih THL smo izvedli štiri prireditve in 
petnajst izobraževalnih delavnic za otroke. Gostili smo tako domače kot tuje predavatelje, goste in 
sogovornike. Programsko smo sodelovali s številnimi založbami, stanovskimi društvi, organizatorji 
festivalov in drugimi kulturnimi ustanovami, najintenzivneje pa smo se vključili v projekte MKL (Mesto 
bere, Teden irske kulture in Pomlad s knjigo), v okviru katerih smo organizirali literarne in pogovorne 
večere, strokovna predavanja, okrogle mize in filmske projekcije. Izvedli smo tudi vodstva po hiši za 
številne osnovnošolske in dijaške skupine. V letu 2017 smo gostili sedemnajst rednih programskih 
ciklov. Preostanek programa so tvorili dogodki, ki smo jih soorganizirali v sodelovanju z občasnimi 
zunanjimi programskimi partnerji. 
Kot soorganizator smo sodelovali pri izvedbi: simpozija »Literatura in mladi« – Avstrijski kulturni forum; 
mednarodne konference študentov primerjalne književnosti – Prva stran; jezikovnega tečaja 
portugalskega jezika – Veleposlaništvo Brazilije; jezikovnega tečaja grškega jezika; projekta Rast: 
Rastlinjak – Društvo Novi dijak; 4. mednarodnega kritiškega simpozija: Umetnost kritike – LUD 
Literatura in programa Animateka 2017.  
V letu 2017 je dogodke v THL obiskalo 9.108 obiskovalcev.  
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S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in države smo (MKL in THL kot 
referenčni prostor za književnost in knjigo) uresničevali cilje Unescovega naziva Ljubljana: mesto 
literature. THL se je v svojih vsebinah navezoval tudi na uresničevanje drugega področja (Knjižnica za 
vse: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta) Strateškega načrta 2017/2021 MKL.  
 
Podrobno poročilo Trubarjeve hiše literature je priloga tega vsebinskega poročila in njegov sestavni 
del. 
 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
Redno delo z zbirkami 
- Klasifikacija in vsebinska obdelava leposlovnih in poučnih knjig za otroke in mlade v sodelovanju s 

SPOK. 
- Dopolnitev lokalnih polj COBISS/3 z novimi "zlatimi hruškami". 
- Pregledali smo arhivsko zbirko mladinskih serijskih publikacij in izločili zastarelo gradivo. Naslove, 

ki še niso bili obdelani, smo vnesli v COBISS. 
 
Dejavnosti za odrasle 
Program Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, njena redna dejavnost kot tudi 
njeni projekti, segajo na lokalno območje MKL in na nacionalni nivo: 
- V okviru 33. Slovenskega knjižnega sejma smo v Cankarjevem domu organizirali Praznik zlatih 

hrušk – podelitev znaka "zlata hruška" in priznanj "zlata hruška". 
- Letošnja 45. sezona Strokovnih sred je bila posvečena problematiki različnih skupin uporabnikov 

(družinam, šolarjem, mladim in mladim odraslim) ter družinskemu, prostočasnemu, 
večgeneracijskemu in zahtevnejšemu branju, ob tem pa tudi knjižnemu gradivu, ki podpira različne 
oblike branja za različne skupine uporabnikov.  

- Praznovanje 2. aprila, mednarodnega dneva knjig za otroke, smo izjemoma že v marcu obeležili s 
simpozijem Od Pise do Nase. 

- Pripravljali smo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017, z naslovom Odklenjeni 
kriki. Trinajstčlanskemu strokovnemu odboru so se pridružili še znanstveniki iz mreže 
Kvarkadabra, za dodaten pregled izbranih poučnih knjig.  

- Za namen promocije "zlatih hrušk" smo izdelali zgibanke, plakate in nalepke. Tekočo produkcijo 
mladinskih knjig sprotno (dvakrat mesečno) vrednotimo na Knjigometru. 

- Junija smo v dvorani KOŽ izvedli žrebanje 11. cikla MEGA kviza »Naše malo veliko morje«. 
- Oktobra smo odprli nov, 12. cikel MEGA kviza: Kras≡kamen+voda. 
- S Knjigarno Konzorcij smo kot sodelujoči partnerji pripravili prodajno razstavo mladinskih knjig v 

tujih jezikih, 25. Bologno po Bologni, ki se je 31. maja odvila v prostorih KOŽ. S Knjigarno 
Konzorcij in Mladinsko knjigo Trgovino smo sodelovali tudi pri: 
o promociji »zlatih hrušk« po celotni knjigarniški mreži Mladinske knjige; 
o organizaciji Tedna zlatih hrušk, posvečenega medkulturnosti in strpnosti (trije dogodki, v 

Knjigarni Konzorcij: srečanje Fejstbukerjev – bralnega kluba za mlade, pogovor Barve in 
glasovi strpnosti, srečanje z znanstvenikom dr. Sašom Dolencem ob njegovi knjigi Od genov 
do zvezd); 

- O tematiki medkulturnosti in strpnosti smo pripravili seznam: Izbor otroških in mladinskih knjig na 
temo medkulturnosti in ga vključili v katalog Bobri. 

- Pripravili smo razstavo v izložbi Konzorcija, ki jo je zasnovala ilustratorka Maja Šubic. 
- S svojimi prispevki smo sodelovali na različnih simpozijih, okroglih mizah in strokovnih srečanjih. 
- Maja je Društvo slovenskih pisateljev, Sekcija za mladinsko književnost razglasilo deset 

nominirancev za nagrado desetnica. Ob tem smo na mladinskem oddelku KOŽ pripravili knjižno 
razstavo nominiranih knjig za nagrado desetnica 2017, izpostavili zmagovalko ter pripravili 
avtorska branja nominirancev. 

- Na prošnjo bralcev in šolske knjižnice OŠ Poljane smo povabili pisatelja Vinka Möderndorferja na 
pogovor o njegovi knjigi Kit na plaži. 

- Članica Pionirske aktivno sodeluje kot izobraževalka v izobraževanju za mentorje Ciciuhca, vsako 
leto posodobimo Priporočilni seznam za Ciciuhca, dodamo aktualno "rdečo nit" leta.  

- Izdelava naročenih bibliografij in različnih seznamov. 
- Vsako leto pripravimo razpisno dokumentacijo (za JAK RS) za pridobitev finančnih sredstev za 

realizacijo nacionalnih projektov s področja bralne kulture ter vsa delna in končna vsebinska in 
finančna poročila.  
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- S sodelavci Oddelka za otroke in mladino KOŽ z rednimi pregledi oglednega gradiva v SPOK in 
tudi drugod (NUK) skrbimo za nakup kakovostnih otroških in mladinskih knjig. 

- Z JAK RS sodelujemo na državnem nivoju pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo. Za projekt 
pripravimo obsežno strokovno gradivo, namenjeno mentorjem. Imamo vlogo koordinatorja za 
MKL. 

- Sodelovali smo na Kulturnem bazarju v CD, z Ministrstvom za kulturo RS, katerega vodilna tema 
je bila prehrana. Delovno in s promocijskim gradivom smo bili del predstavitvenega programa 
(bralna kultura). Bili smo prisotni tudi s promocijo »zlatih hrušk« in razstavo knjig na temo zdrave 
prehrane. 

- Sodelovali smo na EU tednu športa in se povezali z Ministrstvom za kulturo RS, Olimpijskim 
komitejem in Fakulteto za šport pri pripravi razstave in izbora kakovostnega gradiva na temo 
»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo«. Izpostavili smo tudi »zlate hruške«. 

 
 
Center za vseživljenjsko učenje 
Center za vseživljenjsko učenje sestavljata: izobraževanje uporabnikov v informacijskih servisih 
(Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje in Točke vseživljenjskega učenja) in 
programi izobraževanja uporabnikov v knjižnicah MKL ter Učni center, ki je namenjen izobraževanju 
zaposlenih ter knjižničarjev osrednjeslovenske regije in Slovenije. V tem poglavju navajamo samo 
poročilo o delovanju posameznih servisov.  
Natančni statistični podatki o delu na drugih področjih so prikazani v poglavju 5.4 Izobraževanje tega 
poročila ter v Prilogi 13 in Prilogi 15. 
 
Borza dela (BD) 
BD je izvajala svetovalno in informacijsko dejavnost na informacijskih točkah v Knjižnici Otona 
Župančiča in Knjižnici Fužine ter organizirala in izvajala različne izobraževalne delavnice za 
uporabnike: 
- V Knjižnici Fužine je Informacijska točka BD utrdila svoje mesto. Dve sodelavki iz knjižnice 

tedensko pomagata obiskovalcem pri uporabi elektronskih virov, namenjenih iskanju dela, 
strokovna sodelavka BD pa mesečno izvaja brezplačne izobraževalne delavnice, predavanja in 
motivacijska srečanja. Izvedli in organizirali smo devet izobraževalnih delavnic na temo 
zaposlovanja, poslovne komunikacije, govorice telesa, predstavljanja in poslovnega oblačenja. 
Skupno jih je obiskalo 54 udeležencev. V Info točki v Fužinah je bilo individualno obravnavanih 
120 uporabnikov.  

- Individualni karierni coaching za uporabnike smo izvajali šesto leto zapored, četrto leto je uvrščen 
v okvir redne dejavnosti BD. Izvedenih je bilo 387 individualnih srečanj, v skupnem obsegu 608 ur, 
za 123 različnih posameznikov.  

- Organizirali in izvedli smo skupinske predstavitve in vodene obiske knjižnice s predstavitvijo 
ponudbe MKL in servisov štirinajstim skupinam z 213 udeleženci. Med njimi so prevladovale 
skupine brezposelnih in tujcev, ki so jih k nam v okviru svojih izobraževanj za iskalce zaposlitve 
pripeljali iz Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Centra za 
zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog in Zavoda RS za zaposlovanje. 

- Osmo leto sodelujemo z Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana, Centrom za zdravljenje 
odvisnih od prepovedanih drog. Izvajamo izobraževalne delavnice s področja samopodobe, 
iskanja zaposlitve, pisanja življenjepisov in ponudb, predstavljanja, poslovne komunikacije in 
govorice telesa. Delavnice so prilagojene udeležencem. Za to ciljno skupino smo izvedli dvanajst 
delavnic s 134 udeleženci.  

- Izobraževalne delavnice smo izvajali v: Knjižnici Fužine devet delavnic s 44 udeleženci, Knjižnici 
Bežigrad devet delavnic z 68 udeleženci, v Knjižnici Prežihov Voranc devet delavnic z 39 
udeleženci in v Knjižnici Otona Župančiča 26 delavnic z 254 udeleženci. 

- V okviru projekta Zemlja vir prihodka smo izvedli delavnici Osebno dopolnilno delo v Knjižnici 
Zadvor in Knjižnici Dobrova. 

- Zaradi izrednega povpraševanja smo izvedli štiri delavnice Posebnost ženske v poslovnem svetu, 
ki je bila zasnovana v okviru mednarodnega projekta LinkINjob. 

- Za tuje zaposlitvene svetovalce v projektu Academia ZRSZ, EURES smo organizirali predstavitev 
dela z brezposelnimi v BD, CVŽU in širše v MKL.  

- Z Andragoškim centrom Slovenije sodelujemo v okviru Foruma za Slovenijo, učečo se skupnost. 
- Pri izvajanju delavnic smo sodelovali tudi z zunanjimi partnerji. S Tufro, d.o.o., mag. Gordano 

Tekavčič, smo izvedli delavnico in predavanje Socialni kapital: mreženje. Z Majo Novak, Mayito, 
potniško pisanje, s.p., smo organizirali delavnico in predavanje S trebuhom za kruhom. V okviru 
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Kariernega dne za dijake v organizaciji Zavoda Nefiks smo izvedli delavnico Kako pomemben je 
prvi vtis? 

- V letu 2017 je informacijski servis BD 1.650 uporabnikov obiskalo 3.309-krat.  
 
Borza znanja (BZ) 
Osrednja BZ ima dve temeljni področji dela: izvajanje dejavnosti BZ v MKL ter koordinacijo Mreže 
enajstih BZ v Sloveniji. 
Izvajanje dejavnosti v MKL: 
- V BZ smo v letu 2017 zabeležili 259 novo vpisanih udeležencev (poleg novo vpisanih članov pa je 

BZ obiskalo 1.946 udeležencev). Med vsemi udeleženci BZ smo zbrali 89 učnih ponudb in 1.343 
povpraševanj ter med njimi ustvarili 585 učnih povezav. 

- Med novo vpisanimi udeleženci je več žensk (84 %). Večina udeležencev prihaja iz širše 
ljubljanske regije. Največ udeležencev se uvršča v starostno skupno od 25 do 49 let (56 %). 30 % 
udeležencev je zaposlenih, šolajoče populacije je 11 %. Nezaposlene uporabnike predstavlja 
35 % udeležencev. Izobrazbena struktura udeležencev je nadpovprečno visoka. Najbolj iskana so 
znanja ročnih spretnosti in nega telesa, pri ponudbah pa so na prvem mestu jeziki in ročna dela.  

- Dejavnost in znanje članov BZ smo promovirali predvsem z delavnicami in razstavami. Izvedli smo 
76 izobraževalnih delavnic (777 udeležencev), 42 ustvarjalnih delavnic (384 udeležencev) in 12 
razstav izdelkov članov BZ.  

- Na BZ je opravljalo dvotedensko obvezno prakso šest študentov iz Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer so podrobno spoznali dejavnost BZ, 
CVŽU in MKL.  

- V letu 2017 smo v okolje, v katerem deluje Osrednja BZ, vnesli nove, aktualne vsebine, po katerih 
so iskalci znanj sami povpraševali, ponudnikom znanj pa omogočili, da je znanje našlo nadaljnje 
uporabnike.  

Koordinacija: 
- Pripravili smo program koordinacije Mreže BZ in ga uskladili s pristojnim ministrstvom. 
- Redno smo svetovali in informirali zaposlene v Mreži BZ ter pripravljali poročila o delovanju 

mreže. 
- Sproti smo objavljali novice, vabila in poročila na spletni strani BZ za celotno Mrežo.  
- Skrbeli smo za vzdrževanje in posodabljanje skupne spletne aplikacije za spremljanje delovanja 

BZ in spletne strani BZ. Rezultat je več posodobitev in odpravljenih napak na aplikaciji in spletni 
strani. 

- Organizirali in izvedli smo srečanje mreže slovenskih BZ (februarja 2017). 
- Za zaposlene v Mreži BZ smo organizirali in izvedli izobraževanja: MS Publisher, Promocija na 

družbenih omrežjih, Oblikovanje tiskovin, Sam svoj lektor I in Sam svoj lektor II, Excel I in II, 
Uporaba Facebooka in PowerPoint. 

- Dejavnosti BZ smo predstavili na Areni mladih in Paradi učenja v okviru TVU. 
- Zaposleni v CVŽU smo pod koordinatorstvom Andragoškega centra Slovenije sodelovali pri 

pripravi Priporočil za posodobitev modela Središč za samostojno učenje in modela Borz znanja, v 
obliki aktivnega dela v delovni skupini, udeležbe in sodelovanja na fokusni skupini in okrogli mizi, 
priprave statističnih podatkov in s sodelovanjem v intervjujih. 

 
Tudi v letu 2017 je bilo delovanje Osrednje BZ v MKL financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. 
 
Središče za samostojno učenje (SSU) 
SSU je v letu 2017 obiskalo 474 udeležencev (leta 2016: 485), ki so skupno opravili 4.572 obiskov 
(leta 2016: 5.156).  
- Za podporo samostojnemu učenju smo pripravili, organizirali in izvajali jezikovna izobraževanja. 

Udeleženci so tako aktivno sodelovali na jezikovnih delavnicah angleške konverzacije, španščine 
1., 2. in 3., 4. stopnje, posebnih delavnicah Vesela šola angleščine, Angleščina za vsakdanjo rabo 
in Vesela šola španščine. 

- Po vzoru angleškega sklopa je bil prvič izveden cikel delavnic Vesela šola španščine, ki je 
gostoval v Knjižnici Prežihov Voranc in Knjižnici Rudnik. Predavateljica Špela Jurak je gostovala v 
Knjižnici Ig in Knjižnici Brezovica. 

- V Knjižnici dr. France Škerl so potekali jezikovni tečaji francoščine 1. in 2. stopnje, nemščine 1., 2. 
in 3. stopnje ter italijanščine 1. in 2. stopnje, pri katerih je SSU koordinator in izvajalec. Prav tako 
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je SSU v enaki vlogi nastopil tudi pri organizaciji tečaja esperanta, ki je bil izveden prvič, v 
prostorih Knjižnice Fužine. 

- SSU se vključuje v projekt LOMI. V enakem obsegu kot lani smo v Knjižnici Fužine izvedli dva 
tečaja Slovenskega znakovnega jezika. 

- Na področju približevanja naravoslovnih vsebin je predavateljica v Knjižnici Rudnik izvedla cikel 
delavnic Spoznajmo ptice okoli nas. Izkazalo se je, da je tovrstna vsebina primerna za 
medgeneracijsko druženje. 

- Uporabniki servisa so dobili možnost za pridobivanje veščin za upravljane s časom, načrtovanje 
ciljev in se seznanili z osnovami nevrolingvističnega programiranja. S predavateljem, ki je del ur 
izvedel brezplačno, smo sodelovali prvič.  

- Na področju IKT vsebin smo organizirali delavnice iz sledečih vsebinskih področij: delo s tabelami 
na osnovnem in zahtevnejšem nivoju (program Excel 2010), predstavitev programa za učenje 
slepega tipkanja, uporaba pametnih telefonov, uporaba elektronske pošte, oblikovanje tiskovin s 
pomočjo programa Publisher. Na podlagi povpraševanja smo nadaljevali z izvajanjem delavnic: 
Predstavitev spletnih strani za učenje (za dve področji, splošno in tuji jeziki) in Dropbox.  

- Zaradi manjšega zanimanja uporabnikov smo izvedli le eno delavnico FB profila. Zabeležili smo 
upad zanimanja za tečaj S klikom v družbo znanja. 

- V sodelovanju s prostovoljci, študenti matematike in fizike, smo začeli z izvajanjem delavnic 
uporabne matematike. Tri delavnice računalniških vsebin so bile prav tako izvedene s strani 
prostovoljcev posameznikov.  

- Delavnic in tečajev v skupnem obsegu 505 ur (2016: 531 ur) se je udeležilo 983 (2016: 840) 
uporabnikov. 

- 48 izobraževanj so izvedli zaposleni v MKL, kar predstavlja povečanje v primerjavi z lanskim letom 
(2016: 38).  

- SSU smo promovirali ob obiskih brezposelnih oseb iz Izobraževalnega centra Cene Štupar in na 
sejemskih dogodkih. 

- V letu 2017 smo z namenom promocije povečali število objav na FB na domači strani MKL. Ob 
tem je sodelavka Špela Šubic Zalezina objavljala prispevke na portalu Epale, ki je namenjen 
izobraževalcem odraslih. O delavnicah so se preko spletnih strani, namenjenim določeni starostni 
populaciji, informirali starejši odrasli in mladi. Redno smo objavljali prispevke na spletni strani 
L'mit, Nefiks in Seniorji. S plakati se je o delavnicah obveščalo tudi v drugih enotah MKL. 
Povečanega obiska zaradi tovrstnih aktivnosti nismo zabeležili. 

- Študenti z Oddelka za pedagogiko in andragogiko, ki so na BZ opravljali 14-dnevno obvezno 
prakso, so bili v okviru krajših, individualnih predstavitev seznanjeni z delovanjem SSU. 

- Udeleženka projekta Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2016/2017, Brina Jamnik, je z 
mesecem februarjem uspešno zaključila trimesečno usposabljanje.  

- Špela Šubic Zalezina je na sestanku mreže svetovalcev SSU na Andragoškem centru RS 
predlagala, da se obrazce za vpis prevede še v tuje jezike ter na ta način olajša delo s tujci. 
Predlog je bil sprejet in tudi uresničen. 

- Zaposleni v CVŽU smo pod koordinatorstvom Andragoškega centra Slovenije sodelovali pri 
pripravi Priporočil za posodobitev modela Središč za samostojno učenje in modela Borz znanja, v 
obliki aktivnega dela v delovni skupini, udeležbe in sodelovanja na fokusni skupini in okrogli mizi, 
priprave statističnih podatkov in s sodelovanjem v intervjujih. 

- V okviru vzpostavitve portala za mrežo SSU je središče prispevalo učno gradivo v e-obliki. 
Uporabniki po vsej mreži bodo imeli na ta način na razpolago pestrejši nabor virov. 

 
Tudi v letu 2017 je bilo delovanje SSU v MKL financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. 
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Na TVŽU se je izvajalo individualno mentorstvo, pri katerem se uporabniki skupaj z mentorjem učijo 
računalništva. Mentorji uporabnikom največkrat pomagajo pri uporabi elektronske pošte, pisanju in 
oblikovanju besedil, obdelavi slik, brskanju po spletu, objavi oglasa itd. Pri mentorstvu skupaj z 
udeleženci ugotavljamo njihove potrebe, jim svetujemo in jih informiramo, pomagamo jim pri 
postavljanju učnih ciljev, motiviramo jih za učenje, pomagamo jim pri izbiri in uporabi učnega gradiva, 
jih učimo in spremljamo njihov napredek.  
 
V letu 2017 so mentorstvo na Točkah izvajali bibliotekarji MKL v posameznih knjižnicah med svojim 
delovnim časom v okviru kadrovskih zmožnosti knjižnice in ni bilo zaposlenih posebnih mentorjev za to 
delo. Skupno je bilo v treh knjižnicah izvedenih 130 ur individualnega mentorskega dela z udeleženci, 
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natančneje v Knjižnici Jožeta Mazovca 41, v Knjižnici Rudnik 58 in Knjižnici Šiška 31 ur. V Knjižnici 
Bežigrad zaradi dodatnih izobraževanj za prehod na COBISS3 v tem letu niso izvajali mentorstva. 
Individualno mentorstvo ustreza predvsem starejšim in začetnikom na področju računalništva, saj je 
delo povsem prilagojeno potrebam in zmožnostim posameznika. 
 
 

5.4 Izobraževanje 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju izobraževanja 
 
Izobraževalna vloga je poleg kulturne, informacijske in socialne ena od štirih vlog, ki jih ima splošna 
knjižnica v lokalnem okolju. To vlogo v MKL izpolnjuje Center za vseživljenjsko učenje MKL. MKL 
omogoča in zagotavlja svojim uporabnikom in obiskovalcem vseživljenjsko neformalno izobraževanje 
in priložnostno učenje. Zaposlenim v MKL in slovenskim knjižničarjem pa zagotavljamo možnost 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 
 
Izobraževanje uporabnikov: 
- Oblikovanje, organizacija in izvajanje učnih aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov. 
- Promocija dejavnosti Centra za vseživljenjsko učenje MKL v javnosti in med zaposlenimi v MKL. 
- Veliko izobraževanj uporabnikov so izvedli redno zaposleni v okviru svojega delovnega časa. 
- Infotočka za e-gradiva javnih oblasti v obliki tematskih sklopov na spletni strani MKL predstavlja 

vse najpomembnejše vsebine s področja e-uprave, e-storitev in e-demokracije. Preko CVŽU smo 
za uporabnike pripravljali seznanitvene izobraževalne delavnice na teme e-storitev in e-vsebin. 

- Izobraževanje o 3D tiskanju smo prvič ponudili odraslim uporabnikom knjižnice, in sicer v obliki 
delavnice uporabnikom Borze dela v praksi. Delavnico predstavitve 3D tiska smo izvedli tudi izven 
MKL, in sicer za učence na osnovni šoli Polje. 

- Sodelovali smo pri lokalnih, nacionalnih in evropskih projektih in razpisih. 
- Sodelovanje v dvoletnem mednarodnem projektu GOAL – Svetovanje odraslim v izobraževanju, ki 

se zaključi 31. 1. 2018 in v okviru katerega smo izpolnili vprašalnik o delovanju regionalne mreže. 
Zaključna konferenca je potekala 7. 12. 2017 v Ljubljani. 

- V okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2017 sodelovanje na ljubljanski Paradi učenja 2017 pod 
koordinatorstvom Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.  

 
Izobraževanje zaposlenih v MKL, knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti: 
- V letu 2017 so se zaposleni v MKL na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih posvetovanjih 

izobraževali v skupnem obsegu 6.288 ur (6.741 v letu 2016). 
- Za izobraževanje zaposlenih je knjižnica namenila 0,32 % celotnega proračuna, kar je manj od 

IFLA smernic, ki priporočajo višino sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih med 
0,5 in 1 % celotnega letnega proračuna knjižnice.1 

- S strokovnimi sredami širimo znanja s področja mladinske književnosti in knjižničarstva med 
ostale mladinske in šolske knjižničarje.  

- Organizacija in izvedba dogodka April v MKL: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas. 
- Pripravili smo kataloga izobraževanj Učnega centra MKL za leto 2017. 
- Sodelovali smo pri organizaciji izvedbe paketa predstavitev in izobraževanj za vodje OE in 

krajevnih knjižnic »Kaj moraš kot vodja vedeti o MKL II: Uporabniki v Mestni knjižnici Ljubljana«. 
- Sodelovali smo v mednarodnem projektu Family Literacy Works!, v okviru katerega smo pomagali 

pri oblikovanju ankete za preverjanje ključnih kompetenc moderatorjev družinske pismenosti in pri 
izdelavi modela poklicnega profila moderatorja družinske pismenosti ter pripravili del priročnika 
usposabljanja za moderatorje. 

- Izvajanje programa strokovne izmenjave med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana, v 
okviru katerega sta bili dve zaposleni iz MKL na izmenjavi v Mariborski knjižnici.  

- Mentorski program za študente smo izvajali v skladu z Mentorskim programom MKL.  
- Izvedli smo tri Bralnice – izobraževalne delavnice o branju za vzgojitelje v VVZ-jih, ki sodelujejo v 

projektu Ciciuhec, beremo z malčki in delavnico Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem 

                                                 
1 The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development. (2001). München: Saur, str. 
62–63. 



58 
 

obdobju. Izobraževanja so bila namenjena mladinskim knjižničarjem, študentom, ki izvajajo ure 
pravljic, ter vzgojiteljem. 

 
 
Kazalnik 2016 2017 
Število izvedenih izobraževanj za vse uporabnike 1.187 1.196
Skupno število obiskov servisov 9.329 8.140
Število ur izobraževanja zaposlenih v MKL 6.741 6.288
Število zunanjih udeležencev izobraževanj Učnega centra MKL 725 660
 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2016 in 2017: 
Skupno število izvedenih izobraževanj se je v primerjanih letih nekoliko povečalo. V primerjavi z letom 
2016 smo v letu poročanja povečali celotno število izobraževanj za otroke za dober odstotek (1,05 %) 
(leta 2017: 621, 2016: 614), pri odraslih pa je število izobraževanj ostalo na podobni ravni (leta 2017: 
575, leta 2016: 573).  
Skupno število obiska servisov se je zmanjšalo za 1.189 ali 12,75 %. To nadaljuje trend upadanja 
obiska servisov, od leta 2016. To je posledica manjšega števila skupinskih vodenih obiskov knjižnice, 
v okviru katerih so brezposelni obiskali Borzo dela in preko tega spoznali delo Borze znanja in 
Središča za samostojno učenje. Upadanje je v veliki meri tudi posledica kadrovskih sprememb v 
Centru za vseživljenjsko učenje. Temu trendu in spremembam v potrebah uporabnikov smo se delno 
prilagodili z organiziranjem več skupinskih oblik izobraževanja, ki se jih je udeležilo več udeležencev 
kot v letu prej. 
Skupno število ur izobraževanja zaposlenih v MKL se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 453 ur 
(6,7 %), v primerjavi z letom 2015 pa je ostalo na enaki ravni (6.117 ur). V letu 2016 se je namreč 
večina zaposlenih udeležila obveznega usposabljanja za prehod na Cobiss3, ki ga v letu 2017 nismo 
organizirali. 
Izobraževanj v organizaciji Učnega centra MKL se je v primerjanih letih udeležilo manj zunanjih 
udeležencev. Največ je k zmanjšanju prispevala manjša udeležba zunanjih udeležencev na Strokovnih 
sredah (343 udeležencev) v primerjavi z lanskim letom (417 udeležencev). V letu 2017 je bilo 
organiziranih le sedem srečanj, v letu 2016 pa devet. 
 
Podrobni podatki in razlage so navedeni v sklopih 5.4.1 (Izobraževanje za odrasle in Izobraževanje za 
otroke), 5.4.2.1 in 5.4.2.2. 
 
 

5.4.1 Izobraževanje uporabnikov 

 
Obseg izobraževanja odraslih uporabnikov je bil v letu 2017 na zelo podobni ravni kot v letu 2016. 
Odstopanja v skupnem številu izvedenih izobraževanj, številu ur, številu udeležencev, povprečnem 
številu udeležencev na izobraževanje in povprečnem številu trajanja izobraževanja so zanemarljiva. 
Skupno število izvedenih izobraževanj za odrasle je nekoliko večje od načrtovanega. Razlike so 
predvsem pri vodenih obiskih, kjer smo pri načrtovanju in realizaciji vezani na zunanje partnerje, ter pri 
izobraževalnih delavnicah, ki so krajše oblike izobraževanja in se zato lažje prilagajajo trenutnemu 
povpraševanju uporabnikov in možnostim institucije. 
 
Pri posameznih krajevnih knjižnicah so prikazana tudi vsa izobraževanja odraslih, ki se izvajajo v 
organizaciji in financiranju s strani Borze znanja, Središča za samostojno učenje ali Borze dela in jih z 
namenom bolj natančnega prikaza razpršenosti izobraževanja po mreži MKL prikazujemo na 
lokacijah, kjer se dejansko izvajajo. Največji delež teh izobraževanj se odvija v Knjižnici Otona 
Župančiča.  
 
V primerjavi z letom 2016 v letu poročanja ne beležimo bistvenega povečanja števila izobraževanj za 
otroke (+ 1,1 %) – nekoliko več je bilo izvedenih vodenih ogledov knjižnice (leta 2016: 477; leta 2017: 
482) in izobraževalnih delavnic (leta 2016: 129; leta 2017: 132). Za dobre tri odstotke (– 3,5 %) smo 
zmanjšali število ur, ki smo jih namenili izobraževanju, število udeležencev je padlo za slaba dva 
odstotka (– 1,6 %). Razlog za zmanjšanje števila ur in upad udeležencev je v krajših ter manj obiskanih 
tečajih (leta 2016: 8 tečajev, 88 ur, 42 udeležencev; leta 2017: 7 tečajev, 43 ur, 36 udeležencev) in 
izobraževalnih delavnicah (leta 2016: 129 delavnic, 180 ur, 1.506 udeležencev; leta 2017: 132 delavnic, 
172,5 ur, 1.348 udeležencev). Že dve leti zapored nismo izvedli nobenega računalniškega 
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opismenjevanja, pred tem je bilo število izvedb zelo nizko (leta 2014: 5, leta 2015: 2). V letu poročanja 
smo v primerjavi z letom 2016 za slabo desetino (– 8,9 %) zmanjšali število zunanjih izvajalcev, tj. 
strokovnjakov z različnih področij, oz. število izobraževanj, ki jih izvajajo, kar pomeni, da se je število 
mladinskih knjižničarjev, ki v naših knjižnicah izvajajo izobraževanja, še povečalo oz. so le-ti povečali 
obseg svojih delovnih nalog, ki jih namenjajo izvedbi izobraževanj za otroke. Razmerje med zunanjimi 
in notranjimi izvajalci je še vedno visoko v korist notranjim izvajalcem (zunanji: 13,2 %, notranji: 86,8 
%). 
 
 

Izobraževanje uporabnikov 

Krajevna 
knjižnica 

otroci odrasli SKUPAJ 

št. ur št. udel. št. ur št. udel. št. ur št. udel. 
KB 153,0 2.157 397,0 1.663 550,0 3.820
KJM 139,5 2.442 195,5 651 335,0 3.093
KOZ 112,5 1.065 600,0 3.892 712,5 4.957
KPV 172,5 3.569 171,5 1.271 344,0 4.840
KŠ 198,0 2.792 118,0 675 316,0 3.467
Slovanska 0,0 0 15,0 307 15,0 307
Potujoča k. 5,0 80 0 0 5,0 80
THL 25,0 363 63,0 194 88,0 557
SKUPAJ 805,5 12.468 1.560,0 8.653 2.365,5 21.121

 
 
 
Za odrasle: 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 201 276,0 5.141
Računalniško opismenjevanje  42 173,0 302
Tečaji  
 23 449,0 223
Izobraževalne delavnice 309 662,0 2.987
SKUPAJ 575 1.560,0 8.653

Priloga 15: Število izobraževanj za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 
 
Od zgoraj navedenih izobraževanj je bilo v organizaciji servisov v Centru za vseživljenjsko učenje v 
različnih knjižnicah v mreži MKL izvedeno: 
 

Dogodek Servisi 
Število 

ur 

Število izvedenih izobraževanj 
Število 

udeležencev Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice Borza dela 25,0 0 14 14 213

Vodeni obiski - 
skupaj 25,0 0 14 14 213

Računalniško 
opismenjevanje 

Središče za 
samostojno 
učenje 148,0 16 16 32 274

Računalniško 
opismenjevanje - 

skupaj 148,0 16 16 32 274

Tečaji 
Središče za 
samostojno 
učenje 212,0 13 0 13 109

Tečaji - skupaj 212,0 13 0 13 109
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Izobraževalne 
delavnice 

Borza dela 160,5 4 51 55 416

Borza znanja 160,0 76 0 76 777
Središče za 
samostojno 
učenje 145,0 41 32 73 600

Izobraževalne 
delavnice - skupaj 465,5 121 83 204 1.793

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA 850,5 150 113 263 2.389

 
 
 

Samostojno učenje* 

 2016 2017 
Število obiskov BD 3.863 3.309
Število novih članov BZ 310 259
Število obiskov SSU 5.156 4.572

Obisk servisov - skupaj 9.329 8.140
Število povezav med člani BZ 702 585
Število ur mentorstva v TVŽU 200 130

* Tabela Samostojno učenje kaže podatke, ki jih zaradi vsebinske različnosti ne moremo seštevati z ostalimi izobraževanji za 
odrasle. 

 
 
 
Borza dela (BD)  
Zmanjšanje obiska na Borzi dela je delno posledica spremenjene strukture udeležencev vodenih 
obiskov. V letu 2017 so bile, za razliko od predhodnih let, to predvsem skupine, sestavljene iz 
udeležencev iz različnih krajev v Sloveniji in migrantov, in ne toliko iz brezposelnih in dolgotrajnih 
iskalcev zaposlitve iz Ljubljane, ki bi imeli cilj iskanje zaposlitve, pri čemer bi jim lahko dejavnost BD 
koristila. Na BD je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 šest mesecev z uporabniki delala ena 
sodelavka manj. Kljub temu smo presegli skupno načrtovano število obiskov BD za leto 2017 (3.000). 
 
Središče za samostojno učenje (SSU) 
Delno je do manjšega obiska v Središču za samostojno učenje je prišlo zaradi manjše odprtosti, saj je 
bil zaradi preopremljanja gradiva strokovni oddelek Knjižnice Otona Župančiča zaprt štiri dni. 
Zmanjšano število obiskov je tudi posledica spremembe v dinamiki izvajanja delavnice Excela (iz 
dvodnevnih triurnih delavnic na enodnevne peturne) ter tečajev španskega jezika (izvajanje 1 uro 
enkrat na teden v izvajanje 2 uri vsak drug teden). V SSU je bila v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 
osem mesecev za delo z uporabniki zaposlena ena svetovalka manj. 
 
Borza znanja (BZ)  
Upad števila novih članov (-16,5 %) in upad števila povezav (-16,5 %) med člani pojasnjujemo s tem, 
da med udeleženci in izvajalci delavnic prevladujejo takšni, ki so že več let člani Borze znanja. Njihova 
prisotnost se v navedenih kazalnikih ne odraža. Število mest na delavnicah je omejeno in jih običajno 
zasedejo obstoječi člani, ki že poznajo načine promocije in prijave, in manj morebitni novi interesenti. 
BZ je med opazovanima letoma povečala obseg svojih dejavnosti za uporabnike. BZ je tako v letu 
2017 v primerjavi z letom 2016 za 29 % povečala število izvedenih izobraževalnih delavnic (2016: 59, 
2017: 76) ter za 36 % število udeležencev na njih (2016: 573, 2017: 777), prav tako število ustvarjalnih 
delavnic za 40 % (2016: 30, 2017: 42) ter za 40 % število udeležencev na njih (2016: 274, 2017: 384). 
BZ je tako navedene dejavnosti izvedla v večjem obsegu, kot je bilo načrtovano. 
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Na Točkah vseživljenjskega učenja (TVŽU) se je skupno število ur mentorstva zmanjšalo za 70 (2017: 
130 ur, 2016: 200 ur). Zmanjšanje je posledica neizvajanja mentorstva v Knjižnici Bežigrad (2017: 0 
ur, 2016: 22 ur) zaradi internih vaj za pripravo na prehod na Cobiss3 izposojo ter zmanjšanja v 
Knjižnici Šiška (2017: 48 ur, 2016: 31 ur) in Knjižnici Jožeta Mazovca (2017: 41 ur, 2016: 69 ur), 
zaradi kadrovskih sprememb. V Knjižnici Rudnik je obseg mentorstva ostal na podobni ravni kot v letu 
2016 (2017: 58 ur, 2016: 61 ur). 
 



61 
 

Za otroke: 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 482 590,0 11.084
Računalniško opismenjevanje  0 0,0 0
Tečaji  7 43,0 36
Izobraževalne delavnice  132 172,5 1.348
SKUPAJ 621 805,5 12.468

Priloga 16: Število izobraževanj za otroke po krajevnih knjižnicah 
 
 

5.4.2 Učni center 

 
Izobraževanja Učnega centra MKL so bila združeno predstavljena v letnem katalogu izobraževanj. 
 
Tabela prikazuje seštevek udeležencev na vseh izobraževanjih, posamezni udeleženec je v primeru, 
da se je udeležil več izobraževanj, zabeležen večkrat. 
 

Izobraževanja v Učnem centru MKL 
Skupno število 
izobraževanj 

Število udeležencev 
iz MKL druga strokovna javnost SKUPAJ 

97 982 660 1.642 
 
 

5.4.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL 

 

Izobraževanja zaposlenih 

Število ur izobraževanja Število zaposlenih, ki so se izobraževali 
6.288 220 

 
 
Tabela prikazuje število ur izobraževanja zaposlenih v MKL na izobraževanjih, organiziranih v Učnem 
centru MKL in tudi pri drugih ponudnikih izobraževanj izven MKL.  
 
Skupno število ur izobraževanja zaposlenih v MKL se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 453 ur 
(6,7 %). Največ je k razliki prispevalo usposabljanje za prehod na Cobiss3 izposojo (143 zaposlenih je 
opravilo 858 ur), ki smo ga izvedli v letu 2016, v 2017 pa ne.  
 
Pri številu zaposlenih, ki so se izobraževali, smo vsakega zaposlenega šteli samo enkrat, ne glede na 
to, koliko izobraževanj se je udeležil. V primerjavi z letom 2016 se je izobraževalo podobno število 
zaposlenih (2016: 221 zaposlenih). 
 
 
Eksterna izobraževanja 
Zaposleni so se izobraževali na tečajih v NUK in na IZUM-u. Poleg tega so se izobraževali na 
izobraževanjih, ki so jih izvajali drugi zunanji izvajalci: Andragoški center Slovenije, Legama, openIT, 
Pripovedovalski variete, Združenje splošnih knjižnic idr. Zunanji izvajalci so v MKL izvedli naslednja 
izobraževanja: Avtorsko pravo in knjižnice, Literatura v postprodukciji, Sponzorstva in donacije v 
kulturi, Krepimo kognicijo, spomin in pozornost, Nadaljevalno usposabljanje za voditelje bralnih skupin, 
Predstavitev Cobiss + ipd. Bibliotekarski izpit sta opravila dva delavca (dva sta opravila diferencialni 
izpit). Zaposleni v knjižnici so se udeležili še izobraževanj s kadrovsko-pravnega in računovodskega 
področja. 
 
Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj v Sloveniji in v 
tujini. Posebej izpostavljamo: 
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- Posvetovanje ZBDS »Povezovanje. Sodelovanje. Skupnosti« (ZBDS, Podčetrtek),  
- ALA 2017 Annual Conference and Exhibition (Chicago), 
- IFLA World Library and Information Congress (Wroclaw), 
- Next Library Conference (Danska), 
- QQML (Irska), 
- Generation Code: Born at the Library (The Public Libraries 2020, Bruselj), 
- 11. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (Crikvenica), 
- Biblionet 2017 (Beograd), 
- Knjižnica – igrišče znanja in zabave (Novo mesto), 
- Kongres založnikov in knjigotržcev (Bled), 
- Knjižničar – knjižničarju tretjič: Dan dobrih praks (Sekcija za splošne knjižnice, Vrhnika), 
- Festival potujočih knjižnic (Gradska knjižnica i čitaonica Pula), 
- Strokovno srečanje Knjige – v pomoč pri odraščanju (Bralnice pod slamnikom). 
Na nekaterih od navedenih dogodkov so zaposleni v MKL sodelovali tudi s predstavitvijo primerov 
dobre prakse, predstavitvijo svojih referatov in člankov. 
 
Obiskali smo sejem otroških knjig v Bologni, sejem knjig Frankfurt po Frankfurtu in Slovenski knjižni 
sejem. 
 
Interna izobraževanja 
Sodelavci so pripravili in izvedli naslednje izobraževalne delavnice za zaposlene v MKL: 
- 3D tiskanje (2 izvedbi, 10 udeležencev), 
- Cobiss3 – Orodje za izvoz podatkov (1 izvedba, 14 udeležencev), 
- COBISS3/Izposoja (1 izvedba, 11 udeležencev), 
- E-gradiva javnih oblasti, e-demokracija (1 izvedba, 10 udeležencev), 
- Excel 2010 I in II, začetna in nadaljevalna delavnica (4 izvedbe, 17 udeležencev), 
- Kaj moraš kot vodja vedeti o MKL II: Uporabniki v MKL (1 izvedba, 9 udeležencev), 
- Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (2 izvedbi, 11 udeležencev), 
- Napredovanja v bibliotekarstvu (2 izvedbi, 16 udeležencev), 
- (Ne)formalna biblioterapija in svetovanje za branje (2 izvedbi, 29 udeležencev), 
- Neodložljivi ukrepi pri prvi pomoči (4 izvedbe, 55 udeležencev), 
- Obdelava fotografij – Gimp, FastStone Viewer (23 izvedb, 8 udeležencev), 
- Oblikovanje tiskovin za knjižnico, začetna in nadaljevalna delavnica (2 izvedbi, 19 udeležencev), 
- Outlook 2010 I (2 izvedbi, 8 udeležencev), 
- Ozvočevanje prireditev (1 izvedba, 5 udeležencev), 
- Predstavitev tehnik sproščanja (2 izvedbi, 19 udeležencev), 
- Priprava in izvedba ure pravljic v knjižnici (1 izvedba, 4 udeleženci), 
- Priprava podatkov za pregled knjižnične zbirke (4 izvedbe, 37 udeležencev), 
- Publisher 2010, začetna delavnica (2 izvedbi, 6 udeležencev), 
- Strategije iskanja knjižnega gradiva (2 izvedbi, 9 udeležencev), 
- Uporaba Facebooka, začetna delavnica (1 izvedba, 10 udeležencev), 
- Uvod v uporabo e-učilnice (4 izvedbe, 12 udeležencev), 
- Word 2010 I in II, začetna in nadaljevalna delavnica (3 izvedbe, 13 udeležencev). 

 
Poleg tečajev COBISS3 so potekala tudi mentorstva zaposlenim za prehod na Cobiss3/Izposojo.  
 
V vseh organizacijskih enotah izvajamo redne sestanke zaposlenih, na katerih so predstavljene 
novosti in spremembe, potrebne za opravljanje rednih del in nalog. 
 
 

5.4.2.2 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti 

 
Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic je potekalo po programu Učnega centra MKL. 
 
Pripravili smo izobraževalni dogodek April v MKL 2017, na katerem smo predstavili novosti, ki smo jih 
v MKL uvedli v letih 2015 in 2016. Udeležilo se ga je 94 udeležencev. 
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Organizirali smo delavnice Excel 2010 I in II, začetna in nadaljevalna delavnica, Kako poiskati knjige 
za otroke v predšolskem obdobju, Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici, 
(Ne)formalna biblioterapija in svetovanje za branje, Obdelava fotografij – Gimp, FastStone Viewer, 
Oblikovanje tiskovin za knjižnico I in II, začetna in nadaljevalna delavnica, Publisher 2010, začetna 
delavnica, Strategije iskanja knjižnega gradiva, Word 2010 I, začetna delavnica, ki so jih izvajali 
zaposleni v MKL. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci pa delavnice Cobiss+, Poti do e-knjig v Biblosu, 
Pravljice in lutke, Sam svoj lektor, Sponzorstva in donacije v kulturi, Upravljanje s stresom in časom. 
 
Knjižničarjem iz slovenskih knjižnic in drugi strokovni javnosti so bila namenjena tudi izobraževanja, 
opisana v nadaljevanju.  
 
Strokovne srede, izobraževanje šolskih in mladinskih knjižničarjev  
Strokovne srede so nacionalni projekt strokovnega izobraževanja mladinskih in šolskih knjižničarjev 
kot širše zainteresirane strokovne in laične javnosti, ki jih zanima promocija kakovostne mladinske 
knjige in kakovostnega branja. Potekajo v organizaciji Pionirske – Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo, od leta 1972 vsako drugo sredo v mesecu. V 45. ciklu smo se posvetili problematiki 
različnih skupin uporabnikov (družinam, šolarjem, mladim in mladim odraslim …) ter v povezavi z njimi 
družinskemu, prostočasnemu, večgeneracijskemu, zahtevnejšemu branju, ob tem pa tudi knjižnemu 
gradivu oziroma izdajam, ki podpirajo različne oblike branja za različne skupine uporabnikov. 
Razdeljen je bil na informativni in izobraževalni del. Teme posameznih strokovnih sred v letu 2017 so 
bile: 
 
- 25. januar: Družine v knjižnici, 
- 15. februar: Šolarji v knjižnici: prostočasno branje, 
- 22. marec: Simpozij Od Pise do Nase: mladi in mladi odrasli v knjižnici, 
- 13. september: Ustanove in društva za dobro knjigo, 
- 25. oktober: Predstavitev 12. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza, 
- 15. november: Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017, 
- 13. december: Pogovor z dobitniki priznanja zlata hruška 2017. 
 
Sedmih sred v letu 2017 se je udeležilo 538 udeležencev, od tega 140 zaposlenih v MKL. V vlogi 
predavateljev je nastopalo 51 strokovnjakov.  
 
Bralnice – izobraževalne delavnice o branju 
V januarju in marcu smo izvedli tri Bralnice – izobraževalne delavnice o branju za vzgojitelje v VVZ-jih, 
ki sodelujejo v projektu Ciciuhec, beremo z malčki, v februarju pa delavnico Kako poiskati knjige za 
otroke v predšolskem obdobju. Izobraževanja so bila namenjena mladinskim knjižničarjem, študentom, 
ki izvajajo ure pravljic, ter vzgojiteljem. 
 
 

5.4.3 Mentorstvo 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju mentorstva 
- Mentorsko delo v knjižnici je bilo namenjeno študentom bibliotekarstva, novo zaposlenim ter 

javnim delavcem, ki so opravljali delo v različnih enotah MKL.  
- Skupinske predstavitve za študente in novo zaposlene so potekale po dogovorjenem urniku, ki 

omogoča učinkovito načrtovanje kadrov v enotah ter hkrati omogoča, da udeleženci mentorstva 
obiščejo različne območne in krajevne knjižnice, servise in službe MKL. 

- Potekala je redna strokovna izmenjava v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. 
 
V letu 2017 smo organizirali skupinske predstavitve služb, območnih enot in dejavnosti v MKL za novo 
zaposlene in študente bibliotekarstva. Predstavitve so bile razdeljene v deset sklopov in so potekale v 
času delovne prakse študentov bibliotekarstva, ki jo je v MKL opravljalo pet študentov. 
 
V letu 2017 smo opravili informativni pogovor za pripravo diplomskih in magistrskih nalog ter za 
izvedbo raziskav z dvanajstimi študenti Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 
knjigarstvo (sedem diplomskih nalog, štiri magistrske naloge in ena raziskava). 
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Pripravili in izvedli smo program strokovne izmenjave med MKL in Mariborsko knjižnico, ki sta se je 
udeležili dve strokovni delavki MKL. Izmenjava je trajala tri dni, program pa je bil naravnan na 
strokovne vsebine po željah obeh udeleženk. 
 
MKL je po objavi Zakona o prostovoljstvu zagotovila pogoje za izvajanje prostovoljske dejavnosti in je 
od leta 2011 članica mreže prostovoljskih organizacij Slovenije. V letu 2017 je bilo v MKL aktivnih 8 
prostovoljcev, ki so skupno opravili 220 ur prostovoljskega dela. Pet jih je bilo aktivnih pri vodenju 
bralnih skupin MKL, dva pri izvajanju ur pravljic in ena na področju fotografije. Prostovoljci so imeli 
zagotovljeno podporo treh mentorjev, usposabljanja za izvajanje dejavnosti ter promocijske aktivnosti 
za zagotavljanje udeležbe na njihovih dejavnostih za uporabnike. 
 
Priprava programov in koordinacija mentorstva poteka v Službi za razvoj in območnost. 
 
 
5.5 Domoznanska dejavnost 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju domoznanske dejavnosti v letu 2017 
V Slovanski knjižnici (SLK) smo pripravili slikovni material in dopolnili nekaj besedil za načrtovano 
domoznansko podstran na spletni strani MKL. Podstran bo objavljena v začetku leta 2018. Z izdajo 
publikacij in spletnimi objavami smo promovirali in utrjevali brend Ljubljanske zgodbe iz Slovanske 
knjižnice v virtualnem in fizičnem okolju. 
 
Na podlagi dveh domoznanskih razstav v SLK smo na spletni strani objavili dve večji virtualni razstavi.  
 
Skladno z večletno vsebinsko zasnovo domoznanskih zgodb in gradiv v SLK smo izdali dve številki 
šestega letnika domoznanske revije »Ljubljana med nostalgijo in sanjami«. 
 
V zbirki »Kulturna dediščina za družine« smo izdali dva nova naslova. Z brošuro »Domoznanstvo – s 
knjižnico do korenin« smo obeležili 20 let Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS. V 
njej smo poleg splošnega orisa domoznanske dejavnosti v Sloveniji povzeli zgodovino in delovanje 
domoznanskih oddelkov v desetih slovenskih osrednjih območnih knjižnicah. V drugi brošuri z 
naslovom »Leto 2017 – leto reformacije« smo podali osnovne informacije o začetkih reformacije in 
njeni prisotnosti na slovenskih tleh, še posebej v Ljubljani, ter dodali daljši seznam literature za 
nadaljnje raziskovanje. 
 
Za digitalizacijo smo določili smo prioritetni načrt oz. nabor kriterijev za izbiro domoznanskega gradiva 
iz SLK. Načrt oz. nabor je vseboval pet sklopov: 1. Kulturni spomeniki (do 1800), 2. Slovenske knjige 
(1800–1850), 3. Nemške domoznanske monografije (1800–1850), 4. Nemške domoznanske 
monografije (1851–1900) in 5. Tematski izbor domoznanskih monografij. V naboru je našlo svoje 
mesto veliko dragocenega in redkega gradiva, ki ga hranimo v Centru za domoznanstvo in specialne 
humanistične zbirke. Naslovi, kot so »Der Grosse Brand des Dorfes Schischka bey Laibach« 
(Pesnitev o velikem požar v vasi Šiška pri Ljubljani, 1825), »Die sieben Worte des Heilandes am 
Kreuze« (Haydnov oratorij, izveden v Ljubljani v cerkvi sv. Jakoba, aprila leta 1825) in »Die Cholera« 
(v Ljubljani natisnjen priročnik za preventivo pred kolero, ki je bil namenjen kmečkemu prebivalstvu, 
1831), so še posebej dragoceni zaradi svoje domoznanske vsebine. 
 
Zbiranje spominov v SLK je uvedeno kot stalna storitev in kot fizična podpora Albuma Ljubljane za 
starejše uporabnike in kot dodatno pridobivanje domoznanskih gradiv za izgradnjo virtualnih 
domoznanskih zbirk ter kot podpora rednemu pripravljanju zgodb za portal Kamra. 
 
V SLK smo na Kamro vnesli pet kvalitetnih zgodb in k tem dodali še 18 novic. Štiri zgodbe 
pripovedujejo o šestih županih mesta Ljubljane (Matiji Maležiču, Jakobu Avšiču, Heliju Modicu, 
Marijanu Dermastii, Marjanu Jenku in Marjanu Tepini), peta pa o slovenskem pravniku, pisatelju in 
humoristu Franu Milčinskem. 
 
V SLK smo v letu 2017 obdelali 272 člankov iz 16 naslovov domoznanskih serijskih publikacij iz 
osrednjeslovenskega območja. 
 
Pripravili smo virtualno domoznansko razstavo za mlade »Ljubljana in protestantizem« in jo objavili na 
domoznanski podstrani. 
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Z domoznanskimi vsebinami smo sodelovali v projektu za mladostnike »Robinzonijada v informacijski 
džungli«. 
 
Posebne dediščinske učne ure na temo Ljubljane nismo razvili, saj je bil s strani šolskih obiskov (šlo je 
za 7 gimnazijskih razredov 2. letnika) izrecno izražen interes, da naj jim predstavimo knjižnico in njeno 
zbirko na splošno in v celoti, posamezne domoznanske vsebine pa, kolikor čas to dopusti. V okviru 
srednješolskih obiskov (ure »obveznih izbirnih vsebin«) smo tako ob ogledu dragocenega gradiva 
posebej opozorili na avtorje Ljubljančane (Schoenleben, Valvasor idr.) in gradivo, natisnjeno v prvi 
ljubljanski (in slovenski) tiskarni Janeza Mandelca. Glede na zanimanje smo jih ob izvirnem gradivu 
seznanili tudi z različnimi vidiki zgodovinskega razvoja Ljubljane (gradivo o Emoni, ljubljanskih 
filharmonikih, obdobju ljubljanskega baroka ipd.). 
Oznaki »dediščinska ura« se je najbolj približal jesenski obisk maturantov, ki so prišli k nam med uro 
slovenščine. Zanje smo pripravili predavanje in delno obnavljanje pridobljenega znanja ob priložnostni 
razstavi izvirnega zgodovinskega gradiva, ki je pomembno za razvoj slovenskega jezika (faksimile 
prvih slovenskih zapisanih tekstov – brižinskih spomenikov, stiških in celovških rokopisov, 
protestantskih tiskov ter celovitega historičnega pregleda natisnjenih slovnic slovenskega jezika). 
 
Aktivno smo sodelovali pri koordinaciji obdelave domoznanskih člankov na nacionalnem nivoju in pri 
ažuriranju bibliografije domoznanskih serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic ter 
pripravili vse potrebne podatke za MKL, za katere smo bili naprošeni. Sklicali smo tudi sestanek vseh 
splošnih knjižnic našega območja ter koordinirali obdelavo člankov tudi na tem nivoju, pripravili 
preglednico s podatki posameznih knjižnic ter jih motivirali za nadaljnje delo pri ažuriranju bibliografije. 
 

Kazalnik 2016 2017 
Število vnesenih multimedijskih elementov na portalu 
KAMRA 

295 390

Število vpogledov na dLib  2.848.401 1.332.747
Število objavljenih polno besedilnih dokumentov na dLib 114.251 114.375
Število objavljenih virtualnih domoznanskih razstav v spletnih 
»Ljubljanskih zgodbah iz Slovanske knjižnice« 

3 2

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2016 in 2017: 
Število vnesenih multimedijskih elementov na portal Kamra je v letu 2017 večje kot v prejšnjih dveh 
letih, in sicer predvsem zaradi narave vnesenih digitalnih zbirk, ki so omogočale pridobitev večje 
količine slikovnega gradiva. 
MKL s svojimi vsebinami in vsebinami, ki jih digitalizira v okviru izvajanja posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice, redno dopolnjuje zbirko na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si). 
Tako je do konca lanskega leta objavila 114.375 polno besedilnih dokumentov, kar je predstavljalo 
približno 14 % celotne zbirke besedil na portalu. Žal podatki o številu vpogledov v dLib niso primerljivi, 
saj je Služba za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice NUK v letu 2017 bistveno spremenila način 
beleženja uporabe portala. Po pregledu vsebin, ki so bile glede na statistike portala dLib.si 
najpogosteje iskane, lahko trdimo, da med uporabniki portala, tako kot tudi že v letu 2016, prevladuje 
predvsem interes za digitalizirano starejšo mladinsko periodiko (revije Angelček, Vrtec in Zvonček), 
občinska glasila (predvsem bivših ljubljanskih občin), zbornike občin osrednjeslovenskega območja in 
Kroniko slovenskih mest.  
 
 
Domoznanske dejavnosti v drugih OE: 
 
Knjižnica Bežigrad: 
Dve uri pravljic smo posvetili spoznavanju domoznanstva. Na eni smo spoznali Primoža Trubarja, na 
drugi pa Ljubljano. Za ta namen smo od Slovanske knjižnice dobili zgibanke iz zbirke Kulturna 
dediščina za družine, ki smo jih razdelili otrokom. 
Pripravili smo razstavo »Plečnikov Bežigrad« in organizirali voden ogled njegovih bežigrajskih 
znamenitosti. Bralce smo tako opozorili na lokalne zanimivosti ter tudi na bogato knjižnično zbirko 
gradiva MKL o Jožetu Plečniku. 
Pripravili smo vrsto srečanj z lokalnimi ustvarjalci, ki so bralcem predstavili svoje delo in tudi knjižne 
novosti (Boris A. Novak, Ivan Dobnik, Jurij Hudolin, Lidija Golc in Manda Carli – Goga). 
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Knjižnica Jožeta Mazovca: 
Razstava v Knjižnici Zalog »Zgodovina in zanimivosti mojega kraja« – ob dnevu splošnih knjižnic 20. 
novembra (razstava knjig, na LCD zaslonu pa projekcija listin iz zgodovine Zaloga). 
V sodelovanju s SRO je v teku priprava prispevka za domoznanski portal Kamra o zaloškem 
knjižničarju Matjažu Rolihu in njegovem delu. 
Predstavitev knjige o Podgradu v Knjižnici Zalog. 
Podgrajski likovni teden – razstava likovnih izdelkov s tradicionalnega srečanja likovnikov v Podgradu 
v Knjižnici Zalog. 
 
Knjižnica Otona Župančiča: 
Jože Plečnik (razstava gradiva ob obletnici rojstva arh. J. Plečnika) – razstavi gradiva je bila priložena 
zloženka o življenju J. Plečnika in bibliografija del o njem; razstava je bila na ogled na panoju na 
strokovnem oddelku KOŽ. 
Slepi in Minka Skoberne (razstava gradiva o Knjižnici za slepe in o Minki Skoberne ob obletnici 
ustanovitve knjižnice v Ljubljani) – razstavi gradiva je bil priložen obsežen plakat o Knjižnici za slepe in 
o življenju Minke Skoberne; razstava je bila na ogled na panoju Zdravstvenega kotička na strokovnem 
oddelku KOŽ. 
Predavanje dr. Aleša Vodopivca o arhitektu Jožetu Plečniku. 
Predstavitev knjige Andreja Hrauskega »Simboli v Plečnikovi arhitekturi«. 
Fotografska razstava Ati Soss (v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico). 
Razstava »Pošta nekoč« v Knjižnici Poljane (v sodelovanju z Muzejem pošte in telekomunikacij). 
Tri predavanja Črta Kanonija: »Neznana znana Ljubljana« (staro mestno jedro, grajski hrib z gradom, 
Tivoli). 
 
Knjižnica Prežihov Voranc: 
V Knjižnici Škofljica je avtorica igre »Rodbina Primic« Marija Gregorič predstavila že tretjo 
dramatizacijo dogodkov o zaslužnem rojaku in sokrajanu, Janezu Nepomuku Primicu. Igrali so člani 
dramske skupine KUD Škofljica. 
V Knjižnici Ig smo imeli razstavo »Arhitektura občine Ig – stavbna dediščina«. 
Na Levstikovem večeru, ki ga v sodelovanju z Občino Velike Lašče organiziramo v Knjižnici Frana 
Levstika, smo premierno predvajali film o Levstiku, v produkciji Občine Velike Lašče. 
V Knjižnici Dobrova smo gostili predavanje umetnostne zgodovinarke dr. Rajke Bračun Sova »Rihard 
Jakopič – zima ob Gradaščici«. 
 
Knjižnica Šiška: 
Razstava o vodiškem sakralnem slikarju Matiji Koželju. 
Izid knjižice z naslovom »Življenje in delo Matije Koželja«, avtorja Tomaža Miška. 
Izid knjige z naslovom »Plemiške rodbine v Šinkovem Turnu 1250 – 1920«, avtorja Tomaža Miška. 
V okviru projekta Kulturna dediščina za družine smo izvedli delavnico Nove stare otroške igre, kjer so 
otroci spoznavali že skoraj pozabljene različne otroške igrice, ki so se jih igrali že njihovi dedki in 
babice. 
 
 
5.6 Projekti 
 
V letu 2017 smo izpeljali večino načrtovanih projektov. Projekti so bili usmerjeni na nove aktivnosti za 
različne ciljne skupine prebivalcev.  
 
V letu 2017 izpostavljamo: 
- Potujoča knjižnica na obisku, 
- Pravljična gibalnica, 
- metaFora, 
- Popoldan s knjižnico, 
- Slovanski bralni projekt, 
- Svet med nami (Irska). 
 
Od načrtovanih 40 projektov iz Programa dela MKL 2017 smo popolnoma ali deloma izvedli 32 
projektov. Dodali smo pet novih projektov: poHAIKUjmo, Lutkovna predstava Muca Copatarica in 
obuditev gledališča Beži, PoVEZana, Prepletimo zimo in »Family Literacy Works!«. V letu 2016 smo 
tako izpeljali skupno 37 projektov.  
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Razlogi za preložitev ali opustitev projektov v letu 2017: 
1. Naročanje gradiva med knjižnicami v mreži MKL: storitev je povezana z uvedbo novega sistema 

Cobiss3 / Izposoja, ki v letu 2017 še ni bil implementiran v MKL (MKL načrtuje prehod na Cobiss3 
/ Izposoja spomladi 2018).  

2. Plačljiva dostava in prevzem gradiva: izvedba projekta ni možna brez sistemske podpore IZUM-a. 
Zaradi drugih prednostnih nalog IZUM-a za potrebe MKL in drugih knjižnic (Cobiss3 / Izposoja) se 
je sistemska podpora zamaknila v strateško obdobje 2017–2021. 

3. Odkrivajmo Slovenijo: vsebine so prenesene v redno dejavnost knjižnic v mreži MKL. 
4. »Naredimo skupaj« – vključevanje lokalnega okolja v načrtovanje vsebin v kreativnici Knjižnice 

Polje: projekt smo v obliki, kot smo si ga zamislili, opustili, saj smo pred obdobjem za izvedbo 
pridobili mnenja in izkušnje Goriške knjižnice Franceta Bevka, ki kreativnico že ima. Te kažejo, da 
je v začetku potrebna seznanitev obiskovalcev knjižnice z novo vrsto prostora, ki jih napelje na 
razmišljanje in ideje o dogajanju v njem. Tako lahko knjižnica bolj realno načrtuje vsebine in s tem 
sproti tudi sredstva za opremo. Kljub temu pa smo v Knjižnici Polje že razvili sodelovanje z OŠ 
Polje v obliki delavnic 3D tiskanja. 

5. Premična zbirka Igroteke MKL: projekt smo zaradi pomanjkanja sredstev premaknili še v leto 
2018. 

6. Filmobus pri vas: projekt je bil zasnovan kot promocija knjižnice v lokalnih skupnostih, kjer so 
postajališča bibliobusa. Dogovorili smo se za promocijo na Lavrici, ki pa zaradi neodzivnosti 
nekaterih deležnikov v lokalni skupnosti ni bila izvedena. Projekt bomo nadaljevali v letu 2018. 

7. Šola v družbi – hruškanje: v letu 2017 projekt ni bil realiziran. V KOŽ smo pripravili vsebinski paket 
»Hruškanje«, vendar pa je zaradi prenatrpanega programa oz. množice drugih vsebin v sklopu 
vseh aktivnosti organizatorja Zavoda Bunker odpadel. V projekt je bila iz mreže MKL vključena 
kasneje Trubarjeva hiša literature. 

8. Mednarodni projekt Libraries as publishing centres: koordinator projekta Vantaa Public Library iz 
Finske ni oddal prijave na razpis Erasmus+. 
 

Na različne razpise smo prijavili 6 projektov: 
- Na razpis JAK za promocijo branja smo uspešno prijavili dva projekta: Priročnik za branje 

kakovostnih mladinskih knjig 2017 in Strokovne srede. 
- Na neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja posebnih 

nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2017. 
- Na razpis MOL za strokovni tisk smo uspešno prijavili domoznansko serijsko publikacijo 

»Ljubljana med nostalgijo in sanjami«. 
- Za nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2017 smo prijavili 

dva projekta: Kulturna dediščina za družine in Povsod v mestu (neuspešni prijavi). 
 
 
Med projekti navajamo tudi dve publikaciji, ki ju pripravlja Slovanska knjižnica, in Priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig, ki ga pripravlja Pionirska – CMKK: 
- »Ljubljana med nostalgijo in sanjami«: v šestem letniku sta izšli dve številki, ki prinašata 

prispevke: Razvoj ljubljanske oblačilne obrti, Sodarstvo v Tacnu, Postreščki ali kako je odšla 
romantika, Mestna knjižnica, predhodnica Slovanke, je nastala pred 115 leti, Dobimo se v 
Slovanki!. 

- Kulturna dediščina za družine: V letu 2017 smo pripravili dve brošuri: »Domoznanstvo – s 
knjižnico do korenin« prinaša zgodovino in organizacijo domoznanske knjižnične dejavnosti v 
Sloveniji in hkrati obeležuje 20 let Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS; »Leto 
2017 – leto reformacije« pa ponuja osnovne informacije o izvoru protestantizma in njegovi 
prisotnosti na slovenskih tleh, s poudarkom na Ljubljani. 

- Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017 »Odklenjeni kriki« prinaša produkcijo 
mladinskih knjig za leto 2016. 

Kazalnik 2016 2017 
Število obiskov na prebivalca 7,0 6.9
Število krajevnih knjižnic, ki jih obišče povprečni uporabnik 1,7 1,7
Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 78.239 74.964
Število ur izobraževanj za uporabnike 2.468,0 2.365,5

 
 



68 
 

Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2016 in 2017: 
Spremljanje uporabljenih kazalnikov v letih 2016 in 2017 kaže stabilno uporabo in obisk knjižnic v 
mreži MKL. Obisk prireditev in izobraževanj ter število ur izobraževanj za uporabnike se je v primerjavi 
z letom 2016 zmanjšal, ker se je zmanjšalo tudi število prireditev in izobraževanj. Število obiskovalcev 
na prireditev ostaja enako, pri prireditvah za odrasle se je celo povečalo. V letu 2017 smo sledili 
trendu zmanjševanja števila prireditev in izobraževanj in povečevanja njihove kvalitete ter posledično 
večjega obiska. Kazalniki kažejo veliko potrebo prebivalcev Ljubljane in okolice po obiskovanju 
prireditev in izobraževanj, ki so namenjena znanjem za vsakdanje življenje in aktivnemu preživljanju 
prostega časa in so za končne uporabnike brezplačna. 
 
Projekti za povečano dostopnost knjižničnih storitev: 
 
1. Spletna stran knjižnice kot osrednja informacijska točka 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Od zastavljenih ciljev za leto 2017 smo realizirali v celoti Nadgradnjo mobilne postavitve spletne strani, 
ki smo jo po novem konceptu pripravili tako za telefone kot tablice. Realizacija prenove kataloga 
izobraževanj Učnega centra je bila prestavljena v leto 2018, ko bomo delali celotno prenovo spletne 
strani MKL, čeprav je prvi osnutek prenove centra že pripravljen. Za Ljubljanske zgodbe smo na 
strežnik postavili podstran in pripravili manjkajoče gradivo in vsebine za članke, ki jih bomo objavili v 
začetku leta 2018. Nadgradnja priporočenega gradiva bo del celostne prenove spletne strani MKL in 
je zato prestavljena v leto 2018. 
Doseženi cilji: 
Dostopnost in promocija gradiva in storitev, nadgradnje in izboljšave uporabniške izkušnje na spletu, 
dvig bralne kulture in informacijske pismenosti, enostavna in dostopna uporaba spletnih strani, 
promocija domoznanskih vsebin. 
 
2. Spletna radijska postaja MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Spletna radijska postaja je obsežen projekt, ki zahteva sodelovanje vseh OE MKL in je zastavljen za 
čas celotnega strateškega načrta 2017–2021. Ustanovili smo delovno skupino za Mediateke, katere 
prva naloga je bila razprava o aspektih digitalizacije CD plošč, ki je predpogoj za vzpostavitev digitalne 
baze za potrebe spletnega radia. Oblikovali smo koncept selekcije gradiva za digitalizacijo, kjer bo 
vsaka OE izpostavila svoje nabavne specifike CD zbirk. V letu 2017 smo pridobili pravno mnenje 
SAZAS-a ter nejasnosti nadgradili z dodatnim pravnim mnenjem strokovnjaka za to področje. Zaključili 
smo, da za izvedbo projekta ni nikakršnih ovir, ko gre za formalnopravna vprašanja. Prav tako smo 
dobili tudi zagotovilo oddelka za informatiko glede velikosti strežniškega prostora, ki je potreben za 
nastajanje digitalne baze. Projekt je trenutno v fazi pridobivanja strokovnega mnenja o vseh tehničnih 
vidikih digitalizacije in posledično izboru ustrezne programske opreme. 
Doseženi cilji: 
Ustanovitev delovne skupine, pridobitev pravnega mnenja, koncept selekcije gradiva za digitalizacijo. 
 
3. Tuja domačnost 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Glede na aktualnost begunske problematike v državah EU smo projekt razširili na begunce, migrante 
in ranljive družbene skupine ter sodelovali z Zavodom Apis, FDV, FF, Uradom varuha človekovih 
pravic. Pripravili smo strokovna predavanja, pogovorne večere, okroglo mizo, filmske projekcije. V 
sodelovanju s Slovensko filantropijo in Azilnim domom Vič smo se dogovorili za obisk azilantov v 
knjižnicah v spremstvu prostovoljcev in jim predstavili delovanje knjižnice in uporabo gradiva ter 
interneta. Pripravili smo izobraževalne delavnice, pogovorna srečanja za tujce ter razstave. Skupaj s 
sodelavci iz knjižnic smo za omenjene ciljne skupine projekta pripravili 15 dogodkov.  
Doseženi cilji:  
Kulturno zbliževanje ter premagovanje kulturnih razlik in predsodkov; pomoč pri integraciji v slovensko 
kulturo in družbeno življenje; promocija gradiva v tujih jezikih in dejavnosti MKL, namenjene tujcem v 
Sloveniji; pridobljeno tujejezično gradivo z donacijami. 
 
4. Študij uporabniške izkušnje v knjižnici 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt s področja študija uporabniške izkušnje v knjižnici (projekt izvaja DS, ki jo sestavljajo štirje 
člani z Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF in sedem članov iz MKL) se 
je v letu 2017 osredotočil na analizo in predstavitev nekaterih podatkov iz anketnih vprašalnikov in 
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intervjujev: predstavitev rezultatov na razširjenem kolegiju MKL (prireditveniki), predstavitev metode 
person na Aprilu v MKL 2017 in referat na posvetovanju ZBDS 2017 (Literarne prireditve v knjižnici 
med teorijo in prakso: analiza in načrtovanje). Rezultati in analize so izhodišče za pripravo Smernic za 
prireditveno dejavnost za odrasle. DS bo zaključila projekt v letu 2018 z oblikovanjem priporočil za 
uporabo različnih metodologij pri spremljanju uporabniške izkušnje v splošnih knjižnicah. 
Doseženi cilji: 
Oblikovana je bila metodologija za spremljanje uporabniške izkušnje; izvedena je bila obširna anketa 
med obiskovalci prireditev za odrasle v knjižnici; oblikovana so izhodišča za pripravo Smernic za 
prireditveno dejavnost v MKL; rezultati in metodologija so bili predstavljeni slovenski strokovni javnosti. 
 
5. Smernice za prireditveno dejavnost 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Aprila 2017 je bila ustanovljena DS za prireditve za odrasle, katere naloga je priprava smernic za 
prireditveno dejavnost. Ob ustanovitvi si je DS zadala načrt dela in se seznanila z izhodišči za pisanje 
smernic, ki jih je pripravila Služba za razvoj in območnost. Delovna skupina se je razen v poletnih 
mesecih srečevala mesečno in izpolnjevala različne naloge. Pregledali smo rezultate raziskave o 
prireditvah MKL, ki jo je izvedla DS za uporabniški vidik MKL v sodelovanju z Oddelkom za 
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, pregledali smo tuje prakse s področja prireditev, 
vsi člani DS pa smo se udeležili tudi izobraževanja »Prihodnja strategija dogodkov MKL«. Naredili smo 
kazalo za smernice in zbrali področja za SWOT analizo. Za Program dela 2018 smo v DS naredili 
načrt dela za skupne dogodke MKL in terminski plan. 
Doseženi cilji: 
Delo je potekalo po zastavljenem načrtu, le v časovnem zamiku, ki je nastal zaradi številnih 
problemskih polj, ki so se nam odpirala ob postavitvi kazala. 
 
6. Katalog znanj in postopkov za delo z uporabniki v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Ob uvajanju novega sistema za izposojo gradiva Cobiss3 smo v MKL izvedli vrsto izobraževanj za 
zaposlene, ki so zajemali vse postopke pri izposoji in delu z uporabniki. Za delo z uporabniki smo 
izvedli enodnevno izobraževanje za vodje v knjižnicah, z naslovom »Kaj moraš kot vodja vedeti o MKL 
II«, s poudarkom in izhodišči na delu z uporabniki. Prav tako smo izvedli izobraževanje »Učinkovita 
komunikacija z uporabniki knjižnice«. 
Za zaposlene smo pripravili obsežen dokument »Interna pravila za delo z uporabniki«, ki se nanaša na 
»Pravilnik o poslovanju z uporabniki v MKL« in natančno popisuje vse postopke pri delu z uporabniki. 
Pripravili smo tudi dokument »Komunikacija z uporabniki s posebnimi potrebami«, z navodili, kako 
ravnati ob konkretnih situacijah. Oba dokumenta sta zaposlenim stalno na voljo na intranetu MKL. 
Doseženi cilji: 
Izboljšan pristop k delu z uporabniki pri zaposlenih, z jasnimi navodili in primeri z izobraževanj in v 
internih dokumentih; povečano zadovoljstvo uporabnikov; samozavestnejši pristop zaposlenih k delu z 
uporabniki. 
 
7. »Biti digitalno pismen« – digitalno opismenjevanje zaposlenih 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mestna knjižnica Ljubljana v okviru svojih programov dela in strateških usmeritev permanentno 
načrtuje aktivnosti za vključujočo digitalno družbo, ter hkrati organizira in izvaja izobraževanja na 
področju izboljšanja digitalne pismenosti, e-kompetenc in e-veščin prebivalstva, ozaveščanja in 
usposabljanja udeležencev za varno in odgovorno rabo interneta, uporabe interneta v vsakdanjem 
življenju, kakor tudi uporabe storitev, ki omogočajo delo na daljavo. Izobraževanja so namenjena tako 
zaposlenim (preko Učnega centra MKL za zunanje in notranje udeležence), kakor tudi uporabnikom. 
Tovrstna izobraževanja smo redno izvajali v letu 2017 (za zaposlene je bilo izvedenih 13 različnih 
vsebin in sicer 23-krat, za uporabnike pa 14 različnih vsebin in sicer 32-krat), v okviru projekta »Biti 
digitalno pismen« pa smo se v tem letu osredotočili še na identificiranje primernih partnerjev in 
izvajalcev, s katerimi bomo pričeli pripravljati in voditi ustrezne programe in vsebine za približanje 
ciljem nacionalne Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020.  
Doseženi cilji: 
Pripravili smo nabor nadgrajenih izobraževanj za nova znanja v informacijski družbi (razvedrilne 
vsebine, potrošniška pismenost, varnost na spletu), ki jih bomo v obliki delavnic, skupaj z že 
uveljavljenimi izobraževanji s področja digitalne pismenosti (uporaba sodobne IKT tehnologije, 
namenske programske opreme), v sodelovanju s partnerji ponudili že v letu 2018. 
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Projekti za otroke: 
 
8. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MEGA kviz strokovno pripravlja in organizira MKL, Pionirska, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje 
in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, 
namenjen je predvsem učencem 2. in 3. triletja devetletke. Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene 
tematske cikle; cikel v vsakem šolskem letu obsega pet sklopov.  
Kras skriva na površju in v podzemlju neprecenljive dragocenosti, ki sodijo v zakladnico naše naravne 
in kulturne dediščine. V šolskem letu 2017/2018 spoznavamo, kako je slovenski Kras zaslovel po 
vsem svetu in postal – kras. 
Kviz je dostopen na spletni strani www.megakviz.si, ki je v letu 2017 doživela celostno prenovo. 
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2016/2017 je potekal enajsti cikel (Naše veliko morje), s katerim smo zbrali 16.223 
rešitev. Za dvanajsti cikel, ki poteka v šolskem letu 2017/2018, bomo rešitve zbirali do 15. maja 2018. 
 
9. Poletavci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Sedmo leto izvedbe projekta nam je za počitniško branje uspelo navdušiti 673 Poletavcev med 
sedmim in dvanajstim letom, 20 izmed njih iz tujine (BIH, Berlin, OŠ Proseco/Italija). Skupaj s 
slovenskimi splošnimi knjižnicami (Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, 
Knjižnica Črnomelj, Knjižnica Dol pri Ljubljani, Knjižnica Logatec, Knjižnica Litija, Knjižnica Medvode, 
Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Knjižnica Šentjur, Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja Tržič, Ljudska knjižnica Metlika), ki so aktivno sodelovali v našem projektu, smo Poletavcem 
podelili 1.758 majic in priznanj. K sodelovanju smo privabili ljubljanske in okoliške osnovne šole, 
Knjigarno Konzorcij, Narodno galerijo in Narodni muzej Slovenije, Zavod za gluhe in naglušne 
Ljubljana, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, ter pridobili podporo številnih donatorjev. 
Omogočili smo oddajo izpolnjenih bralnih seznamov na domači spletni strani. Projekt smo zaključili s 
prireditvijo v Parku slovenske reformacije, kjer smo razdelili različne nagrade – darove donatorjev. 
Dogodka se je udeležilo več kot 400 obiskovalcev. Zaključne prireditve in slavnostne podelitve so 
potekale tudi v krajih ostalih sodelujočih knjižnic in v tujini.  
Doseženi cilji: 
Mladi bralci obiskujejo knjižnice tudi v poletnem času; večja izposoja otroških in mladinskih knjig v 
poletnih mesecih; aktivno sodelovanje s splošnimi knjižnicami in drugimi javnimi zavodi; pridobitev 
donatorjev; večji obisk spletne strani MKL; dvig bralne pismenosti med otroki. 
 
10. Literarni sprehodi po Ljubljani  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt je namenjen predšolskim otrokom ter otrokom v prvi triadi OŠ, v spremstvu odraslih. Sprehodi 
so potekali od maja do septembra 2017 (2 uri), udeležilo se jih je pet vrtčevskih skupin, ki imajo v 
svojem programu spoznavanje Ljubljane (skupaj 107 obiskovalcev). V letu 2017, ki je obeležilo 500-
letnico reformacije, smo bili posebej pozorni tudi na to vsebino. Sprehode organiziramo v sodelovanju 
s Trubarjevim antikvariatom, Knjigarno LGL in Trubarjevo hišo literature. Ker je izvedba delavnice 
odvisna od vremena, smo nekatere prestavili v naslednjo sezono. 
Doseženi cilji:  
Orientacija po mestu; predstavitev zgodovine stare Ljubljane, mladinskih knjižnih del, ki tematizirajo 
Ljubljano, izbranih poglavij iz literarne in kulturne zgodovine, ustvarjalcev, ki imajo na poti spominska 
obeležja, in različnih kulturnih ustanov in njihovega dela (MKL; Lutkovno gledališče Ljubljana; 
Knjigarna LGL; Trubarjev antikvariat; RTV Slovenija; ARS center, THL ...); izvedba pravljične in igralne 
ure v mestu.  
 
11. Lutkovna predstava Muca Copatarica in obuditev gledališča Beži 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Med leti 2001 in 2008 je v Knjižnici Bežigrad delovalo gledališče Beži, v katerem sta predstave 
ustvarjali sodelavki. Zaradi zmanjšanja sredstev za gostujoče predstave smo gledališče v letu 2017 
obudili in izvedli predstavo Muca Copatarica, ker smo v tem letu praznovali 60 let izida slikanice Ele 
Peroci: Muca Copatarica. Predstavo smo izvedli ob kulturnem prazniku in zaključku pravljičnih uric, 
gostovali smo v drugih knjižnicah v mreži MKL. 
Doseženi cilji:  
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Uspešno smo nadomestili manko lutkovnih predstav za otroke z lastno predstavo; zaposleni so 
predstavili in razvijali svoja znanja in sposobnosti ter se predstavili uporabnikom v drugačni vlogi; 
lutkovna predstava je nova oblika predstavitve literarnega dela. 
 
12. Multi–kul-praktik 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt smo v letu 2017 izvajali prvič. Namen projekta je, da se mladi seznanijo z drugimi kulturami, 
kulturno raznolikostjo in spodbujanjem kulturnega dialoga. Poudarek je na razvijanju strpnosti, 
spodbujanju spoštovanja drugih narodov, varovanju okolja, razvijanju nacionalne identitete in 
razvijanju sposobnosti lastnega kritičnega mišljenja. Dejavnosti potekajo v sodelovanju z različnimi 
osnovnimi in srednjimi šolami, fakultetami, kulturnimi in znanstvenimi inštitucijami oz. organizacijami, s 
poudarkom na interdisciplinarnem sodelovanju. V letu 2017 je bila za otroke od 9. do 14. leta 
poskusno izvedena delavnica stripa, in sicer v času trajanja festivala Bobri, saj je bila rdeča nit 
festivala večkulturnost. Sama delavnica je imela dva dela: otrokom je knjižničarka, poznavalka 
Francije in francoske kulture, predstavila Francijo; pod vodstvom striparja Andreja Štularja iz Zavoda 
Forum pa so spoznali osnove stripa in narativno tehniko. Otroci so si na podlagi predstavljenega 
izbrali temo in izdelovali kratke stripe, za konec je sledil še stripovski jamm-session 
(http://bobri.si/katalog-9-festivala-bobri.html#/78). Glede na dober odziv udeležencev in število 
zainteresiranih bomo z dejavnostmi za otroke nadaljevali tudi v letu 2018. 
Doseženi cilji: 
Seznanitev z drugo kulturo; spoznavanje kulturne raznolikosti in spodbujanje strpnosti; spodbujanje 
besednega in likovnega izražanja. 
 
13. Potujoča knjižnica na obisku 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Za učence nižjih razredov osnovne šole Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) smo oktobra 
2017 izvedli nov projekt Potujoča knjižnica na obisku. Za učence in učitelje smo izvedli ure pravljic in 
ustvarjalno delavnico. Učenci so izdelovali miniaturne knjige, v katere so risali in jih polepili z barvnimi 
nalepkami in okrasili z žigi. Zaposleni Potujoče knjižnice smo se preizkusili v znanju slovenskega 
znakovnega jezika in skupaj z otroki preživeli lep jesenski dan. V približno polurnih obiskih smo 
spoznali kar 8 skupin otrok z različnimi stopnjami oviranosti, na primer govorno-jezikovne motnje, 
gluhota in naglušnost, avtizem. Kar nekaj otrok zaključnih razredov osnovne šole ZGNL, ki ta dan niso 
bili v programu našega obiska, pa nas je po koncu programa obiskalo čisto samoiniciativno, ker jih je 
obisk bibliobusa na njihovem šolskem igrišču zelo pritegnil.  
Doseženi cilji: 
Predstavitev in promocija Potujoče knjižnice ter njenih postajališč; vključevanje specializiranih zavodov 
v izvedbo programov; vzpostavitev novega postajališča ZGNL v letu 2018, ki ga bomo obiskovali 
enkrat mesečno; zagotavljanje fonda knjig za ranljive skupine prebivalstva in dejavnosti za njihovo 
socializacijo.  
 
 
Projekti za mladostnike: 
 
14. NajPoletavci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Poletni bralni projekt smo nadgradili za mlade od trinajstega do šestnajstega leta. Izvedba projekta je 
sovpadala z izvedbo projekta Poletavci, podelitev majic in pohval ter žrebanje nagrad je bilo prav tako 
izvedeno na zaključni prireditvi v Parku slovenske reformacije. Za poletno branje smo navdušili 115 
NajPoletavcev (2016: 96), ki so med poletnimi počitnicami prebrali tri knjige, na spletni strani MKL 
oddali seznam prebranih knjig ter obrazložili, kdo izmed knjižnih junakov jih je najbolj navdušil. K 
sodelovanju v projektu smo povabili tudi tiste slovenske splošne knjižnice, ki že sodelujejo pri 
Poletavcih. Na povabilo so se odzvale Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica A.T. Linharta 
Radovljica, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec in Knjižnica Medvode. 
Doseženi cilji: 
Več obiska mladih bralcev v knjižnicah v poletnem času; mnenja mladih o prebranih knjigah; razvoj 
bralne pismenosti pri mladih; večja izposoja mladinskih knjig tudi v poletnih mesecih; pridobitev 
donatorjev; večji obisk spletne strani MKL. 
 
15. metaFORA – literarni natečaj kratke zgodbe  
Poročilo o izvajanju projekta: 
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MetaFORA je projekt za spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izražanja. Deluje kot poligon za 
uveljavljanje mladih avtorjev, saj ponuja možnost za izražanje kreativnosti s področja literarnega 
ustvarjanja. Natečaj, ki smo ga razpisali v sodelovanju s Knjižnicami grada Zagreba, je potekal od 15. 
novembra 2016 do 15. marca 2017. Namenjen je bil mladim, med 15. in 25. letom.  Na natečaj smo 
prejeli 41 zgodb, ki so sledile elementom fantastike, grozljivke, utopije ali ostalim razvojnim oblikam, ki 
segajo od pravljic do mitov in futurističnih zgodb. Zaključna prireditev in podelitev nagrad je potekala 
21. aprila 2017.  
Doseženi cilji:  
Spodbujanje mladih k branju, kreativnosti in ustvarjanju; pomoč in spodbujanje pri uveljavljanju mladih 
avtorjev. 
 
16. Literarno-fotografski natečaj »poHAIKUjmo skupaj!« 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Za mlade med 15. in 20. letom smo pripravili literarno-fotografski natečaj. Izvedli smo uvodno 
delavnico s priznano ustvarjalko haikujev, Alenko Zorman. V razpisu natečaja smo iskali najboljši 
komplet haikuja s pripadajočo fotografijo. Natečaj je potekal v februarju in marcu 2017, aprila je bila v 
preddverju Knjižnice Bežigrad pripravljena razstava prispevkov, na otvoritvi so bili razglašeni 
nagrajenci natečaja. Natečaj se je v letu 2018 pridružil natečajem v okviru MKL pod skupnim 
naslovom »Oddaj na natečaj v MKL«. 
Doseženi cilji:  
Spodbujanje mladih h kreativnemu pisanju haikujev in ustvarjanju fotografij; priložnost, da se mladi v 
pisanju tovrstne oblike poezije dodatno izobrazijo. 
 
17. Robinzonijada v informacijski džungli 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Spletni kviz za otroke in mladostnike od 9. do 15. leta spodbuja informacijsko pismenost s področja 
uporabe preverjenih virov podatkov ter informira otroke in mlade o bogatih referenčnih bazah, ki jih 
ustvarjamo slovenske knjižnice in so zbrane in dostopne na spletni strani MKL. V tretji sezoni kviza 
smo pripravili devet vprašalnikov in tri vmesna žrebanja, poimenovana Skriti Robinzon. Pri pripravi 
kvizov smo upoštevali kar nekaj predlogov, ki so nam jih podali udeleženci zaključne prireditve. 
Pripravili smo kviz na temo Plečnika, ob 60. obletnici arhitektove smrti, in kviz na temo Primoža 
Trubarja in reformacije, na željo reševalcev. V želji, da bi predstavili in promovirali dejavnosti in 
znamenitosti Mestne občine Ljubljana, smo v tej sezoni pripravili kviz, povezan z javnim zavodom 
Šport Ljubljana. V tretji sezoni kviza smo imeli 42 reševalcev, ki so skupaj prispevali kar 420 rešitev. 
Od 42 reševalcev, je bilo 26 deklet in 16 fantov. Glede na starost je bilo največ reševalcev starih 12 
let, teh je bilo sedem. V primerjavi s prejšnjima sezonama je letos število reševalcev upadlo, se je pa 
povečalo število reševanj. Na zaključni predstavitvi s podelitvijo nagrad se nam je pridružil izvrsten 
improvizatorski tandem iz Impromobile.  
Doseženi cilji: 
Število reševanj se je v primerjavi z letom prej povečalo; uspešno smo izvedli zaključno prireditev; 
ohranili smo nekaj donatorjev in pridobili novega partnerja. 
 
18. Medijska pismenost za mlade  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Namen projekta je ponuditi več različnih oblik dela, s katerimi bomo izobraževali in ozaveščali mlade o 
pomembnosti medijske pismenosti za vsakdanje življenje. V letu 2017 smo izvedli štiri dogodke: 
- Pogovor »O medijih, kulturi in neoliberalni družbi«: predstavili smo knjigo »Medijski pojmovnik za 

mlade« in spregovorili o vlogi javne televizije kot enega zadnjih branikov avtonomije medijev. 
- »Pogovor o alternativnih dejstvih«: obravnavali smo medijsko podobo ameriških predsedniških 

volitev 2016. 
- Razglasitev nagrajencev natečaja »Mlada filmska kritika« in pogovor o filmski kritiki. 
- Predavanje o »Literarnem novinarstvu in medijskem poročanju preko literaliziranega novinarskega 

besedila«.  
Doseženi cilji:  
Ozaveščanje mladih o pomembnosti medijske pismenosti in spodbujanje razvoja medijske pismenosti.  
 
19. Instrumentarij  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt smo v Programu dela 2017 imenovali »Izposodi si in zaigraj«, a je glede na vsebino 
primernejše širše poimenovanje Instrumentarij. Pridobili smo namenski prostor Avdioteko, ki je 
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predpogoj za izvajanje projekta in bo namenjen individualnemu glasbenemu opismenjevanju 
zaposlenih in uporabnikov. Opravili smo posvetovanje z oddelkom SPOK glede možnosti obdelave 
inštrumentov za izposojo. Trenutno je projekt v fazi zbiranja inštrumentov prek donacij partnerskih 
organizacij in zaposlenih v MKL. 
Doseženi cilji:  
Pridobitev prostora; določitev vsebine in dogovor o potencialnih izvajalcih; pregled idej za nakup 
inštrumentov in vsebin za izvajanje projekta (npr. delavnica za DJ …). 
 
Projekti za družine: 
 
20. Mini city – mini knjižnica 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2017 je prišla pobuda iz Mini City-ja po sodelovanju z MKL ob njihovi prenovi in širitvi prostorov 
v BTC-ju. Na nekaj skupnih sestankih smo ugotovili, da bi sodelovanje pomenilo prevelik finančni 
vložek, ki ga za leto 2017 nismo načrtovali, ter določeno kadrovsko obremenitev, ki prav tako ni bila 
izvedljiva. Pogovore o prisotnost MKL kot Mini knjižnice v Mini City-ju smo preložili, možnost 
sodelovanja tako ostaja še odprta. 
 
21. Knjigolov 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Namen projekta je iskanje založenega (napačno pospravljenega) gradiva v knjižnici, s čimer reševalci 
spoznavajo knjižnični red postavitve gradiva. V Knjižnici Prežihov Voranc smo ustanovili delovno 
skupino, ki je bila sestavljena iz knjižničnih delavcev sodelujočih knjižnic. Projekt smo prvič izvajali v 
letu 2017, zato je bilo potrebno najprej projekt vzpostaviti: zrisati smo morali zemljevide sodelujočih 
knjižnic, oblikovati logotip, napisati pravila, pripraviti promocijsko gradivo, narediti podstran na spletni 
strani MKL in poskrbeti za motivacijske nagrade. S projektom smo pričeli na dan slovenskih splošnih 
knjižnic (20. november). Pridobili smo tudi donatorja za motivacijske nagrade, ki jo udeleženec 
Knjigolova prejme vsakič, ko najde založeno gradivo. Dogovorili smo se tudi za glavno nagrado, v letu 
2018 bo to pomoč pri izdelavi modela in tiskanje na 3D tiskalniku v sodelovanju z Oddelkom za 
informatiko MKL. V enem mesecu je v projektu sodelovalo šest otrok. 
Doseženi cilji: 
Navajanje uporabnikov na postavitve knjižničnega gradiva na igriv način; družinsko obiskovanje 
knjižnic; promocija mreže MKL; promocija spletne strani MKL. 
 
22. Pravljična gibalnica  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Gibalnice so namenjene predšolskim otrokom in otrokom v prvem triletju OŠ ter njihovim odraslim 
spremljevalcem, ki obiskujejo KOŽ. Gibalnice so potekale vsak zadnji četrtek v mesecu na 
mladinskem oddelku KOŽ (igralnica), od januarja do decembra 2017. V letu 2017 smo izvedli šest 
gibalnic, ki so bile glede na omejitve (na delavnico lahko sprejmemo največ 15 odraslih in otrok 
skupaj), dobro obiskane, saj se jih je skupaj udeležil 101 obiskovalec.  
Doseženi cilji: 
Družinsko preživljanje prostega časa v knjižnici; povezovanje gibanja, igre in bibliopedagogike; 
posredovanje izbranega knjižničnega gradiva z mladinskega oddelka KOŽ; predstavitev knjižničnih 
storitev, ki so namenjene družinam.  
 
23. PoVEZana – cikel srečanj za mlade starše z dojenčki 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Cikel smo namenili novi ciljni skupini, staršem z najmlajšimi otroki (0–1 leto). V Knjižnici Bežigrad smo 
pripravili sklop osmih predavanj, namenjenih podpori mladim staršem, ki jim bodo pomagala pri 
spoprijemanju z njihovim spremenjenim vsakdanom. Na vsa srečanja so vabljeni starši skupaj z otroki. 
Srečanja potekajo dvakrat mesečno v dopoldanskem času. Projekt smo izvajali od oktobra 2016 do 
februarja 2017. Dve predavanji so izvedle knjižničarke, z namenom predstaviti knjižnico, gradivo in 
pomen branja. Projekt je dobil enotno grafično podobo in bil ciljno oglaševan. 
Doseženi cilji: 
Knjižnico smo predstavili novi ciljni skupini uporabnikov, staršem z najmlajšimi otroki; pripravili smo jim 
sklop tem, ki jih sicer ne bi mogli spoznati na enem mestu.  
 
24. Prepletimo zimo 
Poročilo o izvajanju projekta: 
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Od oktobra 2016 do marca 2017 smo izvajali projekt Prepletimo zimo, s katerim smo želeli povezati 
bralce in zaposlene v okviru spominske zbirke Kristine Brenkove v Knjižnici Bežigrad. Zbrali smo več 
kot 200 kvadratkov, iz katerih smo naredili odejo. Pripravili smo več delavnic pletenja in kvačkanja, za 
odrasle, otroke in družine. V knjižnici smo pripravili kotičke z materialom za pletenje. Projekt smo 
zaključili z dvema pripovedovalskima večeroma. 
Doseženi cilji: 
V knjižnici smo vzpostavili kreativnico, s katero smo povezali vse generacije uporabnikov; ustvarili smo 
skupnost uporabnikov in zaposlenih; znanja in izkušnje so predajali tudi uporabniki. 
 
25. Family Literacy Works! 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Med partnerji dvoletnega projekta Family Literacy Works! (program Erasmus+, KA2: Strateška 
partnerstva) je tudi Mestna knjižnica Kranj, poleg nje pa še pet partnerjev (splošna knjižnica, nevladna 
organizacija, šola in dve zasebni podjetji): Asociatia Learn&Vision (Romunija) – koordinator, Training 
Center CES (Makedonija), Biblioteca Judenteana Octavian Goga (Romunija), Eurocentar Obuchenie i 
Partnerstvo 21 (Bolgarija) in Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria (Portugalska). V letu 
2017 sta potekali prvi dve fazi projekta in priprava na tretjo fazo. V prvi fazi je bila pripravljena 
primerjalna analiza praks družinske pismenosti v posameznih državah. V drugi fazi je z Mestno 
knjižnico Kranj sodelovala kot pridruženi partner MKL, in sicer pri definiranju ključnih kompetenc in 
izdelavi modela poklicnega profila moderatorja družinske pismenosti. Pri pripravi tretje faze je MKL 
sodelovala pri razvoju programa usposabljanja moderatorjev družinske pismenosti. 
Doseženi cilji: 
Oblikovana je bila anketa za preverjanje ključnih kompetenc moderatorjev družinske pismenosti in 
izdelan model poklicnega profila moderatorja družinske pismenosti; pripravili smo del priročnika 
usposabljanja za moderatorje – za področje družinske pismenosti. 
 
26. Pravice živali 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V sodelovanju z različnimi ustanovami (Zavod za gozdove RS s projektoma EU: Life Dinalp bear in 
Life Lynx, Fakulteta za biologijo, Kinološka zveza Slovenije, društva proti mučenju živali, zavetišča za 
živali, Veterinarska uprava RS, Društvo Morigenos, neformalna društva) smo pripravili vrsto strokovnih 
predavanj, pogovornih večerov, izobraževalnih delavnic, filmskih projekcij in razstav, ki so poudarjali 
pomen osveščanja in humanega odnosa do živali. Tovrstna ozaveščenost in pozitiven odnos do živali 
ter kultiviranost in urejenost institucionalne zaščite in zakonodaje je pokazatelj kulturne ravni 
posameznega družbenega okolja. V jesenskem delu leta smo pripravili 15 tovrstnih dogodkov in glede 
na pozitivne odzive uporabnikov bomo projekt nadaljevali tudi v letu 2018. 
Doseženi cilji:  
Poudariti pomen pozitivnega odnosa do živali in doseganje EU standardov tega družbenega 
segmenta; ozaveščati o pomembnosti institucionalne zaščite in zakonodaje, ki ureja področje zaščite 
živali; ozaveščati o pomembnosti ohranjanja naravne dediščine in okolja; promocija knjižničnega 
gradiva. 
 
27. Knjižnica ob vodi 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt je v letu 2017 potekal že drugič, in sicer smo v poletnih mesecih, od junija do septembra, 
obiskovalcem dveh ljubljanskih kopališč (Kolezija in Kodeljevo) ter Hiše športa, ki delujejo v sklopu 
zavoda Šport Ljubljana, omogočili branje kakovostnih leposlovnih romanov. Na voljo je bilo približno 
600 enot gradiva na treh knjižnih vozičkih, ki smo jih skrbno izbrali med darovi in izločenimi gradivi iz 
knjižnične zbirke MKL, in jih tudi redno tedensko dopolnjevali z novimi gradivi ter promocijskim 
gradivom MKL za vse ciljne skupine (družine, otroke, mladostnike, odrasle in starejše bralce). 
Obiskovalci so si knjige lahko izposojali vsak dan, brezplačno in brez članske izkaznice, v času 
odprtosti bazenov in Hiše športa. Knjižni vozički so bili na določenem in označenem mestu. Prvič smo 
poskusno izvajali tudi ustvarjalne delavnice in ure pravljic s pomočjo dveh prostovoljk. Obisk otrok 
sicer ni bil velik, zato bomo v prihodnje razmislili, če z njimi nadaljujemo tudi v prihodnjem letu. 
Med obiskovalci kopališč je storitev dobro sprejeta, na sproščen način jih opozarjamo na pestro 
knjižnično dejavnost, ki poteka v njihovem lokalnem okolju. 
Doseženi cilji: 
MKL svoje dejavnosti širi v ljubljanske mestne parke, ulice in druge zanimive mestne točke, kjer 
meščani knjižnice ne bi pričakovali; s Knjižnico ob vodi smo tako opozarjali potencialne uporabnike 
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knjižnic na pomembnost branja, obiskovanja knjižnice ter možnosti uporabe različnih storitev in 
dejavnosti MKL. 
 
28. Knjižnica na vrtu (Knjižnica Glinškova ploščad) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt smo izvedli v okviru finančnih in kadrovskih zmožnosti. V poletnem času smo na vrtu postavili 
čitalnico in bralnico. Uporabniki so lahko izbirali med gradivom iz Mini bukvarne. Najmlajši so se igrali 
z igračami. Dokup primerne opreme smo prestavili v leto 2018, ko projekt prehaja v redno dejavnost, 
ki jo bomo še širili in nadgrajevali. 
Doseženi cilji: 
Vrt smo aktivirali za uporabo in bralci so novost hitro sprejeli; vrt postaja prostor za druženje v poletnih 
mesecih; v knjižnico vstopajo tudi mimoidoči. 
 
29. Popoldan s knjižnico 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Izvedli smo pet enodnevnih promocijskih dogodkov v vseh knjižnicah (Knjižnica Bežigrad, Knjižnica 
Črnuče, Knjižnica Savsko naselje, Knjižnica dr. France Škerl in Knjižnica Glinškova ploščad). Vsaka 
knjižnica se je en dan v letu predstavila na zunanjih površinah v bližini knjižnice. Prebivalce smo 
opozorili na našo dejavnost, povabili k obisku, predstavili redno delo ter pripravili sklop prireditev in 
dejavnosti za različne cilje skupine. V sklopu prireditve smo obiskovalce opozorili na gradivo, 
dejavnosti ter posebnosti vsake knjižnice. Pri organizaciji popoldnevov smo se aktivno povezali s 
Četrtnimi skupnostmi, ustanovami, društvi in posamezniki iz lokalnega okolja. Dejavnost postaja del 
rednega programa knjižnic. 
Doseženi cilji:  
Ob pripravah vseh prireditev smo navezali nove stike v lokalnem okolju, povezali deležnike, 
promovirali knjižnico in njene dejavnosti; postali smo bolj prepoznavni v lokalnem okolju. 
 
 
Projekti za odrasle: 
 
30. Mesto bere  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mesto bere je projekt za promocijo kakovostnega branja, ki ga izvajamo v mreži knjižnic MKL. Projekt 
vodimo v SDU v sodelovanju s kolegi iz knjižnic. V šesti sezoni bralnega projekta je bila v ospredju 
literatura Južne in Srednje Amerike. Na seznam knjig smo uvrstili 60 knjižnih naslovov in zbirke 
poezije treh Nobelovih nagrajencev za literaturo (Neruda, Paz, Mistral). Z bralnim delom projekta smo 
začeli na Ta veseli dan kulture, 3. 12. 2016, in ga zaključili 3. 5. 2017. Zaključek projekta smo ponovno 
pripravili na Stritarjevi ulici v Ljubljani ob dnevu MKL, 16. 6. 2017. Število sodelujočih bralcev se je tudi 
v petem letu povečalo – v projektu je sodelovalo 332 bralcev (2016: 274), ki so skupaj napisali in 
oddali 2.217 (2016: 1.992) mnenj o prebranih knjigah. Uvedli smo tudi kakovostni vidik oddanih mnenj 
bralcev (literarna sporočilnost, jezikovna spretnost, izvirnost poslanih mnenj), ki smo jih nagradili s 
knjižnimi nagradami (donacija Založba Modrijan). Ob branju smo organizirali tudi multimedijska 
predavanja o literaturi s seznama knjig in okroglo mizo o južnoameriški literaturi in kulturi. Glavna 
partnerja pri projektu sta Bohinj Park Eco hotel in Mladinska knjiga, Knjigarna Konzorcij. 
Doseženi cilji: 
Promocija kakovostnega branja; cikel bralnih projektov trajnega značaja; povečanje izposoje 
kakovostnega gradiva; aktualizacija posameznih literatur in književnosti. 
 
31. Slovanski bralni projekt – promocija leposlovnih prevodov iz slovanskih jezikov 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Med 1. in 31. 10. 2017 smo v MKL izvedli slovanski bralni projekt z naslovom »Preko Karlovega mostu 
do Varšave«, ki je bil namenjen promociji sodobnega slovanskega leposlovja. Uporabnikom knjižnic 
MKL smo na posebnem knjižnem stojalu ponudili izbor 19 kvalitetnih romanov poljskih, čeških in 
slovaških avtorjev in avtoric. Projekt smo promovirali s plakati in knjižnimi kazalkami, na katerih je bil 
natisnjen seznam knjig. Z izposojo dveh naslovov iz seznama so lahko uporabniki sodelovali v 
nagradnem žrebanju. 27. 10. 2017 smo v okviru projekta organizirali literarni večer z naslovom »Od 
izvirnika do prevoda«, na katerem sta se prevajalka češke in poljske literature Tatjana Jamnik in 
literarni komparativist dr. Iztok Osojnik pogovarjala o svoji bralski in prevajalski izkušnji s slovanskimi 
literaturami. Na večeru je predstavnica Foruma slovanskih kultur direktorici MKL poklonila pet knjig iz 
zbirke 100 romanov za nagradno žrebanje. V projektu je sodelovalo 51 uporabnikov iz vseh območnih 
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enot. Žrebanje ni bilo javno, izvedli smo ga 8. 11. 2017 v Slovanski knjižnici. Petim dobitnikom smo 
knjižne nagrade poslali v domače knjižnice, kjer so jih prevzeli. Del spremljevalnega programa 
bralnega projekta so bile brezplačne delavnice poljskega jezika, ki jih je v Knjižnici Otona Župančiča 
izvedla sodelavka Foruma slovanskih kultur. 
Doseženi cilji: 
Čeprav je pri žrebanju sodelovalo le 51 uporabnikov, si je razstavljeno gradivo izposodilo veliko več 
obiskovalcev naših knjižnic; vsaj deloma smo prispevali k spodbujanju bralne kulture in pismenosti in 
nekoliko povečali izposojo kakovostnejšega gradiva manj znanih in branih nacionalnih književnosti, ki 
so v Sloveniji zastopane z zbirko visoko kvalitetnih prevodov; zastavljene cilje bomo v celoti dosegli v 
nekaj letih. 
 
32. Borza zdravja 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Splošne knjižnice so naravno okolje za podporo zdravstveni pismenosti, saj promovirajo izobraževanje 
za splošno javnost in nudijo svojim uporabnikom prost dostop do znanja, knjižničarji pa uživajo visoko 
stopnjo zaupanja pri uporabnikih in so visoko informacijsko pismeni. MKL razvija nov servis, ki 
vključuje že obstoječe aktivnosti: zdravstveni kotiček v KOŽ (promocijske brošure in letaki, merjenje 
krvnega tlaka in sladkorja, informacije o pomembnih datumih s področja zdravja) in e-Zdravje na 
spletni strani MKL (z e-zdravjem so povezana tudi izobraževanja za uporabnike in zaposlene). Za 
dosego strateških ciljev knjižnica pripravlja različne smernice, Smernice za Borzo zdravja bodo 
pripravljene v začetku leta 2018 in bodo vključevale procese v notranjem okolju knjižnice (načrtovanje, 
organiziranje in vrednotenje aktivnosti na področju zdravja v MKL) in zunanjem okolju, ki ga 
predstavlja lokalna skupnost (posredovanje zdravstvenih informacij in zdravstveno opismenjevanje: 
zbirka, dogodki, izobraževanje, promocija). V letu 2017 so bile opravljene raziskave na področju 
definicije zdravstvene pismenosti, vloge, ki jo imajo splošne knjižnice, potreb uporabnikov knjižnice, 
kompetenc knjižničnega osebja, praks v splošnih knjižnicah (tujina, Slovenija) in analize obstoječih 
storitev v MKL. 
Doseženi cilji: 
Opravljene so bile raziskave in analiza obstoječega stanja kot osnova za pripravo Smernic za 
delovanje Borze zdravja. 
 
33. Od daleč – domov 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt smo začeli izvajati v letu 2016, kot odgovor na migracijski tok beguncev in veliko število 
prosilcev za azil v dveh območnih enotah, Knjižnici Prežihov Voranc in Knjižnici Otona Župančiča.  
Knjižnica Otona Župančiča: v sklopu projekta smo za to ciljno skupino pripravili nabor storitev, kot je 
brezplačen vpis/članstvo (z možnostjo izposoje največ enega gradiva), brezplačna kartica Urbana, 
osnovne informacije v tujem jeziku (angleški, arabski, farsi, urdu, paštu), nakup in dokup gradiva za 
učenje slovenščine kot drugega tujega jezika ter pridobivanje tujejezičnega gradiva iz jezikov 
Arabskega polotoka in Afrike (s pomočjo društva Humanitas). V računalniški učilnici KOŽ se je v letu 
2017 redno ali občasno s pomočjo prostovoljcev učilo slovenščine in angleščine 16 prosilcev za azil. 
20. 12. 2017 je na potopisnem večeru o Iranu svoje izkušnje pripovedoval fant iz Irana.  
V Knjižnici Prežihov Voranc: še naprej smo nudili prostor za izvajanje učne pomoči prosilcem za azil, 
kar organiziramo v sodelovanju s Slovensko filantropijo. V sodelovanju z Azilnim domom smo želeli v 
Knjižnici Prežihov Voranc organizirati Turški večer. Tik pred izvedbo se nastopajoči zaradi političnih 
razmer v svoji domovini niso želeli javno izpostaviti in smo prireditev odpovedali. 
Doseženi cilji: 
Migranti, ki so ostali, so postali redni uporabniki MKL in so v znanju slovenščine ter pri integraciji v 
slovenski kulturni prostor zelo napredovali; migranti so se začeli aktivno vključevati v pripravo 
dogodkov v knjižnici. 
 
34. Svet med nami 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V projektu »Svet med nami/World among us« vsako leto izvedemo teden prireditvenih in 
izobraževalnih dogodkov, posvečenih kulturi posameznih držav. V preteklih letih smo gostili Grčijo, 
Japonsko, Španijo, Indijo, Kitajsko in Francijo. V letu 2017 pa smo v sodelovanju z Veleposlaništvom 
Republike Irske predstavili Teden irske kulture. V tedenskem ciklusu smo predstavili vrsto literarnih 
dogodkov, strokovnih predavanj, knjižnih razstav in dogodkov za otroke. V sodelovanju z Ministrstvom 
za kulturo Republike Irske, ki nam je omogočilo brezplačne filmske projekcije, smo predstavili bogat 
filmski program igranih in dokumentarnih filmov. Na knjižnih razstavah smo predstavili 
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najpomembnejše klasike irske literature ter promovirali strokovno literaturo in neknjižno gradivo o Irski, 
ki ga imamo v svojih zbirkah. Skupaj je bilo izvedenih 52 dogodkov. Pri organizaciji dogodkov smo 
sodelovali s Filozofsko fakulteto, Oddelkom za anglistiko in amerikanistiko, ter s pomočjo 
Veleposlaništva Republike Irske gostili tudi nekaj pomembnih irskih avtorjev in strokovnjakov za irsko 
literaturo, kot so John McCourt, Aidan O'Malley in Neil McCarthy. Ob otvoritvi tedna smo pripravili tudi 
koncert irske tradicionalne glasbe. 
Izdana je bila programska brošura, v nakladi 3.000 izvodov. 
Doseženi cilji:  
Obširna in bogata predstavitev irske kulture; kulturno zbliževanje, sodelovanje, premagovanje 
kulturnih, rasnih razlik in predsodkov; promocija gradiva. 
 
35. Razvoj Ljubljane 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Namen projekta je skozi daljše obdobje oblikovati nabor digitalnih zbirk, ki prikazujejo razvoj Ljubljane, 
njenih izstopajočih točk in posebnih lokacij ter razvoj njene infrastrukture. V letu 2017 smo na portalu 
Kamra v okviru projekta načrtovali objavo digitalne zbirke Promet v slovenski prestolnici skozi 20. 
stoletje. Zbirka je bila v veliki meri pripravljena in vnesena na portal do konca leta 2017, vendar je bila 
njena objava zaradi objektivnih razlogov (nepopolnega nabora gradiva ter prioritetnega obravnavanja 
projekta o Znamenitih ljubljanskih županih) prestavljena v začetek leta 2018.  
Doseženi cilji: 
Predstavitev razvoja dela ljubljanske infrastrukture širši javnosti; sodelovanje s sorodnimi ustanovami 
je že doseženo.  
 
36. Znameniti ljubljanski župani 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Nadaljevali smo s pripravo digitalnih zbirk o znamenitih ljubljanskih županih, pri čemer smo uporabili 
gradivo iz obsežnega fonda Slovanske knjižnice, pri pridobivanju slikovnega materiala pa smo se 
obrnili tudi na druge javne zavode s področja kulture, predvsem na Zgodovinski arhiv Ljubljane. V letu 
2017 smo na portalu Kamra https://www.kamra.si/ v okviru projekta »Znameniti ljubljanski župani« 
objavili šest digitalnih zbirk. Promovirali smo jih na družbenih omrežjih MKL in na Kamri, zbirke so na 
Kamri solidno obiskane. 
Doseženi cilji: 
Objava šestih digitalnih zbirk z gradivom iz nabora vsebin fonda Slovanske knjižnice; promocija 
ljubljanske zgodovine širši javnosti; krepitev sodelovanja z drugimi deležniki na področju kulture. 
 
37. Digitalizacija dragocenega gradiva do leta 1800 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V MKL že vrsto let izvajamo projekte digitalizacije gradiv iz lastnih fondov, ki predstavljajo lokalno, 
regionalno in nacionalno pomembne vsebine. V letu 2017 smo uspeli sredstva za izvedbo projektov 
digitalizacije zagotoviti iz sredstev Ministrstva za kulturo. Digitalizirali smo publikacije v slovenskem 
jeziku do leta 1800, ki predstavljajo dragocenosti nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega pomena. 
Projekt smo dopolnili s publikacijami – kulturnimi spomeniki, ki se vsebinsko ožje navezujejo na 
Ljubljano, oziroma njeno zgodovino (dragocenosti, pomembne za zgodovino in domoznanstvo 
Ljubljane ali Slovenije nasploh), do leta 1800, vključno z neslovenskimi publikacijami, večinoma 
nemškimi, natisnjenimi v Ljubljani. Za vse gradivo smo v sodelovanju s strokovno službo pri NUK v 
skladu s strokovnimi smernicami pripravili tehnično dokumentacijo za potrebe izvedbe digitalizacije, ki 
smo jo izvedli s pomočjo zunanjih izvajalcev. Gradivo je v celoti objavljeno na portalu dLib.si. Poseben 
dogovor z nosilci avtorske pravice o prenosu avtorskih pravic za objavo ni bil potreben, saj je gradivo 
starejšega datuma. Skupno smo digitalizirali 29.500 strani gradiva, večinoma formata A4, v 
slovenščini, tudi bohoričici, in nemščini, večinoma nemški gotici. 
Doseženi cilji: 
Z digitalizacijo smo omogočili javni dostop v e-obliki do zbirke redkih in dragocenejših publikacij, ki 
predstavljajo knjižne kulturne spomenike in jih hranimo v fondih Slovanske knjižnice; dopolnili smo 
zbirko vsebin, ki se navezujejo na zgodovino ljubljanskega območja in širše krajine. 
 
 
Ostali projekti:  
 
Projekt ICORN (projekt izven rednega programa MKL) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
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Mestna občina Ljubljana je v letu 2011 vstopila v Mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane 
pisatelje (ICORN) in se zavezala, da bo nudila zatočišče pisateljem, ki so v svojih državah preganjani 
zaradi svojega literarnega in političnega delovanja. MKL pri projektu sodeluje kot štipenditor in s tem v 
svojo dejavnost vključuje sodelovanje z gostujočimi pisatelji iz mreže ICORN. Namen štipendij je 
spodbujanje ustvarjanja in zagotavljanje pogojev za delo in življenje preganjanim pisateljem, ki jih za 
gostovanje v Ljubljani predlaga mednarodna mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN. V 
letu 2015 se je zaključilo bivanje v Ljubljani za preganjanega etiopskega pisatelja Girma Tesfaw 
Fantaye. MKL je po njegovem odhodu organizirala izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju, 
namenjenem preganjanim pisateljem, in ga uredila za prihod naslednjega avtorja iz Iraka. 
Doseženi cilji: 
V letu 2017 je MKL na osnovi posebnih sredstev MOL štipendirala in s tem omogočila nemoteno delo 
za preganjanega pisatelja iz Iraka, Sameerja Abdullaha Sayegha. 
 
 

5.7 Sodelovanje in promocija 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju sodelovanja in promocije 
- MKL je sodelovala z ustanoviteljem MOL in občinami pogodbenimi partnericam pri zagotavljanju 

optimalnega delovanja knjižnic, pri posredovanju domoznanskega gradiva in organizaciji skupnih 
prireditev. 

- MKL je sodelovala z vrtci in šolami pri promociji branja, povezovala se je s kulturnimi ustanovami 
pri pripravi vsebin za regijski domoznanski portal Kamra. 

- V letu 2017 beležimo šest prijav na nacionalne in mednarodne razpise; prek projektov knjižnica 
vstopa v različna partnerstva, in sicer tako, da v že obstoječa partnerstva vključuje svoje vrednote 
in poslanstvo ali pa da sama sistematično gradi nova partnerstva.  

- Z organizacijo predstavitve novosti April v MKL 2017 – MKL inovativno za vas smo še dodatno 
odprli knjižnico navzven. 

- Promocija knjižnice prek medijev je bila v letu 2017 zelo uspešna (302 objav in prispevkov, 279 
objav in prispevkov v letu 2016). Potencialne uporabnike smo v knjižnico privabljali s številnimi 
odmevnimi prireditvami, za posredovanje informacij in komunikacijo z uporabniki uporabljamo 
spletno stran. 

- Uspešno komunikaciramo in sodelujemo z uporabniki prek družbenih omrežij (7.415 sledilcev).  
- Storitve in projekte MKL smo promovirali na različnih sejmih, dogodkih in strokovnih srečanjih. 
- Nadgradili smo možnost obveščanja o dogodkih po elektronski pošti prek e-napovednika, kjer si 

uporabniki sami izberejo vrsto in kraj dogodkov, ki jih zanimajo. 
- Promocija knjižnice pod skupnim naslovom »Povsod v mestu«, ki se odvija izven fizičnega 

prostora knjižnice (Knjižnica ob vodi, Knjižnica na vrtu, Popoldan s knjižnico, Knjižnica na 
pločniku). 

- Oblikovanje različnega promocijskega gradiva in izdelkov. 
- Oblikovana so bila številna promocijska gradiva za različne dejavnosti knjižnice, prireditve, 

predstavitve in projekte (oblikovalka MKL). 
- Izdaja katalogov, priročnikov, domoznanske serijske publikacije in razvoj blagovnih znamk MKL.  
- Za različne projekte je MKL načrtno pridobivala sponzorje. 
- Organizirano smo obveščali medije – izvajanje aktivnosti na podlagi letnega načrta promocije 

2017. 
 
 

Kazalnik 2016 2017 
Število skupnih projektov, dogodkov in dejavnosti 85 82
Število posebnih marketinških akcij 9 8

 
 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2016 in 2017: 
MKL uspešno prek sodelovanja z drugimi deležniki v lokalnem okolju ohranja svojo prepoznavnost v 
Ljubljani in okoliških občinah ter ostaja za druge še vedno kredibilen partner. 
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Sodelovanje 
 
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2017 vzpostavila različne oblike sodelovanja s 774 (v letu 2017 
smo sodelovali tudi še s 388 založbami in knjigotržci) organizacijami, podjetji, združenji, društvi in 
posamezniki (775 v letu 2016). (Podroben pregled sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov 
je podan v PRILOGI 17): 
‐ sodelovanje z ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana, četrtnimi skupnostmi MOL in župani drugih 

občin, pogodbenih partneric; 
‐ sodelovanje z javnimi zavodi in javnimi podjetji v Ljubljani; 
‐ sodelovanje s Centrom za razvoj knjižničarstva pri NUK, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport, JAK, s knjižnicami v Ljubljani, osrednjeslovenski regiji in drugod po 
Sloveniji, z Združenjem SK Slovenije, DBL, ZBDS, Sekcijami pri ZBDS in Bralnim društvom 
Slovenije, Pedagoško in Filozofsko fakulteto (Oddelkom za biblikotekarstvo, informacijsko znanost 
in knjigarstvo); 

‐ strokovno sodelovanje s šolskimi knjižničarji, kot tudi z ostalimi v knjižničnem informacijskem 
sistemu v Sloveniji. S šolskimi knjižnicami in šolami ter splošnimi knjižnicami sodelujemo še 
posebej v sklopu strokovnih izobraževanj Strokovne srede, Slovenskega knjižnično-muzejskega 
MEGA kviza in projekta Rastem s knjigo; 

‐ sodelovanje z vrtci (Ciciuhec); 
‐ sodelovanje s številnimi ustanovami, ki deluejo na prodročju kulture: z muzeji, galerijami, 

glasbenimi ustanovami, arhivi, društvi; 
‐ sodelovanje knjižnic in servisov (Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje) z 

različnimi subjekti na lokalni (CDI Univerzum, Glotta Nova, Cene Štupar) in nacionalni ravni (ACS), 
ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem in vseživljenjskim učenjem odraslih;  

‐ sodelovanje z ustanovami, ki skrbijo za starejše, in sodelovanje z ustanovami, ki so namenjene 
ljudem s posebnimi potrebami; 

‐ sodelovanje na različnih sejmih, festivalih, bazarjih: Sejem Informativa, Kulturni bazar, Festival za 
tretje življenjsko obdobje, Knjižni sejem, Festival Bobri; 

‐ sodelovanje območnih enot in krajevnih knjižnic s četrtnimi skupnostmi MOL in z občinami 
ustanoviteljicami; 

‐ sodelovanje krajevnih knjižnic z občinskimi kulturnimi, turističnimi in športnimi društvi ter 
sodelovanje na lokalnih prireditvah. 

 
Mednarodno sodelovanje  
- Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi splošnimi knjižnicami (Luisenbad, Berlin; Knjižnica 

Il était une fois, Luksemburg); 
- sodelovanje s Shanghai City Library (letno nam daruje okoli 150 knjig); 
- sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba (v letu 2015 pripravljen dogovor o sodelovanju) in 

Hrvatskim centrom za dječju knjigu; 
- sodelovanje z Učiteljskim fakultetom Sveučilišta v Zagrebu; 
- sodelovanje z IBBY (Generalni sekretariat v Baslu) prek Slovenske sekcije IBBY (Pionirska – 

center za mladinsko književnost in knjižničarstvo tudi sodeluje skupaj s Slovensko sekcijo IBBY pri 
pripravi kandidatur slovenskih avtorjev s področja mladinske književnosti za mednarodne nagrade: 
Andersenova nagrada, ALMA, Častna lista IBBY idr.); 

- sodelovanje z BNF Centre national de la literature pour la jeunesse La Joie par les livres, Clamart: 
posredovanje informacij s področja slovenske mladinske književnosti; 

- sodelovanje z IJB München; 
- sodelovanje z Univerzo v Celovcu, Inštitutom za slavistiko;  
- povezovanje s tujimi predstavništvi v Sloveniji (Svet med nami / World among us); 
- Slovanska knjižnica si izmenjuje gradivo s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v Pragi 

(Slovanska knihovna) tri do štirikrat na leto; 
- sodelovanje z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov Ruslo (cikel ruskega filma); 
- Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS) je slovenski predstavnik v mreži 

Euroguidance, ki povezuje različne sisteme poklicnega svetovanja v evropsko mrežo svetovalnih 
centrov. V okviru študijskega obiska Academia je NCIPS vključil v projekt tudi Borzo dela MKL, ki 
organizira vodeno predstavitev servisov MKL za tuje poklicne svetovalce;  

- sodelovanje v projektu Forum Naple (National Authorities on Public Libraries in Europe) v 
programu sestrskih knjižnic: Regijska knjižnica iz Kaunasa (Litva) in Regijska knjižnica iz Krakova 
(Poljska);  
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- sodelovanje kot pridruženi partner Mestne knjižnice Kranj v evropskem projektu (Erasmus+ –  
strateška partnerstva) družinske pismenosti »Family Literacy Works!«; 

- sodelovanje v projektu Dublin Literary Award z vsakoletnim predlogom v angleščino prevedenega 
slovenskega romana za nagrado; 

- obiski in ogledi knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev in strokovnjakov z drugih področij: 
študenti in profesorji Univerze iz Brna (50); vodstvo Shanghai Library (5), vodstvo National Central 
Library Taiwan (2), vodstvo Knjižnice Rudomina iz Rusije (5) in vodstvo Capital Library of China 
(4); 

- Mestna knjižnica Ljubljana je članica IFLA (International Federation of Library Associations); 
- MKL je članica dveh mednarodnih bibliofilskih društev: Miniature book society, San Diego, 

California, ZDA, in Sammlerkreis miniaturbuch e.V. Stuttgart, Nemčija. 
 
Promocija knjižnice 
 
Osnovni namen promocije je seznanjanje uporabnikov s knjižnično zbirko in storitvami.  
 
Z različnimi promocijskimi aktivnostmi in načrtnim komuniciranjem želimo pri različnih ciljnih skupinah 
vzbuditi zavedanje o branju, storitvah in možnostih za izobraževanje, ki jih uporabnikom ponuja 
knjižnica. 
 
Komuniciranje z mediji in obveščanje uporabnikov 
 
V času od 1. 1. do 31. 12. 2017 smo zabeležili 302 (2016: 279) prispevka o MKL v tiskanih, radijskih, 
televizijskih in spletnih medijih ter omogočili 16 snemanj v prostorih knjižnic. 
 
Izvedli smo 2 oglaševalski akciji: za bralni projekt Mesto bere s plakati TAM-TAM in radijski oglas na 
Radiu Ekspres. 
 
Uporabnike smo redno obveščali o prireditvah, strokovnih novostih in dejavnostih s plakati in 
zgibankami, na portalu knjižnice, preko spletne storitve Moja knjižnica ter v časopisnih in spletnih 
napovednikih. 
 
Dogodke in ostale storitve smo promovirali tudi na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Youtube in 
Instagram. 
 
Redno sodelujemo z MOL, saj na spletni strani občine in njihovem FB profilu oglašujemo naše 
največje dogodke, prav tako samostojno objavljamo napovedi dogodkov tudi na digitalnih zaslonih 
LPP. 
 
Obveščanje o dogodkih poteka redno, čeprav v manjšem obsegu (zaradi uredniške politike) v vseh 
pomembnejših časnikih in internetnih medijih: Delo – Ljubljana, Dnevnik – Scena, Ljubljana, Nedelo, 
Eljubljana.si, napovednik.com, MMC RTV Slovenija – Prireditve.info, Portal Planet siol.net, Senior.info, 
Svet in ljudje, Bansi.si, Kam v Ljubljani, Kralji ulice in Lublanske novice. 
 
Pričeli smo tudi z rednimi objavami člankov v glasilu Ljubljana, ki jih glede na temo pripravljajo vodje 
prireditev in projektov, ter mesečna obveščanja o glavnih dogodkih v okviru naziva Ljubljana: mesto 
literature. V Bukli imamo svojo redno mesečno rubriko. 
 
Sodelavci iz krajevnih knjižnic redno objavljajo članke in napovedi prireditev knjižnic v lokalnih 
občinskih glasilih: Ljubljana – glasilo MOL, Mostiščar (Občina Ig), Glasnik (Občina Škofljica), Naš 
časopis (Občina Vrhnika), Kopitarjev glas (Občina Vodice), Trobla (občina Velike Lašče). 
  
 
Med uporabniki smo aktivno promovirali naslednje storitve in projekte: 
˗ Otroke, ki aktivno obiskujejo ure pravljic, nagradimo s priznanji in magnetki s podobo lisičke, s 

katerimi smo obdarovali najzvestejše obiskovalce. Za sodelovanje v projektu Ciciuhec smo 
vrtčevskim otrokom podarili medalje. 

˗ Oblikovali smo celostno podobo bralnega projekta Mesto bere s plakati, kazalkami, zgibankami in 
magnetki. Prav tako smo za oglaševanje Mesta bere izdelali pasico za e-podpis, promocijska 
gradiva za knjigarno Konzorcij ter oglas TAM-TAM po Ljubljani. 
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˗ V projektu Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci smo otroke obdarili z majicami z napisom 
projekta in priznanji. 

˗ Izdelava plakatov in kazalk za promocijo storitve Knjižnica ob vodi. 
˗ Pripravili smo papirnate vrečke za počitniško branje Maček v žaklju, kazalke z različnimi motivi, 

vabila na različne prireditve in otvoritve ter elektronsko in tiskano novoletno voščilo. 
˗ Izdelali smo svetlobni napis nad vhodom v Knjižnico Otona Župančiča in v pasaži vhoda v KOŽ, 

ter zunanjo tablo za Knjižnico Zalog. 
˗ Oblikovali smo nove motive bombažnih vrečk, ovratne trakove in skodelice MKL. 
˗ Izdelali smo nalepke na promocijskem kolesu za promocijo knjižnice na ulici. 
˗ Za Knjižnico Šiška smo oblikovali manjšo razstavo fotografij s Krakovskega nasipa.  
 
 
Oblikovanje promocijskih gradiv in publikacij 
 
Pripravili in izdali smo naslednje publikacije in tiskovine: 
‐ Promocijsko letno poročilo MKL 2016 
‐ Promocijska brošura Strateškega načrta MKL za obdobje 2017–2021 
‐ Mesečni napovednik prireditev 
‐ Katalog izobraževanj MKL za leto 2016 
‐ Brošura Pomlad s knjigo 
‐ Priročnik za branje kakovostnih knjig – Odklenjeni kriki 
‐ Domoznanska revija Ljubljana med nostalgijo in sanjami – dve številki publikacije 
‐ Zgibanka Zlate hruške 
‐ Brošura Teden irske kulture 
‐ Brošura S knjižnico do korenin in Leto 2017 – leto reformacije (knjižica Kulturna dediščina za 

družine) 
‐ Oddaj na natečaj v MKL: metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se (plakati in kazalke) 
‐ Slovanski bralni projekt Prek Karlovega mostu do Varšave (plakati in kazalke) 
‐ Zgibanka za Plečnikovo leto 
 
Priloga 17: Pregled sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov 
 
 

5.8 Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih 
 
Marijana Abe 
- članica Uredniškega sveta revije Knjižnica  
- članica Izvršnega odbora DBL 
- delegatka DBL na občnih zborih ZBDS 
 
Igor Andrin 
- član delovne skupine za oddaljen vpis na IZUM-u 
 
Matjaž Bizjak 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Anton Brlan 
- član Sveta zavoda MKL 
 
Barbara Cesar 
- članica Strokovnega sveta MKL 
- predsednica Stepišnikovega sklada pri ZBDS 
- članica Nadzornega odbora ZBDS 
 
Marisa Čebular 
- sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
Marija Čeh 
- podpredsednica Sveta delavcev MKL 
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Anja Frković Tršan 
- članica Častnega razsodišča DBL 
 
Jelka Gazvoda 
- predsednica strokovnega sveta Osrednje knjižnice Celje 
- predsednica Nadzornega odbora portala KAMRA 
- članica sveta Javne agencije za knjigo RS 
- članica upravnega odbora portala Dobreknjige.si 
 
Vanja Grabner 
- članica Strokovnega sveta MKL 
- članica Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Mira Juršič 
- sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
Marjeta Kamenšek 
- članica Skupine za oblikovanje meril in kriterijev za Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti pri Združenju knjižnic 
 
Aleš Klemen 
- predsednik Strokovne komisije za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu za kulturo 
- namestnik predsednice Komisije za bibliotekarski izpit pri Narodni in univerzitetni knjižnici  
- član Strokovnega sveta Mestne knjižnice Kranj 
- član Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
- član Uredniškega odbora revije Knjižnica 
- član programskega odbora za pripravo skupnega posvetovanja slovenskih in hrvaških splošnih 

knjižnic 2017 
 
Irena Kreševac 
- članica strokovnega sveta MKL 
 
Darja Lavrenčič Vrabec 
- članica projektne strokovne skupine "Rastem s knjigo za OŠ in SŠ" pri JAK (Javni agenciji za knjigo 

Republike Slovenije), 
- članica Delovne skupine za pregled in dopolnitev Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti 

pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS, 
- članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
 
Mateja Ločniškar Fidler 
- članica Skupine splošnih knjižnic za COBISS v okviru Združenja splošnih knjižnic 
 
Polona Maček 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Helena Marolt 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Ida Mlakar Črnič 
- članica uredništva revije Ciciban in Cicido 
- članica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Matjaž Mohar 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Marjana Moškrič 
- članica Društva slovenskih pisateljev 
 
Tone Obadič 
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- član žirije nagrade Večernica 
 
Lili Ozim 
- predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Tomaž Pevec 
- predsednik Sveta delavcev MKL 
 
Kristina Picco 
- koordinatorica projekta Rastem s knjigo v MKL 
- članica strokovne komisije za knjigo in literarni festival (MOL, Oddelek za kulturo) 
- članica UO Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS 
 
Anja Pušnik 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Prednik Plantev 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Jagoš Repanović 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 
- članica Izvršnega odbora DBL 
- članica odbora za pripravo posvetovanja ZBDS 2017 
 
Veronika Rijavec Pobežin 
- članica komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete 
- članica Nadzornega sveta DBL 
- članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za pripravo nacionalnega razpisa Branju prijazna 

občina 
- članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za projekt Promocija splošnih knjižnic 
 
Simona Šinko 
- članica uredniškega odbora revije Andragoška spoznanja 
 
Marijan Špoljar 
- član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
- predsednik uredniškega sveta revije Knjižnica 
- predsednik Častnega razsodišča ZBDS 
- član ožje DS splošnih knjižnic za Cobiss 
 
Tanja Tavzelj 
- članica Izvršnega odbora DBL in tajnica društva 
- delegatka na zborih članov ZBDS 
 
Vesna Trobec 
- članica PR kolegija MKL 
 
Miro Tržan 
- Vodja delovne skupine za enotno nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva pri Združenju splošnih 

knjižnic 
 
Slavica Vinčec 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Veronika Vurnik Škrabec 
- članica uredniškega odbora portala Dobreknjige.si 
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Vojko Zadravec 
- član žirije za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 
 
Ana Zdravje 
- članica Delovne skupine za strokovna priporočila za splošne knjižnice 
 
Boris Zgonc 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Teja Zorko 
- članica IO Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino ZBDS 
- predsednica Sveta MKL (do feb. 2017) 
- članica Delovne skupine za pripravo strokovnih izhodišč in metodologije za popis serijskih publikacij 

in koordinacijo obdelave člankov po območjih OOK pri NUK 
- članica Komisije za imenovanja v strokovne nazive pri NUK 
 
Miha Žitko 
- član delovne skupine sistemskih administratorjev območnosti pri NUK 
 
 

5.9 Bibliografija zaposlenih v MKL v 2017 
 
Strokovni in znanstveni članki 
 
PEČENIK, Simona. Dobimo se v Slovanki! V T. Zorko, M. Šipič (Ur.), Ljubljana med nostalgijo in 
sanjami, 6(2), 39–89. 
PRISTOLIČ, Tatjana, PISANSKI, Jan. Literarne prireditve v knjižnici med teorijo in prakso: analiza in 
načrtovanje. V T. Bešter, D. Vovk, S. Fras Popović (Ur.), Povezovanje, sodelovanje, skupnosti: 
ustvarimo državo bralcev: zbornik referatov (str. 127–142). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev 
Slovenije. 
RESMAN, Simona. LinkINjob: Job hunting with the help of librarians. Knjižničarske novice, 27(1/2), 
17–20. 
ŠIPIČ, Maša. Mestna knjižnica, predhodnica Slovanske, je nastala pred 115 leti. V T. Zorko, M. Šipič 
(Ur.), Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 6 (2), 7–37. 
ŠPOLJAR, Marijan, JESENEK, Sandra. The web-based application for reference service statistics: 
use and data analysis in public library: (case study: Ljubljana City Library and Maribor Public Library). 
V A. Katsirikou (Ur.), 9th Qualitatitve and quantitative methods in libraries: book of abstracts:(str. 118–
119). [S.l.): ISAST. 
 
 
Neobjavljeni referati in predstavitve 
 
BEZLAJ, Irena. Priporočeno gradivo: s spletne strani v vaš elektronski poštni predal. April v MKL, 
Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 19. 4. 2017. 
BEZLAJ, Irena. Innovative digital services for users of Ljubljana City Library website. 11. savjetovanje 
za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Crikvenica, Hrvaška, 12. 10. 2017. 
BEZLAJ, Irena. Priporočeno gradivo: s spletne strani v vaš elektronski poštni predal. Poti do knjige: E-
izzivi v knjižničarstvu, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Trebnje, 8. 11. 2017. 
BRLAN, Tone. Mladi, branje in knjižnica: izkušnje bibliotekarjev. Simpozij Od Pise do Nase: mladi in 
mladi odrasli v knjižnici. Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 22. 3. 2017. 
DEŽMAN, Rok. Z mladimi ustvarjalno in izobraževalno povezana MKL. April v MKL, Mestna knjižnica 
Ljubljana, Ljubljana, 19. 4. 2017. 
DEŽMAN, Rok. Z mladimi ustvarjalno in izobraževalno povezana MKL. Simpozij Od Pise do Nase: 
mladi in mladi odrasli v knjižnici. Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 22. 3. 2017. 
GRUBAR PRAČEK, Nataša. 83. Konferenca IFLA, 19.–25.8.2017, Wroclaw, Poljska. Novosti v 
knjižničarstvu, NUK, Ljubljana, 13. 10. 2017. 
GRUBAR PRAČEK, Nataša. PoVEZana – knjižnica za družine. April v MKL, Mestna knjižnica 
Ljubljana, Ljubljana, 19. 4. 2017. 
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HARJAČ BRICELJ, Karolina, GRUBAR PRAČEK, Nataša. IFLA WLIC 2018 Wroclaw. Novosti v 
knjižničarstvu, NUK, Ljubljana, 13. 10. 2017. 
KLARIĆ, Mateja. Otrokov svet je svet igre in igrač. Povezana. Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 
18. 1. 2017. 
KLEMEN, Aleš. E-lending Challenges and Opportunities. 11. savjetovanje za narodne knjižnice u 
Republici Hrvatskoj, Crikvenica, Hrvaška, 12. 10. 2017. 
KLEMEN, Aleš. Infotočka e-gradiv javnih oblasti. April v MKL, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 
19. 4. 2017. 
LAKOVIČ, Marko. Svet med nami. April v MKL, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 19. 4. 2017. 
MAJERLE, Rudi. Vstop v svet 3D tiska: od ideje do izvedbe. April v MKL, Mestna knjižnica Ljubljana, 
Ljubljana, 19. 4. 2017. 
MARINČIČ, Barbara. Next Library 2017, Premislek o prihodnosti splošnih knjižnic. Novosti v 
knjižničarstvu, NUK, Ljubljana, 13. 10. 2017. 
PRISTOLIČ, Tatjana, PISANSKI, Jan. Literarne prireditve v knjižnici med teorijo in prakso: analiza in 
načrtovanje. Povezovanje. Sodelovanje. Skupnosti. Ustvarimo državo bralcev. Kongres ZBDS 2017. 
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Podčetetek, 29. 9. 2017. 
RESMAN, Simona. Iskanje službe s pomočjo knjižničarja. April v MKL 2017,Mestna knjižnica Ljubljana 
inovativno za vas. Ljubljana, 19. 4. 2017. 
RESMAN, Simona. Prvih sto let je najtežjih. April v MKL 2017,Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za 
vas. Ljubljana, 19. 4. 2017. 
RESMAN, Simona. Prvih sto let je najtežjih: Smernice za oblikovanje storitev za starejše. Knjižnica – 
igrišče znanja in zabave. Novo mesto, 19. 10. 2017. 
RUPNIK MIŠKO, Andreja. Pohajkujmo do mature: nekaj primerov dela z mladimi v MKL. Simpozij Od 
Pise do Nase: mladi in mladi odrasli v knjižnici. Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 22. 3. 2017. 
ŠKRLEC, Marjetica. Od ideje do izvedbe: koraki do nove knjižnice. April v MKL 2017, Mestna knjižnica 
Ljubljana inovativno za vas. Ljubljana, 19. 4. 2017. 
ŠPOLJAR, Marijan. Biblionet 2017. Novosti v knjižničarstvu, NUK, Ljubljana, 13. 10. 2017. 
ŠPOLJAR, Marijan. The Web-based Application for Reference Service Statistics. Biblionet 2017, 
Beograd, 14. 9. 2017. 
ŠPOLJAR, Marijan, JESENEK, Sandra. Kvalitativne in kvantitativne metode v knjižnicah (QQML). 
Novosti v knjižničarstvu, NUK, Ljubljana, 13. 10. 2017. 
ŠPOLJAR, Marijan, JESENEK, Sandra. The Web-based Application for Reference Service Statistics. 
9th Quantitative and qualitative methods in libraries international conference. ISAST, Limerick, 25. 5. 
2017. 
ŠTENDLER, Matej. Kreativnica – prostor za opolnomočenje skupnosti. April v MKL 2017, Mestna 
knjižnica Ljubljana inovativno za vas. Ljubljana, 19. 4. 2017. 
ŠUBIC ZALEZINA, Špela. Jezikom prijazna knjižnica: Neformalno in priložnostno učenje tujih jezikov. 
April v MKL 2017, Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas. Ljubljana, 19. 4. 2017. 
TINTA, Lavra. Zakaj je vredno brati predšolskemu otroku. Povezana. Mestna knjižnica Ljubljana, 
Ljubljana, 4. 1. 2017. 
TINTA, Lavra. Povezana. Strokovna sreda: Družine v knjižnici: bralne in ustvarjalne dejavnosti za 
družine. Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 25. 1. 2017. 
TINTA, Lavra. Branje z otrokom je pomembno!. Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 15. 5. 2017. 
TINTA, Lavra. Zakaj je vredno brati predšolskemu otroku. Povezana. Mestna knjižnica Ljubljana, 
Ljubljana, 6. 12. 2017. 
TROBEC, Vesna. Predstavitev knjižnice na družbenih omrežjih Instagram in YouTube. April v MKL, 
Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 19. 4. 2017. 
TRŽAN, Miro. Tujejezično knjižnično gradivo. April v MKL, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 
19.4.2017. 
ZADRAVEC, Vojko, MLAKAR ČRNIČ, Ida, LAVRENČIČ VRABEC, Darja, PICCO, Kristina, 
KEMPERLE, Katja. Razmisleki o branju in mladinskem knjižničarstvu. Povezovanje. Sodelovanje. 
Skupnosti. Ustvarimo državo bralcev. Kongres ZBDS 2017. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 
Podčetetek, 29. 9. 2017. 
 
 
Spremne besede, poglavja, bibliografije v monografiji 
 
JEVC, Katja. Dopolnila in zbrala biografske in bibliografske podatke o pesnikih in njihovem delu za 
četrto izdajo. V Sončnica na rami: pesmi za otroke od Frana Levstika do danes. 4., prenovljena, 
razširjena in dopolnjena izd. (str. 414–520). Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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LAVRENČIČ Vrabec, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Med 9. Bobri smo brali dobre knjige na temo 
večkulturnosti. Bobri. Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje. Ljubljana: Slovensko mladinsko 
gledališče. Objavljeno 15. 1. 2017 na spletni strani: http://bobri.si/9-bobri-seznam-knjiznih-del-na-
temo-veckulturnosti.html. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida, BERCE, Ana. Umetnost, šport in dediščina 
2017: »Branje je za duha to, kar je telovadba za telo«. Ljubljana: Kulturni bazar. Objavljeno 15. 3. 
2017 na spletni strani: http://www.kulturnibazar.si/data/upload/Umetnost 
__sport_in_dediscina___izbor_literature_MKL2017.pdf. 
ŠIPIČ, Maša. Opombe. V N. Prhavc Šipič, Sestre Von Wurzbach, Ljubljana: samozaložba. 
 
 
Uredniško delo 
LAVRENČIČ Vrabec, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida (ur.). Odklenjeni kriki. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
ZORKO, Teja, ŠIPIČ, Maša (ur.). Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana, 6 (1). 
ZORKO, Teja, ŠIPIČ, Maša (ur.). Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana, 6 (2). 
 
 
Informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena besedila 
 
FLEGAR, Edita. Kam po dodatno znanje. V Življenje 55+: aktivna zrela leta, 16. 
JEGLIČ, Monika. "Pohaikujmo skupaj!". Literarno-fotografski natečaj Mestne knjižnice Ljubljana. 
Mentor: mesečnik za vprašanja literature in mentorstva, 38(4), 39–42. 
KLOKOČOVNIK, Aleksandra. Vedno več knjig za vedno več bralcev. Barjanski list, 2, 10. 
KOVAČIČ, Alenka. Arhivsko gradivo ter osvežena Knjižnica Rakitna. Barjanski list, 5, 11. 
KMETEC, Andreja. Spodbujamo družinsko branje. Barjanski list, 6, 18. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, JAMNIK, Tilka. Vse najboljše, Bologna po Bologni, za 25. rojstni dan!. 
Bukla, 13(132/133), 46–47. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Nagrajene mladinske knjige in ustvarjalci. V D. Lavrenčič Vrabec in I. 
Mlakar Črnič (Ur.), Odklenjeni kriki: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017: pregled 
knjižne produkcije za mladino iz leta 2016 (str. 26–31). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
LESAR, Mateja. Kako se učimo zaposleni v Mestni knjižnici Ljubljana. EPALE - ePlatforma za 
izobraževanje odraslih v Evropi. Objavljeno 29. 8. 2017 na spletni strani 
https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/kako-se-ucimo-zaposleni-v-mestni-knjiznici-ljubljana. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Razmisleki o knjigah, bralcih in branju. Bukla, 13(129/130), 48.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Resnica navideznega. Bukla, 13(134/135), 48. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Pametno s pametnimi napravami! Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 
15. 1. 2017 na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/ 
dodatno_branje/pametno-s-pametnimi-napravami!. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. V galeriji. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 2. 2017 na spletni 
strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/v-galeriji-1. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Drevo se spreminja. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 3. 2017 
na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno _branje/drevo-se-
spreminja. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Vojna, mir – revščina, bogastvo. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 
15. 5. 2017 na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/ 
dodatno_branje/vojna-mir-%E2%80%93-revscina-bogastvo. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Živalski rekorderji. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 5. 2017 na 
spletni strani: http://www.mladinska.com/cicido/cici_vesela_sola/dodatno _branje/zivalski-rekorderji. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Gibalne dejavnosti za vso družino. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 
15. 7. 2017 na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/ 
dodatno_branje/gibalne-dejavnosti-za-vso-druzino. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Jadrnice. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 9. 2017 na spletni 
strani:http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/jadrnice-1. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Nakupovanje: Nakupovalni dan … Znaš nakupovati? Dodatno branje: Cici 
Vesela šola. Objavljeno 15. 10. 2017 na spletni strani: http://www.mladinska.com/ 
ciciban/cici_vesela_sola/posamezna_cici_vesela_sola/nakupovalni-dan. 



87 
 

MLAKAR ČRNIČ, Ida. Čudoviti svet računalniško animiranih filmov. Dodatno branje: Cici Vesela šola. 
Objavljeno 15. 11. 2017 na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/ 
cici_vesela_sola/posamezna_cici_vesela_sola/lutkovni-animirani-film. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Kako potuje pošta? Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 12. 2017 
na spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno _branje/kako-potuje-
posta-1. 
PICCO, Kristina. Slovenski knjižnično-muzejski mega kviz 2017/2018. 12. Cikel: KRAS ≡ KAMEN+ 
VODA. Bukla, 13(136), 54. 
RIJAVEC POBEŽIN, Veronika. Poletavci – poletni bralci / 7. sezona. Bukla, 13(137), 46. 
RIJAVEC POBEŽIN, Veronika. Ljubljana bere: Poletavci – poletni bralci. Ljubljana, 23(3–4), 25. 
ŠUBIC ZALEZINA, Špela. Mestna knjižnica Ljubljana: Izobraževanje za povezovanje. EPALE - 
ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi. Objavljeno 12. 6. 2017 na spletni strani 
https://ec.europa.eu/epale/sl/node/36655. 
ZADRAVEC, Vojko. Krič iz knjig za otroke in mladino. Bukla, 13(138–139), 72–73.  
ZADRAVEC, Vojko. K naslovu. V D. Lavrenčič Vrabec in I. Mlakar Črnič (Ur.), Odklenjeni kriki: 
priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 
2016 (str. 5–6). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
ZADRAVEC, Vojko. Odmev številk. V D. Lavrenčič Vrabec in I. Mlakar Črnič (Ur.), Odklenjeni kriki: 
priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 
2016 (str. 7–13). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
ZADRAVEC, Vojko. Praznik zlatih hrušk 2017. Otrok in knjiga, 44(99), 124–126. 
 
 
Objavljene publikacije 
 
KOŠIČ HUMAR, Kristina, FAJDIGA, Pavel. Skrajnosti: od oblike do simbola: razstava iz zbirk 
Slovanske knjižnice od 7. septembra do 6. novembra 2017. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Let. 6, št. 1. Ljubljana: 
Mestna knjižnica Ljubljana.  
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Let. 6, št. 2. Ljubljana: 
Mestna knjižnica Ljubljana. 
MIŠKO, Tomaž. ŽIVLJENJE in delo slikarja Matije Koželja. Vodice: Občina. 
MIŠKO, Tomaž. PLEMIŠKE rodbine v Šinkovem Turnu 1250 - 1920. Šinkov Turn: Kulturno prosvetno 
društvo. 
ODKLENJENI kriki: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017: pregled knjižne produkcije 
za mladino iz leta 2016. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar Črnič. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
OKORN, Jana. KULTURNA dediščina za družine. Leto 2017 - leto reformacije. Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
PEČENIK, Simona. Ljubljana v gibljivih slikah: Matjaž Klopčič (1934-2007): filmski ciklus: Slovanska 
knjižnica, april-junij-oktober 2017. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
ZORKO, Teja. KULTURNA dediščina za družine. Domoznanstvo – s knjižnico do korenin. Ljubljana: 
Mestna knjižnica. 
 
 

5.10 Knjižnica v medijih 
 
BRANJE IN LITERATURA: 
13. 1. 2017: Visokoizobražene ženske na leto preberejo 15 e-knjig. Svet kapitala 
1. 2. 2017: Kandidatura Slovenije za častno gostjo Frankfurtskega sejma 2021. TV SLO1, Kultura ob 
22h 
1. 2. 2017: Vodstvo frankfurtskega knjižnega sejma na "oglednem" obisku. RTVSLO.si 
6. 2. 2017: Drugorazredne knjige. TV SLO 1, Tednik 
7. 2. 2017: Za 50.000 evrov knjig v dar iz rok Slovencev in Avstrijcev. RTVSLO.si 
7. 2. 2017: Podarimo knjige 2017. Radio.Ognjisce.si 
7. 2. 2017: V akciji Podarimo knjige knjižni dar prejelo deset slovenskih nevladnih ustanov. STA.si 
7. 2. 2017: Predsednik Državnega zbora uvodni govornik na dogodku Podarjamo knjige DZ-RS.si 
7. 2. 2017: Zaključek dobrodelne akcije Podarimo knjige. Druzina.si 
7. 2. 2017: Minister Gorazd Žmavc na zaključku dobrodelne akcije »Podarimo knjige« v Trubarjevi hiši 
literature v Ljubljani. USZS.gov.si 
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7. 2. 2017: Zaključek dobrodelne akcije Podarimo knjige. Stanislav.si 
7. 2. 2017: Podarimo knjige 2017. Preberi.si 
8. 2. 2017: Podarili so knjige v vrednosti 50.000 evrov. ORF.at 
8. 2. 2017: Prejeli smo: Podarimo knjige 2017. Casnik.si 
8. 2. 2017: V akciji Podarimo knjige knjižni dar prejelo deset slovenskih nevladnih ustanov. TOP TV, 
Youtube 
1. 3. 2017: Novosti na naših policah. Trobla 3/2017 
20. 3. 2017: Smo s spletom kaj bliže knjigam na trgu. Delo 
1. 4. 2017: Novosti na naših policah. Trobla 4/2017 
1. 4. 2017: Ne Harry Potter, Brina Brihta kraljuje na vrhu. Delo 
3. 4. 2017: 214 knjižničarjev nabavlja knjige 873 ur na teden. Delo 
4. 4. 2017: Svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Glasnik občine Škofljica (4-5) 
4. 4. 2017: Pisateljice in molk. Delo 
5. 4. 2017: Svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Glasnik 
5. 4. 2017: Svetovni dan knjige bo že četrto leto uvedlo Noč knjige. Misli.STA.si 
5. 4. 2017: Noč knjige, novinarska konferenca. YouTube, Sanje 
6. 4. 2017: Tudi letos bomo 21. aprila brali globoko v noč. RTVSLO.si 
19. 4. 2017: Svetovni dan knjige. TV SLO 1, Dobro jutro 
22. 4. 2017: Najbolj brane knjige. Radio1 
26. 4. 2017: Vsi koščki ene zgodbe. Zarja 
1. 5. 2017: Novosti na naših policah. Trobla 5/2017 
8. 5. 2017: Veter v jadrih za sanje. Delo 
1. 6. 2017: Novosti na naših policah. Trobla 6/2017 
14. 6. 2017: Ob 500-letnici reformacije izšla posodobljena Dalmatinova Nova zaveza. STA.si 
27. 6. 2017: Festival Pranger 2017. Delo 
27. 6. 2017: Kaj priporočamo za dopustniško branje? TV SLO 1, Dobro jutro 
1. 7. 2017: Novosti na naših policah. Trobla 7/2017 
1. 7. 2017: Spodbuda k branju. GorenjskiGlas.si 
2. 8. 2017: Poletno branje. Radio Slovenija 1, Aktualno 
2. 8. 2017: Slovenci smo zahtevni bralci. Nedeljski Dnevnik 
3. 8. 2017: Poletno branje v Knjižnici Otona Župančiča. Radio Slovenija 1, Druga jutranja kronika 
6. 8. 2017: Zvezdniški predlogi za dobro poletno branje. POP TV, POP in 
22. 8. 2017: Zroxis ali kako je Harry Potter razorožil svet. Radio Slovenija 1, Intelekta 
8. 9. 2017: Vsak četrti Slovenec ima težave z bralno pismenostjo. RTVSLO.si 
16. 9. 2017: Izšel je Jazzopis. Delo 
24. 10. 2017: O knjigah v knjižnih klubih. Dnevnik.si 
27. 10. 2017: Večnost v minljivosti, Kingsley Box, protestantski teolog. TV Slovenija 1, Duhovni utrip 
31. 10. 2017: 500 let po začetku reformacije. Val 202, Aktualno 
2. 11. 2017: Zaključni večer delavnic dramskega pisanja Vzkrik. Sigledal.org 
3. 11. 2017: Kakšne so izkušnje z branjem e-knjig? TV Slovenija 1, Prvi dnevnik 
21. 11. 2017: Slovenski knjižni sejem: ker je knjiga še vedno najmočnejše orožje. RTVSLO.si 
21. 11. 2017: 33. slovenski knjižni sejem. Delo 
22. 12. 2017: Knjige in gledališče. Suzy 
 
OTROŠKA IN MLADINSKA LITERATURA: 
1. 1. 2017: Dodatno branje: Cici Vesela šola: Pametno s pametnimi napravami!. Cicido 
9. 1. 2017: Zlate hruške. TV Slovenija 1, Kultura ob 22h 
10. 1. 2017: Teden zlatih hrušk. Delo 
28. 1. 2017: Od genov do zvezd. Radio Slovenija 1. Kulturomat 
1. 2. 2017: Dodatno branje: Cici Vesela šola: V galeriji. Cicido 
16. 2. 2017: Vse več Ciciuhcev vstopa v svet branja. Delo 
1. 3. 2017: Razmisleki o knjigah, bralcih in branju. Bukla 
1. 3. 2017: Dodatno branje: Cici Vesela šola: Drevo se spreminja. Cicido 
13. 3. 2017: Branje in mladi. RadioStudent.si 
21. 3. 2017: Simpozij: Od Pise do Nase: mladi in mladi odrasli v knjižnici. Lmit.org 
22. 3. 2017: V Mestni knjižnici Ljubljana simpozij na temo mladih bralcev. misli.sta.si 
23. 3. 2017: Kaj je narobe z užitkom? Založba Miš(ji blog) 
1. 4. 2017: Vse najboljše, Bologna po Bologni, za 25. rojstni dan!. Bukla  
4. 4. 2017: Sejem otroških knjig v Bologni. Delo 
10. 4. 2017: 9 brezplačnih aktivnosti, ki jih lahko počnete z mulcem, ko zunaj dežuje. Kamzmulcem.si 
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1. 5. 2017: Dodatno branje: Cici Vesela šola: Vojna, mir – revščina, bogastvo. Ciciba 
1. 5. 2017: Dodatno branje: Cici Vesela šola: Živalski rekorderji. Cicido 
17. 5. 2017: Razkrili deseterico nominirancev za desetnico. RTVSLO.si 
17. 5. 2017: Zlati bralci bodo letos potovali od genov do zvezd. SiOL.net 
17. 5. 2017: Za desetnico nominirana znana imena otroške in mladinske literature. STA 
31. 5. 2017: S strokovnim dnevom v Mestni knjižnici Ljubljana začetek Bologne po Bologni. STA.si 
31. 5. 2017: Bologna po Bologni: najboljše za najmlajše bralce. TV SLO 1, Kultura 
31. 5. 2017: Bologna po Bologni: izbor najboljše otroške literature. RTVSLO.si 
31. 5. 2017: Bologna po Bologni. Twitter, STA novice 
31. 5. 2017: Bologna po Bologni. Facebook, Mladinska knjiga 
1. 6. 2017: Dodatno branje: Cici Vesela šola: Gibalne dejavnosti za vso družino. Cicido 
1. 6. 2017: Spodbujamo družinsko branje. Barjanski list 6/2017 
10. 6. 2017: Čtivo za šolske počitnice čaka na Vodnikovi domačiji. RTVSLO.si 
1. 7. 2017: Resnica navideznega. Bukla 
1. 9. 2017: Dodatno branje: Cici Vesela šola: Jadrnice. Cicido 
1. 9. 2017: Slovenski knjižnično-muzejski mega kviz 2017/2018. 12. Cikel: KRAS ≡ KAMEN+ VODA. 
Bukla 
13. 9. 2017: Slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz 2017/2018. Bukla.si 
1. 10. 2017: Dodatno branje: Cici Vesela šola: Nakupovanje: Nakupovalni dan … Znaš nakupovati? 
Cicido 
16. 10. 2017: Ariol - zlata hruška. Facebook, Vigevageknjige 
23. 10. 2017: Nagrada Kristine Brenkove slikanici brez besedila Ferdo, veliki ptič. RTVSLO.si 
24. 10. 2017: 12. slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz. Kulturnibazar.si 
1. 11. 2017: Dodatno branje: Cici Vesela šola: Čudoviti svet računalniško animiranih filmov. Cicido 
13. 11. 2017: Ljubljana bere: Poletavci – poletni bralci. Napovednik dogodkov v Četrtnih skupnostih 
MOL november 2017. Glasilo Ljubljana 
15. 11. 2017: Strokovna sreda v Knjižnici Otona Župančiča. TV Slovenija, Kultura 
15. 11. 2017: Kaj brati otrokom? TV Slovenija 1, Slovenska kronika 
22. 11. 2017: Zlate hruške. Radio Slovenija 1, Dogodki in odmevi ob 15.30 
22. 11. 2017: Janis Varufakis med najboljšimi mladinskimi pisci Slovenskega knjižnega sejma. 
RTVSLO.si 
25. 11. 2017: To niso "zgodbe za čehljanje ušes". Delo 
1. 12. 2017: Dodatno branje: Cici Vesela šola: Kako potuje pošta. Cicido 
1. 12. 2017: Krič iz knjig za otroke in mladino. Bukla 
1. 12. 2017: Praznik zlatih hrušk 2017. Otrok in knjiga 
5. 12. 2017: 25 let Slovenske sekcije Ibby. Delo 
10. 12. 2017: Peter Svetina, Klemen Markovčič - Kako zorijo ježevci – 2. del Radioprvi.RTVSLO.si 
18. 12. 2017: Zlate hruške dosegle tudi Ferske otoke. Facebook, Založba Zala 
2017-02-00: Slastni sadež za slastne knjige ...Pil 
 
PRIREDITVE: 
2. 1. 2017: Tone Obadič. TV SLO 1, Vem! 
3. 1. 2017: Tone Obadič. TV SLO 1, Vem! 
4. 1. 2017: Tone Obadič. TV SLO 1, Vem! 
10. 1. 2017: Sodobna afroameriška proza. Delo 
10. 1. 2017: Težave z alkoholom. Delo 
10. 1. 2017: Medkulturnost za otroke. Dnevnik 
13. 1. 2017: Kako se bo končal kapitalizem. Delo 
13. 1. 2017: V ognju so se žgali vozovi knjig. Delo 
13. 1. 2017: Na Mestni trg prihaja srednjeveška tiskarna. Dnevnik 
25. 1. 2017: Za Bežigradom poklon Prešernu. Dnevnik 
1. 2. 2017: Vsi so prvi, kakor na Ribniškem ženitovanju - Stritarjev večer v knjižnici Frana Levstika. 
Trobla 2/2017 
3. 2. 2017: Zimski počitniški programi. Ljubljana.si 
6. 2. 2017: Prešernov dan. Ljubljana.si 
7. 2. 2017: Prešernov dan. Delo 
11. 2. 2017: Razstava za Bežigradom:od 1623 ulic v Ljubljani le 48 poimenovanih po ženskah. 
Dnevnik 
23. 2. 2017: Med šolskimi počitnicami tudi krofi in pustno rajanje. Delo.si 
27. 2. 2017: Tadej Golob v Knjižnici Frana Levstika. FB Založba Goga 
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27. 2. 2017: Počitniške delavnice. FB Infodrom 
28. 2. 2017: Lahkonočnice. FB Si.mobil 
2. 3. 2017: Prisluhnite Lahkonočnicam v živo. ELLE.si 
4. 3. 2017: Logika, um in čustvena inteligenca - Dušan Rutar. Za-misli.si 
5. 3. 2017: Fotografski natečaj na temo S knjigo. FB Društvo fotografov SVIT 
7. 3. 2017: Ad hoc: literatura v živo - Velikonja, Putrle Srdić, Kentrić, Dragičević. Pesem.si 
9. 3. 2017: UNICEF Slovenija delavnica o prisilnem delu otrok. Instagram UNICEF Slovenija 
13. 3. 2017: Vstanimo v suženjstvo zakleti - p. dr. Karel Gržan. Za-misli.si 
15. 3. 2017: Zaprte oči. RadioStudent.si 
15. 3. 2017: Jane Weber na Zmenku z glasbo in besedo. SIGIC.si 
18. 3. 2017: Puščava, klet, katakombe in Etika živali – Anja Radaljac in Tomaz Grušovnik. Pesem.si 
4. 4. 2017: Kuba po Fidelu. Delo 
8. 5. 2017: Luka Cjuha: Slovenska reportažna fotografija. Dnevnik 
8. 5. 2017: Prežanje za smislom dogodka. Dnevnik 
16. 5. 2017: Junaki našega časa: dr. Andrej Detela. Youtube, Za misli 
27. 5. 2017: Slovenski Camino. Twitter, ruls 
30. 5. 2017: Foto projekt Mestne ZPM Ljubljana "Skozi moje oči". Youtube, Mestna zveza prijateljev 
mladine Ljubljana 
1. 6. 2017: Predstavitev knjižnega prvenca Tiborja Rutarja: Sodobni zagovor historičnega materializma 
Facebook, Demokratični socializem 
1. 6. 2017: Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si - Suzana Koncut. Bukla.si 
1. 6. 2017: Mladi fotografi za Bežigradom. Dnevnik.si 
5. 6. 2017: Ljubljana skozi lečo Matjaža Klopčiča. Dnevnik 
6. 6. 2017: Študenti so se morali učiti v avli in na terasi. Delo  
6. 6. 2017: Vsakdanje življenje. Delo  
6. 6. 2017: Ljubljana skozi lečo. Delo 
6. 6. 2017: Aleksander Puškin. Delo 
9. 6. 2017: Podpora Življenja. Facebook, Ekologi brez meja 
12. 6. 2017: To ni namizje. Radiostudent.si 
13. 6. 2017: Likovna dela naših učencev na razstavi v Ljubljani. Slovenci.si 
13. 6. 2017: Latinskoameriški dan MKL. Twitter, Zadnjenovice.info 
13. 6. 2017: Latinskoameriški dan MKL. Dnevnik.si 
15. 6. 2017: Na pesniškem Tandemu s Petro Koršič. Pesem.si 
16. 6. 2017: džeZZva – sredi priprav za nov album. Rockline.si 
4. 7. 2017: Čuječnost in vzgoja. Delo 
4. 7. 2017: Premislek o vključevanju beguncev in migrantov. Facebook, Radio Študent 
7. 7. 2017: Na Hitrem hribu. Twitter, Travelandsing 
20. 7. 2017: Diamantna roka (komedija) Visit-Idrija.si 
11. 9. 2017: Lenarčič o svojih avanturah v zraku. Dnevnik 
1. 10. 2017: Prireditve v knjižnicah občine Brezovica. Barjanski list 10/2017 
3. 10. 2017: Stripolisfest se je prelevil v Tinto: prihajata Boulet in Zograf, poseben poklon Tomažu 
Lavriču. RTVSLO.si 
13. 10. 2017: Prekarnost je orodje sistema. Delo.si 
15. 10. 2017: Zaljubljen v oddaljene kulture. NeDelo 
2. 11. 2017: Ustvarjanje čisto pravih letečih zmajev za najmlajše. Utrip-ljubljane.si 
2. 11. 2017: Predavanja in delavnice v Knjižnici Bežigrad. Ljubljana.si 
2. 11. 2017: Otroški kot. Lutkovna ustvarjalnica prijateljstva. Dnevnik 
2. 11. 2017: Antarktika: ledeni kontinent v primežu sprememb. Lublanske novice 
2. 11. 2017: Aktivnosti Knjižnice Šiška v novembru. Ljubljana.si 
2. 11. 2017: Od suženjstva do svobode: Petra Škarja (Camino). Youtube, Za-misli.si 
3. 11. 2017: Koyaa - razstava v ljubljanski galeriji Kresija. Revija-Liza.si 
3. 11. 2017: Ekovest. Facebook, Trubarjeva hiša literature 
6. 11. 2017: Kolja Saksida - Najbolj čarobno je z ročno izdelanimi lutkami. Dnevnik.si 
9. 11. 2017: Junaki našega časa: dr. Ivan Šprajc. Lublanske novice 
9. 11. 2017: Noro življenje s svojim alteregom. Delo.si 
13. 11. 2017: Izbor literarnih vrhuncev. Napovednik dogodkov v Četrtnih skupnostih MOL november 
2017. Glasilo Ljubljana 
13. 11. 2017: Od glave do pete 30 cm. Napovednik dogodkov v Četrtnih skupnostih MOL november 
2017. Glasilo Ljubljana 
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13. 11. 2017: Okrogla miza migracijska politika EU – nove artikulacije izključevanja v 21. Stoletju. 
Sociologija.si 
13. 11. 2017: Koledar, 45. teden. Ona, Delo 
14. 11. 2017: Zapovedane lokacije! RadioStudent.si 
15. 11. 2017: Sejem gramofonskih plošč. Twitter, ZadnjeNovice.info 
15. 11. 2017: Ponovno rdeči oktober? RadioStudent.si 
16. 11. 2017: Dream in English: A Boy and the Sea. MojaObcina.si 
16. 11. 2017: Sejem gramofonskih plošč. Dnevnik 
20. 11. 2017: Sejem gramofonskih plošč. Telex.si 
20. 11. 2017: Razstava – Podlasica, ustvarjanje risanega filma. Citylife.si 
20. 11. 2017: Gramofonske plošče: zbiralci iščejo perfekcijo, ne prasketanja. Dnevnik.si 
21. 11. 2017: Ustvarjalnica izumov. Delo 
21. 11. 2017: Predavanje o oktobrski revoluciji. Delo 
22. 11. 2017: Delavnica o 3D tiskanju. OSPolje.si 
30. 11. 2017: Radijska igra za otroke (RIO) december 2017. RTVSLO 
1. 12. 2017: Epski človek. Facebook, PreglArjan 
1. 12. 2017: Uspešno poslovno življenje. TV SLO 1, Duhovni utrip 
2. 12. 2017: Od mamuta do brkov. Delo.si 
4. 12. 2017: Začenja se 14. festival Animateka! CED-Slovenia.eu 
4. 12. 2017: Teden boja proti korupciji s filmom, pravljičnima uricama in razstavami. KPK-RS.si 
4. 12. 2017: Svet skozi animirane filme. Animateka.si 
4. 12. 2017: Nocojšnja priporočila. RadioStudent.si 
4. 12. 2017: Brati gore 2017 – dogodki po vsej Sloveniji. KVGB.PZS.si 
5. 12. 2017: Bila si tisto, kar je molčalo. Intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji. Mirovni-institut.si 
5. 12. 2017: Filmski večeri DŠPK: Maškarada. Pesem.si 
5. 12. 2017: Predavanje: Pomoč pri celostnem zdravljenju – naravna in energijska pomoč. 
Pozitivke.net 
6. 12. 2017: Pesniško-pripovedovalski nastop (Spoken Word poezija) – Neil McCarthy. Pesem.si 
6. 12. 2017: Plečnikova arhitektura v Ljubljani. Trajekt.org 
6. 12. 2017: Bila si tisto, kar je molčalo - pogovor o knjigi v Trubarjevi hiši literature. Blizjiknjigi.si 
6. 12. 2017: Kako gledati, videti in razumeti Plečnikova dela v novi knjigi Plečnikova arhitektura v 
Ljubljani. MGML.si 
6. 12. 2017: Plečnik v Ljubljani: Od večjih mojstrovin do prezrtih detajlov. RTVSLO.si 
8. 12. 2017: O švedski pesniški sceni z Lucijo Stupica. Pesem.si 
10. 12. 2017: Sarajevska Hagada - biser judovske dediščine. Ars, Sedmi dan 
12. 12. 2017: Napovednik dogodkov za mlade. Glasilo Ljubljana 
12. 12. 2017: Napovednik dogodkov v četrtnih skupnostih december-januar. Glasilo Ljubljana 
13. 12. 2017: Migracijska politika EU - nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju. Blizjiknjigi.si 
18. 12. 2017: To je najpogostejša napaka novih pasjih skrbnikov. Zurnal24.si 
18. 12. 2017: Brezplačna delavnica – »Načini odločanja – opuščanje starih vzorcev vedenja in korak v 
novo smer«. Podjetniski-portal.si 
19. 12. 2017: Cikel ruskega filma: Nenavaden Božič. Domzalec.si 
2017-03-00: Kino: Puškin – zadnji dvoboj (biografska drama). Visit-Idrija.si 
2017-03-00: Andrej Kočan: "Začel sem iskati glasbo, ki je energijsko močnejša". Sensa.si 
 
DEJAVNOST KNJIŽNICE: 
19. 1. 2017: Knjižnica bi postala središče soseske Ruski car. Dnevnik 
19. 1. 2017: Ideja: knjižnica bi postala središče soseske Ruski car. Dnevnik.si 
20. 1. 2017: Obvestila Ministrstvo za obrambo. Zagorelo v prostorih Knjižnice Jožeta Mazovca. 
Teletekst RTVSLO 
27. 1. 2017: Za knjige vse manj občinskega denarja. Delo 
1. 2. 2017: Vedno več knjig za vedno več bralcev. Barjanski list 2/2017 
21. 2. 2017: Fotokopiranje v LJ Koseze. Med.Over.Net 
1. 3. 2017: Knjižni klubi v domu za starejše Notranje Gorice. Barjanski list 3/2017 
8. 3. 2017: Prek Biblosa so slovenske knjige dostopne kjerkoli. Slovenci.si 
10. 3. 2017: Obrazi prihodnosti: Društvo Novi dijak - preseči začarani krog pasivnosti. Dnevnik.si 
10. 3. 2017: Leta 1907 rojen Franc Dobrovoljc. Ognjisce.si 
13. 3. 2017: Poleg neprofitnih najemnih stanovanj na Rakovi jelši tudi prostor za lokalno skupnost. 
Dnevnik.si 
21. 3. 2017: Na Fužinah manjkajo prostori za skupnost. Dnevnik 
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1. 5. 2017: Arhivsko gradivo ter osvežena Knjižnica Rakitna. Barjanski list 5/2017 
20. 5. 2017: Garažna hiša Kozolec II spet z večmesečno zamudo. Delo.si 
20. 5. 2017: Vrtno predmestje s soncem obsijanimi hišami. Delo 
16. 6. 2017: V Ljubljani Festival zdravja. Radio1.si 
27. 6. 2017: Džamijska ulica razburja svetnike in sosede. Delo.si 
1. 8. 2017: Počitniški avgust v knjižnici. Dnevnik.si 
5. 9. 2017: Summer activities at Ljubljana City Library (Slovenia). Sister Libraries Naple Blog 
6. 9. 2017: Ukana za 25 tisoč evrov. SiOL.net 
16. 9. 2017: Tovarna sredi Ljubljane, ki ji ni bila kos nobena druga v monarhiji. SiOL.net 
7. 10. 2017: O disko vročici, plezanju po oknih in potujočih knjigah. TV SLO 1, Firbcologi 
16. 10. 2017: Knjižnice – nelojalna konkurenca. Forum Med.Over.Net 
23. 10. 2017: Knjižnica se predstavi: Mestna knjižnica Ljubljana. Bralnica.si 
3. 11. 2017: Prenova Art centra: stari vili vrnili nekdanji lesk. Dnevnik.si 
6. 11. 2017: Slovenski knjižni trg vodi sila otipljivosti. Delo.si 
9. 11. 2017: Mestna knjižnica Ljubljana Skozi čas. Lublanske novice 
9. 11. 2017: Kje vse so otroške igralnice. Lublanske novice 
9. 11. 2017: Mestna knjižnica Ljubljana. Lublanske novice 
12. 11. 2017: Specializirana knjižnica za igrače nima parkirišča. Žurnal24.si 
5. 12. 2017: Ljubljana je branju prijazna občina. Ljubljana.si 
5. 12. 2017: Nove podobe prenovljenega Roga. Dnevnik.si 
12. 12. 2017: Mesto ustvarja povezanost. Glasilo Ljubljana 
12. 12. 2017: Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Glasilo Ljubljana 
 
PROJEKTI: 
14. 1. 2017: V drugo se je za projekt Kul služba! prijavilo nekaj manj kandidatov. Dnevnik.si 
19. 1. 2017: V Mestni knjižnici iščejo najboljšo zgodbo. Dnevnik 
1. 3. 2017: Natečaj za najboljšo kratko zgodbo – metaFORA. sentvid.org 
8. 3. 2017: Natečaj za najboljšo kratko zgodbo: metaFORA – IZZA ZRCALA. MC-Celje.si 
9. 3. 2017: metaFORA izza zrcala. FB EYCA 
15. 3. 2017: metaFORA: Izza zrcala. Mladinskakartica.si  
15. 6. 2017: Dan Mestne knjižnice Ljubljana. Ljubljana.si 
16. 6. 2017: Dan Mestne knjižnice Ljubljana: Prireditve.RTVSLO.si 
16. 6. 2017: Dan mestne knjižnice. Dnevnik 
16. 6. 2017 : Dan Mestne knjižnice Ljubljana. Delo 
16. 6. 2017: Dan Mestne knjižnice Ljubljana. Napovednik.com 
26. 6. 2017: Mestna knjižnica Ljubljana. Ljubljana.zate 
4. 7. 2017: V družbi dobrih knjig tudi na bazenu. Delo 
4. 7. 2017: V družbi dobrih knjig tudi na bazenu. Delo.si 
4. 7. 2017: V družbi dobrih knjig tudi na bazenu. Telex.si 
15. 7. 2017: Pol ure branja na dan. Dnevnik 
15. 7. 2017: Pol ure branja na dan. Twitter, ZadnjeNovice.info 
15. 7. 2017: “Pol ure branja na dan odžene dolgčas stran!”.RTVSLO.si  
15. 7. 2017: Poletavci – poletni bralci. Radio Slovenija 1, Hudo! 
19. 7. 2017: Poletavci – p oletni bralci. Telex.si 
19. 7. 2017: Poletavci – poletni bralci. Lokalno.si 
2. 8. 2017: Osvežitev v bazenu in sprostitev z dobro knjigo. Ljubljana.si 
20. 9. 2017: Dan za Poletavce in NajPoletavce. MojaObcina.si 
22. 9. 2017: Nagrajeni za poletne užitke v dobrih knjigah. Delo.si 
20. 11. 2017: Knjižnice praznujejo z gostijo v deželi branja. TV Slovenija 1, Dnevnik 
20. 11. 2017: Slovenske splošne knjižnice obeležile svoj dan. TV Slovenija 1, Dobro jutro 
21. 11. 2017: Dan slovenskih splošnih knjižnic. Zbirka medijskih objav ZSK za obdobje 21. 11. 2017. 
Kliping 
22. 11. 2017: Mesto bere ... azijske pisave. Bukla 
22. 11. 2017: Oddaj na NATEČAJ V MKL. Bukla 
3. 12. 2017: Vse o Irski. Nedelo 
3. 12. 2017: Teden irske kulture. Facebook, Založba Zala 
4. 12. 2017: V Mestni knjižnici Ljubljana bodo teden posvetili irski kulturi. STA.si 
4. 12. 2017: Irska kultura v MKL Twitter, ZadnjeNovice.info 
4. 12. 2017: Animirana pripoved vzhoda, viktorijanska Dickensova Anglija in zapuščina Irske. Ars, Svet 
kulture 
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12. 12. 2017: Mesto bere. Glasilo Ljubljana 
15. 12. 2017: Mesto bere. Med.Over.Net 
2017-03-00: Natečaj za najboljšo kratko zgodbo – metaFORA. FF.uni-lj.si 
2017-10-00: Poletavci – poletni bralci / 7. Sezona. Bukla 
2017-12-00: PoHAIKUjmo skupaj! Literarno-fotografski natečaj Mestne knjižnice Ljubljana Mentor 
2017-12-00: Zima ob azijskih avtorjih. Zeleni glas 
 
INTERVJU: 
18. 7. 2017: Želja po markantni osrednji knjižnici sredi mesta. Telex.si 
18. 7. 2017: Jelka Gazvoda: Želimo si markantno osrednjo knjižnico sredi mesta. Delo.si 
 
NAGRADE: 
25. 11. 2017: O nagrajenkah in nagrajencih ob izteku koledarskega leta. Ars, Kulturna panorama 
21. 12. 2017: Knjižničarji nagradijo najboljše iz svojih vrst. RTVSLO.si 
21. 12. 2017: Maja Logar in Darja Lavrenčič Vrabec letošnji dobitnici bibliotekarske Čopove diplome 
Dnevnik.si 
23. 12. 2017: Nagrajenki sta Maja Logar in Darja Lavrenčič Vrabec. Večer 
 
SNEMANJA: 
9. 1. 2017: Knjižnično gradivo v KOŽ TV SLO, Kultura 
10. 1. 2017: Pogovor z Jelko Gazvoda v KOŽ, Makedonska TV 
17. 1. 2017: knjige Aleša Bergerja v KOŽ. Delo 
24. 1. 2017: Najbolj izposojene knjige TV Slovenija v KOŽ, Tednik 
1. 2. 2017: Pogovor z vodjo Frankfurtskega sejma. TV SLO, Kultura 
9. 2. 2017: Prispevek o knjižničnih nadomestilih, KOŽ. POPtv 
15. 2. 2017: prispevek Infodrom. Mladinski oddelek KOŽ, TVSLO 
21. 2. 2017: snemanje pogovora z avtorjem v KOŽ. TVSLO, Kultura 
22. 1. 2017: gradivo Anje Golob v SLK. TVSLO, Kultura 
28. 2. 2017: Literarni junaki. Mladinski oddelek KOŽ. TVSLO, Osmi dan 
19. 4. 2017: Pogovor z avtorjem. TVSLO, Kultura 
28. 9. 2017: snemanje oddaje o Ivanu Cankarju v KŠ. Matjaž Mrak 
18. 10. 2017: snemanje prispevka za oddajo Duhovni utrip v KŠ. TVSLO 
24. 10. 2017: pogovor z Boštjanom Gorencem Pižamo. Mladinski oddelek KOŽ. Planet TV 
22. 11. 2017: snemanje prispevka za oddajo Duhovni utrip v KŠ. TVSLO 
13. 12. 2017: snemanje prispevka za oddajo Duhovni utrip v KŠ. TVSLO 
 

5.11 Nagrade in priznanja 
 
- MKL je prejemnica nagrade za izdelavo ročnih lutk ali marionet v okviru natečaja Knjigovanje 2017 

- Moj najljubši slovenski književni lik (razpisuje Društvo slovenskih pisateljev v sodelovanju z 
Bralnim društvom Slovenije, Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS ter IBBY-jem Slovenija). 
V Knjižnici Polje so otroci pod mentorstvom kolegic Jane Maje Valentinčič in Marjane Moškrič 
izdelali marsovce (Drejček in trije marsovčki). 

- ČOPOVA DIPLOMA (ZBDS, 21.12.2017): za izredno pomembno življenjsko delo na področju 
knjižničarstva (Darja Lavrenčič Vrabec) 

- ČOPOVO PRIZNANJE 2017 (ZBDS, 21.12.2017): za izjemne enkratne dosežke na področju 
knjižničarstva (Marijan Špoljar) 

 
 
 

6 NASTANEK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

 
MKL je v letu 2017 opravila večino nalog uspešno in v pričakovanem obsegu, kakor vsako leto je 
opravila tudi določene nenačrtovane naloge z izpeljavo novih, posebnih ali nepričakovanih projektov 
ali opravila nujno tekoče vzdrževanje, zagotovila dodatno varnost pri delu, kupila dodatno opremo kot 
posledico nenadnih okvar ipd.  
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Skozi več let se postopoma vse bolj kažejo nevarnosti premajhnega investiranja v posodabljanje IKT 
opremljenosti. Strežniške kapacitete so zastarele in kronično preobremenjene, posodabljanje 
računalniške opreme prepočasno. Prepočasno je tudi prehajanje knjižničnih enot na sistem RFID, zato 
nam grozi, da bo MKL v nekaj letih postala izrazito tehnološko nesodobna. Ker gre za obsežno 
knjižnično mrežo, je prehod na RFID opremo finančno zelo zahteven.  
 
Skupna odprtost knjižnic je presegla 60.000 ur, s čimer ponovno presegamo zakonska določila o 
odprtosti. 
 
Pri izvedbi organizacijskih aktivnosti, sprejemanju in uvajanju novih internih aktov, izvedbi rednega 
programa in posamičnih projektov ipd. ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic ali napak. 
Že v nekaj prejšnjih letih načrtovano prenavljanje dela prostorov Knjižnice Otona Župančiča – Centra 
za vseživljenjsko učenje je kot velik finančni zalogaj tudi v letu 2017 izostalo, kar pa nikakor ni 
negativno vplivalo na izvedbo nalog tega Centra. Uspeli pa smo izvesti manjši del zastavljenega 
načrta in obnoviti zastekljeni prostor za uporabnike, ki opravlja funkcijo kavarne in prostora za 
druženje uporabnikov v pritličju ob vhodu v stavbo KOŽ. 
 
Naloga, ki je bila zastavljena že v letu 2015 in tudi ni bila opravljena do konca, je sprejem in začetek 
izvajanja obveznega usposabljanja zaposlenih za IKT v obliki posebne e-učilnice v skladu s 
pripravljenim internim pravilnikom. Zaradi predvidenega obveznega značaja izobraževanja in testiranja 
je pravilnik naletel na pomisleke sindikata in sveta delavcev in bil začasno umaknjen. Negativne 
posledice niso nastale, saj se zaposleni kljub temu stalno in intenzivno usposabljajo na področju IKT 
preko klasičnih internih izobraževanj s predavatelji. Novo vodstvo je že pripravljen koncept e-učilnice 
prepoznalo kot dragocen element usposabljanja za zaposlene in izbor izobraževalnih tem vseeno 
vzpostavilo kot izobraževalno možnost, ki se je zaposleni udeležujejo, vendar testiranja niso obvezna. 
E-učilnica bo dana v uporabo v začetku leta 2018.  
 
V zvezi z notranjo revizijo dela poslovanja za leto 2017 smo predložili odzivno poročilo, ki je bilo 
ocenjeno kot ustrezno.  
 
 
 

7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLEGA LETA 

 
Ocenjujemo, da smo načrtovane cilje dosegli, čeprav smo v poročevalskem obdobju zabeležili nekaj 
statističnih padcev. V letu 2016 smo zabeležili nekaj velikih statističnih skokov navzgor, za katere ni 
bilo opaznih razlogov in za katere smo že v prejšnjem poročilu ocenili, da je šlo zgolj za posamične 
pojave, katerih posledica bo ponovno znižanje kazalnikov v naslednjem letu, v letu 2017. Zato je 
potrebno spremljati večletna povprečja, da bi lažje ocenili trajnejše trende.  
 
 
Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2013 2014 2015 2016 2017 % 
Število članov 83.444 81.857 80.506 84.647 84.853 0,24% 
Število novo vpisanih 
članov 

13.349 12.805 11.486 10.793 9.702 -10,11% 

Število obiskov 1.909.323 2.112.674 2.239.499 2.361.454 2.365.513 0,17% 
Virtualni obiski knjižnice 
– domača stran 

457.160 467.834 278.310 303.332 316.568 4,36% 

Izposoja 4.705.492 4.622.972 4.793.629 5.004.779 4.713.419 -5,82% 
Medknjižnična izposoja 1.792 1.538 1.826 2.338 2.001 -14,41% 
Transakcije  4.808.928 4.674.211 4.842.740 5.052.238 4.756.471 -5,85% 
Posredovanje informacij 314.095 275.059 281.353 279.209 220.104 -21,17% 
Prireditve in 
izobraževanje 

3.555 3.694 3.850 3.897 3.804 -2,39% 
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Ure odprtosti enot 61.583 59.592 60.832,5 60.630,0 60.053,0 -0,95% 
Zaloga knjižničnega 
gradiva 

1.694.270 1.689.903 1.703.280 1.722.091 1.739.869 1,03% 

Prirast gradiva 80.892 78.661 74.760 68.879 71.546 3,87% 
Obrat gradiva 2,798 2,756 2,814 3,02 2,709 -10,30% 
Povprečna cena 18,65 € 17,31 € 18,55 € 18,41 € 19,18 € 4,18% 
Število naročenih 
elektronskih virov  

8 8 7 6 6 0,00% 

- od tega dostopnih na 
daljavo 

7 7 7 6 6 0,00% 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

19.757 20.930 22.826 26.941 26.382 -2,07% 

- od tega dostopov na 
daljavo 

9.355 11.627 12.422 14.661 14.537 -0,85% 

 
 
Pri številu aktivnih članov v letu 2017 beležimo majhen porast (0,24 %), medtem ko je bilo število novo 
vpisanih članov za 10 % nižje kot leta 2016. Razkorak med tema dvema podatkoma smo opažali tudi v 
prejšnjem poročilu in predvidoma so razlogi zanj enaki kakor lani – aktivnosti knjižnice v ozadju, ki jih 
je izvedla med letom. Okrepljeno namreč izvajamo izterjavo neplačanih obveznosti naših članov, pri 
čemer se je vsak član s plačilom svojih obveznosti avtomatično znova aktiviral v bazi članov. 
Ugotavljamo, da ob letnih nihanjih števila članov ni trdnih pravil, na katera bi se lahko naslonili – kljub 
temu s posebnimi aktivnostmi vabimo k članstvu pri posameznih ciljnih skupinah. Pogosto torej na 
nenavadne spremembe statističnih podatkov vpliva kar način delovanja sistema Cobiss. 
 
Rast števila obiskov knjižnice, ki je v letu 2016 poskočila skoraj za 5,5 odstotka, se je v letu 2017 
umirila. Žal beležimo precejšen padec pri številu izposojenih enot, ki je v letu 2016 dosegla rekordnih 5 
mio, v letu 2017 pa se je vrnila na stanje, primerljivo z letom 2015. Podoben trend opažamo tudi pri 
kazalcu medknjižnične izposoje, ki je v letu 2016 beležila kar 28% porast, ki ga v letu 2017 ni ponovila, 
čeprav še vedno ostaja precej višja kakor v letu 2015. Podobno velja tudi za kazalec transakcij, ki je 
prav tako opazno poskočil v letu 2016. V letu 2016 je namreč potekala akcija pospešenega 
zaključevanja študija ogromnega števila predbolonjskih študentov še po starih programih in v 
največjem slovenskem univerzitetnem središču so se te aktivnosti odražale tudi v poskoku statističnih 
kazalcev uporabe knjižnic, ki v letu 2017 umanjka. Virtualni obisk knjižnice preko spletne strani 
konstantno narašča, v letu 2017 se je povečal za 4,36 %, leto poprej pa za skoraj 9 %. 
 
Povprečna cena knjižnega izvoda je bila 19,18 EUR, torej se je v primerjavi z letom poprej zvišala za 
4,18 %. Po nekaj letih upada smo veseli ponovnega dviga obsega nakupa novega gradiva, in sicer 
beležimo prirast 3,87 %. 
 
Knjižnična zbirka MKL je konec leta 2017 dosegla 1.739.869 enot (leta 2016 1.722.091 enot), od tega 
1.486.955 tiskanih knjig. Celotni prirast gradiva v 2017 obsega skupno 71.546 enot (v letu 2016 
68.879 enot) knjižničnega gradiva, od tega 55.919 knjig. Pridobili smo 308 novih naslovov e-knjig in 
podaljšali licence za 184 naslovov. Od skupaj 2.212 naslovov v Biblosu je bilo članom MKL dostopnih 
1.298 naslovov e-knjig ali 57 %. Ostali prirast smo pridobili z drugimi načini nabave, z obveznim 
izvodom in darovi. Skupno z drugimi načini pridobivanja gradiva je bil dosežen letni prirast 15.800 
naslovov. 
 
Dosegli smo 175 enot nakupa na 1000 prebivalcev (v letu 2016 161 enot), skupno z drugimi načini pa 
minimalnih 208 enot na 1000 prebivalcev (v letu 2016 200 enot). Priporočeni standard je 250 izvodov 
na 1000 prebivalcev. S tem se je večletni negativni trend padanja kazalnika prekinil in upamo lahko na 
ponovni vzpon in približevanje doseganju standarda. V letih, ko so bila sredstva za gradivo ustrezna, 
smo sicer letno dosegali prirast blizu 300 enot na 1000 prebivalcev. Obrat novega gradiva (7,84) kaže 
na aktualnost v primerjavi z ostalo zbirko. Njegovo znižanje v primerjavi z letom 2016 (8,72) je odraz 
višjih sredstev za gradivo v letu 2017, zaradi česar so bili novi naslovi nakupljeni v večjem številu 
izvodov in se je pritisk na razpoložljive izvode nekoliko znižal. 
 
Inventurni popisi knjižničnega gradiva so bili opravljeni v osmih krajevnih knjižnicah: v Knjižnici Fužine, 
Knjižnici Rakitna, Knjižnici dr. France Škerl, Knjižnici Nove Poljane, Knjižnici Grba, Knjižnici Jožeta 
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Mazovca, Knjižnici Rudnik in Knjižnici Vodice. Vanje je bilo vključeno 288.069 enot knjižničnega 
gradiva, to je 16,6 % knjižnične zbirke. Knjižnica je v letu 2017 odpisala 55.919 enot knjižničnega 
gradiva, kar predstavlja 3,2 % (leta 2016 je odpisala 3 %) knjižnične zaloge, oziroma 78 % prirasta 
gradiva v letu 2017. 
 
Dosegli smo lepo število 2.365.513 obiskov (v letu 2016 2.361.454 obiskov). Lahko rečemo, da MKL 
že od leta 2014 dalje vsako leto obišče več obiskovalcev, kakor ima Slovenija prebivalcev. Vsak 
prebivalec območja, kjer deluje MKL, je v letu 2016 sedemkrat obiskal naše knjižnice, enako velja tudi 
za leto 2017. Pripravili smo skupno 3.804 dogodkov – izobraževanj in prireditev. Skupno število 
obiskovalcev prireditev in izobraževanj je bilo 74.964. Na področju informacijskih in kulturnih storitev in 
projektov je MKL tudi v preteklem letu dosegla dobre rezultate. Pri prireditveni dejavnosti smo si 
prizadevali za večjo kvaliteto dogodkov na račun bolj racionalnega količinskega obsega. Za odrasle 
smo izvedli 1.339 prireditev (1.456 prireditev v 2016), od tega 364 strokovnih in poljudnih predavanj, 
438 literarnih dogodkov, 203 razstave, 67 ustvarjalnih delavnic, 97 potopisnih predavanj itd., ki jih je 
obiskalo 31.288 udeležencev. Za otroke smo izvedli 1.269 (leta 2016 1.254) prireditev, ki jih je 
obiskalo 22.555 udeležencev.  
 
V letu 2017 smo izpeljali večino načrtovanih projektov. Od načrtovanih 40 projektov smo izpeljali 
skupno 32 projektov, dodali pa smo tudi pet novih, tako da štejemo 37 opravljenih (v letu 2016 32) 
projektov. Projekti so bili usmerjeni v nove storitve in različne ciljne skupine prebivalcev. Poleg 
vpeljanega cikla Svet med nami (posvetili smo se Irski) smo bili zelo uspešni s Pravljično gibalnico, 
natečajem MetaFora, Popoldnevom s knjižnico, Potujočo knjižnico na obisku in bazičnimi bralnimi 
projekti MKL, ki uspešno potekajo že leta. Dodali pa smo še nekaj inovativnih storitev za mlade starše 
z dojenčki PoVEZana, Prepletimo zimo, obudili smo gledališče Beži in se pridružili projektu Family 
Literacy Works. Uspešno smo se tudi prijavljali na različne razpise za dodatna finančna sredstva, tako 
na JAK, Ministrstvo za kulturo ter MOL na javni razpis za strokovni tisk. 

 
Veliko poudarka dajemo tudi na vsakoletno digitalizacijo pisne kulturne oz. domoznanske dediščine, ki 
jo izvajamo v MKL. Na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije smo objavili 114.375 (v 2016 
114.251) polnobesedilnih dokumentov, kar je predstavljalo 14 % celotne zbirke besedil na dLib.si. 
 
MKL (oz. njeni delavci) je za svoje uspešno strokovno delo v letu 2017 prejela tri nagrade.  
 
 
 

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
 
Ocenjujemo, da je knjižnica poslovala gospodarno in učinkovito, saj je z razpoložljivimi sredstvi 
dosegla zastavljene cilje. V letu 2017 je bilo ustvarjenih skupno 8.574.620 EUR prihodkov. V 
primerjavi z letom 2016 so bili prihodki za 450.644 EUR višji, kar je predvsem posledica boljšega 
financiranja ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana. Delež prihodkov iz sredstev javnih financ glede na 
vse prihodke je 87,21 %. Prihodki iz prejetih članarin, zamudnin, odškodnin, rezervacij itd. pomenijo 
12,54% delež v vseh prihodkih in znašajo 1.075.698 EUR. Glede na leto 2016 so ti prihodki večji za 
18.130 EUR, kar nam je predvsem prinesla povečana in dosledna izterjava dolgov članov za daljše 
časovno obdobje. Prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je bilo v letu 2017 skupno 
12.176 EUR, kar je za 22,31 % manj kakor v letu 2016.  
 
Skupni stroški v letu 2017 so bili 8.423.874 EUR, kar je za 414.612 EUR več kot leta 2016. Pogodba o 
financiranju Mestne občine Ljubljana nam je sprva omogočila le nizka sredstva, nato pa dodatna 
sredstva z rebalansom proračuna koncem oktobra 2017, zato smo lahko večjo potrošnjo izvedli šele 
ob koncu leta, ko smo lahko realizirali nekaj zelo potrebnih večjih vzdrževalnih del v knjižnični mreži. 
Nekatera dela do konca leta še niso bila dokončana, stroške zanje bomo plačevali šele v začetku leta 
2018.  
 
Stroški za plače in prispevke in druge stroške dela so dosegli 6.214.129 EUR, kar je pomenilo 73,77 
% vseh odhodkov (v letu 2016 so bili 5.971.236 EUR, kar je pomenilo 73,46 %). Osnovne plače z 
dodatki so bile zaradi številnih napredovanj zaposlenih v decembru 2016 višje za 110.313 EUR, v 
povprečju za 9.193 EUR mesečno. Knjižnica je vsem zaposlenim izplačala delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 157.198 EUR bruto, kar pomeni 2,53 % v masi bruto 
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plač. Dovoljena masa za ta namen za leto 2017 je bila 251.774 EUR, torej ni bila presežena. Knjižnica 
izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 150.745 EUR (v letu 2016: 119.311 EUR), ki je 
nastal kot presežek sredstev iz nejavnih prihodkov od izvajanja javne službe. Presežek bo namensko 
porabljen skladno s sklepom sveta MKL v okviru opravljanja knjižnične dejavnosti kot javne službe v 
letu 2018. 
 
Za plačilo stroškov materialov in storitev smo porabili 2.201.957 EUR (v letu 2016 2.029.679 EUR), 
ker je za 8,49 % več kakor v letu 2016, razlogi za to so intenzivno opremljanje gradiva z RFID 
nalepkami v letu 2017. Stroške nam povečuje tudi vedno večja in nujna potreba po fizičnem varovanju 
vsaj večjih knjižničnih enot, ki je vsako leto bolj pereča, višji so bili tudi stroški vzdrževanja licenc in 
programske opreme v celotni obsežni mreži. Knjižnica je skozi več prejšnjih let financirala nujne 
investicijske potrebe predvsem in zgolj iz lastnih sredstev, kar se sedaj kaže v vedno večji potrebi po 
tovrstnem vzdrževanju, saj so nekateri objekti in IKT oprema vsako leto v slabšem stanju. 
 
 
Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili 1.155,228 EUR (2016: 1.071.046 EUR, 2015:1.201.470 
EUR, 2014: 1.220.943 EUR), od tega iz sredstev MOL 786.754 EUR oz. 68,10 %, MK je prispevalo 
250.667 EUR oz. 21,70 %, ostale občine 107.770 EUR oz. 9,33 %, iz lastnih sredstev smo prispevali 
10.041 oz. 0,87 %. S sredstvi, pridobljenimi od MOL, občin pogodbenih partneric in s presežkom 
prihodkov nad odhodki iz leta 2016 smo izvajali investicije, investicijsko vzdrževanje ter nakup 
knjižnične in IKT opreme. Vsako leto porabimo tudi veliko sredstev za računalniške licence, ki pa so za 
nemoteno delovanje naših servisov nujne.  
 
Rezultat poslovanja oziroma presežek prihodkov nad odhodki nam bo omogočil, da bomo tudi v letu 
2018 opravili nekatera nujna investicijska dela.  
 
 
 

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA 
NADZORA 

 
Porabo javnih in lastnih sredstev spremljamo z rednimi mesečnimi bilancami, s pomočjo katerih po 
potrebi uravnavamo tekoče transfere sredstev, spremljamo tudi uresničevanje programa dela, zlasti na 
področju nakupa gradiva, prireditev in izobraževanj ter investicijskega in tekočega vzdrževanja. 
Porabo finančnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva, materiale in storitve nadziramo enotno v 
vertikali vodje oddelkov – vodje služb in enot – finančno-računovodska služba – splošna služba – 
direktorica, in sicer z individualnim potrjevanjem in odobravanjem posameznih naročil in prejetih 
računov. Že peto leto uporabljamo programsko aplikacijo za odobravanje in spremljanje naročil ter za 
potrjevanje oz. likvidacijo računov, ki je povezana z računovodskim sistemom in sistemom Cobiss za 
knjižnično gradivo, zato omogoča neposredno večstopenjsko kontrolo vsakega naročila, ki ga izvedejo 
zaposleni v MKL.  
 
Večnivojsko potrjevanje naročil za materiale in storitve, izvedbe, količine, cene ipd. z dodanimi 
obrazložitvami predlagateljev pri vsakem naročilu zagotavlja boljše spremljanje porabe sredstev oz. 
precej večjo možnost nadzora stroškov. V sistem so vnaprej vneseni tudi predvideni letni stroški za 
celoletna javna naročila storitev (npr. varovanje, čiščenje, razna vzdrževanja itd.) Z vzpostavitvijo 
notranjih kontrol v tej obliki je MKL dosegla veliko zmanjšanje tveganj za nepregledno poslovanje in 
neučinkovito porabo javnih sredstev, kar se je v zadnjih letih odrazilo v vsakoletnem znižanju 
materialnih stroškov. 
 
V letu 2017 smo skladno z zakonodajo o javnem naročanju realizirali štiri javna naročila. Po odprtem 
postopku smo izvedli javno naročilo za izvajanje tiskarskih storitev v MKL ter sukcesivno dobavo in tisk 
promocijskega materiala. Po postopku javnega naročanja male vrednosti pa smo izvedli naročili za 
izvajanje poštnih storitev in za dobavo sistema za upravljanje in varovanje knjižničnega gradiva na 
osnovi radiofrekvenčne identifikacije. 
 
MKL je vključena v sistem notranje revizije MOL. V preteklem letu je Služba za notranjo revizijo MOL 
izvedla notranjo revizijo, katere cilj je bil podati poslovodstvu zagotovilo, da delovanje kontrolnega 
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sistema zagotavlja poslovanje v skladu z zakoni. Notranja revizija skladnosti s predpisi je torej v letu 
2017 revidirala notranje kontrole, uvedene na osnovi priporočil predhodnih notranjih revizij. V 
revizijskem končnem poročilu je bila ugotovljena ustreznost poslovanja, podani sta bili le dve 
priporočili. Priporočili smo upoštevali in v roku pripravili odzivno poročilo, ki je bilo sprejeto kot 
ustrezno.  
 
Izdelana je bila tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je pokazala, da v večini 
segmentov nadzora dosegamo polje »na celotnem poslovanju«, le pri kontrolnih dejavnostih 
dosegamo stopnjo »pretežni del poslovanja«. 
 
Rezultati iz izpolnjenih samoocenitvenih vprašalnikov: 
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1 4 5 5 4 4 5 
2 5 5 5 4 5 5 
3 5 5 5 4 5 5 
4 4 5 5 4 5 5 
5 4 5 4 - 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 
8 4 5 - - 5 - 
9 5 4 5 5 4 5 
10 4 4 5 4 5 4 
11 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 5 4 5 5 
Povprečje 4,6 4,8 4,9 4,4 4,8 4,8 

 
 
 

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI 

 
Od načrtovanih 40 projektov iz Programa dela MKL 2017 smo popolnoma ali deloma izvedli 32 
projektov, dodali smo pet novih, tako da smo skupno izpeljali 37 projektov. Razlogi za preložitev ali 
opustitev projektov v letu 2017 so bili:  
- Naročanje gradiva med knjižnicami v mreži MKL: storitev je povezana z uvedbo novega sistema 

Cobiss3 / Izposoja, ki v letu 2017 še ni bil implementiran v MKL (MKL načrtuje prehod na Cobiss3 / 
Izposojo spomladi 2018).  

- Plačljiva dostava in prevzem gradiva: izvedba projekta ni možna brez sistemske podpore IZUM-a. 
Zaradi drugih prednostnih nalog IZUM-a za potrebe MKL in drugih knjižnic (Cobiss3 / Izposoja) se je 
sistemska podpora zamaknila v strateško obdobje 2017–2021. 

- Odkrivajmo Slovenijo: vsebine so prenesene v redno dejavnost knjižnic v mreži MKL. 
- »Naredimo skupaj« – vključevanje lokalnega okolja v načrtovanje vsebin v kreativnici Knjižnice 

Polje: projekt smo v obliki, kot smo si ga zamislili, opustili, saj smo pred obdobjem za izvedbo 
pridobili mnenja in izkušnje Goriške knjižnice Franceta Bevka, ki kreativnico že ima. Te kažejo, da je 
v začetku potrebna seznanitev obiskovalcev knjižnice z novo vrsto prostora, ki jih napelje na 
razmišljanje in ideje o dogajanju v njem. Tako lahko knjižnica bolj realno načrtuje vsebine in s tem 
sproti tudi sredstva za opremo. Kljub temu pa smo v Knjižnici Polje že razvili sodelovanje z OŠ Polje 
v obliki delavnic 3D tiskanja. 

- Premična zbirka Igroteke MKL: projekt smo zaradi pomanjkanja sredstev premaknili še v leto 2018. 
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- Filmobus pri vas: projekt je bil zasnovan kot promocija knjižnice v lokalnih skupnostih, kjer so 
postajališča bibliobusa. Dogovorili smo se za promocijo na Lavrici, ki pa zaradi neodzivnosti 
nekaterih deležnikov v lokalni skupnosti ni bila izvedena. Projekt bomo nadaljevali v letu 2018. 

- Šola v družbi – hruškanje: v letu 2017 projekt ni bil realiziran. V KOŽ smo pripravili vsebinski paket 
»Hruškanje«, vendar pa je zaradi prenatrpanega programa oz. množice drugih vsebin v sklopu vseh 
aktivnosti organizatorja Zavoda Bunker odpadel. V projekt je bila iz mreže MKL vključena kasneje 
Trubarjeva hiša literature. 

- Mednarodni projekt Libraries as publishing centres: koordinator projekta Vantaa Public Library iz 
Finske ni oddal prijave na razpis Erasmus+. 

 
Kljub temu da nekaterih projektov nismo izpeljali ali smo jih premestili v okvir redne dejavnosti, je bilo 
skupno število izvedenih projektov na nivoju načrtovanega, zato tega dejstva ne obravnavamo kot 
nedoseganje ciljev. Isti cilji se namreč lahko dosegajo na različne načine – tako lahko npr. prenos 
nekaterih projektov med redne dejavnosti razumemo kot racionalizacijo, prav tako tudi opustitev 
neaktualnih ali neuresničljivih projektov in njihovo nadomestitev z drugimi. 
 
Na različne razpise smo prijavili 6 projektov: 

- Na razpis JAK za promocijo branja smo uspešno prijavili dva projekta: Priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig 2017 in Strokovne srede 2017. 

- Na neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja 
posebnih nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2017. 

- Na razpis MOL za strokovni tisk smo uspešno prijavili domoznansko serijsko publikacijo 
»Ljubljana med nostalgijo in sanjami«. 

- Za nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2017 smo 
prijavili dva projekta: Kulturna dediščina za družine in Povsod v mestu (neuspešni prijavi). 

 
 
 

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE NA DRUGA 
PODROČJA 

 
Učinki strokovnega delovanja knjižnice se odražajo na območju knjižnične mreže MKL v Ljubljani in 
njeni okolici, v osrednjeslovenski regiji, kjer MKL deluje kot osrednja območna knjižnica, pa tudi v 
širšem slovenskem prostoru. Prizadevamo si, da naša znanja in izkušnje delimo s slovensko 
strokovno javnostjo, ob tem pa smo zmeraj veseli, če lahko tudi mi povzamemo kakšno dobro prakso 
od drugih knjižnic.  
 
Zaposleni v knjižnici smo sodelovali (celo predsedovali) Strokovni komisiji za knjižnično dejavnost pri 
Ministrstvu za kulturo, v Komisiji za imenovanja v strokovne nazive pri NUK, v Združenju 
bibliotekarskih društev Slovenije in Društvu bibliotekarjev Ljubljana, v uredniškem svetu strokovne 
revije Knjižnica, v komisiji ZBDS za podelitev Čopove diplome, v upravnem odboru Stepišnikovega 
sklada, v nadzornem odboru Portala KAMRA in portala Dobreknjige.si, v strokovnih svetih drugih 
knjižnic, v svetu JAK ter v raznih komisijah za knjižne nagrade in organizacijah za promocijo knjige in 
branja, s poudarkom na književnosti za otroke in mlade. Knjižnica je tudi članica Slovenske sekcije 
IBBY, mednarodne organizacije knjižničnih združenj IFLA, pa tudi dveh mednarodnih bibliofilskih 
združenj miniaturne knjige. Povezujemo se z drugimi javnimi zavodi v MOL, Narodno in univerzitetno 
knjižnico, Združenjem splošnih knjižnic, Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije ter številnimi 
nevladnimi organizacijami. S strokovnimi stališči in pobudami sodelujemo pri oblikovanju in 
spremembah knjižnične zakonodaje. Knjižnica je vse bolj prisotna tudi v medijih. Verjamemo, da s 
takimi aktivnostmi prispevamo k razvoju stroke. 
 
MKL naslavlja vse starostne skupine in že s svojim projektom za najmlajše Ciciuhec (ki je pritegnil k 
sodelovanju blizu 7.000 vrtčevskih otrok, njihovih vzgojiteljic in staršev) stopa v aktivno sodelovanje s 
sistemom vzgoje in izobraževanja. Tudi v letu 2017 smo izvajali projekta Rastem s knjigo in Knjižnično 
muzejski MEGA kviz, prvega v sodelovanju z JAK, drugega pa z muzeji, ter projekt Poletavci – poletni 
bralci, ki vsakič pritegne večje število šolskih otrok, vsako leto iz bolj oddaljenih krajev, tudi iz tujine. 
Že več let MKL preko oddelka Pionirska izvaja vseslovenske projekte, kot sta Priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig in Strokovne srede, s katerimi odpiramo pomembne strokovne teme tako 
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za mladinske knjižničarje kot za založnike. MKL podeljuje priznanja »zlata hruška« najboljšim 
mladinskim knjigam. Izvajamo tudi izobraževanja odraslih v Borzi znanja in Središču za samostojno 
učenje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Andragoškim centrom 
Slovenije. S storitvami Borze dela segamo na področje zaposlovanja in sociale, z Zdravstvenim 
kotičkom pa na področje posredovanja informacij o zdravstvenih storitvah in osebnem zdravju. S tečaji 
uporabe informacijske tehnologije in različnih IT platform pa usposabljamo tudi starejše za aktivno 
participacijo v informacijski družbi. 
 
Bogata knjižnična zbirka MKL ugodno vpliva na možnosti branja in izobraževanja uporabnikov, 
pomembno je enotno poslovanje vseh naših knjižnic ter uvajanje sodobnih tehnologij, kar vse lajša 
dostop do znanja in informacij. Prav tako je pomembno, da se usmerjamo v vzdrževanje in obnovo 
naših knjižnic, saj bodo samo sodobne knjižnice na ravni, kakršno pričakuje sodobni uporabnik, lahko 
uspešno izvajale svojo dejavnost. Usmerjenost v cilj, da postanemo »tretji prostor«, promocijske in 
kulturne dejavnosti ter zanimiva izobraževalna ponudba za vsakdanje življenje lahko precej vplivajo na 
raven življenja Ljubljančanov. MKL je v vseh postopkih poslovanja z uporabniki visoko informatizirana, 
zato tudi zelo poudarjamo uporabo knjižnice preko spleta. Poleg sistema COBISS in sistema za 
notranje poslovanje je naša spletna stran izjemnega pomena za uporabnike, ki lahko s pomočjo 
spletnih storitev bistveno spremenijo in si olajšajo uporabo knjižnice ter hkrati pridejo do informacij na 
enem mestu. Kvalitetna spletna stran torej razširja vrednost in vidnost knjižnice preko vsakoletnega 
končnega števila vpisanih članov na mnogo večjo populacijo. Prav zato MKL na svoji spletni strani 
aktivno priporoča gradivo iz svojih zbirk in sodeluje tudi v vseslovenskem portalu Dobre knjige ter 
izposoja e-knjige na portalu BIBLOS.  
 
Preko Slovanske knjižnice in uredništva portala Kamra MKL širi svoje sodelovanje s knjižnicami in 
drugimi institucijami, zlasti s projekti domoznanskih razstav, digitalizacije, zbiranja dokumentov, 
fotografij in zgodb. V tem okviru MKL spodbuja nove oblike sodelovanja zlasti z institucijami kulturne 
dediščine in posamezniki. 
 
Knjižnica s svojim poslovanjem vpliva ne le na gospodarski utrip v podjetjih, s katerimi sodeluje, 
ampak pri izvajanju svojih storitev prinaša možnosti za delo tudi številnim avtorjem in drugim 
izvajalcem, ki na področju kulture delujejo samostojno. S tem pozitivno prispeva k razvoju tega 
segmenta trga dela.  
 
Prepričani smo, da MKL s svojim delovanjem uspešno prispeva svoj delež tako k razvoju knjižnične 
stroke kot tudi k splošnemu znanju prebivalcev, dvigu bralne kulture in razvoju Ljubljane. Pridružuje se 
številnim projektom, ki potekajo v MOL, s ciljem izboljšati življenje meščanov. Javna sredstva za 
izvajanje javne službe in tista, ki smo jih prejeli iz nejavnih virov, smo tudi v letu 2017 uporabili za 
uspešno izvajanje knjižnične javne službe, ki vpliva ne le na razvoj bralne pismenosti, kot mnogi 
mislijo, ampak na najrazličnejša področja življenja, na prvi pogled povsem nepovezana s knjižnico, 
kakor zapišemo vsako leto v našem letnem poročilu. 
 
 
 

12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE 
 
Skupno število zasedenih delovnih mest, izraženo v polnem deležu zaposlitve, na dan 31. 12. 2017:  
 
Zaposleni po tarifnih skupinah: 217,5 (od tega 6 invalidov) 
• I – IV: 4,5 
• V: 50,5 
• VI: 26,5 
• VII: 136 
  
Zaposlene (na dan 31. 12. 2017) financirajo: 
• 196 Mestna občina Ljubljana,  
• 3,5 Občina Škofljica,  
• 3,5 Občina Brezovica,  
• 3 Občina Ig,  
• 2 Občina Vodice,  
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• 1,5 Občina Velike Lašče,  
• 1,5 Občina Dobrova - Polhov Gradec,  
• 0,5 Občina Horjul,  
• 5 druga javna sredstva za opravljanje javne službe in 
• 1 nejavna sredstva za opravljanje javne službe. 
 
Posebnosti zaposlitev: 
• Število zaposlenih za krajši delovni čas na dan 31. 12. 2017: 15 
• Število zaposlenih za določen čas na dan 31. 12. 2017: 9 (zaposleni za določen čas, ki 

nadomeščajo začasno odsotne zaposlene: bolniške odsotnosti nad 30 dni, porodniški dopusti)  
• Število delavk na porodniškem dopustu v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017.: 12 
• Število delavcev, ki so koristili očetovski dopust v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017: 3 
• Število prekinitev delovnega razmerja zaradi upokojitve: 2  
 
 
Število napredovanj v plačnih razredih: 27 
Po delovnih mestih: 
DM knjižničar: 8 napredovanj 
DM višji knjižničar: 1 napredovanje 
DM bibliotekar VII/2: 13 napredovanj 
DM knjigovez: 2 napredovanji 
DM manipulant: 1 napredovanje 
DM oskrbnik: 1 napredovanje 
DM pravnik specialist: 1 napredovanje 
 
Število napredovanj v strokovnih nazivih: 4 
Po delovnih mestih: 
DM knjižničar: 1 napredovanje 
DM bibliotekar VII/1: 1 napredovanje 
DM bibliotekar VII/2: 2 napredovanji 
 
Formalno izobraževanje zaposlenih: 
Diplome, magisteriji, doktorati: 
Diploma: 119 zaposlenih 
Magisterij: 15 zaposlenih 
Doktorat: 1 zaposlena 
 
Izobraževanje zaposlenih v MKL:  
- V letu 2017 so se zaposleni v MKL na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih posvetovanjih 

izobraževali v skupnem obsegu 6.288 ur (6.741 v letu 2016). V letu 2016 smo izvedli 
izobraževanja za Cobiss 3 / Izposoja za vse, ki delajo v izposoji, zato je bil skupni seštevek 
izobraževanj višji.  

- Izobraževalo se je (vsaj enkrat) 220 zaposlenih. 
 
Zaposleni v MKL so se izobraževali v Učnem centru MKL, pa tudi pri ponudnikih izobraževanj izven 
MKL (Združenje splošnih knjižnic, NUK, IZUM, Andragoški center Slovenije, Legama, Open IT, 
Pripovedovalski variete itd.). Zaposleni so se udeležili še izobraževanj s kadrovsko-pravnega in 
računovodskega področja. 
 
Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj v Sloveniji in v 
tujini. Na nekaterih od navedenih dogodkov so zaposleni v MKL sodelovali tudi s predstavitvijo 
primerov dobre prakse, predstavitvijo svojih referatov in člankov. Obiskali smo sejem otroških knjig v 
Bologni, knjižni sejem v Beogradu, sejem knjig Frankfurt po Frankfurtu in Slovenski knjižni sejem. 
 
Sodelavci so pripravili in izvedli 22 internih izobraževalnih delavnic za zaposlene v MKL.  
 
Poleti 2017 smo se odločili, da bomo v celotnem kolektivu izvedli merjenje organizacijske klime, 
usmerjeno na povezavo zadovoljstva z rezultati pri delu. Raziskava je bila izvedena s pomočjo 
standardiziranega vprašalnika OCS2012, ki je nadgradnja vprašalnika SiOK2003. Nadgrajeni 
vprašalnik je nastal pod okriljem svetovalnega podjetja AT Adria in se uporablja v okviru Konzorcija 
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OCS. S tem smo se poleg merjenja organizacijske klime vključili tudi v primerjavo med podjetji in 
zastavili možnost primerjave z rezultati merjenja organizacijske klime v ustanovi skozi več nadaljnjih 
let. Rezultati merjenj, ki jih je pripravil zunanji izvajalec Biro Praxis d.o.o., so pokazali skupne rezultate, 
organizirane v štiri standardne indekse za celo ustanovo, podrobni rezultati pa so bili pripravljeni 
podrobno tudi za vsako enoto posebej. Indeks odzivnosti zaposlenih je pokazal na 80,7% udeležbo. 
Indeks organizacijske klime je bil 3,56, indeks sistemov vodenja in razvoja 3,79, indeks zadovoljstva 
zaposlenih pa 3,78. Skupni splošni indeks OCS je dosegel 3,74. Najvišjo vrednost je torej dosegel 
indeks zadovoljstva, ki je sicer v primerjavi s povprečjem drugih podjetij, obdelanih z OCS, zelo visok 
(povprečje OCS je 2,33). Tudi splošni indeks OCS za MKL z vrednostjo 3,74 krepko presega 
povprečje enakega indeksa OCS, ki znaša 3,03. 
 
 
 

13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, 
INVESTICIJAH IN NAKUPU OPREME 

 

13.1 Javna naročila 
 
Izvedeni postopki javnega naročanja 
Po odprtem postopku smo izvedli naslednja naročila: 

- izvajanje tiskarskih storitev, 
- sukcesivna dobava in tisk promocijskega materiala. 

 
Po postopku javnega naročila male vrednosti smo izvedli naslednja naročila: 

- izvajanje poštnih storitev, 
- dobava sistema za upravljanje in varovanje knjižničnega gradiva na osnovi radiofrekvenčne 

identifikacije. 
 

13.2. Investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, DI in IKT 
 
V letu 2017 smo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana uskladili vrednosti nepremičnin, prejetih v 
upravljanje, z vrednostmi GURS, kar nam je povečalo vrednost prejetih sredstev v upravljanju za 
5.458.943 EUR. 
 
Investicijskih vzdrževalnih del v letu 2017 ni bilo, veliko je bilo t. i. rednih vzdrževalni del, skupaj za 
204.316 EUR. Od tega: 
 
Popravila sten in beljenja v KPV, KJM, Glinškova, Podpeč, Šiška, Bežigrad 28.928
Menjava talnih oblog Glinškova ploščad 6.614
Menjava navadnih ključavnic z elektronskimi v KOŽ, KJM, Slovanska itd. 3.932
Ureditev razsvetljave Glinškova ploščad, Bežigrad 3.515
Ureditev sanitarij KJM, KPV, Šiška, KOŽ 3.030
Predelava oken Šiška 748
Popravila klimatov v enotah 9.368
Redna vzdrževanja in popravila dvigal 8.727
Elektroinštalacijska dela 8.926
Vzdrževalna dela upraviteljev enot – mesečni obratovalni stroški 16.088
Pregledi in popravila varnostne razsvetljave in protipožarnih sistemov 5.843
Drugi občasni izdatki tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov 8.055
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 13.192
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 59.121
Tekoče vzdrževanje opreme 16.041
Vzdrževanje gradiva 12.188
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Opreme in drobnega inventarja je bilo nabavljenega za 134.333 EUR, iz sredstev presežka 
prihodkov nad odhodki 82.458 EUR, iz sredstev občin 15.450 EUR, za 44.008 EUR osnovnih sredstev 
nam je bilo podarjenih. Dansko podjetje nam je podarilo za 36.150 EUR IKT opreme. Dve knjižnici, 
Knjižnico Otona Župančiča in Knjižnico Savsko naselje, smo opremili za RFID izposojo. 
 
Nabavili in pridobili smo: 
 
Licence  
Licence za računalniško učilnico KOŽ 3.696
Licence antivirus, zaščita nezaželene pošte, filtriranje spletnih strani 4.046
Skupaj 7.742

Pohištvo in druga oprema 
Protipožarni sistem za Knjižnico Glinškova ploščad  2.469
Dva stroja za zavijanje knjig za celotno MKL 10.150
Razno pohištvo – regali, omare, stoli, vitrine, vozički za prevoz gradiva idr. 9.165
Klima naprava za potujoči avtobus 5.545
Klima naprava za Knjižnico Dobrova 1.054
Multifunkcijska naprava Škofljica  1.460
Videonadzorni snemalnik KOŽ (rn. 2431) 726
Hladilnik (Bežigrad, Podpeč), električni radiator (Slovanska), mikrovalovna pečica 
(Rudnik) 347
Fotoaparat 60
Skupaj 31.180

IKT oprema 
RFID oprema za KOŽ in Savsko naselje – postaje za obdelavo gradiva in varnostna 
vrata 30.866
Devetindvajset računalnikov 16.635
Štiriinštirideset prenosnih računalnikov in trije tablični računalniki 23.378
Dvainpetdeset monitorjev 6.809
Devet tiskalnikov 2.300
TV sprejemnik 300
Sedem projektorjev 4.146
Oprema za ozvočenje mediateke KOŽ  4.317
Protivlomni sistem za Knjižnico Podpeč  756
Videonadzorna kamera  137
UPS napravi za Knjižnici Bežigrad in Brezovica 236
Skupaj 89.880
 
Drobni inventar 
Deset e-bralnikov 1.201
Drobno orodje in naprave 473
Tekači in predpražniki 785
Stojala za knjige  914
Osem mobitelov 746
Ostali drobni inventar 1.412
Skupaj  5.531
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14 ZAKLJUČEK 
 
 
Kot vsako leto smo opravili zelo veliko dela, kar je razvidno tudi iz obsega tega poročila. Kakovost 
naših strokovnih prizadevanj je bila opažena tudi v obliki nagrad in priznanj. Še dodatno smo okrepili 
naše storitve za uporabnike in se usmerjali na eni strani k spletnim storitvam za uporabo knjižnice, na 
drugi pa poudarjali vsebine ter spodbujali branje in razvijali bralno kulturo. 
 
Kakor smo opredelili že v letu 2016 in nadaljevali tudi v letu 2017, MKL vidimo kot multifunkcionalno 
institucijo, katere naloga je na podlagi knjižnične zbirke in širokih strokovnih znanj zaposlenih in 
zunanjih sodelavcev ustvariti najboljše okolje za posredovanje knjige, kulture in umetnosti ter 
raznovrstnega neformalnega izobraževanja vsem generacijam uporabnikov. Izgrajujemo se v duhu 
opredelitev proaktivne knjižnice, ki deluje za lokalno okolje in se napaja iz njega, tako da program 
svojega delovanja oblikuje glede na potrebe lokalne skupnosti. 
 
V letu 2017 se je naša dolgoletna direktorica mag. Jelka Gazvoda odločila za upokojitev in od 1. 9. 
2017 krmilo MKL zaupala meni, tako da lahko rečemo, da je minulo leto do neke mere označevala tudi 
menjava vodstva. Delovali smo v smeri čim bolj enostavnega in gladkega prehoda in tekočega 
nadaljevanja vseh že zastavljenih projektov, dejavnosti, ciljev in strateških usmeritev, kar nam je 
očitno tudi v dovoljšnji meri uspelo. Sodelavkam in sodelavcem se iskreno zahvaljujem za odlično 
opravljeno delo v letu 2017 in za vse opravljene napore pri pripravi našega skupnega letnega poročila. 
 
 
 
Letno poročilo so pripravili: 
- vsi zaposleni za svoja področja 
- vodje knjižnic, služb in oddelkov 
- mag. Marijan Špoljar, bibliotekar analitik 
- Simona Resman, pomočnica direktorice za strokovno delo 
- mag. Teja Zorko, direktorica 
 
 
 
 
 
 
 

mag. Teja Zorko 
     direktorica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V skladu s 13. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 30/08 in 105/08) je Svet javnega zavoda na svoji 8. seji, dne 08. 03. 2018, potrdil Letno poročilo 
Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2017 ter Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice, ki je priloga in sestavni del letnega poročila MKL za 2017. 
 
 

dr. Ana Vogrinčič Čepič 
predsednica Sveta MKL 
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Priloga 1: ODPRTOST KRAJEVNIH KNJIŽNIC MED LETOM IN POLETI 
 
Odprtost med letom 
 

Krajevna knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

Knjižnica Bežigrad 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Črnuče 8:00–19:30 12:30–19:30 12:30–19:30 10:00–15:00 12:30–19:30 / 

Knjižnica dr. France Škerl 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Glinškova pl. 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / / 

Knjižnica Savsko naselje / 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 / / 

Knjižnica Jožeta Mazovca 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Fužine 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Jarše 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Polje 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Zadvor 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 8:00–15:00 / 

Knjižnica Zalog 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 8:00–15:00 8:00–13:00* 

Knjižnica Otona Župančiča 8:00–20:00 10:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–13:00 

Knjižnica Nove Poljane 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Poljane 8:00–19:00 10:00–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Prežihov Voranc 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Grba 8:00–19:30 8:00–15:00 8:00–19:30 12:30–19:30 8:00–19:30 / 

Knjižnica Rudnik 8:00–19:00 8:00–19:00 8:00–19:00 12:30–19:00 8:00–19:00 8:00–13:00 

Knjižnica Brezovica 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 8:00–15:00 / 

Knjižnica Podpeč / 12:30–19:00 / 10:00–15:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Dobrova 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 

Knjižnica Frana Levstika 12:30–19:00 / 10:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Horjul / 8:00–15:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 

Knjižnica Ig 8:00–19:00 / 8:00–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Škofljica 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 12:30–19:30 8:00–19:30 / 

Knjižnica Šiška 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Gameljne 12:30–19:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Šentvid 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 / 

Knjižnica Vodice 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 

Slovanska knjižnica 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–13:00 

Trubarjeva hiša literature / 10:00–18:00 10:00–18:00 10:00–18:00 10:00–18:00 / 

Potujoča knjižnica  Potujoča knjižnica ima poseben razpored po krajih, ki jih obiskuje. 

* - vsaka prva sobota v mesecu
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Poletna odprtost 
 Poletni obratovalni čas je bil v veljavi od 26. 6. do 26. 8. 2017. 
 V Slovanski knjižnici je poletni obratovalni čas veljal od 3. 7. do 19. 8. 2017. 
 Trubarjeva hiša literature med 3. 7. in 1. 9. 2017 ni obratovala. 
 Potujoča knjižnica od 30. 6. do 4. 9. 2017 ni obiskovala postajališč. 

 
Krajevna knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

Knjižnica Bežigrad 12:30–19:30 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–15:00 8:00–13:00

Knjižnica Črnuče 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 /

Knjižnica dr. F. Škerl 12:30–19:00 / 8:00–15:00 12:30–19:00 8:00–15:00 /

Knjižnica Glinškova p. 12:30–19:00 8:00–15:00 / 12:30–19:00 / /

Knjižnica Savsko n. / 12:30–19:00 8:00–15:00 / / /

Knjižnica Jožeta Mazovca 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–13:00

Knjižnica Fužine 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 /

Knjižnica Jarše 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 / /

Knjižnica Polje 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 /

Knjižnica Zadvor / / 12:30–19:00 / 8:00–15:00 /

Knjižnica Zalog / 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 /

Knjižnica Otona Župančiča 8:00–20:00 10:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–13:00

Knjižnica Nove Poljane 12:30–19:00 / / 12:30–19:00 / /

Knjižnica Poljane / 12:30–19:00 12:30–19:00 / 8:00–15:00 /

Knjižnica Prežihov Voranc 12:30-19:30 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–15:00 8:00–13:00

Knjižnica Grba 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 /

Knjižnica Rudnik 12:30–19:00 8:00–15:00 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 /

Knjižnica Brezovica / 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 8:00–15:00 /

Knjižnica Podpeč / 12:30–19:00 / 8:00–15:00 / /

Knjižnica Dobrova / 12:30–19:00 12:30–19:00 / 8:00–15:00 /

Knjižnica Frana Levstika 12:30–19:00 / / 12:30–19:00 8:00–15:00 /

Knjižnica Horjul / / 12:30–19:00 / 12:30–19:00 /

Knjižnica Ig 12:30–19:00 / 12:30–19:00 8:00–15:00 8:00–15:00 /

Knjižnica Škofljica 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 /

Knjižnica Šiška 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–13:00

Knjižnica Gameljne / 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / /

Knjižnica Šentvid 8:00–15:00 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 /

Knjižnica Vodice 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 12:30–19:00 /

Slovanska knjižnica 8:00–15:00 8:00–15:00 9:00–17:00 8:00–15:00 8:00–15:00 8:00–13:00

Trubarjeva hiša literature / 10:00–16:00 10:00–16:00 10:00–16:00 10:00–16:00 /

Potujoča knjižnica od 30. 6. do 04. 9. 2017 ni obiskovala postajališč 
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Priloga 2: ZALOGA GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 

gradivo 
Serijske 

publikacije 
SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 125.907 20.756 2.594 149.257
Knjižnica Črnuče 31.243 8.397 267 39.907
Knjižnica dr. France Škerl 26.726 7.597 237 34.560
Knjižnica Glinškova ploščad 24.287 6.701 269 31.257
Knjižnica Savsko naselje 21.470 2.518 168 24.156
KB SKUPAJ 229.633 45.969 3.535 279.137
Knjižnica Jožeta Mazovca 81.299 11.790 1.020 94.109
Knjižnica Fužine 33.835 3.014 587 37.436
Knjižnica Jarše 22.510 961 432 23.903
Knjižnica Polje 47.911 3.601 845 52.357
Knjižnica Zadvor 9.912 1.306 122 11.340
Knjižnica Zalog 20.201 1.260 189 21.650
KJM SKUPAJ 215.668 21.932 3.195 240.795
Knjižnica Otona Župančiča 260.117 37.474 12.829 310.420
Knjižnica Nove Poljane 7.781 3.079 121 10.981
Knjižnica Poljane 12.081 1.431 130 13.642
KOŽ SKUPAJ 279.979 41.984 13.080 335.043
Knjižnica Prežihov Voranc 102.152 16.832 963 119.947
Knjižnica Grba 26.084 5.377 190 31.651
Knjižnica Rudnik 45.661 5.724 542 51.927
Knjižnica Brezovica 16.458 2.557 98 19.113
Knjižnica Notranje Gorice 4.605 425 1 5.031
Knjižnica Podpeč 10.207 1.448 147 11.802
Knjižnica Rakitna 4.154 424 4 4.582
Knjižnica Dobrova 18.701 2.392 191 21.284
Knjižnica Polhov Gradec 3.880 262 11 4.153
Knjižnica Šentjošt 3.050 146 1 3.197
Knjižnica Frana Levstika 18.700 2.263 239 21.202
Knjižnica Rob 2.599 311 1 2.911
Knjižnica Horjul 11.895 1.719 79 13.693
Knjižnica Ig 24.956 3.043 278 28.277
Knjižnica Škofljica 28.632 3.819 329 32.780
KPV SKUPAJ 321.734 46.742 3.074 371.550
Knjižnica Šiška 153.664 14.107 1.229 169.000
Knjižnica Gameljne 25.770 2.402 115 28.287
Knjižnica Šentvid 46.853 7.146 164 54.163
Knjižnica Vodice 22.068 690 65 22.823
KŠ SKUPAJ 248.355 24.345 1.573 274.273
Slovanska knjižnica 111.513 3.301 33.697 148.511
e-knjižnica  1.298   1.298
Trubarjeva hiša literature 0 0 62 62
Potujoča knjižnica 54.613 5.688 143 60.444
Skupne službe 1.017 37 407 1.461
Drugo 40 33 1 74
MKL SKUPAJ 1.486.955 193.947 58.967 1.739.869
  
- od tega Knjižnica Jurij Vega 24.403 2.618 200 27.221
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Priloga 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 

gradivo 
Serijske 

publikacije 
SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 5.228 1.230 187 6.645
Knjižnica Črnuče 1.304 375 38 1.717
Knjižnica dr. France Škerl 963 396 38 1.397
Knjižnica Glinškova ploščad 852 298 35 1.185
Knjižnica Savsko naselje 732 249 31 1.012
KB SKUPAJ 9.079 2.548 329 11.956
Knjižnica Jožeta Mazovca 3.380 812 136 4.328
Knjižnica Fužine 1.464 252 72 1.788
Knjižnica Jarše 679 45 43 767
Knjižnica Polje 1.660 249 99 2.008
Knjižnica Zadvor 597 110 32 739
Knjižnica Zalog 784 110 50 944
KJM SKUPAJ 8.564 1.578 432 10.574
Knjižnica Otona Župančiča 10.582 2.024 1.067 13.673
Knjižnica Nove Poljane 226 185 13 424
Knjižnica Poljane 926 75 26 1.027
KOŽ SKUPAJ 11.734 2.284 1.106 15.124
Knjižnica Prežihov Voranc 4.611 921 216 5.748
Knjižnica Grba 1.511 448 62 2.021
Knjižnica Rudnik 1.629 374 83 2.086
Knjižnica Brezovica 1.088 236 33 1.357
Knjižnica Notranje Gorice 133 34 0 167
Knjižnica Podpeč 401 162 24 587
Knjižnica Rakitna 527 100 0 627
Knjižnica Dobrova 556 127 45 728
Knjižnica Polhov Gradec 67 57 2 126
Knjižnica Šentjošt 67 48 0 115
Knjižnica Frana Levstika 638 152 43 833
Knjižnica Rob 63 43 0 106
Knjižnica Horjul 419 136 20 575
Knjižnica Ig 784 229 49 1.062
Knjižnica Škofljica 1.288 281 72 1.641
KPV SKUPAJ 13.782 3.348 649 17.779
Knjižnica Šiška 5.894 926 196 7.016
Knjižnica Gameljne 866 147 35 1.048
Knjižnica Šentvid 1.447 501 77 2.025
Knjižnica Vodice 472 26 17 515
KŠ SKUPAJ 8.679 1.600 325 10.604
Slovanska knjižnica 1.854 58 324 2.236
e-knjižnica 0 493 0 493
Trubarjeva hiša literature 0 0 12 12
Potujoča knjižnica 1.205 264 7 1.476
Skupne službe 10 1 12 23
MKL SKUPAJ 55.919 12.394 3.233 71.546
     
- od tega Knjižnica Jurij Vega 1.012 220 37 1.269
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Priloga 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
STROKA / LEPOSLOVJE) 
 

Krajevna knjižnica Stroka Leposlovje SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 2.955 1.564 4.519 
Knjižnica Črnuče 867 738 1.605 
Knjižnica dr. France Škerl 755 591 1.346 
Knjižnica Glinškova ploščad 616 519 1.135 
Knjižnica Savsko naselje 532 455 987 
KB SKUPAJ 6.340 4.458 10.798 
Knjižnica Jožeta Mazovca 2.244 1.310 3.554 
Knjižnica Fužine 881 779 1.660 
Knjižnica Jarše 333 418 751 
Knjižnica Polje 1.000 867 1.867 
Knjižnica Zadvor 327 397 724 
Knjižnica Zalog 443 478 921 
KJM SKUPAJ 5.228 4.249 9.477 
Knjižnica Otona Župančiča 5.963 2.426 8.389 
Knjižnica Nove Poljane 273 148 421 
Knjižnica Poljane 421 493 914 
KOŽ SKUPAJ 6.657 3.067 9.724 
Knjižnica Prežihov Voranc 2.462 1.483 3.945 
Knjižnica Grba 1.014 834 1.848 
Knjižnica Rudnik 1.093 848 1.941 
Knjižnica Brezovica 655 660 1.315 
Knjižnica Notranje Gorice 71 95 166 
Knjižnica Podpeč 287 265 552 
Knjižnica Rakitna 167 408 575 
Knjižnica Dobrova 344 363 707 
Knjižnica Polhov Gradec 66 54 120 
Knjižnica Šentjošt 53 55 108 
Knjižnica Frana Levstika 392 419 811 
Knjižnica Rob 55 49 104 
Knjižnica Horjul 264 287 551 
Knjižnica Ig 535 496 1.031 
Knjižnica Škofljica 804 690 1.494 
KPV SKUPAJ 8.262 7.006 15.268 
Knjižnica Šiška 2.498 1.482 3.980 
Knjižnica Gameljne 477 551 1.028 
Knjižnica Šentvid 1.074 766 1.840 
Knjižnica Vodice 179 319 498 
KŠ SKUPAJ 4.228 3.118 7.346 
Slovanska knjižnica 1.338 733 2.071 
e-knjižnica 88 405 493 
Trubarjeva hiša literature 8 3 11 
Potujoča knjižnica 644 673 1.317 
Skupne službe 19 1 20 
MKL SKUPAJ* 9.964 5.836 15.800 
    
Knjižnica Jurij Vega 615 591 1.206 

* - vrstica ni seštevek iz tabele, ker se isti naslov pojavlja v različnih krajevnih knjižnicah. 
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Priloga 5: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – ZA 
OTROKE / ZA ODRASLE) 
 

Krajevna knjižnica Za otroke Za odrasle SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 953 3.566 4.519
Knjižnica Črnuče 545 1.060 1.605
Knjižnica dr. France Škerl 550 796 1.346
Knjižnica Glinškova ploščad 439 696 1.135
Knjižnica Savsko naselje 400 587 987
KB SKUPAJ 3.333 7.465 10.798
Knjižnica Jožeta Mazovca 767 2.787 3.554
Knjižnica Fužine 514 1.146 1.660
Knjižnica Jarše 294 457 751
Knjižnica Polje 565 1.302 1.867
Knjižnica Zadvor 353 371 724
Knjižnica Zalog 400 521 921
KJM SKUPAJ 2.893 6.584 9.477
Knjižnica Otona Župančiča 1.281 7.108 8.389
Knjižnica Nove Poljane 182 239 421
Knjižnica Poljane 156 758 914
KOŽ SKUPAJ 1.619 8.105 9.724
Knjižnica Prežihov Voranc 941 3.004 3.945
Knjižnica Grba 605 1.243 1.848
Knjižnica Rudnik 622 1.319 1.941
Knjižnica Brezovica 516 799 1.315
Knjižnica Notranje Gorice 95 71 166
Knjižnica Podpeč 238 314 552
Knjižnica Rakitna 148 427 575
Knjižnica Dobrova 306 401 707
Knjižnica Polhov Gradec 41 79 120
Knjižnica Šentjošt 49 59 108
Knjižnica Frana Levstika 355 456 811
Knjižnica Rob 46 58 104
Knjižnica Horjul 241 310 551
Knjižnica Ig 404 627 1.031
Knjižnica Škofljica 524 970 1.494
KPV SKUPAJ 5.131 10.137 15.268
Knjižnica Šiška 918 3.062 3.980
Knjižnica Gameljne 408 620 1.028
Knjižnica Šentvid 592 1.248 1.840
Knjižnica Vodice 223 275 498
KŠ SKUPAJ 2.141 5.205 7.346
Slovanska knjižnica 84 1.987 2.071
e-knjižnica 54 439 493
Trubarjeva hiša literature 0 11 11
Potujoča knjižnica 468 849 1.317
Skupne službe 1 19 20
MKL SKUPAJ* 2.987 12.813 15.800
  
Knjižnica Jurij Vega 446 760 1.206

* - vrstica ni seštevek iz tabele, ker se isti naslov pojavlja v različnih krajevnih knjižnicah. 
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Priloga 6: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – UDK) 
 

Krajevna knjižnica 0 1 2 3 5 6 7 8 82 9 SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 299 365 89 497 167 474 1.420 225 2.591 518 6.645 
Knjižnica Črnuče 83 63 17 81 50 106 382 30 777 128 1.717 
Knjižnica dr. France Škerl 74 43 3 75 40 117 349 20 603 73 1.397 
Knjižnica Glinškova ploščad 77 41 5 44 34 78 304 18 535 49 1.185 
Knjižnica Savsko naselje 58 41 2 39 29 60 247 9 468 59 1.012 

KB SKUPAJ 591 553 116 736 320 835 2.702 302 4.974 827 11.956 

Knjižnica Jožeta Mazovca 191 229 73 320 105 270 1.001 149 1.705 285 4.328 
Knjižnica Fužine 105 144 13 91 48 129 274 29 859 96 1.788 
Knjižnica Jarše 67 36 5 45 26 53 64 5 429 37 767 
Knjižnica Polje 117 103 20 141 62 119 292 51 955 148 2.008 
Knjižnica Zadvor 52 16 5 28 24 59 114 4 407 30 739 
Knjižnica Zalog 86 27 7 38 45 71 120 11 491 48 944 

KJM SKUPAJ 618 555 123 663 310 701 1.865 249 4.846 644 10.574 

Knjižnica Otona Župančiča 779 648 267 1.550 423 1.146 2.716 382 4.806 956 13.673 
Knjižnica Nove Poljane 37 5 0 10 10 15 187 4 151 5 424 
Knjižnica Poljane 44 37 5 56 21 50 61 11 546 196 1.027 

KOŽ SKUPAJ 860 690 272 1.616 454 1.211 2.964 397 5.503 1.157 15.124 

Knjižnica Prežihov Voranc 293 310 68 405 141 395 1.073 167 2.476 420 5.748 
Knjižnica Grba 109 93 7 83 52 131 461 48 917 120 2.021 
Knjižnica Rudnik 111 110 35 115 55 154 370 43 919 174 2.086 
Knjižnica Brezovica 72 62 10 72 39 80 242 16 675 89 1.357 
Knjižnica Notranje Gorice 8 1 0 5 14 10 31 0 97 1 167 
Knjižnica Podpeč 35 11 0 17 22 33 144 26 274 25 587 
Knjižnica Rakitna 10 3 4 12 16 14 84 16 438 30 627 
Knjižnica Dobrova 57 14 8 32 20 52 122 10 373 40 728 
Knjižnica Polhov Gradec 2 2 0 3 1 5 54 0 55 4 126 
Knjižnica Šentjošt 2 0 0 4 2 1 44 0 61 1 115 
Knjižnica Frana Levstika 60 22 6 35 32 46 157 9 428 38 833 
Knjižnica Rob 1 0 0 2 5 4 42 0 50 2 106 
Knjižnica Horjul 30 6 3 22 19 38 124 5 297 31 575 
Knjižnica Ig 59 33 5 42 37 77 221 31 507 50 1.062 
Knjižnica Škofljica 86 103 15 77 42 123 267 26 768 134 1.641 

KPV SKUPAJ 935 770 161 926 497 1.163 3.436 397 8.335 1.159 17.779 

Knjižnica Šiška 356 381 119 555 175 474 1.144 196 3.119 497 7.016 
Knjižnica Gameljne 66 40 7 48 35 66 160 8 562 56 1.048 
Knjižnica Šentvid 106 86 22 92 47 116 563 42 840 111 2.025 
Knjižnica Vodice 45 6 4 22 16 27 24 7 329 35 515 

KŠ SKUPAJ 573 513 152 717 273 683 1.891 253 4.850 699 10.604 

Slovanska knjižnica 151 69 92 273 19 49 353 130 760 340 2.236 
e-knjižnica 9 11 8 31 3 7 4 4 405 11 493 
Trubarjeva hiša literature 7 0 0 0 0 0 1 1 3 0 12 
Potujoča knjižnica 69 48 8 59 40 90 269 25 783 85 1.476 
Skupne službe 11 0 0 3 0 4 1 1 1 2 23 

MKL SKUPAJ 3.901 3.261 945 5.080 1.956 4.829 13.713 1.781 31.083 4.997 71.546 

            

- od tega Knjižnica Jurij Vega 77 52 13 56 40 86 227 22 623 73 1.269 
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Priloga 7: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – NAČIN 
NABAVE 
 

Krajevna knjižnica Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 5.774 27 0 844 6.645
Knjižnica Črnuče 1.472 4 0 241 1.717
Knjižnica dr. France Škerl 1.249 13 0 135 1.397
Knjižnica Glinškova ploščad 1.116 0 0 69 1.185
Knjižnica Savsko naselje 927 2 0 83 1.012
KB SKUPAJ 10.538 46 0 1.372 11.956
Knjižnica Jožeta Mazovca 3.993 35 0 300 4.328
Knjižnica Fužine 1.550 5 0 233 1.788
Knjižnica Jarše 702 12 0 53 767
Knjižnica Polje 1.848 63 0 97 2.008
Knjižnica Zadvor 667 15 0 57 739
Knjižnica Zalog 864 12 0 68 944
KJM SKUPAJ 9.624 142 0 808 10.574
Knjižnica Otona Župančiča 9.634 1.486 1 2.552 13.673
Knjižnica Nove Poljane 394 16 0 14 424
Knjižnica Poljane 964 41 0 22 1.027
KOŽ SKUPAJ 10.992 1.543 1 2.588 15.124
Knjižnica Prežihov Voranc 5.307 45 0 396 5.748
Knjižnica Grba 1.873 20 0 128 2.021
Knjižnica Rudnik 1.913 23 0 150 2.086
Knjižnica Brezovica 1.231 1 0 125 1.357
Knjižnica Notranje Gorice 89 1 0 77 167
Knjižnica Podpeč 491 0 0 96 587
Knjižnica Rakitna 75 0 0 552 627
Knjižnica Dobrova 649 2 0 77 728
Knjižnica Polhov Gradec 48 2 0 76 126
Knjižnica Šentjošt 31 0 0 84 115
Knjižnica Frana Levstika 749 1 0 83 833
Knjižnica Rob 38 0 0 68 106
Knjižnica Horjul 455 1 0 119 575
Knjižnica Ig 951 0 0 111 1.062
Knjižnica Škofljica 1.586 0 0 55 1.641
KPV SKUPAJ 15.486 96 0 2.197 17.779
Knjižnica Šiška 6.496 36 0 484 7.016
Knjižnica Gameljne 989 4 0 55 1.048
Knjižnica Šentvid 1.925 6 0 94 2.025
Knjižnica Vodice 461 1 0 53 515
KŠ SKUPAJ 9.871 47 0 686 10.604
Slovanska knjižnica 1.123 320 11 782 2.236
e-knjižnica 493 0 0 0 493
Trubarjeva hiša literature 12 0 0 0 12
Potujoča knjižnica 1.253 22 0 201 1.476
Skupne službe 16 2 0 5 23
MKL SKUPAJ 60.625 2.218 12 8.691 71.546
      
- od tega Knjižnica Jurij Vega 1.217 0 0 52 1.269
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Priloga 8: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 

gradivo 
Serijske 

publikacije 
SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 4.039 212 161 4.412
Knjižnica Črnuče 1.117 104 39 1.260
Knjižnica dr. France Škerl 1.275 324 62 1.661
Knjižnica Glinškova ploščad 431 48 27 506
Knjižnica Savsko naselje 263 7 10 280
KB SKUPAJ 7.125 695 299 8.119
Knjižnica Jožeta Mazovca 3.679 373 375 4.427
Knjižnica Fužine 1.168 174 44 1.386
Knjižnica Jarše 624 20 77 721
Knjižnica Polje 1.592 86 127 1.805
Knjižnica Zadvor 224 48 62 334
Knjižnica Zalog 746 37 29 812
KJM SKUPAJ 8.033 738 714 9.485
Knjižnica Otona Župančiča 11.438 831 2.312 14.581
Knjižnica Nove Poljane 50 14 10 74
Knjižnica Poljane 597 9 15 621
KOŽ SKUPAJ 12.085 854 2.337 15.276
Knjižnica Prežihov Voranc 4.239 440 209 4.888
Knjižnica Grba 867 321 77 1.265
Knjižnica Rudnik 2.476 346 10 2.832
Knjižnica Brezovica 525 314 14 853
Knjižnica Notranje Gorice 780 1 6 787
Knjižnica Podpeč 70 7 22 99
Knjižnica Rakitna 141 13 0 154
Knjižnica Dobrova 285 124 33 442
Knjižnica Polhov Gradec 96 5 0 101
Knjižnica Šentjošt 4 0 0 4
Knjižnica Frana Levstika 486 56 25 567
Knjižnica Rob 1 0 0 1
Knjižnica Horjul 484 20 49 553
Knjižnica Ig 268 108 41 417
Knjižnica Škofljica 1.061 31 72 1.164
KPV SKUPAJ 11.783 1.786 558 14.127
Knjižnica Šiška 2.946 1.756 108 4.810
Knjižnica Gameljne 228 51 42 321
Knjižnica Šentvid 402 49 69 520
Knjižnica Vodice 273 234 17 524
KŠ SKUPAJ 3.849 2.090 236 6.175
Slovanska knjižnica 4 0 10 14
Trubarjeva hiša literature 0 0 16 16
Potujoča knjižnica 859 676 9 1.544
Skupne službe 9 0 5 14
MKL SKUPAJ 44.527 7.203 4.189 55.919
      
- od tega Knjižnica Jurij Vega 780 364 5 1.149
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Priloga 9: ČLANSTVO PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica 
Aktivni člani Novo vpisani člani 

otroci odrasli SKUPAJ otroci odrasli SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 2.103 13.958 16.061 221 823 1.044 

Knjižnica Črnuče 685 2.254 2.939 91 116 207 

Knjižnica dr. France Škerl 488 1.528 2.016 79 61 140 

Knjižnica Glinškova ploščad 390 1.545 1.935 46 71 117 

Knjižnica Savsko naselje 306 1024 1.330 34 34 68 

KB SKUPAJ - - - 471 1.105 1.576 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.748 7.783 9.531 159 370 529 

Knjižnica Fužine 1.066 3.684 4.750 114 190 304 

Knjižnica Jarše 666 1.213 1.879 85 69 154 

Knjižnica Polje 1.302 3.408 4.710 176 156 332 

Knjižnica Zadvor 270 800 1070 33 27 60 

Knjižnica Zalog 701 1.544 2.245 92 94 186 

KJM SKUPAJ - - - 659 906 1.565 

Knjižnica Otona Župančiča 2.752 28.619 31.371 267 2.256 2.523 

Knjižnica Nove Poljane 222 587 809 23 14 37 

Knjižnica Poljane 204 1.467 1.671 13 44 57 

KOŽ SKUPAJ - - - 303 2.314 2.617 

Knjižnica Prežihov Voranc 2.252 11.243 13.495 200 622 822 

Knjižnica Grba 773 2.698 3.471 99 113 212 

Knjižnica Rudnik 1.131 3.549 4.680 120 190 310 

Knjižnica Brezovica 498 1.423 1.921 53 75 128 

Knjižnica Notranje Gorice 232 142 374 - - - 

Knjižnica Podpeč 203 437 640 21 15 36 

Knjižnica Rakitna 36 29 65 - - - 

Knjižnica Dobrova 316 723 1.039 45 29 74 

Knjižnica Polhov Gradec 28 17 45 - - - 

Knjižnica Šentjošt 43 11 54 - - - 

Knjižnica Frana Levstika 240 407 647 26 19 45 

Knjižnica Rob 40 7 47 - - - 

Knjižnica Horjul 201 443 644 14 23 37 

Knjižnica Ig 485 1059 1.544 58 67 125 

Knjižnica Škofljica 874 1.850 2.724 110 110 220 

KPV SKUPAJ - - - 746 1.263 2.009 

Knjižnica Šiška 2.879 14.244 17.123 416 893 1.309 

Knjižnica Gameljne 248 950 1.198 19 24 43 

Knjižnica Šentvid 1.038 3.913 4.951 138 196 334 

Knjižnica Vodice 263 736 999 39 43 82 

KŠ SKUPAJ - - - 612 1.156 1.768 

Slovanska knjižnica 168 3.252 3.420 2 72 74 

Potujoča knjižnica 355 944 1.299 40 53 93 

OPAC 242 2.496 2.738 0 0 0 

SKUPAJ 17.449 67.404 84.853 2.833 6.869 9.702 
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Priloga 10: OBISK PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
 

Krajevna knjižnica 
Izposoja na dom 

Izposoja v 
knjižnici 

Obisk 
prireditev 

SKUPAJ 
SKUPAJ 

otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli 

Knjižnica Bežigrad 14.373 139.459 9 671 2.344 3.236 16.726 143.366 160.092 

Knjižnica Črnuče 5.408 25.531 0 1 795 113 6.203 25.645 31.848 

Knjižnica dr. France Škerl 5.175 20.096 0 1 755 440 5.930 20.537 26.467 

Knjižnica Glinškova ploščad 3.080 15.941 0 1 946 205 4.026 16.147 20.173 

Knjižnica Savsko naselje 2.281 8.881 1 1 614 35 2.896 8.917 11.813 

KB SKUPAJ 30.317 209.908 10 675 5.454 4.029 35.781 214.612 250.393 

Knjižnica Jožeta Mazovca 10.413 67.044 3 12 1.868 1.316 12.284 68.372 80.656 

Knjižnica Fužine 6.881 40.925 1 5 1.526 1.303 8.408 42.233 50.641 

Knjižnica Jarše 5.275 12.396 3 6 1.034 169 6.312 12.571 18.883 

Knjižnica Polje 10.851 36.008 3 7 2.615 31 13.469 36.046 49.515 

Knjižnica Zadvor 2.261 6.777 0 1 574 46 2.835 6.824 9.659 

Knjižnica Zalog 5.423 12.969 2 2 2.042 590 7.467 13.561 21.028 

KJM SKUPAJ 41.104 176.119 12 33 9.659 3.455 50.775 179.607 230.382 

Knjižnica Otona Župančiča 16.992 287.947 34 1.157 2.305 13.528 19.331 302.632 321.963 

Knjižnica Nove Poljane 1.482 3.948 2 2 64 0 1.548 3.950 5.498 

Knjižnica Poljane 934 10.193 1 1 0 0 935 10.194 11.129 

KOŽ SKUPAJ 19.408 302.088 37 1.160 2.369 13.528 21.814 316.776 338.590 

Knjižnica Prežihov Voranc 16.725 121.085 2 28 2.832 2.113 19.559 123.226 142.785 

Knjižnica Grba 6.940 36.761 0 5 668 242 7.608 37.008 44.616 

Knjižnica Rudnik 8.796 37.507 0 4 1.216 908 10.012 38.419 48.431 

Knjižnica Brezovica 3.795 15.145 1 1 1.123 246 4.919 15.392 20.311 

Knjižnica Notranje Gorice 234 282 0 0 0 0 234 282 516 

Knjižnica Podpeč 1.469 3.829 0 1 375 50 1.844 3.880 5.724 

Knjižnica Rakitna 199 181 0 0 0 0 199 181 380 

Knjižnica Dobrova 2.172 6.368 0 3 462 43 2.634 6.414 9.048 

Knjižnica Polhov Gradec 187 186 0 0 0 0 187 186 373 

Knjižnica Šentjošt 185 62 0 0 0 0 185 62 247 

Knjižnica Frana Levstika 2.460 5.044 0 1 822 107 3.282 5.152 8.434 

Knjižnica Rob 483 42 0 0 0 0 483 42 525 

Knjižnica Horjul 1.864 4.282 1 0 286 136 2.151 4.418 6.569 

Knjižnica Ig 3.748 12.329 0 0 948 803 4.696 13.132 17.828 

Knjižnica Škofljica 7.985 23.182 0 6 1.367 948 9.352 24.136 33.488 

KPV SKUPAJ 57.242 266.285 4 49 10.099 5.596 67.345 271.930 339.275 

Knjižnica Šiška 21.853 159.573 5 101 2.857 2.208 24.715 161.882 186.597 

Knjižnica Gameljne 1.708 9.779 0 2 288 223 1.996 10.004 12.000 

Knjižnica Šentvid 8.708 38.786 0 1 1.438 509 10.146 39.296 49.442 

Knjižnica Vodice 2.170 6.827 0 0 773 45 2.943 6.872 9.815 

KŠ SKUPAJ 34.439 214.965 5 104 5.356 2.985 39.800 218.054 257.854 

Slovanska knjižnica 215 7.081 1 2.066 0 801 216 9.948 10.164 

Potujoča knjižnica 2.208 8.216 1 2 573 0 2.782 8.218 11.000 

Trubarjeva hiša literature - - - - 444 8.664 444 8.664 9.108 

SDU - - - - 877 700 877 700 1.577 

Pionirska - CMKK - - - - 192 183 192 183 375 

OPAC 826 19.270 - - 0 0 826 19.270 20.096 

SKUPAJ 185.759 1.203.932 70 4.089 35.023 39.941 220.852 1.247.962 1.468.814 
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Priloga 11: IZPOSOJA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica 
Knjige 

Serijske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

SKUPAJ 
SKUPAJ 

otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli 

Knjižnica Bežigrad 123.055 318.165 815 6.327 14.973 49.780 138.843 374.272 513.115 

Knjižnica Črnuče 34.234 52.728 72 1.102 6.048 9.251 40.354 63.081 103.435 

Knjižnica dr. France Škerl 31.824 29.593 180 1.164 12.112 5.825 44.116 36.582 80.698 

Knjižnica Glinškova ploščad 28.323 29.226 70 1.253 4.235 4.673 32.628 35.152 67.780 

Knjižnica Savsko naselje 14.371 17.461 35 1.412 2.487 1.937 16.893 20.810 37.703 

KB SKUPAJ 231.807 447.173 1.172 11.258 39.855 71.466 272.834 529.897 802.731 

Knjižnica Jožeta Mazovca 65.582 147.157 216 3.563 6.171 20.108 71.969 170.828 242.797 

Knjižnica Fužine 45.973 73.251 764 5.450 3.262 7.825 49.999 86.526 136.525 

Knjižnica Jarše 19.812 27.296 16 664 1.389 1.252 21.217 29.212 50.429 

Knjižnica Polje 54.829 79.377 237 1.574 5.384 6.551 60.450 87.502 147.952 

Knjižnica Zadvor 13.504 13.873 129 415 1.644 898 15.277 15.186 30.463 

Knjižnica Zalog 23.572 25.484 63 718 1.816 721 25.451 26.923 52.374 

KJM SKUPAJ 223.272 366.438 1.425 12.384 19.666 37.355 244.363 416.177 660.540 

Knjižnica Otona Župančiča 156.374 634.870 975 17.636 21.908 116.210 179.257 768.716 947.973 

Knjižnica Nove Poljane 6.382 5.296 29 352 2.956 5.093 9.367 10.741 20.108 

Knjižnica Poljane 5.458 23.520 3 40 103 805 5.564 24.365 29.929 

KOŽ SKUPAJ 168.214 663.686 1.007 18.028 24.967 122.108 194.188 803.822 998.010 

Knjižnica Prežihov Voranc 138.530 277.191 915 9.486 15.779 41.970 155.224 328.647 483.871 

Knjižnica Grba 47.394 68.357 155 4.142 8.536 14.549 56.085 87.048 143.133 

Knjižnica Rudnik 61.682 82.533 237 4.465 7.454 9.275 69.373 96.273 165.646 

Knjižnica Brezovica 29.574 31.667 117 1.333 2.662 3.514 32.353 36.514 68.867 

Knjižnica Notranje Gorice 1.606 917 0 0 83 4 1.689 921 2.610 

Knjižnica Podpeč 9.052 8.023 10 201 1.098 611 10.160 8.835 18.995 

Knjižnica Rakitna 330 190 0 0 29 49 359 239 598 

Knjižnica Dobrova 13.868 12.555 31 1.216 1.313 1.096 15.212 14.867 30.079 

Knjižnica Polhov Gradec 783 648 0 0 69 34 852 682 1.534 

Knjižnica Šentjošt 429 137 0 0 4 7 433 144 577 

Knjižnica Frana Levstika 14.603 14.128 103 1.056 831 739 15.537 15.923 31.460 

Knjižnica Rob 782 106 0 0 204 6 986 112 1.098 

Knjižnica Horjul 10.222 9.969 14 305 1.171 508 11.407 10.782 22.189 

Knjižnica Ig 26.028 27.822 170 1.183 3.798 3.159 29.996 32.164 62.160 

Knjižnica Škofljica 41.888 53.572 110 2.830 5.116 3.265 47.114 59.667 106.781 

KPV SKUPAJ 396.771 587.815 1.862 26.217 48.147 78.786 446.780 692.818 1.139.598 

Knjižnica Šiška 204.788 440.595 479 11.862 19.186 39.722 224.453 492.179 716.632 

Knjižnica Gameljne 20.434 33.632 134 913 2.877 3.048 23.445 37.593 61.038 

Knjižnica Šentvid 82.951 102.530 77 1.698 12.868 26.896 95.896 131.124 227.020 

Knjižnica Vodice 19.248 18.024 38 317 2.175 916 21.461 19.257 40.718 

KŠ SKUPAJ 327.421 594.781 728 14.790 37.106 70.582 365.255 680.153 1.045.408 

Slovanska knjižnica 554 7.235 0 226 0 45 554 7.506 8.060 

Potujoča knjižnica 18.644 19.285 0 9 2.919 1.546 21.563 20.840 42.403 

OPAC 0 49 0 0 2.233 14.387 2.233 14.436 16.669 

SKUPAJ 1.366.683 2.686.462 6.194 82.912 174.893 396.275 1.547.770 3.165.649 4.713.419 
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Priloga 12: ŠTEVILO REZERVACIJ IN NAROČIL V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH  
 

Krajevna knjižnica E-rezervacije E-naročila Rezervacije Naročila 

Knjižnica Bežigrad 10.472 18.653 5.311 3.459 
Knjižnica Črnuče 1.238 2.175 1.651 1.081 
Knjižnica dr. France Škerl 881 1.496 1.152 439 
Knjižnica Glinškova ploščad 812 1.463 816 399 
Knjižnica Savsko naselje 561 1.247 443 333 

KB SKUPAJ 13.964 25.034 9.373 5.711 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.841 7.090 3.052 2.083 
Knjižnica Fužine 2.548 2.889 1.768 812 
Knjižnica Jarše 354 801 594 508 
Knjižnica Polje 1.689 3.303 1.451 690 
Knjižnica Zadvor 386 540 280 339 
Knjižnica Zalog 402 829 506 378 

KJM SKUPAJ 9.220 15.452 7.651 4.810 

Knjižnica Otona Župančiča 17.694 37.053 6.289 8.205 
Knjižnica Nove Poljane 163 626 74 78 
Knjižnica Poljane 633 907 254 222 

KOŽ SKUPAJ 18.490 38.586 6.617 8.505 

Knjižnica Prežihov Voranc 7.285 12.105 5.647 2.775 
Knjižnica Grba 2.174 2.553 3.486 1.011 
Knjižnica Rudnik 2.553 3.543 2.397 1.091 
Knjižnica Brezovica 1.011 1.300 1.092 353 
Knjižnica Notranje Gorice 0 0 0 0 
Knjižnica Podpeč 86 212 99 74 
Knjižnica Rakitna 0 0 0 0 
Knjižnica Dobrova 239 713 193 171 
Knjižnica Polhov Gradec 0 0 0 0 
Knjižnica Šentjošt 0 0 0 0 
Knjižnica Frana Levstika 86 219 199 86 
Knjižnica Rob 0 0 0 0 
Knjižnica Horjul 81 277 160 102 
Knjižnica Ig 472 717 673 323 
Knjižnica Škofljica 1.238 1.713 1.848 531 

KPV SKUPAJ 15.225 23.352 15.794 6.517 

Knjižnica Šiška 11.603 17.021 5.061 3.875 
Knjižnica Gameljne 532 1.340 411 719 
Knjižnica Šentvid 2.037 3.266 1.948 4.000 
Knjižnica Vodice 100 450 171 129 

KŠ SKUPAJ 14.272 22.077 7.591 8.723 

Slovanska knjižnica 78 953 38 97 
Potujoča knjižnica 0 1 1.588 3.343 
OPAC 0 0 0 0 

MKL SKUPAJ 71.249 125.455 48.652 37.706 
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Priloga 13: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE  
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število izvedenih prireditev 

Število 
udeležencev Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 24 2 26 334
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

1 8 9 89

Knjižnica Fužine 4 0 4 79

Knjižnica Zalog 3 10 13 207
Knjižnica Otona 
Župančiča 

93 16 109 2.341

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

9 14 23 308

Knjižnica Grba 9 0 9 91

Knjižnica Rudnik 10 0 10 80

Knjižnica Brezovica 0 9 9 88

Knjižnica Podpeč 1 0 1 17

Knjižnica Frana Levstika 0 4 4 59

Knjižnica Horjul 1 10 11 69

Knjižnica Ig 10 0 10 315

Knjižnica Škofjlica 9 3 12 146

Knjižnica Šiška 13 9 22 223

Knjižnica Šentvid 4 5 9 73

Slovanska knjižnica 6 0 6 85

Pionirska - CMKK 1 0 1 73
Trubarjeva hiša 
literature 

148 2 150 3.822

Literarni dogodki skupaj 346 92 438 8.499

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 7 10 17 18

Knjižnica Črnuče 2 3 5 0
Knjižnica dr. France 
Škerl 

3 2 5 0

Knjižnica Glinškova 
ploščad 

2 3 5 40

Knjižnica Savsko 
naselje 

4 1 5 0

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

1 4 5 53

Knjižnica Fužine 6 1 7 80

Knjižnica Jarše 5 1 6 0

Knjižnica Polje 4 0 4 0

Knjižnica Zadvor 0 1 1 0

Knjižnica Zalog 5 0 5 197
Knjižnica Otona 
Župančiča 

28 6 34 20

Knjižnica Poljane 2 0 2 0
Knjižnica Prežihov 
Voranc 

12 3 15 276
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Knjižnica Grba 0 9 9 0

Knjižnica Rudnik 0 11 11 0

Knjižnica Frana Levstika 6 3 9 25

Knjižnica Ig 12 0 12 316

Knjižnica Škofjlica 9 0 9 432

Knjižnica Šiška 17 1 18 131

Knjižnica Šentvid 4 0 4 48

Slovanska knjižnica 9 5 14 0
Trubarjeva hiša 
literature 

1 0 1 0

Razstave skupaj 139 64 203 1.636

Strokovna in 
poljudna 

predavanja 

Knjižnica Bežigrad 32 0 32 693
Knjižnica dr. France 
Škerl 

1 0 1 3

Knjižnica Glinškova 
ploščad 

1 0 1 15

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

15 0 15 450

Knjižnica Fužine 18 0 18 549

Knjižnica Jarše 2 0 2 15

Knjižnica Polje 1 0 1 20

Knjižnica Zadvor 1 0 1 0

Knjižnica Zalog 3 0 3 45
Knjižnica Otona 
Župančiča 

106 1 107 5.108

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

20 0 20 393

Knjižnica Grba 3 0 3 42

Knjižnica Rudnik 2 1 3 39

Knjižnica Brezovica 1 0 1 14

Knjižnica Podpeč 1 0 1 10

Knjižnica Dobrova 1 0 1 17

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 4

Knjižnica Ig 4 0 4 88

Knjižnica Škofjlica 4 0 4 230

Knjižnica Šiška 42 1 43 872

Knjižnica Šentvid 6 0 6 145

Slovanska knjižnica 4 0 4 67

Pionirska - CMKK 0 1 1 110
Trubarjeva hiša 
literature 

91 0 91 2.580

Strokovna in poljudna predavanja skupaj 360 4 364 11.509

Potopisna 
predavanja 

Knjižnica Bežigrad 8 0 8 238

Knjižnica Črnuče 1 0 1 5
Knjižnica dr. France 
Škerl 

8 0 8 139

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

4 0 4 129

Knjižnica Fužine 6 0 6 244
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Knjižnica Jarše 1 0 1 12

Knjižnica Zalog 3 1 4 126
Knjižnica Otona 
Župančiča 

10 1 11 990

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

0 8 8 298

Knjižnica Grba 4 0 4 63

Knjižnica Rudnik 5 0 5 161

Knjižnica Brezovica 4 0 4 80

Knjižnica Podpeč 1 0 1 20

Knjižnica Dobrova 1 1 2 18

Knjižnica Frana Levstika 2 0 2 14

Knjižnica Horjul 4 0 4 67

Knjižnica Ig 2 1 3 38

Knjižnica Škofjlica 2 0 2 80

Knjižnica Šiška 7 0 7 247

Knjižnica Gameljne 7 0 7 223

Knjižnica Šentvid 3 0 3 81

Slovanska knjižnica 2 0 2 115

Potopisna predavanja skupaj 85 12 97 3.418

Glasbene 
prireditve 

Knjižnica Bežigrad 5 0 5 217
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

4 0 4 206

Knjižnica Otona 
Župančiča 

8 0 8 217

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

2 0 2 140

Knjižnica Šiška 1 0 1 15
Trubarjeva hiša 
literature 

2 0 2 40

Glasbene prireditve skupaj 22 0 22 835

Filmske predstave 

Knjižnica Bežigrad 3 0 3 68
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 7 7 24

Knjižnica Fužine 1 0 1 27
Knjižnica Otona 
Župančiča 

3 0 3 70

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

2 0 2 14

Knjižnica Šiška 6 0 6 40

Slovanska knjižnica 7 0 7 227
Trubarjeva hiša 
literature 

28 0 28 889

Filmske predstave skupaj 50 7 57 1.359

Gledališke 
predstave 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

2 0 2 66

Knjižnica Otona 
Župančiča 

1 0 1 25

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

0 0 0 0

Knjižnica Škofjlica 1 0 1 60
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Trubarjeva hiša 
literature 

10 0 10 262

Gledališke predstave skupaj 14 0 14 413

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 7 0 7 81
Knjižnica Savsko 
naselje 

1 0 1 13

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 0 0 0

Knjižnica Fužine 0 5 5 50

Knjižnica Jarše 2 0 2 13

Knjižnica Zadvor 1 1 2 39

Knjižnica Zalog 1 0 1 15
Knjižnica Otona 
Župančiča 

36 0 36 325

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

0 0 0 0

Knjižnica Grba 2 0 2 23

Knjižnica Rudnik 2 0 2 26

Knjižnica Brezovica 2 0 2 20

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 5

Knjižnica Ig 5 0 5 29

Knjižnica Šiška 0 0 0 0

Knjižnica Šentvid 1 0 1 12

Ustvarjalne delavnice skupaj 61 6 67 667

Natečaji in 
tekmovanja 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 0 0 0

Knjižnica Fužine 0 1 1 9

 
Trubarjeva hiša 
literature 

0 0 0 179

Natečaji in tekmovanja skupaj 0 1 1 188

Drugo 

Knjižnica Bežigrad 2 0 2 206
Knjižnica Glinškova 
ploščad 

0 1 1 150

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 0 0 0

Knjižnica Fužine 11 0 11 60
Knjižnica Otona 
Župančiča 

11 1 12 540

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

2 1 3 107

Knjižnica Podpeč 1 0 1 3

Knjižnica Šiška 2 0 2 46

Knjižnica Šentvid 1 1 2 124
Trubarjeva hiša 
literature 

41 0 41 698

SDU 1 0 1 700

Drugo skupaj 72 4 76 2.764

MKL SKUPAJ 1.149 190 1.339 31.288
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Priloga 14: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA OTROKE  
 

Dogodek Krajevna knjižnica 
Število izvedenih prireditev 

Število 
udeležencev Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 2 2 4 90
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 0 0 0

Knjižnica Jarše 0 3 3 52

Knjižnica Polje 1 0 1 19

Knjižnica Zadvor 0 5 5 112
Knjižnica Otona 
Župančiča 

0 5 5 107

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

0 0 0 0

Knjižnica Grba 1 0 1 10

Knjižnica Šiška 1 0 1 4

Pionirska – CMKK  2 1 3 192

SDU 0 1 1 800

Literarni dogodki skupaj 7 17 24 1.386

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 0 3 3 0
Knjižnica Glinškova 
ploščad 

0 2 2 65

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

1 2 3 0

Knjižnica Fužine 3 0 3 132

Knjižnica Jarše 2 1 3 22

Knjižnica Polje 8 0 8 0

Knjižnica Zadvor 5 0 5 0

Knjižnica Zalog  3 0 3 46
Knjižnica Otona 
Župančiča 

1 8 9 0

Knjižnica Nove Poljane 0 1 1 0
Knjižnica Prežihov 
Voranc 

0 0 0 0

Knjižnica Rudnik 0 8 8 0

Knjižnica Brezovica 1 0 1 0

Knjižnica Podpeč  2 0 2 0

Knjižnica Škofljica 1 0 1 0

Razstave skupaj 27 25 52 265

Ure pravljic, 
bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 1 23 24 429

Knjižnica Črnuče  24 4 28 315
Knjižnica dr. France 
Škerl 

18 12 30 371

Knjižnica Glinškova 
ploščad 

24 2 26 331

Knjižnica Savsko 
naselje 

25 4 29 313

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

7 45 52 837
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Knjižnica Fužine  1 58 59 985

Knjižnica Jarše  7 29 36 498

Knjižnica Polje  4 66 70 1.457

Knjižnica Zadvor 3 8 11 121

Knjižnica Zalog  2 70 72 1.397
Knjižnica Otona 
Župančiča 

4 48 52 915

Knjižnica Nove Poljane 5 0 5 40
Knjižnica Prežihov 
Voranc 

9 21 30 545

Knjižnica Grba 6 7 13 246

Knjižnica Rudnik 23 3 26 390

Knjižnica Brezovica 13 0 13 202

Knjižnica Podpeč 7 0 7 62

Knjižnica Dobrova 7 0 7 94
Knjižnica Frana 
Levstika 

8 24 32 549

Knjižnica Horjul 6 1 7 95

Knjižnica Ig 14 1 15 286

Knjižnica Škofljica 26 15 41 902

Knjižnica Šiška 1 50 51 710

Knjižnica Gameljne 25 1 26 188

Knjižnica Šentvid 0 26 26 452

Knjižnica Vodice 25 0 25 231

Potujoča knjižnica 0 9 9 493
Trubarjeva hiša 
literature 

0 4 4 81

Ure pravljic, bralne ure skupaj 295 531 826 13.535

Predstave 

Knjižnica Bežigrad 2 2 4 307
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

2 0 2 74

Knjižnica Fužine 1 1 2 39

Knjižnica Zalog  1 0 1 45
Knjižnica Otona 
Župančiča 

1 0 1 72

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

0 1 1 65

Knjižnica Brezovica 1 0 1 273
Knjižnica Frana 
Levstika 

1 0 1 95

Knjižnica Horjul 1 0 1 60

Knjižnica Ig 0 1 1 8

Knjižnica Škofljica 1 0 1 113

Knjižnica Šiška 2 1 3 115

Knjižnica Vodice 1 0 1 200

Predstave skupaj 14 6 20 1.466

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 0 5 5 137

Knjižnica Črnuče 1 1 2 20
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Knjižnica dr. France 
Škerl 

10 1 11 109

Knjižnica Glinškova 
ploščad 

0 1 1 20

Knjižnica Savsko 
naselje 

5 1 6 71

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

3 1 4 23

Knjižnica Fužine  1 3 4 75

Knjižnica Jarše  8 3 11 126

Knjižnica Polje 5 3 8 90

Knjižnica Zadvor 0 4 4 27

Knjižnica Zalog  7 0 7 108
Knjižnica Otona 
Župančiča 

6 0 6 33

Knjižnica Nove Poljane 4 0 4 24
Knjižnica Prežihov 
Voranc 

10 1 11 108

Knjižnica Grba 4 2 6 83

Knjižnica Rudnik 14 0 14 141

Knjižnica Brezovica 4 2 6 50

Knjižnica Podpeč 4 0 4 17

Knjižnica Dobrova 2 0 2 27
Knjižnica Frana 
Levstika 

4 0 4 39

Knjižnica Horjul 2 2 4 36

Knjižnica Ig 4 1 5 54

Knjižnica Škofljica 7 1 8 103

Knjižnica Šiška 3 5 8 81

Knjižnica Šentvid 2 4 6 78

Knjižnica Vodice 0 1 1 8

Ustvarjalne delavnice skupaj 110 42 152 1.688

Uganke, kvizi 

Knjižnica Bežigrad 0 11 11 357

Knjižnica Črnuče  0 10 10 210
Knjižnica dr. France 
Škerl 

0 9 9 32

Knjižnica Glinškova 
ploščad 

0 13 13 57

Knjižnica Savsko 
naselje 

0 6 6 63

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 5 5 227

Knjižnica Fužine  0 10 10 105

Knjižnica Jarše  0 9 9 208

Knjižnica Polje 0 4 4 86

Knjižnica Zadvor 0 5 5 143

Knjižnica Zalog  0 6 6 163
Knjižnica Otona 
Župančiča 

0 10 10 113

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

1 8 9 722
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Knjižnica Grba 0 6 6 121

Knjižnica Rudnik 0 12 12 214

Knjižnica Brezovica 0 6 6 325

Knjižnica Podpeč 0 4 4 12

Knjižnica Dobrova 0 6 6 127
Knjižnica Frana 
Levstika 

0 8 8 78

Knjižnica Horjul 0 6 6 69

Knjižnica Ig 0 6 6 118

Knjižnica Škofljica 0 6 6 91

Knjižnica Šiška 0 5 5 160

Knjižnica Gameljne 0 5 5 59

 Knjižnica Šentvid 0 5 5 225

 Knjižnica Vodice 0 2 2 53

 SDU 0 11 11 77

Uganke, kvizi skupaj 1 194 195 4.215

MKL SKUPAJ 454 815 1.269 22.555

 
 



126 
 

Priloga 15: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE 
 

Dogodek Krajevna knjižnica 
Število izobraževanj 

Število 
udeležencev 

Število 
ur Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice 

Knjižnica Bežigrad 0 44 44 951 66,5
Knjižnica dr. France 
Škerl 

0 4 4 99 4,0

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 8 8 272 10,0

Knjižnica Otona 
Župančiča 

0 78 78 2.121 120,0

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

0 18 18 485 18,0

Knjižnica Rudnik 0 11 11 274 15,5

Knjižnica Šiška 0 23 23 577 25,0

Slovanska knjižnica 0 13 13 307 15,0
Trubarjeva hiša 
literature 

0 2 2 55 2,0

Vodeni obiski knjižnice skupaj 0 201 201 5.141 276,0

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 0 0 0 0 0,0
Knjižnica dr. France 
Škerl 

0 1 1 9 2,0

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 2 2 2 2,0

Knjižnica Fužine  0 5 5 16 11,0

Knjižnica Polje 0 1 1 1 3,0
Knjižnica Otona 
Župančiča 

15 14 29 250 141,0

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

0 0 0 0 0,0

Knjižnica Rudnik 1 2 3 17 12,0

Knjižnica Brezovica 0 1 1 7 2,0

Računalniško opismenjevanje skupaj 16 26 42 302 173,0

Tečaji 

Knjižnica Bežigrad 2 0 2 31 48,0
Knjižnica dr. France 
Škerl 

10 0 10 85 153,0

Knjižnica Savsko naselje 1 0 1 7 40,0
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 0 0 0 0,0

Knjižnica Fužine  4 0 4 32 70,0

Knjižnica Polje 0 1 1 10 8,0

Knjižnica Šiška 1 2 3 28 83,0
Trubarjeva hiša 
literature 

2 0 2 30 47,0

Tečaji skupaj 20 3 23 223 449,0

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 22 10 32 399 73,5

Knjižnica Črnuče  1 0 1 42 2,0
Knjižnica dr. France 
Škerl 

6 0 6 25 6,0
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Knjižnica Savsko naselje 1 0 1 15 2,0
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

1 10 11 25 11,0

Knjižnica Fužine  13 14 27 157 59,0

Knjižnica Jarše  0 10 10 129 20,0

Knjižnica Zadvor 0 1 1 7 1,5

Knjižnica Otona 
Župančiča 

112 45 157 1.521 339,0

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

3 13 16 92 55,0

Knjižnica Grba 2 0 2 23 4,0

Knjižnica Rudnik 21 3 24 311 48,0

Knjižnica Brezovica 0 4 4 37 8,0

Knjižnica Dobrova 1 1 2 8 2,0

Knjižnica Ig 1 3 4 17 7,0

Knjižnica Šiška 2 0 2 29 4,0

Knjižnica Šentvid 2 0 2 26 4,0

Knjižnica Vodice 1 0 1 15 2,0
Trubarjeva hiša 
literature 

6 0 6 109 14,0

Izobraževalne delavnice skupaj 195 114 309 2.987 662,0

MKL SKUPAJ 231 344 575 8.653 1.560,0
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Priloga 16: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA OTROKE 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število izobraževanj 

Število 
udeležencev 

Število 
ur Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice  

Knjižnica Bežigrad 0 45 45 761 49,5

Knjižnica Črnuče  0 11 11 219 14,5

Knjižnica dr. France Škerl 0 13 13 184 13,0
Knjižnica Glinškova 
ploščad 0 28 28 461 26,0

Knjižnica Savsko naselje 0 10 10 147 9,0
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 0 28 28 683 28,0

Knjižnica Fužine  0 10 10 190 17,0

Knjižnica Jarše 0 3 3 53 3,0

Knjižnica Polje 0 30 30 947 43,5

Knjižnica Zadvor 0 9 9 171 12,0

Knjižnica Zalog  0 11 11 283 15,0
Knjižnica Otona 
Župančiča 0 41 41 950 64,5
Knjižnica Prežihov 
Voranc 0 53 53 1.344 57,5

Knjižnica Grba 0 10 10 208 19,0

Knjižnica Rudnik 0 24 24 453 24,0

Knjižnica Brezovica 0 6 6 273 6,0

Knjižnica Podpeč 0 7 7 284 7,0

Knjižnica Dobrova 0 5 5 214 12,0

Knjižnica Frana Levstika 0 3 3 61 1,5

Knjižnica Horjul 0 1 1 26 1,0

Knjižnica Ig 0 15 15 476 15,0

Knjižnica Škofljica 0 7 7 158 9,5

Knjižnica Šiška 0 64 64 1.447 88,5

Knjižnica Gameljne 0 2 2 41 2,0

Knjižnica Šentvid 0 30 30 679 30,0

Knjižnica Vodice 0 14 14 281 16,0

Potujoča knjižnica 0 1 1 80 5,0

Trubarjeva hiša literature 0 1 1 10 1,0
Vodeni obiski skupaj 0 482 482 11.084 590,0

Računalniško opismenjevanje skupaj 0 0 0 0 0,0

Tečaji  

Knjižnica Otona 
Župančiča 3 1 4 30 40,0
Knjižnica Prežihov 
Voranc 0 0 0 0 0,0

Knjižnica Ig 3 0 3 6 3,0
Tečaji skupaj 6 1 7 36 43,0

Izobraževalne Knjižnica Bežigrad 25 3 28 263 30,0
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delavnice Knjižnica Črnuče 0 1 1 31 1,0

Knjižnica dr. France Škerl 3 4 7 59 8,0
Knjižnica Glinškova 
ploščad 0 1 1 12 1,0

Knjižnica Savsko naselje 0 1 1 20 1,0
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 0 7 7 24 7,0

Knjižnica Jarše 2 2 4 75 6,0

Knjižnica Polje  0 8 8 16 8,0
Knjižnica Otona 
Župančiča 4 0 4 85 8,0
Knjižnica Prežihov 
Voranc 6 0 6 48 11,0

Knjižnica Rudnik 3 0 3 18 6,0

Knjižnica Šiška 18 29 47 340 60,0

Knjižnica Šentvid 1 0 1 4 1,5

Trubarjeva hiša literature 14 0 14 353 24,0
Izobraževalne delavnice skupaj 76 56 132 1.348 172,5

MKL SKUPAJ 82 539 621 12.468 805,5
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Priloga 17: PREGLED SODELOVANJA POSAMEZNIH KNJIŽNIC, SLUŽB IN 
CENTROV 
Služba za razvoj in območnost 
 
- Center za razvoj knjižničarstva pri NUK – statistike, analize, posredovanje podatkov, izvajanje 

posebnih nalog območnosti 
- Služba za digitalno knjižnico pri NUK – projekti digitalizacije in sodelovanje na portalu Digitalne 

knjižnice Slovenije 
- Center za informacijske storitve pri NUK – dostop na daljavo do elektronskih podatkovnih zbirk 
- Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS – sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah, 

posredovanje strokovnih informacij 
- Združenje splošnih knjižnic – posredovanje strokovnih informacij  
- Konzorcij COSEC, Konzorcij slovenskih knjižnic za nabavo informacijskih virov – nakup in 

pogajanja za naročniške pogoje s ponudniki podatkovnih zbirk 
- Ministrstvo za kulturo – izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, sodelovanje z Zvezo društev upokojencev Slovenije – 

vključevanje v projekt AHA (Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji) 
- Nacionalna agencija Cmepius – mednarodni projekti izobraževanja odraslih 
- Splošne knjižnice osrednjeslovenske regije – izvajanje posebnih nalog območnosti 
- 10 osrednjih območnih knjižnic – izvajanje posebnih nalog območnosti 
- Mariborska knjižnica – strokovna izmenjava zaposlenih 
- Jara, zavod za razvoj knjižnic – sodelovanje pri mednarodnih projektih 
- Glavno uredništvo portala KAMRA, Osrednja knjižnica Celje – urednikovanje in gradnja portala 

Kamra 
- MOL – posredovanje podatkov in analize delovanja knjižnice, priprava različnih dokumentov 
- IZUM – delovanje sistema Cobiss, referenčni servis Vprašaj knjižničarja, omogočanje dostopa na 

daljavo do elektronski podatkovnih zbirk, kartica Urbana, prenos podatkov 
- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL – izvajanje obveznih 

študijskih praks študentov bibliotekarstva, mentorstvo pri diplomskih nalogah, skupni projekti 
- Ministrstvo za zdravje – sodelovanje pri diseminaciji informacij o portalu zVem in storitvah s 

področja eZdravja 
- Beletrina – sodelovanje pri razvoju platforme za izposojo elektronskih knjig v splošnih knjižnicah 

Biblos Lib, podpora uporabnikom pri uporabi storitev platforme Biblos 
- Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatsko knjižničarsko društvo – sekcija za narodne 

knjižnice, Gradska knjižnica Crikvenica, NUK, ZBDS – programski odbor 11. posvetovanja 
hrvaških splošnih knjižnic 

- Public Libraries 2020 – zagovorniški dogodek Generation Code 
- Spletni wellness PRO MEDIA – sodelovanje na delavnici Promocija knjižnice na družbenih 

omrežjih 
- Spletodrom, spletne storitve – priprava nove spletne strani knjižnice 
- EBSCO Information Services, Central Europe – organizacija izobraževanj za uporabo podatkovnih 

zbirk EBSCOhost, 
- Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost – sodelovanje v delovni skupini za 

interoperabilnost Digitalne agende na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo 
- ZAL – slikovno gradivo za več digitalnih zbirk, objavljenih na portalu Kamra 
- Oddelek za geografijo FF UL: gradivo za digitalno zbirko Arhiv negativov na steklih 
- MIKROCOP – digitalizacija 
- Mikrografija - digitalizacija 
- ARNES – vzdrževanje dostopa do spleta 
- ATR.SIS – dobava strojne in programske opreme 
- ARNE – dobava mrežne opreme ter vzdrževanje informacijskega sistema 
- Telekom – stacionarna ter mobilna telefonija ter podatkovne povezave 
- Telemach – podatkovne povezave 
- T2 – stacionarna telefonija ter podatkovne povezave 
- Varnost Vič – vzdrževanje ter montaža videonadzornih sistemov 
- ITC – vzdrževanje IP telefonije 
- LPP – sodelovanje v projektu Urbana 
- Imovation – vzdrževanje programske in strojne opreme Urbana 
- Cores – dobava računalniškega potrošnega materiala 
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- Extralux – dobava tonerjev 
- Modul center – servis računalniške opreme 
- Creditexpress – izterjava finančnih dolgov 
- Kiberpipa – odprtokodne rešitve 
- NLB – POS terminali 
- EPPS – tiskanje opominov 
- MOL, Oddelek za informatiko – optične povezave in wireless 
- LPP in Margento – kartica Urbana 
- Zelinka – dobava računalniškega potrošnega materiala 
- Molek – dobava računalniškega materiala in potrošnega materiala za mobilne telefone 
- Pošta Slovenije – projekt zagotavljanja za uporabnike brezplačne medknjižnične izposoje med 

knjižnicami območja  
- Urbanistični inštitut RS – testiranje prostorske analize mreže 
- Revija Knjižnica – sodelovanje v uredniškem odboru in uredniškem svetu 
- Roglab – ustvarjalne rabe 3D-tehnologij 
- Coderdojo – neprofitno gibanje, odprta znamka Fundacije CoderDojo, predano računalniškemu 

izobraževanju otrok 
- XENYA d.o.o. – prodaja, servis in zastopanje priznanih blagovnih znamk s področja računalniške 

strojne in programske opreme 
- Atelje 3D – Oblikovanje in 3D tisk – prodaja polnil za 3D tisk 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
- Mestna občina Ljubljana – Vrnimo ljudem knjigo, Dan MKL, Festival Bobri, donatorica za projekt 

Ciciuhec, Ljubljana bere, podpornik Noč knjige, Arena mladih, Festival za 3. življenjsko obdobje 
- Andreja Zupančič, Družinsko gledališče Kolenc, Gledališče Smejček, Melita Osojnik, Pripovedno 

gledališče gdč. Bazilike, Teater za vse – predstave za otroke 
- Beletrina, zavod za založniško dejavnost – donator Najpoletavci   
- Biotehniška fakulteta – Pravice živali 
- Birografika BORI – nalepke za ročno izposojo 
- Celjska Mohorjeva družba – donator Mesto bere 
- Collegium Graphicum – tisk plakatov, brošur (Svet med nami, Povsod v mestu, Kulturna dediščina 

za družine, Letno poročilo, Ciciuhec medalje, Mega kviz, Mali POP, LMNS, Priročnik za branje 
kvalitetnih mladinskih knjig, zgibanke (Mesto bere, Priporočilni seznam knjig za otroke, urniki 
Potujoče knjižnice, Poletavci, Zlata hruška, Sto slikanic za Ciciuhce, Jože Plečnik, strateški načrt), 
kazalke (poletni obratovalni čas, sodobni slovanski romani, Mesto bere) 

- Društvo BMG – izdelava magnetov (Mesto bere, Povsod v mestu), priponk (Poletavci, Ure pravljic, 
Vprašaj knjižničarja) 

- Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS 
- Društvo Morigenos – Pravice živali  
- Društvo reportažnih fotografov – Slovenska reportažna fotografija  
- Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta – delavnice animiranega filma za otroke z disleksijo 
- Družba Piano Založništvo In – donator za projekt Ciciuhec 
- Eagle – tisk na bombažne vrečke 
- Fotokopirnica Gosposvetska 2 – tisk fotografij  
- eBesede d.o.o. – donator Ciciuhec 
- Bohinj ECO Hotel – donator glavne nagrade Mesto bere 
- Fakulteta za družbene vede – predavanja 
- Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko – Svet med nami 
- Galerija Kresija – Bobrova knjižna pot 
- Hervis d. o. o. – glavna nagrada Poletavci  
- Hiša otrok in umetnosti – delavnice za mladinske knjižničarje in predstave za otroke 
- Javno Podjetje Vodovod-Kanalizacija D.O.O. – donator Poletavci 
- Knjigarna Konzorcij – donator Mesto bere in Poletavci  
- Knjižnica Litija, Knjižnica Medvode, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Dol 

pri Ljubljani, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina, Knjižnica Šentjur, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Ljudska knjižnica Metlika, Knjižnica 
Črnomelj – Poletavci in NajPoletavci 

- Ljubljana – mesto literature – pisarna 
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- ljubljanske in okoliške osnovne šole, OŠ Planina pri Sevnici, OŠ Banjaluka (BiH), OŠ Novi grad 
(BiH) in OŠ Teslić (BiH) – Poletavci 

- Lutkovno gledališče Ljubljana – donator NajPoletavci  
- Magistrat international d. o. o. – donator Poletavci 
- Media BUS – nalepke za tricikel  
- Minicity – Mini knjižnica 
- Ministrstvo za kulturo Irske – Svet med nami 
- Miš Založba – donator Ciciuhec 
- MK trgovina – vrečke Maček v žaklju, baloni, ovratni trakovi, keramične skodelice s škatlicami 
- Mladinska knjiga založba – posnetki za spletno stran, donator Kobacajčki, donator Ciciuhec, 

praznični natečaj Medvedi in medvedki 
- Multiprojekt – nalepke Zlata hruška, opozorilne nalepke  
- Nacionalni inštitut za biologijo na pomorski postaji Piran – Pravice živali 
- Narodni muzej Slovenije, Muzej in galerije mesta Ljubljana, Narodna galerija – Poletavci 
- Narodni muzej Slovenije – Svet med nami 
- Nova revija založba – donator Mesto bere 
- Numo d. o. o. – razvoj animacije sove in risane uganke na spletni strani MKL 
- Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Goriška knjižnica Franceta Bevka – gostovanje razstave 

Abecedne knjige sveta, ki jo je pripravila Internationale Jugendbibliothek München  
- Partnerji v medknjižnični izposoji: 42 splošnih, 45 univerzitetnih in visokošolskih knjižnic, 39 

specialnih, 10 srednješolskih in 1 zamejska knjižnica 
- Planinska zveza Slovenije – Brati gore 
- Present – zgibanke Mega kviz, brošura Kulturna dediščina za družine 
- Radio Študent – posnetki za spletno stran 
- RTV Slovenija, MMC – posnetki za spletno stran, podpora Poletavci in NajPoletavci 
- Schwartz print d. o. o. – tisk napovednikov 
- Slovenia Explorer – potopisna predavanja 
- Slovensko protestantsko društvo – Vrnimo ljudem knjigo, predavanja  
- Slovensko veleposlaništvo v Berlinu – Poletavci 
- Sodobnost International – donator Mesto bere, donator Ciciuhec, Slepomišnice, KOŽ 
- Spletodrom – prenova spletne strani 
- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – obvezne izbirne vsebine: pomoč pri urah pravljic  
- Stripartnica Buch – Strip, ob bok knjižnim klasikom  
- Studio Černe – obešala za slike 
- Šola irskega plesa – Svet med nami 
- Šport Ljubljana: Hiša Športa, kopališče Kolezija in Kodeljevo – knjižnica ob vodi 
- Študentska založba – donator Mesto bere, Biblos, donator NajPoletavci 
- T 2, d. o. o. – donator NajPoletavci 
- Tiskarna Koštomaj – kazalke (metaFORA, urnik Potujoče knjižnice, napovedniki, plakat Mesto 

bere, službene vizitke) 
- Unicef – Varne točke  
- Unicredit Bank – donator Poletavci in NajPoletavci 
- Urad varuha človekovih pravic – predavanja 
- Univerza Macerata, Italija – Svet med nami 
- Univerza Reka, Hrvaška – Svet med nami 
- Veleposlaništvo Indije – literarni dogodek  
- Veleposlaništvo Japonske – fotografska razstava  
- Veleposlaništvo Irske – Svet med nami 
- Vodnikova domačija – Otroški literarni festival 
- Vzgojno varstvene enote MOL in primestne občine – Ciciuhec 
- Založba Didakta – objave predavanj 
- Založba Modrijan – donator Mesto bere 
- Založba Morfem – festival Cicifest, donator Ciciuhec 
- Založba Rokus Klett – donator Ciciuhec 
- Zavod RS za šolstvo – obvezne izbirne vsebine: pomoč pri urah pravljic  
- Zavod Apis – predavanja 
- Zavod Koki – Pravice živali 
- Zavod za zaščito kulturne dediščine RS – predavanja  
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- Zavod za gozdove RS – Pravice živali, EU projekti Dinalp bear in Life Linyx 
- Združenje slovenskih splošnih knjižnic – Branju prijazna občina in promocija splošnih knjižnic 
- Zveza prijateljev mladine – Slepomišnice 
- Žito, d.o.o., donator v projektu Poletavci 

 
Služba za odnose z javnostmi 
 
- Delo – Ljubljana, Kultura, (Andreja Žibret, Tanja Jaklič, Valentina Plahuta) 
- Dnevnik – Scena, Kultura, Ljubljana (Darja Valenčič) 
- Nedeljski dnevnik 
- Katja Mihelj – prostovoljka 
- Slovenska tiskovna agencija STA – objave medijskih sporočil 
- Lublanske novice (Nina Krajčinović) 
- revija Bukla 
- Interno glasilo MOL Urban  
- Odsek za odnose z javnostmi, protokol MOL 
- Visit Ljubljana (Turizem Ljubljana) 
- Glasilo MOL Ljubljana 
- PR kolegij MOL 
- Spletna stran MOL, FB MOL, Twitter MOL 
- Žurnal 24.si 
- TV Slovenija – oddaje: Infodrom, Kultura, Slovenska kronika, Dobro jutro, Duhovni utrip, Firbcologi 
- Radio Slovenija – Val 202, Radio prvi, Ars – informativni, kulturni program (Kulturnice), program za 

mlade 
- Radio Antena 
- Radio Center 
- Radio Ekspres – oglasi 
- Radio 1 
- Kanal A – Svet 
- Ljubljana: mesto literature (Damjan Zorc) 
- Urednik – napovedi dogodkov na predvajalnikih LPP 
- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice – mesečni napovedniki prireditev v reviji 
- Napovednik.com – objave 
- spletna stran Seniorji.info 
- Siol.net – objave, članki 
- spletna stran Vzajemnost.si 
- Mestno gledališče ljubljansko 
- Slovensko mladinsko gledališče 
- Mestni muzej Ljubljana 
- Mestni kino Kinodvor 
- Mediatoolkit (spletno orodje za spremljanje medijskih objav) 
- Gostilna Štorklja 
- T A 1 d.o.o – restavracija in kavarna Plato 
- September d. o. o. 
- Različna društva, podjetja in posamezniki za oglaševanje v prostorih knjižnice 
- Media Bus d. o. o., oglaševanje na avtobusih 
- DPG d.o.o. – oglaševanje 
- Zavod Mladi zmaji 
- Ljubljana Pride 
- ZBDS – Sekcija za splošne knjižnice 
- Društvo bibliotekarjev Ljubljana 
- TAM - TAM d.o.o. – oglaševanje, plakatiranje 
- Protestantsko društvo Primož Trubar 
- Zavod Šport Ljubljana: vodje kopališč Kolezija in Kodeljevo in Hiša športa 
- Združenje splošnih knjižnic (delovna skupina za promocijo splošnih knjižnic) 
- Društvo Greenpeace 
- Proevent (informativa) 
- Agencija Rdeči oblak 
 
 



134 
 

Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
- 388 založnikov in knjigotržcev – predstavitve novosti, naročanje in nakup knjižničnega gradiva v 

nabavnem obdobju 2017 
- NUK – pridobivanje obveznega izvoda, izmenjava rednega in izrednega odpisa 
- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL – izvajanje predavanj za 

študente  
- Društvo bibliotekarjev Ljubljana (DBL), članstvo v Izvršnem odboru, tajnica DBL, delegatka na 

zborih članov ZBDS 
- IZUM – upravljanje sistema uporabniških imen in privilegijev, odpravljanje napak in motenj 

poslovanja v sistemu COBISS in COBISS+ 
- Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas – upravljanje interne 

zbirke na temo človekovih pravic, aktivnega državljanstva in sociologije globalizacije 
- Združenje splošnih knjižnic, sodelovanje v dveh delovnih skupinah: DS splošnih knjižnic za 

COBISS in DS za nabavo in obdelavo v splošnih knjižnicah 
- Kreiranje zapisov za nekatere sosednje knjižnice brez katalogizatorja z licenco in druga strokovna 

pomoč pri obdelavi knjižničnega gradiva 
- Beletrina: delna centralna obdelava e-knjig Biblos za splošne knjižnice. 
- Dobreknjige.si – objavljanje anotacij 
- Knjižnica Grosuplje – izvajanje pilotne nabave 
 
Knjižnica Bežigrad 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Bežigrad – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška 

dejavnost, razstave 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Bežigrad – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Bežigrad – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

Rastem s knjigo 
- Alenka Zorman – vodenje delavnice za pisanje haikujev in sodelovanje v žiriji natečaja 

poHAIKUjmo skupaj!  
‐ Četrtna skupnost Bežigrad – prireditev ob materinskem dnevu, sodelovanje na dnevu četrtne 

skupnosti 
- Četrtni mladinski center Bežigrad - Mladinc – izvedba delavnice na Popoldnevu z Igroteko in 

Knjižnico dr. France Škerl 
‐ Četrtni mladinski center Črnuče – izvedba delavnice na Popoldnevu s Knjižnico Črnuče, v njihovih 

prostorih smo izvedli projekt RSK za OŠ N. H. Maksa Pečarja Črnuče, branje pravljic na 
Popoldnevu z Igroteko in Knjižnico dr. France Škerl, delavnica izdelki iz gline na Popoldnevu z 
Igroteko in Knjižnico dr. France Škerl 

‐ ČLOVEKinje – sodelovanje na Popoldnevu s Knjižnico Savsko naselje  
‐ Dnevni center starejših - DCA Puhova – branje pravljic na Popoldnevu z Igroteko in Knjižnico dr. 

France Škerl, delavnica izdelki iz gline na Popoldnevu z Igroteko in Knjižnico dr. France Škerl, 
razstava v Knjižnici dr. France Škerl 

‐ Dom starejših občanov Bežigrad – izposoja kolekcij knjig, bralniki, darujemo serijske publikacije 
‐ Društvo Gumb – delavnice Krojilnica igrač v Knjižnici dr. France Škerl 
‐ Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, kulturna sekcija Vita Zupančič – predstava v znakovnem 

jeziku za otroke 
‐ Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad – obveščanje o naših predavanjih, prireditvah in servisu, v 

knjižnici Savsko naselje izvajajo tečaj pletenja in kvačkanja, pripravili so razstavo izdelkov 
‐ Društvo Spominčica – slovensko združenje za pomoč pri demenci – Alzheimer cafe 
‐ Društvo slovenskih pisateljev – sodelovanje pri gostovanju Jurija Hudolina na Knjižnih doživetjih 
‐ Filozofska fakulteta – Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
‐ Folklorna skupina Tine Rožanc – rajanje z najmlajšimi 
‐ Ga. Tatjana Oblak – tečaj klekljanja, razstava izdelkov 
- Gimnazija Bežigrad – projekt medgeneracijskega sodelovanja in branja poezije na dogodku 

Poezija med policami 
‐ Glasbena šola Franca Šturma – sodelovanje na otvoritvi razstave nagrajenih haikujev natečaja 

poHAIKUjmo skupaj! 
‐ Ivan Dobnik, sodelovanje s pesnikom na dogodku Poezija med policami 
- Inštitut za razvoj igrač, Klavdija Hofler, sodelovanje in promocija 



135 
 

- Izobraževalni center Cene Štupar 
- JSKD – podarjene knjige za natečaj poHAIKUjmo skupaj! 
- Knjižnica Ormož – darovi knjižnici ob večjem uničenju njihovega gradiva 
‐ Komisija za preprečevanje korupcije – branje pravljice Polomljena kočija in pogovor z otroki o tem, 

kaj je prav in kaj ne 
- Marjetka Bedrač in dr. Andrea Morpugo – razstva Morpugi, potomci mariborskih Judov 
- Mestna zveza prijateljev mladine – razstava Skrivni odtenki mojega in tvojega sveta 
- Mladinsko gledališče – podarjene karte za natečaj poHAIKUjmo skupaj! 
- Osnovna šola Danile Kumar – sodelovanje na Popoldnevu v Knjižnici Glinškova ploščad 
- Osnovna šola N. H. Maksa Pečarja Črnuče – sodelovanje na Popoldnevu s Knjižnico Črnuče 
‐ Osnovna šola Poljane – razstava Butalci 
‐ Osnovna šola Savsko naselje – sodelovanje na Popoldnevu s Knjižnico Savsko naselje  
‐ Pionirski dom – predstavitev knjižnice na Pionirskem festivalu  
‐ Projekt Lahkonočnice – zgodbe so na urah pravljic prebirali avtorji in stanovalci domov 

upokojencev 
‐ Protestantsko društvo Primož Trubar – darovi ob obletnici sežiga protestantskih knjig 
‐ različne pripovedovalke – Ko se babica naveliča pripovedovati … otrokom in … odraslim 
- Slovensko meteorološko društvo – cikel predavanj 
- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – predstavitve Igroteke in Knjižnice dr. France 

Škerl 
- stanovanjsko naselje Kamen – soglasje za Popoldan s Knjižnico Savsko naselje na njihovi zelenici 
‐ ŠENT, popoldan s Knjižnico Savsko naselje, projekt socialna aktivacije 
‐ Telekom, d. d. – podarjene nagrade za natečaj poHAIKUjmo skupaj! 
‐ VDC Tončke Hočevar – razstava voščilnic, darujemo serijske publikcaije 
‐ Vokalna skupina BeJazzy – zimski koncert 
‐ Vokalna skupina Jazzy.si – letni koncert 
‐ Vrtec Ciciban – razstave (enota Ajda in Pastirčki v Knjižnici Glinškova ploščad) 
‐ Vrtec Črnuče – razstava v Knjižnici Črnuče 
‐ Vrtec Mladi rod – razstava v Knjižnici Savsko naselje 
‐ Založba Goga – sodelovanje pri zaključku projekta Literatura v postprodukciji z gostom Tadejem 

Golobom 
- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana  
‐ ZGNL – gledališka predstava v znakovnem jeziku  
‐ Zoopi – izmenjava igrač v okviru popoldneva s Knjižnico dr. France Škerl 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Center za socialno delo Moste (Center za mlade CONA) – sodelovanje na Pravljični tržnici v 

Fužinah (stojnica knjižnice) 
- Zavod Janeza Smrekarja (projekt Skala) – učna pomoč mladim ter ustvarjalne delavnice v 

prostorih Knjižnice Fužine 
- Društvo Naravni začetki – srečanja mamic z dojenčki 2x mesečno v Knjižnici Fužine 
- Unicef – projekt Varna točka – knjižnica kot ena od varnih točk 
- Turistično društvo Moste-Polje – obveščanje o dogodkih 
- Turistično društvo Podgrad in Zalog – razstave v Knjižnici Zalog, objava člankov o dogodkih v 

knjižnici v njihovem glasilu 
- Dom starejših občanov Fužine – izposoja gradiva za izposojo v domu 
- Glasbena šola Moste-Polje – njihovi učenci z izvedbo glasbenih del sodelujejo na prireditvah 

knjižnice 
- Glasbena šola Šentvid – sodelovanje z izvedbo glasbenih del v Knjižnici Zalog 
- Zavod EnKnap – sobivanje v stavbi, skupna promocija dogodkov, nabava publikacij s področja 

sodobnega plesa 
- Zavod za usposabljanje Janeza Levca – obiskovanje zavoda s strani knjižničarke iz Knjižnice 

Jarše, projekt Življenje je zgodba 
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- Društvo Altra – član knjižnice, posredovanje informacij o dogodkih 
- VDC Tončke Hočevar – redni obiski v Knjižnici Jožeta Mazovca, pomoč knjižnice pri prodaji in 

predstavitvi izdelkov gojencev zavoda 
- Zavod za zaposlovanje: info točka Borze dela v Knjižnici Fužine 
- Civilna družba Sp. Kašelj - Zalog – objave dogodkov v knjižnici na njihovi spletni strani 
- ČS Sostro: sodelovanje na prireditvi Maraton poezije v Zadvoru, obveščanje o dogodkih 
- Četrtni mladinski center Zalog – informacije o dogodkih, učenje v prostorih knjižnice 
- Četrtna skupnost Moste – sodelovanje na prireditvi Evropski dan sosedov, obveščanje o dogodkih 
- Društvo Sezam – sodelovanje pri prireditvi Bolšjak kultur  
- Četrtna skupnost Jarše – podpora pri projektu Knjižnica na prostem 
- Galerija CCU – izvedba ustvarjalnih delavnic za otroke 
- Društvo Prebujanje – izvedba pogovornih večerov v KJM 
- Mladinska postaja Moste – obveščanje o dogodkih 
- Skupna točka – medgeneracijski center Moste – obveščanje o dogodkih 
- Ministrstvo za kulturo – sodelovanje pri projektu Umetnost, šport in dediščina 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Otona Župančiča – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Otona Župančiča – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Otona Župančiča – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Popotniška agencija Lama – potopisna predavanja  
- KGD Reciklaža Maribor  
- Slovenski center PEN  
- Društvo up 
- Društvo Za-misli 
- Društvo Humanitas 
- Društvo Joga v vsakdanjem življenju  
- Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja 
- Založba Sanje  
- Založba Mladinska knjiga  
- Založba Delo  
- Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani  
- Založba Libris Koper 
- Založba Maks Viktor Ljubljana 
- Založba Digitpen Marbor 
- Založba Mladika 
- Zavod dva koluta 
- GV Založba 
- Cankarjeva založba  
- Založba Beletrina  
- Ekološko kulturno društvo za boljši svet 
- Elaphe  
- Inštitut Nove revije  
- Šola čustvene inteligence  
- Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju  
- Napovednik.com 
- Prireditve.info  
- Seniorji.info  
- Svetovni etos Slovenija  
- Biotehniški center Naklo  
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- Združenje SAZAS 
- Slovenska filantropija  
- Botanični vrt Univerze v Ljubljani  
- Planinska zveza Slovenije  
- Skupnost Barka, Medvode 
- LUD literatura  
- Lekarna Ljubljana 
- Narodna in univerzitetna knjižnica  
- Portal gore-ljudje.net  
- Inštitut Antona Trstenjaka 
- Vodnikovih devet (Pripovedovalski variete) 
- Društvo Sinapsa 
- Filozofska fakulteta – Odd. za slavistiko 
- Fakulteta za arhitekturo Ljubljana  
- Društvo Ekologi brez meja  
- Trajnostni park Istra Urad varuha človekovih pravic Republike Slovenije 
- Urad varuha človekovih pravic RS  
- Kulturnik.com 
- Tehniški muzej Slovenije 
- Slovenska filantropija 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Knjižnica Prežihov Voranc – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Center starejših Notranje Gorice – pogovori o knjigah za varovance 
- CUDV Draga – priprava razstav, delavnic Knjižnica Ig 
- Dom ostarelih Dobrepolje – obisk in darovanje knjig, Knjižnica Frana Levstika 
- Dom starejših občanov Horjul – bralne urice za varovance 
- Dom starejših občanov Škofljica – bralni klub 
- Društvo Parnas in Mladi Parnas – razstave v Knjižnici Frana Levstika 
- Društvo upokojencev Rakitna – merjenje holesterola in pritiska 
- Irska ambasada – teden irske kulture 
- Krajinski park Ljubljansko barje – priprava »Barjanskega kotička« v Knjižnici Podpeč 
- KUD Dobrova – uporaba prostora za izvedbo prireditev za odrasle v času odprtosti knjižnice 

Dobrova 
- KUD Fran Govekar Ig – priprava razstav in literarnih večerov v Knjižnici Ig 
-  KUD Galerija C.C.U. – delavnice 
- KUD Impromobile – zaključek kviza Robinzonijada v informacijski džungli 
-  Kud Police Dubove – Knjiga spregovori 
- KUD Sodobnost International in Veleposlaništvo Indije – predstavitev knjige 
- KUD Škofljica – predstava 
- KUD, Likovna sekcija 2002 – priprava razstav v Knjižnici Škofljica 
-  Kulturno društvo Ivan Cankar Šentjošt – v Knjižnici Šentjošt je zbirka scenarijev in iger ter drugega 

gradiva 
- Likovni krožek Društva upokojencev Škofljica – priprava razstav v Knjižnici Škofljica 
- Mariborska knjižnica – pravljični večer za odrasle 
- Občina Brezovica 
- Občina Dobrova - Polhov Gradec 
- Občina Horjul 
- Občina Ig 
- Občina Škofljica 
- Občina Velike Lašče – soorganizatorji Stritarjevega in Levstikovega večera  
- Podjetje Metrel – pomoč pri objavah prireditev in dejavnosti Knjižnice Horjul  
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- Prosvetni dom Horjul – obvestila o prireditvah in prostor za lutkovne predstave 
- Radio 1 Orion – objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Brezovica in Knjižnice Podpeč 

Radio Zeleni Val – objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Škofljica in Knjižnice Ig 
- Študentsko društvo Silaq – uporaba e-točke Knjižnica Šentjošt 
- Uredništva občinskih glasil (Naš časopis, Mostiščar, Barjanski list, Glasnik, Trobla) – mesečne 

objave prireditev in dejavnosti krajevnih knjižnic KPV 

Knjižnica Šiška 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Knjižnica Šiška – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Šiška – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Šiška – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

Rastem s knjigo 
- CUDV Draga Šiška – organizirani obiski njihovih varovancev 
- Četrtna skupnost Šiška – objavljanje naših prireditev na spletni strani 
- DBL – Zbor Društva bibliotekarjev Ljubljana v Knjižnici Šentvid 
- Dom starejših občanov Fužine – pri nas izvedli Lahkonočnice 
- Dramski krožek OŠ Valentin Vodnik – pri nas izvedli svojo gledališko predstavo 
- Društvo Tačke Pomagačke – izvajanje dejavnosti Beremo s tačkami 
- Društvo za gojenje ustvarjalnega mišljenja GUMB, Ljubljana – ustvarjalne ekološke delavnice 
- Festival Bobri, sodelovali s tremi delavnicami v Knjižnici Šiška 
- Francoski kulturni inštitut v Sloveniji – delavnica francoščine za otroke 
- Japonsko veleposlaništvo – razstava 
- KUD Pirniče – razstava 
- Likovna šola za otroke Sovre – razstava 
- Likovna šola SAB – razstava 
- Maša Jazbec – izvajanje delavnice francoskega jezika 
- Medgeneracijsko društvo Tromostovje – skupina za samopomoč 
- MOL, Oddelek za varstvo okolja 
- NASA, navtično izobraževanje – predavanje 
- Naše Korenine, društvo za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila – razstava, predstavitev 

knjige in predavanje 
- Nova Akropola – dve predavanji 
- Občina Vodice – razstava 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Šiška – projekt Rastem s knjigo in razstave 
- OŠ Brinje Grosuplje – razstava 
- Reformirana evangelijska cerkev – cikel predavanj, 500 let reformacije 
- Srbsko kulturno društvo Mihajlo Pupin – predstavitev dveh literarnih knjig srbskih avtorjev, živečih 

v Sloveniji 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Šiška – projekt Rastem s knjigo  
- Strokovne šole Šolskega centra Ljubljana – razstava 
- Šanghajska knjižnica – obisk delegacije v Knjižnici Šiška 
- Škratova čitalnica – dva cikla predavanj 
- Teater Beži – gledališka predstava 
- Teater za vse – gledališka predstava 
- Teozofsko društvo Slovenije – 1 predavanje,  
- Uniceff junior – delavnica za otroke 
- VDC Tončke Hočevar – organizirani obiski njihovih varovancev 
- Vodovod-kanalizacija – delavnica Stara pipa  
- Vrtci na področju OE Knjižnica Šiška – redni obiski knjižnice, priprava in izvedba ur pravljic 
- Zasebni vrtec Moje sanje 
- Zasebni zavod za predšolsko vzgojo Zvezdica 
- Zavod svetega Stanislava, Šentvid 
- Zen center Srce tišine – predavanje 
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Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
‐ Antikvariat Glavan 
‐ Arhiv Slovenije  
‐ Biblioteka SAZU – gradivo 
‐ Center za rusko kulturo Ljubljana 
‐ Delikomat d. o. o. 
‐ Društvo Kyiev 
‐ Društvo Mladi hišni prijatelji – Savsko naselje 
‐ Filozofska fakulteta – knjižnica slovenistike 
‐ Filozofska fakulteta – lektorati slovanskih jezikov 
‐ Filozofska fakulteta – Oddelek za bibliotekarstvo 
‐ Filozofska fakulteta – Oddelek za zgodovino 
‐ Forum slovanskih kultur 
‐ Galerija Vžigalica 
‐ Gimnazija Bežigrad 
‐ Gimnazija Ledina 
‐ Inštitut za novejšo zgodovino – poslali LMNS 
‐ Jezikovna šola Ruski ekspres 
‐ Knjižnica Celje 
‐ Knjižnica Domžale 
‐ Knjižnica Idrija 
‐ Knjižnica Izola 
‐ Knjižnica Jesenice 
‐ Knjižnica Ljutomer 
‐ Knjižnica Maribor 
‐ Knjižnica Medvode 
‐ Knjižnica Ravne na Koroškem 
‐ Knjižnica Tržič 
‐ Knjižnica Velenje 
‐ Korpus, d. o. o. 
‐ KUD Police Dubove 
‐ Likovna skupina Union 04 
‐ Literarno društvo IA 
‐ Mednarodni klub Ruslo – priprava filmskega cikla 
‐ Mestna občina Ljubljana 
‐ Mestni muzej – poslali LMNS 
‐ Muzej za novejšo zgodovino Slovenije – priprave razstav 
‐ Narodna in študijska knjižnica v Trstu – poslali LMNS 
‐ Narodni muzej Slovenije – knjižnica  
‐ NUK  
‐ Občina Vodice – glasilo, prireditev 
‐ Radio Ars tretji program 
‐ RTV Slovenija, uredništvo izobraževalnega programa, Radio Slovenija 1. program, Program ARS, 

arhiv oddaj 
‐ SAZU – biblioteka – poslali LMNS 
‐ SAZU – Inštitut za slovensko narodopisje – poslali LMNS 
‐ SEM – biblioteka – poslali LMNS 
‐ Semantika d. o. o. – pogodbeno sodelovanje pri programu za muzealije 
‐ Skupina ljubiteljskih slikarjev CC-30 
‐ Slovanska knjihovna iz Prage – sodelovanje pri izmenjavi gradiva v slovenskem in češkem jeziku 
‐ Slovenski filmski arhiv – izposoja filmov 
‐ SNG opera in balet Ljubljana – gradiva  
‐ Šolski muzej – gradiva 
‐ Tehniški muzej Slovenije – poslali LMNS 
‐ Univerza za tretje življenjsko obdobje 
‐ Veleposlaništvo Španije 
‐ ZAVOD MAJA WEISS 
‐ Zgodovinski arhiv Ljubljana (filmski oddelek) 
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Potujoča knjižnica 
 
- Center starejših Medvode 
- Center starejših Trnovo 
- Četrtna skupnost Rožnik (Brdo) 
- Dom starejših občanov Vič – Rudnik (Bokalce) 
- Ljubljanski potniški promet 
- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) 
- RTV Slovenija (mladinska oddaja Firbcologi) 
- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča 
- Osnovna šola Škofljica 
- Osnovna šola Trnovo 
- Vrtci občine Dol pri Ljubljani (Podgorica) 
- Vrtci občine Brezovica (Preserje)  
- Vrtci na področju MOL (Črnuče, Šentjakob, Murgle, Galjevica, Najdihojca, Ciciban, Podgorica …) 
- Vrtci občine Dobrova (Vrtec Brezje pri Dobrovi) 
- Vrtci v občini Velike Lašče (vrtec Turjak) 
- Vrtci v občini Škofljica (Lavrica) 
- ZBDS 
- Sekcija Potujočih knjižnic Slovenije 
- Zavod za prestajanje zaporne kazni Ig 
 
Trubarjeva hiša literature 
 
- Ajda Schmidt, samozaposlena v kulturi 
- Alen Širca, samozaposlen v kulturi 
- Aljoša Harlamov, samozaposlen v kulturi 
- Animateka 
- Barbara Pia Jenič, samozaposlena v kulturi  
- Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 
- Avstrijski kulturni forum Ljubljana 
- Bojan Ekselenski, samozaposlen v kulturi 
- Dijana Matković, samozaposlena v kulturi 
- Društvo Aporija 
- Društvo Igor Zebel 
- Društvo Koridor 
- Društvo književnih prevajalcev 
- Društvo literarnih kritikov 
- Društvo Marjan Rožanc 
- Društvo Nova Akropola 
- Društvo Novi Dijak – Društvo ljubljanskih gimnazijcev 
- Društvo slovenskih pisateljev 
- Društvo slovenskih novinarjev 
- Društvo študentov primerjalne književnosti 
- Društvo študentov zgodovine – Isha  
- Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju 
- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice 
- Društvo slovenskih založnikov 
- Društvo Humanitatis 
- Društvo Lingoholik 
- Društvo študentov psihologije 
- Elite izobraževanje 
- ESN Ljubljana University 
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- Festival Fabula 
- Festival Zlati čoln 
- Fakulteta za družbene vede UL 
- Fakulteta za socialno delo UL 
- Filozofska fakulteta UL 
- Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik 
- Goethe inštitut 
- Igralski Studio Bratov Vajevec 
- Inštitut za delavske študije 
- Inštitut Lila 
- Inštitut Acheron 
- Jaka Andrej Vojevec, samozaposlen v kulturi  
- Javna agencija za knjigo RS 
- Jošt Snoj, samozaposlen v kulturi  
- JSKD, območna enota Ljubljana 
- Mesto bere 
- Kulturno društvo Iglu 
- KUD Anarhiv 
- KUD Impromobile 
- KUD Integrali 
- KUD Kentaver 
- KUD KIKS 
- KUD Krik 
- KUD Lema 
- KUD Logos 
- KUD Nasmejal vas je 
- KUD Novi Zvon 
- KUD Police Dubove 
- KUD Pranger 
- KUD Sodobnost International 
- Kulturna ambasada Palestine 
- L'mit 
- Laura Ličer, samozaposlena v kulturi 
- Lektorat za nizozemski jezik 
- Leonora Flis, samozaposlena v kulturi 
- Literarni klub L'etažer 
- LUD Literatura 
- Matej Kranjc, samozaposlen v kulturi 
- Mednarodna organizacija za migracije 
- Mestna občina Ljubljana 
- Mirovni inštitut 
- Ministrstvo za kulturo RS 
- Mohorjeva družba v Celovcu 
- Muanis Sinanović, samozaposlen v kulturi 
- Nina Cvar, samozaposlena v kulturi 
- Oddelek za filozofijo FF UL 
- Oddelek za slavistiko FF UL 
- Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko FF UL 
- Pedagoška fakulteta UL 
- Pedagoški inštitut 
- Petra Koršič, samozaposlena v kulturi 
- Prva stran, mednarodna konferenca študentov primerjalne književnosti  
- Radio Študent 
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- RI 19+ 
- Simona Semenič, samozaposlena v kulturi 
- Slovenski center PEN 
- Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo 
- Slovensko sociološko društvo 
- SPD Primož Trubar 
- Stripburger 
- Študentska Iskra 
- Študentska organizacija Filozofske fakultete 
- Timon Leder, samozaposlen v kulturi 
- Tina Košir, samozaposlena v kulturi 
- Tina Poglajen, samozaposlena v kulturi 
- Univerza za tretje življenjsko obdobje 
- Uroš Abram, samozaposlen v kulturi 
- Veleposlaništvo Brazilije 
- Veleposlaništvo Grčije 
- Veleposlaništvo Irske 
- Veleposlaništvo Avstrije 
- Veleposlaništvo Švice 
- Vilenica 2017 
- Založba Aristej 
- Založba Beletrina 
- Založba Exlibris  
- Založba FF 
- Založba Fran 
- Založba Goga 
- Založba Krtina 
- Založba Malinc 
- Založba Mladika 
- Založba Mundilfari 
- Založba Sophia 
- Založba Studia Humanitatis 
- Založba Zala 
- Zavod 0.1 
- Zavod Bunker 
- Zavod Mundilfari 
- Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo 
- Zavod Za Film In Avdiovizualno Produkcijo 
- Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
- Združenje Aufhebung 
- Združenje Trubarjev forum 
- Zvezdana Majhen, samozaposlena v kulturi  

 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
 
- 33. slovenski knjižni sejem 
- Alenka Veler (septembrska Strokovna sreda) 
- Aleš Novak (septembrska Strokovna sreda) 
- Aljoša Harlamov (septembrska, decembrska Strokovna sreda, Praznik zlatih hrušk) 
- Ana Ugrinović (Praznik zlatih hrušk)  
- Ana Vipotnik (Praznik zlatih hrušk)  
- Boris A. Novak (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda)  
- Boštjan Gorenc Pižama (Praznik zlatih hrušk)  
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- Boštjan Narat (simpozij Pionirske)  
- Boža Krakar Vogel (februarska Strokovna sreda)  
- Bralno društvo Slovenije (bralnospodbujevalna akcija, septembrska Strokovna sreda)  
- BUKLA (mesečni prispevki)  
- Cankarjev dom Ljubljana (Kulturni bazar, Praznik zlatih hrušk)  
- Cankarjeva založba (decembrska Strokovna sreda)  
- Črni tulipan, cvetličarna (Praznik zlatih hrušk)  
- Darka Tancer Kajnih (simpozij Pionirske)  
- Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS (2 članici uredniškega odbora Priročnika, 

bralnospodbujevalna akcija, septembrska Strokovna sreda)  
- Društvo slovenskih književnih prevajalcev (priznanje zlata hruška)  
- Društvo slovenskih pisateljev, Sekcija za mladinsko književnost  

(seznam za nagrado desetnica, priprava razstave na mladinskem oddelku KOŽ in slovesno 
odprtje razstave)  

- Društvo slovenskih založnikov 
- Fakulteta za farmacijo UL  
- Fejstbukerji (Teden zlatih hrušk)  
- Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko UL  
- Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo  
- FF UL (študijska praksa študentov, seminarske, diplomske in magistrske naloge študentov)  
- Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko FF UL in UM (Strokovne srede – obiski študentov)  
- Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev  

(Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2017 – član strokovne žirije iz 
Pionirske, septembrska Strokovna sreda, 33. Slovenski knjižni sejem, Praznik zlatih hrušk)  

- Igor Leonardi (Praznih zlatih hrušk)  
- Irena Matko Lukan (praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda)  
- Ivan Mitrevski (12. cikel MEGA kviza, uvodna prireditev, oblikovanje celostne podobe 12. cikla in 

promocijskega stripa v nadaljevanjih, oktobrska Strokovna sreda)  
- Izar Lunaček (septembrska Strokovna sreda)  
- JAK (priprava gradiva za projekt Rastem s knjigo, septembrska Strokovna sreda, članica Pionirske 

v Strokovni komisiji JAK za projekt Rastem s knjigo)  
- Jelena Izak Kres (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda)  
- JiřI Bezlaj (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda)  
- Jure Bohinec (februarska Strokovna sreda)  
- Kinodvor (Kinobalon) (Priročnik 2017, novembrska Strokovna sreda, nabor literature pri pripravi  

didaktičnih gradiv)  
- Klemen Lah (Simpozij Pionirska)  
- Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga Trgovina (Bologna po Bologni, Teden zlatih hrušk) 
- Kvarkadabra (Priročnik, Bologna po Bologni)  
- Lara Paukovič (Simpozij Pionirske)  
- Livija Knaflič (februarska Strokovna sreda) 
- Ljubljana – zelena prestolnica  
- Lučka Kajfež Bogataj (septembrska Strokovna sreda)  
- Maja Kenda (februarska Strokovna sreda) 
- Maja Šubic (razstavna vitrina Knjigarne Konzorcij)  
- Manca Perko (februarska Strokovna sreda)  
- Mariborska knjižnica  
- Marjan Manček (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda)  
- Marjeta Doupona (simpozij Pionirska)  
- Mestna knjižnica Kranj 
- Mestna občina Ljubljana  
- Miha Mazzini (septembrska Strokovna sreda)  
- Miha Mohor (februarska Strokovna sreda)  



144 
 

- Mini teater Robert Waltl (Teden Zlatih hrušk 2017)  
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (Medresorsko sodelovanje:  

razstava in seznam literature v okviru projekta Umetnost, šport in dediščina 2017, »Branje je za 
duha to, kar je telovadba za telo«) 

- Ministrstvo za kulturo RS (Kulturni bazar, prispevki v gradivih: Katalog ponudbe kulturno-
umetnostne vzgoje (vrtci) in Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje (Osnovne šole) 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Ministrstvo za kulturo RS (medresorsko 
sodelovanje: razstava in seznam literature v okviru projekta Umetnost, šport in dediščina 2017, 
»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo«) 

- Mirovni inštitut (Teden Zlatih hrušk 2017)  
- Mladinska knjiga Revije (član časopisnega sveta revij Cicido in Ciciban, prispevki za spletne strani  

V knjižnico, sodelovanje pri promociji »zlatih hrušk«)  
- Mladinska knjiga Trgovina in njihova knjigarniška mreža po celi državi (promocija zlatih hrušk)  
- Mladinska knjiga Založba (sodelovanje z uredništvom otroškega in mladinskega leposlovja,  

uredništvom učbenikov, z uredništvom leposlovja za odrasle, decembrska Strokovne sreda)  
- Mladinski oddelki slovenskih splošnih in šolskih knjižnic (anketni vprašalnik za posvetovanje  

ZBDS, september 2017)  
- Mojca Šeme (februarska Strokovna sreda)  
- MOL (Festival Bobri, priprava izbora literature za Bobrov dnevnik 2017)  
- Nela Malečkar (Praznik zlatih hrušk) 
- Notranjski muzej Postojna (oktobrska Strokovna sreda, zaključek 11. cikla MEGA kviza)  
- NUK (priprava gradiva za Priročnik)  
- OŠ Martina Krpana, Ljubljana (Bologna po Bologni)  
- OŠ Poljane (srečanje mladih bralcev s pisateljem V. Möderndorferjem)  
- Otrok in knjiga (članstvo v uredniškem odboru, objavljanje člankov in prispevkov s področja  

mladinske književnosti, objavljanje referatov s Simpozija)  
- Pedagoška fakulteta UL, UM in UK (obiski študentov)  
- Pedagoški inštitut v Ljubljani (simpozij Pionirska)  
- Petra Potočnik (februarska Strokovna sreda) 
- Petra Slatinšek (novembrska Strokovna sreda)  
- Prvo srečanje z opero (Jelka Rahne, Petra Vrh Vrezec, Al Vrezec)  
- RTV Slovenija (Bober Bor bere, Studio Kriškraš, izbor gradiva za oddajo)  
- RTV Slovenija, Dokumentacija (pridobivanje video gradiva za potrebe MEGA kviza)  
- RTV Slovenija, Radio Slovenija (sodelovanje v radijskih oddajah)  
- RTV Slovenija, Televizija Slovenija (sodelovanje v televizijskih oddajah)  
- Samo Kreft (novembrska Strokovna sreda)  
- Sašo Dolenc (Teden zlatih hrušk)  
- Sekcija za mladinsko književnost Društva slovenskih pisateljev (septembrska Strokovna sreda)  
- Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS  
- Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS 
- Slavistično društvo Slovenije (septembrska Strokovna sreda)  
- Slovenska sekcija IBBY (2. April, simpozij, bralnospodbujevalna akcija „Begunci in večkulturno  

razumevanje” in priznanje zlata hruška, predlogi kandidatur za nagrade slovenskih besednih in  
likovnih umetnikov v mednarodnem prostoru)  

- Stana Anželj (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda)  
- Tilka Jamnik (septembrska Strokovna sreda, Simpozij Pionirske)  
- Tina Bilban (februarska Strokovna sreda)  
- Tina Mahkota (Teden zlatih hrušk) 
- Tjaša Urankar (septembrska Strokovna sreda)  
- Trubarjeva hiša literature (literarni sprehodi po Ljubljani Bobrova knjižna pot)  
- Unescovo mesto literature  
- Uroš Grilc (simpozij Pionirske)  
- Vanesa Matajc (simpozij Pionirske)  
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- Varna baza  
- Večer (ČZP) (član strokovne žirije, seznam leposlovja za delo žirije)  
- Veronika Rot Gabrovec (Praznik zlatih hrušk, februarska Strokovna sreda)  
- Vinko Möderndorfer (Pogovor o knjigi Kit na plaži z mladimi bralci OŠ Poljane)  
- Vrtci in OŠ Ljubljana (Ciciuhec, obisk skupin)  
- Waldorfska šola v Ljubljani (obisk skupin)  
- Založba Mladinska knjiga  
- Založba Zala (Teden zlatih hrušk)  
- Zavod Znanje Postojna  
- ZBDS sodelovanje na kongresu ZBDS, september 2017  
- ZPMS, nacionalni literarni natečaj Evropa v šoli (predsednica in članica žirije)  
- ZRC – SAZU, Geografski inštitut (priprava seznama mladinskih knjig z zemljevidi)  

Center za vseživljenjsko učenje MKL 
 
- Andragoški center Slovenije – sodelovanje Borze dela v okviru Foruma za Slovenijo, učečo se 

skupnost – sodelovanje Borze dela v okviru foruma učečih se – naj se sliši naš glas, sodelovanje 
pri pilotnem testiranju spletnega vprašalnika o pismenosti odraslih, sodelovanje v aktivnostih za 
prenovo koncepta Središča za samostojno učenje in Borze znanja, sodelovanje v okviru projekta 
Središče za samostojno učenje, Borza znanja, Teden vseživljenjskega učenja 2017, 
izobraževanje zaposlenih v MKL 

- Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – sodelovanje v projektu GOAL 
- Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 

CMEPIUS – sodelovanje pri pripravi objav na EPALE, e-platformi za izobraževanje odraslih 
- Center za dopisno izobraževanje Univerzum – CDI Univerzum – sodelovanje v projektu GOAL 
- DOBA, Evropsko poslovno izobraževalno središče – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Društvo Iz bube v metulja – sodelovanje v okviru Borze znanja 
- Društvo likovnikov Cerklje – razstave v okviru Borze znanje 
- Element, Primož Juvančič s. p. – vzdrževanje aplikacije za spremljanje delovanja Mreže borz 

znanja 
- Forum slovanskih kultur – organizacija delavnic poljskega jezika za uporabnike 
- Glotta Nova, center za novo znanje – sodelovanje Borze dela v okviru kariernih coachev, 

sodelovanje pri izobraževanju zaposlenih 
- Gregor Koler, s. p. - izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Informacijska točka 65+ in za osebe z oviranostmi, MOL, Mestna uprava SSU 
- Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana (CILJ) – skupinski obiski in voden 

ogled knjižnice in predstavitev servisov, sodelovanje v okviru Borze dela, sodelovanje pri Paradi 
učenja 2017 

- Karierno središče Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – sodelovanje pri promociji 
ponudbe MKL in servisov ter izvedba izobraževalnih delavnic v okviru Borze dela 

- Karierno središče Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, pomoč pri promociji delavnic SSU 
- Ljudska univerza Celje – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Murska Sobota – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Nova Gorica – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Ptuj – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Maja Novak, Mayita, podjetniško pisanje, s. p. – izvajanje izobraževanja za Borzo dela 
- Mestna knjižnica Izola – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Mestna knjižnica Kranj – sodelovanje v projektu Family Literacy Works! 
- Mestna zveza upokojencev Ljubljana – Dnevni centri aktivnosti za starejše – sodelovanje pri 

programu Borze znanja 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – sodelovanje v projektu Socialna 

aktivacija 
- Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport – financiranje in sofinanciranje projektov Borza 

znanja, Središče za samostojno učenje 
- Osnovna šola Toneta Čufarja Ljubljana – sodelovanje pri dogodkih Borze znanja 
- PONTE, Marjeta Vončina s. p. – izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Razvojno izobraževalni center Novo mesto – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Robert Krevh s. p. – izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
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- Slovenska filantropija – sodelovanje v projektu GOAL, pridobivanje prostovoljcev za delo v 
knjižnicah 

- Talija, Tolmačenje Natalija Spark s. p. – izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Tufra d. o. o., mag. Gordana Tekavčič – izvajanje izobraževanj za uporabnike Borze dela in člane 

MKL 
- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – opravljanje andragoške prakse na Borzi znanja ter 

predstavitev dela CVŽU MKL 
- Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani – sodelovanje v projektu GOAL 
- Univerzitetna psihiatrična klinika, Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog – 

izobraževalne delavnice in vodeni obiski knjižnice za udeležence zdravljenja, sodelovanje v okviru 
Borze dela 

- UPI – Ljudska univerza Žalec – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Uredništvo portala Dobreknjige.si – organizacija izobraževanj za knjižničarje 
- Založba Goga – organizacija izobraževanja Učnega centra Literatura v postprodukciji 
- Zavod Nefiks – izvedba delavnice za dijake ob Kariernem dnevu, sodelovanje v okviru Borze dela 
- Zavod RS za zaposlovanje: EURES, Euroguidance, sodelovanje v okviru Borze dela v programu 

Academia študijski obisk evropskih kariernih svetovalcev, sodelovanje v projektu GOAL 
- Združenja za esperanto Slovenije, Anton Mihelič – izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Žensko združenje ZEM-ZEM – sodelovanje pri dogodkih Borze znanja 
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Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
(Obrazec za poročanje) 

 
Poročevalsko leto 2017 

 
Osnovni podatki 
 
Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica Ljubljana 

Naslov (sedež): Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba: mag. Teja Zorko 

Telefon: 01 308 50 01 

Elektronska pošta: info@mklj.si 

Številka pogodbe 3340-17-091005 

 
Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2017: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij    

Strokovna pomoč knjižnicam območja    

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva    

Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja    

 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017

1
  

 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 

 Mestna knjižnica Ljubljana kot knjižnica glavnega mesta razvija svojo dejavnost na način, 
ki je izrazito razvojno naravnan. Velik del njenega rednega dela se  vklaplja tudi v  program 
izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice in pomeni dodano vrednost pri 
razvoju dejavnosti knjižnic na območju. Razvojno delo in izvajanje dejavnosti, ki se 
odražajo v prijavljenem programu,  tako presegajo izpolnjevanje zakonsko predpisanih 
štirih posebnih nalog osrednje območne knjižnice in so financirani s strani ustanoviteljice 
Mestne knjižnice Ljubljana. 
 

 Nakup specializiranih elektronski virov in izobraževanje za njihovo uporabo za knjižničarje 
območja in končne uporabnike. 

 Na nacionalni ravni smo tovrstna izobraževanja nadgradili z v letu 2011 novoustanovljeno 
Delovno skupino za e-vire OOK (Rastem z e-viri). Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk 
tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih.  

 Obdelali in opremili smo gradiva, ki ga je MKL prejela kot z Zakonom o obveznem izvodu 
določena depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čimer je postala prejemnik obveznega izvoda 
tistih publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih sredstev. 

 Uporabnikom knjižnic Osrednjeslovenskega območja smo zagotavljali brezplačno medknjižnično 
izposojo strokovnega in študijskega gradiva, storitev pa smo v sodelovanju s preostalimi OOK-ji 
cenovno optimizirali z izbiro drugega distributerja paketnih pošiljk. 

 Nadgrajevali smo vzpostavljeni model svetovanja, obveščanja in informiranja na območju. 

 V skladu s strateškimi smernicami smo aktivno vključevali knjižnice območja v različne projekte 
MKL. Posledično bodo knjižnice območja še v večji meri vključene v strokovne tokove, v katerih 
MKL često orje ledine. Izpostavljamo projekt Infotočke e-gradiv javnih oblasti. 

                                                      
1
 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke oziroma 

dosežene rezultate. 
 



 V letu 2017 smo pripravili pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi podatkov za 
leto 2016. Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju 
občin, kakor tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih 
pokrivajo knjižnične mreže posameznih regij. 

 Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju 
lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. 

 Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti 
za učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo. V letu 2017 so pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« ponovno 
uspešno sodelovale štiri knjižnice območja, vse pa so se pridružile tudi projektu Naj Poletavci. 

 Nadaljevali smo s permanentnim izobraževanjem na območju ter izobraževanjem za nove naloge 
v knjižnicah na tematiko napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov 
(MS Excel) ter napredne uporabe orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in 
podatki ter njihove predstavitve (MS Word, MS PowerPoint, promocije na družbenih omrežjih), 
ponudili smo izobraževanja za specifična znanja v knjižnicah (oblikovanje tiskovin, knjigoveštvo). 
Ponudili smo znanja za napredno uporabo programskih orodji za obdelava fotografij, oblikovanje 
tiskovin za knjižnico, poznavanje problematike sponzorstev in donacij v kulturi. Nudili smo tako 
strokovna znanja s področij strategij iskanja knjižnega in neknjižnega gradiva, (ne)formalne 
biblioterapije in svetovanja za branje, kakor tudi možnost spoznavanja novih tehnologij in 
programskih aplikacij (izobraževanje za uporabo 3D tiskalnika, predstavitev COBISS+ v 
sodelovanju z IZUM-om, izobraževanje za uporabo nacionalnega portala za izposojo e-knjig). 

 Posebno izpostavljamo delavnici napredovanja v bibliotekarstvu in pregled možnosti, ki jih za 
potrebe uporabnikov in zaposlenih na temo e-gradiv javnih oblasti in e-demokracija v okviru 
Infotočke e-gradiv javnih oblasti predstavljamo in urejamo na spletni strani območne knjižnice.  

 Sodelovali smo delovni skupini za pripravo strokovnih izhodišč za spremembe izvajanja posebnih 
nalog OOK (v okviru Centra za razvoj knjižnic NUK), ki lahko služijo tudi kot strokovna podlaga za 
morebitne spremembe Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah. 

 V letu 2017 smo dopolnili podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 2016  - kontrola podatkov in 
analiza dostopnosti na posameznih območjih OOK. 

 Nadaljevali smo s projektom priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v 
sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). Sodelovanje 
pri preostalih skupnih projektih vseh slovenskih OOK. 

 Sodelovali smo z drugimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in se 
udeleževali sestankov in delavnic koordinacije območnosti v NUK-u. 

 Nadaljevali smo z izvajanjem programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih 
delavcev med Mariborsko knjižnico in MKL. 

 Svetovali smo pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih 
sistemov. 

 Spodbujali in svetovali smo knjižnicam območja pri pripravi projektov digitalizacije. 

 Z redaktorsko službo smo aktivno delovali na regijskem portalu KAMRA. 

 Nadaljevali smo s projektom »Moja ulica« (v okviru Kamre), ki predstavlja ulično podobo mest in 
krajev osrednjeslovenske regije iz različnih zornih kotov in je bil dopolnjen z vsebinami Centra za 
domoznanstvo in specialne humanistične zbirke MKL.  

 Vsebinski načrt Kamre za leto 2017 je bil izpolnjen s strani MKL in s strani knjižnic regije. 

 Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 

 Sodelovali smo pri izvedbi pregleda in analize stanja domoznanske dejavnosti v slovenskih 
splošnih knjižnicah. 

 V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja posebnih 
nalog osrednje območne knjižnice smo izbrali publikacije v slovenskem jeziku do 1800, kar 
predstavljajo dragocenosti nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega  pomena. Projekt smo 
dopolnili s publikacijami - kulturnimi spomeniki,  ki se vsebinsko ožje navezujejo na Ljubljano, 
oziroma njeno zgodovino (dragocenosti, pomembne za zgodovino in domoznanstvo Ljubljane ali 
Slovenije nasploh) do 1800, vključno z neslovenskimi publikacijami, večinoma nemškimi, 
natisnjenimi v Ljubljani. 



 Knjižnicam območja smo dali na voljo del namenskih sredstev za digitalizacijo in sicer v obliki 
projekta financiranja digitalizacije lokalnih vsebin za objavo na portalu Kamra, v okviru katerega je 
pet knjižnic digitaliziralo gradivo lokalnega pomena in ga objavilo v obliki ene ali več digitalnih 
zbirk na portalu Kamra. 

 Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so 
usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se 
dogovorile o internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 
13., 14. in 15. člen Navodil NUK. Z navodili za izločanje gradiva iz leta 2010 bomo usmerjali 
izločeno knjižnično gradivo iz knjižnic osrednjeslovenske regije. 

 Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi nacionalni 
knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. V kolikor knjižnice tovrstnih izvodov 
knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih spodbujamo, da jih v koordinaciji z MKL 
posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij

2
  

 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 

V letu 2017 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na že naročeni 
podatkovni zbirki založnika IUS-Software. Podaljšali smo naročnino na zbirko PressReader. 
Knjižnicam območja smo omogočili tudi testni dostop do podatkovnih zbirk Tax-Fin-Lex, dostop je bil 
omogočen v obdobju med 15. 6. in 15. 9. 2017. Vse zbirke so bile za uporabnike splošnih knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja dostopne preko oddaljenega dostopa. Nadaljevali smo s promocijo 
podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih.  
Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva smo OOK-ji v letu 2017 zagotavljali le z obveznim 
izvodom. 

Javna dostopnost dokumentov (vpišite 

spletni naslov) 

Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja  

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-

upravljanju-knjiznicne-zbirke  

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-

upravljanju-knjiznicne-zbirke  

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva 

OOK) 

Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost  

Izvajanje brezplačne medknjižnične 

izposoje znotraj območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Brezplačna medknjižnična izposoja za 

uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 

• Ni bilo novosti v letu 2017. 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

• Ni bilo novosti v letu 2017. 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

• IUS-INFO in FinD-INFO, dostopno preko dostopa na daljavo, cena: 11.664,71 EUR, 

• PressReader, dostopna preko dostopa na daljavo, cena 6.536,88 EUR. 

 

                                                      
2
 Vsebino vpišite v bela polja. 

http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost


Učinki in doseženi rezultati: 
 
V letu 2017 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na zbirko 
PressReader (dostop omogočen od leta 2015 dalje). Zbirka se je izkazala za zelo ustrezno za 
uporabnike slovenskih splošnih knjižnic. Po zgledu Mestne knjižnice Ljubljana, Osrednje knjižnice 
Celje in Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, ki smo zbirko naročile v letu 2015 se je zaradi pozitivnega odziva 
uporabnikov vseh treh knjižnic, so se za naročilo zbirke v letu 2016 odločile tudi preostale slovenske 
osrednje območne knjižnice, ki ravno tako beležijo pozitiven odziv. Težavna je le njihova cenovna 
politika, saj se vsako leto dostop do zbirke draži v skladu z založnikovo strategijo približevanja cen 
neprofitnih dostopov (v sklop katerih sodimo tudi knjižnice) k cenovnemu okvirju, ki velja za 
komercialne zakupnike vsebin (navadno večji poslovni subjekti, ki dostop nudijo svojim strankam, npr. 
hoteli). Cena za zbirko se bo tako v treh letih povečala za več kot 50 %. 
Za potrebe zagotavljanja dostopa do pravnih, davčnih in finančnih vsebin, smo ponovno pripravili 
pregled ponudb obeh slovenskih ponudnikov portalov s tovrstnimi vsebinami in se na podlagi 
primerjave, kakor tudi rezultatov testnega dostopa do zbirk založnika Tax-Fin-Lex ter mnenj knjižnic 
območja ponovno odločili za podaljšanje naročnine na zbirko založnika IUS-Software (IUS-INFO in 
FinD-INFO).  
Dostop do naročenih zbirk je bil preko oddaljenega dostopa omogočen za vse knjižnice regije. Kot je 
razvidno iz podatkov skrbnikov dostopa na daljavo za slovenske splošne knjižnice - Centra za 
informacijske storitve pri NUK je kar dobra petina vseh uporabnikov storitve (20,26 %) dostopala iz 
knjižnic Osrednjeslovenskega območja. Podatku da je bilo 15,91 % vseh prijav v zbirke preko 
oddaljenega dostopa iz knjižnic Osrednjeslovenskega območja pa je potrebno dodati pojasnilo, da 
orodje za beleženje uporabe dostopa na daljavo EZProxy meri le prvi dostop do strežnika za 
oddaljeno prijavo, nadaljnje prehajanje med posameznimi zbirkami, ki jih knjižnice omogočamo preko 
dostopa na daljavo pa žal s tem orodjem ni možno spremljati, tako da število prijav ni najbolj 
relevantno in primerljivo. 
Podatke o uporabi podatkovnih zbirk preko oddaljenega dostopa smo za leto 2017 pridobili s pomočjo 
orodja SawMill Analytics (https://www.sawmill.co.uk/), ki so ga v NUK-ovi Enoti za uporabniške storitve 
prevedli in prilagodili za analiziranje statistik uporabe naročenih e-podatkovnih virov. Omogoča 
pregled in analizo uporabe na podlagi različnih parametrov – časovne uporabe, vsebinske uporabe, 
glede na opremo uporabnikov (operacijski sistem, brskalniki, zaslonske nastavitve, ipd.), pregled 
uporabnikov (IP naslovi, geopozicioniranje, pregled obiskov na podlagi članskih številk), statistiko 
pregleda uporabe zbirk po ponudnikih, pregled uporabe po območnih knjižnicah itd. Orodje omogoča 
spremljanje prijav preko strežnika za oddaljeni dostop EZProxy, ne omogoča pa podrobnejših statistik 
o uporabi posameznih zbirk, saj morajo te podatke zagotoviti ponudniki sami in jih neposredno 
posredovati knjižnicam. 
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. Za 
zbirke smo pripravili izobraževanja v obliki predstavitev zbirk s pomočjo promocijskih multimedijskih 
gradiv, poseben poudarek je bil namenjen zbirki PressReader, ki omogoča branje več kot 4.000 
časnikov in revij iz celega sveta, med drugim tudi slovenskega Večera, Dnevnika in Nedeljskega 
dnevnika.  
Dostop do podatkovnih zbirk je od januarja 2017 omogočen le preko dostopa na daljavo, saj tako 
odpade zamudno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo 
elektronskih zbirk, hkrati pa na tak način omogočamo preprost dostop, ne glede na njihovo lokacijo. 
Med prioritete je sodila tudi za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za 
strokovno in študijsko gradivo. Sodelovali smo pri pripravah na usklajene postopke izvedbe 
brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika na območju celotne Slovenije, vse 
potrebne dogovore je vodila in za potrebe vseh OOK vodila Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem. V maju 2016 je bil sklenjen sporazum z novim distributerjem, podjetjem 
EKDIS. Prehod na drugega ponudnika je bil zelo uspešen. Zanimiva je primerjalna statistka stroškov, 
saj so se nam stroški ob prehodu na novega ponudnika precej znižali, skoraj za polovico na 
posamezni paket. Kljub dejstvu, da smo v letu 2017 knjižnice med seboj posredovale več paketov, kot 
je bilo prvotno načrtovano (1.200) in da so bile vključene v izposojo vse knjižnice območja, so zaradi 
že omenjenega znižanja stroška na posamezno pošiljko odobrena sredstva zadostovala za pokritje 
stroškov posredovanja 1.664 pošiljk preko območnostne brezplačne medknjižnične izposoje. Za 
prihodnje obdobje je bila s strani splošnih knjižnic predlagana tudi nadgradnja storitve v obliki 

https://www.sawmill.co.uk/


dvonivojskega načina zagotavljanja brezplačne MKI in sicer najprej možnost MKI izven meja območja 
(npr. drugi OOK), nato pa MKI med vsemi območji, oz. na nacionalnem nivoju. Sistem medknjižnične 
izposoje z izvajalcem EKDIS se bo nadaljeval v skladu s triletno pogodbo tudi v letu 2018, ko se 
pričnemo dogovarjati tudi v smeri sprememb modela v smislu vzpostavitve omenjenega dvonivojskega 
načina zagotavljanja brezplačne MKI.  
Obdelali in opremili smo gradivo, ki ga MKL prejema kot z Zakonom o obveznem izvodu določena 
depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čimer je postala prejemnik obveznega izvoda tistih 
publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih sredstev. Obvezni izvod je pomemben pri 
pridobivanju gradiva v MKL in bo imel za posledico oblikovanje novih zbirk gradiva, ki bodo 
pomembne za celotno območje. Tako smo povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva tudi v letu 
2017 zagotavljali z obveznim izvodom. 
Mesečno obveščanje knjižnic območja o novem gradivu prek spletne strani knjižnice. 
 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za potrebe 
knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč, oprema IKT…) v 
prilogah na koncu 
2.1 svetovalno delo za območje OOK  

 Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju 
lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov, 

 nadaljevali smo z redno komunikacijo s splošnimi knjižnicami območja, ki je po svoji obliki 
svetovalne in posvetovalne narave, 

 uredniško delo v okviru Kamre,  

 redna komunikacija s knjižnicami regije. 

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

 Izvedli smo izobraževanja strokovnih delavcev na območju ter izobraževanjem za nove naloge v 
knjižnicah po programi Učnega centra MKL (program v prilogi 3): 

 napredna uporaba orodij za namizno založništvo MS Publisher (13. 2. in 16. 10. 2017), 11 
udeležencev, 

 napredna uporaba orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki, ter 
njihove  predstavitve MS Word (15. 3., 20. 4. 2017 in 6. 12. 2017), 14 udeležencev, 

 napredna uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov MS Excel (7. 3., 11. 4., 
25. 10. in 15. 11. 2017), 24 udeležencev, 

 obdelava fotografij - Gimp, FastStone Viewer (22. 2. in 25. 10. 2017), 10 udeležencev, 

 knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (14. 12. 2017), 7 udeležencev, 

 izobraževalna delavnica oblikovanje tiskovin za knjižnico v dveh delih (26. 9. in 5. 10. 2017), 
21 udeležencev, 

 promocija na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube (14. 3. 2017), 10 
udeležencev, 

 strategije iskanja knjižnega gradiva (8. 3. in 4. 10. 2017), 14 udeležencev, 

 izpopolnjevalna delavnica »Sam svoj lektor« v treh delih (9. 3., 10. 5., 18. 10. in 29. 11.  2017), 
41 udeležencev, 

 sponzorstva in donacije v kulturi (12. 4. 2017), 9 udeležencev, 

 (ne)formalna biblioterapija in svetovanje za branje (9. 5. in 22. 11. 2017), 32 udeležencev,  

 izobraževanje za uporabo 3D tiskalnika (10. 5. in 28. 11. 2017), 10 udeležencev, 

 predstavitev COBISS+ v sodelovanju z IZUM-om (6. in 8. 6. 2017), 153 udeležencev, 

 izobraževanje za uporabo nacionalnega portala za izposojo e-knjig Poti do e-knjig v Biblosu 
(24. 5. in 6. 12. 2017), 12 udeležencev, 

 napredovanja v bibliotekarstvu (23. 2. in 20. 9. 2017), 16 udeležencev, soizvajalec 
izobraževanja je bil Aleš Klemen, 

 E-gradiva javnih oblasti, e-demokracija (21. 3. 2017), 10 udeležencev, izvajalec izobraževanja 
je bil Aleš Klemen. 

 Aprila 2017 so bile knjižnice območja vabljene na strokovni dogodek  »April v MKL 2017: Mestna 
knjižnica Ljubljana inovativno za vas« (94 udeležencev), na katerem so bile združene predstavitve 



novih in splošno uporabnih rešitev iz Mestne knjižnice Ljubljana iz leta 2015 in 2016. Prestavitve so 
izhodišče za nadaljnje sodelovanje med knjižnicami pri uporabi in razvoju storitev. Posamezne 
predstavitve so javno dostopne na Multimedijskem centru MKL preko URL naslova: 
https://tinyurl.com/AprilMKL2017.  

 Knjižnice območja so bile povabljene tudi na brezplačno usposabljanje na temo pismenosti, ki je 
bilo organizirano 15. 3. 2017 v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji 
koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK.  Predstavljene je bil predlog Nacionalne strategije za 
razvoj bralne pismenosti, rezultati raziskave PISA 2015, s poudarkom na bralni pismenosti, Izbrani 
rezultati spretnosti odraslih v raziskavi PIAAC in primer dobre prakse v MKL - Infotočka e-gradiv 
javnih oblasti ter agenda Digitalno Slovenijo 2020 - strategijo razvoja informacijske družbe do leta 
2020. 

 Za knjižnice območja je bil v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji 
koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK 6. 6. 2017 organiziran brezplačni seminar na temo 
dela z migranti in azilanti. Gostji sta bili prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik in dr. Marijanca Ajša 
Vižintin, udeleženci pa so tudi sami predstavili in delili svoje primere. 

 Knjižnice so bile povabljene k sodelovanju na t. i. »Dnevu spletnega anketiranja 2017«, ki je 
septembra 2017 v organizaciji Centra za družboslovno informatiko potekalo na FDV UL z vodilno 
temo »pregled globalnih trendov spletnega anketiranja in deset let razvoja 1KA« in s prenovljenimi 
praktičnimi tematskimi seminarji izbranih novih funkcionalnosti za učinkovito izvedbo celostnega 
spletnega anketiranja. 

 Knjižničarji regije so bili v sklopu Strokovnih sred vabljeni tudi na strokovni simpozij »Mladi in mladi 
odrasli v knjižnici: zahtevno branje«, ki je v Mestni knjižnici Ljubljana potekal marca 2017 (134 
udeležencev), v okviru izobraževalnega dela pa tudi na strokovni sredi, posvečeni  »Družinam v 
knjižnici: bralne in ustvarjalne dejavnosti za družine« (62 udeležencev) in »Šolarjem v knjižnici: 
prostočasno branje (61 udeležencev). 

 Program izmenjave knjižničarjev med osrednjimi knjižnicami območja in osrednjo območno 
knjižnico - projekt Mobilnost kadrov v regiji. 

 V sodelovanju z glavnim uredništvom portala Kamra imamo pripravljen program izobraževanja 
knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega domoznanskega portala Kamra v 
obliki praktično naravnane delavnice. V letu 2017 tovrstnih izobraževanj nismo izvajali, saj knjižnice 
območja niso izrazile tovrstnih potreb. 

2.1.2 promocija območnosti 

 Predstavitve v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje; promocija na Dnevu MKL in Dnevu za 
Poletavce. 

 Predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL; 
predstavitev območnosti v okviru strokovnih obiskov kolegov iz tujine – študentom bibliotekarstva iz 
Češke in kolegom iz Kitajske, ter Tajvana, ter na strokovnih srečanjih, kjer je koordinator 
območnosti predstavljal izsledke, ki izhajajo iz izvajanja posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice (jesensko strokovno posvetovanje hrvaških splošnih knjižnic v Crikvenici, Hrvaška). 

 Aktivno smo se udeležili dogodka ki je v Bruslju potekal v organizaciji Public Libraries 2020, kjer 
smo kot nacionalni predstavnik splošnih knjižnic kolegom iz drugih držav EU predstavili dobre 
prakse na področju digitalizacije knjižnične dejavnosti v Sloveniji. Sodelovali smo tudi v 
zagovorniški akciji Meet&Greet s člani Evropskega parlamenta. 

 Portal Kamra smo predstavljali skupinam učencev in dijakov v okviru projekta Rastem s knjigo. 

 Objavljanje seznama gradiva kupljenega iz sredstev OOK na spletnih straneh MKL 
(http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost). 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

 Redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK. 

 V sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK nadaljevanje dopolnjevanja podatkov o stanju 
mreže na dan 31. 12. 2016 v okviru projekta »Prostorska analiza knjižnične mreže na primeru«, ki 
preko spletnega orodja omogoča analizo dostopnosti mreže splošnih knjižnic in izvedbo nadaljnjih 
prostorskih analiz za mreže območij slovenskih OOK. 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

 

https://tinyurl.com/AprilMKL2017
http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost


2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica na območju pripravlja projekte, ki jih preko 

sodelovanja s knjižnicami območja in glede na njihov interes razširja na uporabnike 

osrednjeslovenskega območja: 

 Model beleženja posredovanih informacij, 

 Aplikacija za izterjavo gradiva, 

 Knjižnica za družine, 

 Smernice za starejše, 

 Smernice za mlade, 

 Smernice za brezposelne, 

 Strategija pridobivanja sponzorjev, 

 Knjižnica in socialna omrežja, 

 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz, 

 Spremljanje prireditev in izobraževanj, 

 Koncept razvoja in dela z etničnimi skupinami, 

 Informacijska točka e-gradiv javnih oblasti, 

 Katalog znanja s področja IKT, 

 E-priročnik za pripravo strateškega načrta, 

 Pametne finance – finančno opismenjevanje mladostnikov, 

 Medijsko opismenjevanje mladostnikov, 

 Uvajanje videoiger v knjižnico, 

 Mesto bere, 

 Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi, 

 Dejavnosti za izboljšanje zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice, 

 Poletavci in NajPoletavci. 

 

Na podlagi primerov dobrega odziva strokovne javnosti na v letu 2014 pričeti projekt vzpostavljanja 

Informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti smo v letu 2016 v okviru izvajanja nalog OOK pričeli s 

praktičnim izvajanjem predstavitev uporabnosti informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti, ki je 

bila postavljena na spletni strani osrednje območne knjižnice (http://www.mklj.si/infotocka-e-gradiv) ter 

jih nadaljevali tudi v letu 2017.  

 

V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo smo izvedli 

raziskavo - študijo uporabnikov prireditev za odrasle, na podlagi katere načrtujemo v letu 2018 objavo 

in predstavitev smernic za načrtovanje in vrednotenje uporabniške izkušnje v splošnih knjižnicah na 

primeru prireditvenih dejavnosti. 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 

 Projekt Moja ulica v okviru portala Kamra.si, 

 Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci (od leta 2013 pri projektu MKL sodelujejo kar štiri knjižnice 
območja) 

 Pilotna nabava in obdelava knjižničnega gradiva MKL in Mestne knjižnice Grosuplje 

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 

 Rastem z e-viri in sodelovanje predstavnika MKL pri pogajanjih za nakup e-podatkovnih zbirk v 
povezavi s COSEC-om (konzorcij OOK za nakup e-virov). 

 Sodelovali smo v delovni skupini za pripravo Strokovnih izhodišč za spremembe izvajanja posebnih 
nalog OOK (v okviru Centra za razvoj knjižnic NUK). 

 MKL je priključena skupini osmih knjižnic, ki od oktobra 2017 v okviru Združenja splošnih knjižnic 
izvajajo pilotni projekt skupne nabave in obdelave knjižničnega gradiva. MKL pri tem sodeluje z 
Mestno knjižnico Grosuplje. 

 Sodelovanje v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK, v okviru katere je bila 

http://www.mklj.si/infotocka-e-gradiv


pripravljena in v letu 2014 dokončana Bibliografija serijskih publikacij po območjih OOK od 1991 do 
2013. 

 Pričeli smo s projektom priprave skupnega portala splošnih knjižnic (v sodelovanju z Osrednjo 
knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). 

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte) 

 Sodelovanje v programskem odboru 11 . savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, 
ki je bil oktobra 2017 v Crikvenici (Hrvaška). 

2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK 
ali v vsej državi 

 Dostop na daljavo do naročenih podatkovnih zbirk preko protokola EZProxy. 

 Aplikacija za beleženje informacij. 

 Aplikacija Izterjave – evidenca neizterjanih terjatev. 

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju 

 Analiza ponudb obeh slovenskih ponudnikov portalov s pravnimi, davčnimi in finančnimi vsebinami.  

 Pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi podatkov za leto 2016. 

 Analiza statistike uporabe nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2017. 

 Sodelovanje z OOK in knjižnicami območja pri pripravi akcijskega načrta pristojnemu ministrstvu 
glede IKT opreme - na ravni sistemskih administratorjev OOK v delovni skupini za pripravo 
strokovnih izhodišč sodeluje tudi predstavnik MKL. 

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

 Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor 
tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične 
mreže posameznih regij. 

2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 
območja OOK 

 Izvajanje v letu 2006 oblikovanega regijskega projekta »Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki je 
namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici in za študente bibliotekarstva. V 
tem okviru tudi možnost krajšega usposabljanja novo zaposlenih knjižničarjev iz knjižnic regije v 
OOK MKL. 

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

 7 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo se je 
udeležilo 538 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 51 strokovnjakov (27 ur). 

 Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2017 (druga polovica šolskega leta 2016/2017 in 
prva polovica šolskega leta 2017/2018) nas je obiskalo 2.907 osnovnošolcev (7. razred) in 4.359 
srednješolcev (1. letnik) (80 obiskov, 80 ur). 

 Pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« so ponovno uspešno sodelovale štiri knjižnice 
območja in vključitev v projekt NajPoletavci (priloga 4). 

 Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviz 2016/2017 in 2017/2018. 

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov za celotno območje  

 Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami (priloga 5). 

 Uporaba smernic za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR na nekaterih spletnih straneh 
knjižnic Osrednjeslovenskega območja (Medvode, Vrhnika). 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 

 Izvajali smo program izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico 
Ljubljana, v letu 2017 sta Mariborsko knjižnico obiskali kolegici iz Mestne knjižnice Ljubljana. 

 Sodelovanje v delovni skupini za pripravo strokovnih izhodišč za kompetenčne centre, ki je pričela 
delovati v letu 2012. 

 Mestna knjižnica aktivno sodeluje z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami na področju 
delovanja domoznanskega portala Kamra – predsedovanje nadzornemu odboru. 



 Udeležba na sestankih in delavnicah koordinacije območnosti v NUK-u (koordinatorjev območnosti, 
informatikov in domoznancev). 

 Sodelovanje pri portalu Dobreknjige.si. 

2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in 
zamejcev) 

 Vzpostavili smo trajno sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba in od jeseni 2016 do pomladi 2017 
po njihovem vzoru že drugič pripravili natečaj za kratko literarno zgodbo za mlade metaFORA, 
tokrat na temo Urbane zgodbe. 

2.11 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah 
(OK) na območju OOK 

 Z osrednjimi območnimi knjižnicami smo v letu 2017 usklajevali načrte razvoja opreme IKT po 
slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k 
novih e-storitvam na podlagi v letu 2014 pripravljenega popisa IKT opreme v knjižnicah 
osrednjeslovenskega območja. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih znanj. 
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra MKL 
ponudili predvsem na tematiko napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov 
(MS Excel), napredne uporabe orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki ter 
njihove predstavitve (MS Word, oblikovanje tiskovin z orodjem MS Publisher), lektorskih znanj, 
promocije na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube ter znanj s področja 
knjigoveštva. Ponudili smo znanja za napredno uporabo programskih orodji za obdelava fotografij, 
oblikovanje tiskovin za knjižnico, poznavanje problematike sponzorstev in donacij v kulturi. Nudili smo 
tako strokovna znanja s področij strategij iskanja knjižnega in neknjižnega gradiva, (ne)formalne 
biblioterapije in svetovanja za branje, kakor tudi možnost spoznavanja novih tehnologij in programskih 
aplikacij (izobraževanje za uporabo 3D tiskalnika, predstavitev COBISS+ v sodelovanju z IZUM-om, 
izobraževanje za uporabo nacionalnega portala za izposojo e-knjig). Posebno izpostavljamo delavnici 
napredovanja v bibliotekarstvu in pregled možnosti, ki jih za potrebe uporabnikov in zaposlenih na 
temo e-gradiv javnih oblasti in e-demokracija v okviru Infotočke e-gradiv javnih oblasti predstavljamo in 
urejamo na spletni strani OOK. Strokovne srede so nacionalni projekt strokovnega izobraževanja 
mladinskih in šolskih knjižničarjev in širše zainteresirane strokovne in laične javnosti, ki jih zanima 
promocija kakovostne mladinske knjige in kakovostnega branja. Potekajo v organizaciji Pionirske – 
centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, od leta 1972 vsako drugo sredo v mesecu. V 45. 
ciklu Strokovnih sred so se posvetili skupinam uporabnikov knjižnice (družinam, šolarjem, mladim in 
mladim odraslim) ter v povezavi z njimi družinskemu, prostočasnemu, večgeneracijskemu, 
zahtevnejšemu branju. Ob tem pa tudi knjižnemu gradivu oziroma izdajam, ki podpirajo različne oblike 
branja za različne skupine uporabnikov. 
Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor tudi 
demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične mreže 
posameznih regij, ki bodo, glede na potrebe, podlaga za nadaljnje analize območja OOK.  
Z osrednjimi območnimi knjižnicami smo v letu 2017 usklajevali načrte razvoja opreme IKT po 
slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k novih 
e-storitvam na podlagi v letu 2014 pripravljenega popisa IKT opreme v knjižnicah 
osrednjeslovenskega območja. 
V letu 2016 smo se pričeli koordinatorji območnosti v povezavi s koordinacijo območnosti pri NUK 
dogovarjati s kolegij iz hrvaških županijskih matičnih služb za splošne knjižnice o možnih skupnih 
sodelovanjih. Prvo tovrstno skupno sodelovanje je bila vključitev treh predstavnikov slovenskih 
splošnih knjižnic (predstavnik OOK je bil koordinator iz MKL) v programski odbor 11 . savjetovanja za 
narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, ki je bil oktobra 2017 v Crikvenici (Hrvaška). Na posvetu je bil 
poseben vsebinski poudarek na predstavitvi dobrih praks slovenskih splošnih knjižnic in stanja 
knjižnične dejavnosti v Sloveniji. Predstavljeni so bili naslednji prispevki: 
- Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana: E-lending Challenges and Opportunities 
- Irena Bezlaj, Mestna knjižnica Ljubljana: Innovative digital services for users of Ljubljana City 

Library website 



- Milena Bon, Eva Kodrič-Dačić i Gorazd Vodeb, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana: 
Organizacija narodnih knjižnica u Sloveniji i trenutne promjene 

- Matjaž Kragelj, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana: Usluge digitalne knjižnice: jučer, 
danas, sutra 

- Srečko Maček, Robert Ožura i Andreja Videc, Osrednja knjižnica Celje: Kamra – digitalizirana 
kulturna baština slovenskih regija (2006. – 2016.) – pregled 

Kolegi iz hrvaških knjižnic bodo predvidoma gosti na strokovnemu posvetovanju sekcij ZBDS 
»Standardi in knjižnice«, ki bo septembra 2018 v Mariboru. 
Sodelovali smo v delovni skupini za pripravo strokovnih izhodišč za spremembe izvajanja posebnih 
nalog OOK (v okviru Centra za razvoj knjižnic NUK), ki lahko služijo tudi kot strokovna podlaga za 
morebitne spremembe Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah (priloga 6).  
Na podlagi primerov dobrega odziva strokovne javnosti na v letu 2013 prenovljeno spletno stran MKL 
smo knjižnicam ponudili smernice za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR, s poudarkom 
na prilagoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. Nekatere knjižnice območja so pri 
prenovi svojih spletnih strani že upoštevale predlagane smernice.  
Izboljševanje ponudbe vsebin na spletnih straneh splošnih knjižnic območja smo nadaljevali s 
projektom Infotočke e-gradiv javnih oblasti. Na vstopnem mestu spletne strani MKL je bila 
vzpostavljena Infotočke e-gradiv javnih oblasti, ki je tudi v pomoč knjižnicam regije. Namenska 
podstran je zbir vseh najpomembnejših portalov, spletnih strani in vsebin, ki nudijo dostop do 
dokumentov ter baz podatkov in e-storitev javnih oblasti, podporo izvajanju e-demokracije v lokalnem 
okolju ter zagotavljajo komunikacijo državljanov z državnimi in lokalnimi organi. Dopolnjena je z 
vsebina s področja spletne varnosti, pravne pomoči, podpore podjetništvu in finančnega poslovanja 
fizičnih oseb v spletnem okolju. Infotočka se redno dopolnjuje, ko so na voljo nove in izboljšane 
storitve in vsebine, pri posameznih vsebinskih sklopih pa objavljamo tudi najpomembnejše medijske 
odzive, ki podrobneje opredeljujejo posamezne e-storitve ali e-vsebine, vezane na javne nosilce 
oblasti. V letu 2016 smo pričeli praktične predstavitve uporabnosti informacijske točke za e-gradiva 
javnih oblasti tudi v okviru izvajanja nalog OOK na izobraževanju »E-gradiva javnih oblasti, e-
demokracija«, ki je bilo spomladi organizirano v okviru Učnega centra MKL, uporabnikom pa vsebine 
predstavljamo že dlje časa, preko ciljno usmerjenih tečajev in delavnic (npr. Kako postati eDržavljan?, 
eZdravje v praksi, Varnost na spletu, Info točka javnih nosilcev oblasti, ipd.). Na podlagi primerov 
dobrega odziva strokovne javnosti na projekt vzpostavitve Informacijske točke za e-gradiva javnih 
oblasti smo nadalje v okviru izvajanja nalog OOK knjižničarje območja usposabljali za uporabo 
informacijskih točk za e-gradiva javnih oblasti (promocija infotočke e-gradiv javnih oblasti: uro in pol 
dolga predstavitev v okviru NUK-ovega izobraževanja na temo pismenosti (15. 3. 2017), triurno 
izobraževanje v okviru Učnega centra MKL (21. 3. 2017), tričetrturna predstavitev na ACS-u 
pripravljavcem nacionalnega programa digitalne pismenosti (24. 3. 2017), predstavitev na strokovnem 
dogodku April v MKL 2017 (19. 4. 2017), v povezavi z izobraževalnimi oblikami za končne uporabnike, 
predvsem na področju spodbujanja digitalne pismenosti. 
MKL je priključena skupini osmih knjižnic, ki od oktobra 2017 v okviru Združenja splošnih knjižnic 
izvajajo pilotni projekt skupne nabave in obdelave knjižničnega gradiva. Z MKL izvaja projekt skupaj z 
Mestno knjižnico Grosuplje, za katero MKL naroča in obdela del planiranega prirasta Knjižnice 
Grosuplje pri dveh namensko izbranih dobaviteljih.  Pričakovani rezultati projekta so: 
- opredelitev povečanega obsega dela na izvod oz. na naslov v posameznih postopkih nabave in 

obdelave: izbor, nakup, dobava, inventarizacija, zaščita in oprema, katalogizacija, distribucija; 
- specifikacija dopolnitev sistema COBISS za podporo skupne nabave in obdelave med več 

knjižnicami 
- specifikacija priporočil za knjižnice z namero sodelovanja v postopkih nabave in obdelave 
MKL je do konca leta 2017 za knjižnico Grosuplje pridobila in obdelala v katalogu COBISS 324 enot 
knjižničnega gradiva v skupni vrednosti 5.951,00 EUR, za kar je bilo porabljenih okvirno 45 ur 
dodatnega dela. 
Projekt se izvaja formalno do konca junija, ko bo skupina sodelujočih knjižnic oddala in evalvirala 
rezultate in uspešnost projekta, ter ugotovila možnost za morebitno nadaljevanje in nadgrajevanje 
projekta v skladu z že opravljenimi študijami. 
Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju lokalnih 
računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. V skladu z novim strateškim 
obdobjem smo aktivno vključevali knjižnice območja v različne projekte MKL. Nadaljevali smo z redno 



komunikacijo s splošnimi knjižnicami območja, ki je po svoji obliki svetovalne in posvetovalne narave. 
Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za 
učence in dijake (v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo).  
Aktivno smo se udeležili dogodka ki je v Bruslju (Belgija) potekal v organizaciji Public Libraries 2020, 
kjer smo kot nacionalni predstavnik splošnih knjižnic kolegom iz drugih držav EU predstavili dobre 
prakse na področju digitalizacije knjižnične dejavnosti v Sloveniji. Sodelovali smo tudi v zagovorniški 
akciji Meet&Greet s člani Evropskega parlamenta. 
Pričeli smo s projektom priprave skupnega portala splošnih knjižnic (v sodelovanju z Osrednjo 
knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). Začetna faza je bila namenjena analizi 
stanja, izhodiščem in idejni zasnovi, trenutno pa smo še v fazi izbire najustreznejšega izvajalca, pri 
financiranju pa usklajujemo možnosti skupnih interesov z Združenjem splošnih knjižnic. V fazi 
vzpostavitve in implementacije delovanja portala (v letu 2018) pa bo dogovorjena tudi permanentnejša 
oblika vzdrževanja vsebinskega koncepta s predvidoma deljenim skrbništvom nad trajnostjo projekta, 
ki naj bi si ga po predvidevanjih delili Mariborska knjižnica in Mestna knjižnica Ljubljana. 
Knjižnicam območja nudimo možnost programa mentorstva v osrednji območni knjižnici (OOK), preko 
katerega se lahko strokovni delavci iz osrednjih knjižnic območja natančneje seznanijo z nalogami 
OOK, organizacijo in delovanjem OOK ter s storitvami, servisi in dejavnostmi, ki jih kot vzorčne ali 
nacionalno pomembne razvija OOK. Program mentorstva v osrednji območni knjižnici je namenjen 
vsem zaposlenim v knjižnicah osrednjeslovenske regije, ki se želijo informirati o nalogah območnosti. 
Mentorski program je zasnovan v trajanju največ treh delovnih dni in je individualno prilagojen glede 
na potrebe vsakega posameznega udeleženca. V letu 2017 nobena izmed knjižnic ni izrazila želje po 
tovrstnem programu za svoje (predvsem novo)zaposlene in kandidate za bibliotekarski izpit. 
Na portalu Dobreknjige.si poleg Mestne knjižnice Ljubljana sodelujejo skoraj vse (torej osem) knjižnic 
območja (Knjižnica Domžale, Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 
Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Knjižnica Medvode, trenutno na 
portalu aktivno ne sodeluje le Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), s skupno 27 vnašalci vsebin, kar 
nas uvršča na prvo mesto med vsemi območji, z največjim prirastom novih zapisov (147), pri številu 
vpogledov v zapise knjižnic območja v letu 2017 pa z 391.156 ogledi za skoraj 200.000 ogledov 
prekašamo naslednje območje z največ ogledi. Osrednjeslovensko območje je še vedno tisto, ki v 
skupnem seštevku prinaša največje število zapisov objavljenih na portalu (33,3 % vseh objavljenih), 
največji prirast zapisov v preteklem letu (31,41 % vseh objavljenih), posledično je tudi največ ogledov 
zapisov na portalu Dobreknjige.si iz našega območja, tako za leto 2017 (32,8 % vseh ogledov), kakor 
tudi za celotno obdobje delovanja portala (29,76 % vseh ogledov). 
Sodelujemo pri pripravi vseh pomembnejših razvojnih dokumentov in analiz na področju slovenskega 
splošnega knjižničarstva (npr. pripombe na osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025, 
Pravilnik o razvidu knjižnic, osnutek Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, Strokovna 
izhodišča za spremembe izvajanja posebnih nalog OOK, itd. ), izvajamo odmevne (tudi nacionalne) 
projekte. 
V letu 2017 so pri projektu MKL Poletavci ponovno zelo uspešno sodelovale štiri knjižnice območja – 
Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Litija in Cankarjeva knjižnica Vrhnika. Priključile so se 
tudi projektu NajPoletavci, ki smo ga v MKL pričeli izvajati v letu 2015. Skupno je sodelovalo 1.873 
otrok in mladih (1.758 Poletavcev in 115 NajPoletavcev), od tega petina (393) iz knjižnic območja : 
- Knjižnica Litija: 62 (57 Poletavcev in 5 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Logatec: 116 (111 Poletavcev in 5 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Medvode: 74 (66 Poletavcev in 8 NajPoletavcev), 
- Cankarjeva knjižnici Vrhnika: 141 (120 Poletavcev in 21 NajPoletavcev). 
V letu 2016 je sodelovalo 1.667 otrok, od tega skoraj petina (358) iz knjižnic območja (Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika – 91, Knjižnica Logatec – 111, Knjižnica Litija – 71 in Knjižnica Medvode 85). V letu 
2015 je sodelovalo 1.423 otrok, od tega skoraj četrtina (309) iz knjižnic območja (Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika – 86, Knjižnica Logatec – 85, Knjižnica Litija – 71 in Knjižnica Medvode 67). V letu 2014 je bilo 
vseh Poletavcev skupaj 1.277 (od tega že takrat tudi kar četrtina (318) iz knjižnic območja. 
Podrobnejše poročilo o skupnem projektu, kakor tudi po posameznih knjižnicah je v prilogi 4. 
metaFORA je projekt za spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izražanja. Deluje kot poligon za 
uveljavljanje mladih avtorjev, saj ponuja možnost za izražanje kreativnosti s področja literarnega 
ustvarjanja. Natečaj, ki smo ga razpisali v sodelovanju s Knjižnicami grada Zagreba, je potekal od 15. 



novembra 2016 do 15. marca 2017. Namenjen je bil mladim, med 15 in 25 letom. Na natečaj smo 
prejeli 41 zgodb, ki so sledile elementom fantastike, grozljivke, utopije ali ostalim razvojnim oblikam, ki 
segajo od pravljic do mitov in futurističnih zgodb. Zaključna prireditev in podelitev nagrad je potekala 
21. aprila 2017. 
Pripravili in izvedli smo program strokovne izmenjave med MKL in Mariborsko knjižnico, ki sta se je 
udeležili dve strokovni delavki MKL. Izmenjava je trajala tri dni, program pa je bil naravnan na 
strokovne vsebine po željah obeh udeleženk. 
Iz dostopnih podatkov o razvitosti knjižnične dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju je moč 
sklepati, da je območje med najbolj razvitimi, kar je ne nazadnje tudi rezultat uspešnega izvajanja 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice.  
 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 

3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK 

 Nadaljevali smo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz obveznega 
izvoda na podlagi določil Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS 69/2006 in 86/2009) 
ter se aktivno vključevali v pripravo in izvajanje morebitnih normativnih rešitev problematike 
ravnanja s knjižnično kulturno dediščino. 

 Regiji nudimo tudi okvirne smernice, ki se nanašajo na projekt Moja ulica – raziskovanje ulic, trgov 
in mestnih predelov, delovanja društev, zgodovine industrije in obrti, življenja lokalnih znamenitih 
osebnostih; samo v primeru, da tema ni primerna za projekt, jim s svetovanjem pomagamo pri 
izboru teme. 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

 Dejavnost izvajamo v povezavi s Službo za pridobivanje knjižničnega gradiva v NUK v sklopu svoje 
redne dejavnosti. Preko kontaktov pri neformalnem pridobivanju raznovrstnih domoznanskih gradiv 
pri posameznikih, društvih, zavodih, ipd. smo obvestili 106 zavezancev za obvezni izvod glede 
obveznosti pošiljanja OI v NUK. Povratnih informacij o zavezancih za OI, ki bi jih posredovali v 
NUK, ni bilo. 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

 Strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne knjižnice o 
morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in zakonskimi 
določili. 

3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 

 Predstavitve v sklopu Festivala za tretje življenjsko obdobje (s programom v knjižnicah v času 
trajanja festivala), Dneva MKL in Dneva za Poletavce. 

 Portal Kamra smo predstavljali skupinam učencev in dijakov v okviru projekta Rastem s knjigo. 

 Objave na družbenih omrežjih, tako portala Kamre, kakor tudi posameznih knjižnic območja, ki na 
portal prispevamo vsebine. 

 Permanentno smo ažurirali seznam potencialnih ustvarjalcev gradiv, primernih za lokalno in 
območno domoznansko zbirk, naslovnike smo obveščali o naših dejavnostih preko različnih 
komunikacijskih poti. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

 Permanentno spremljanje lokalnih glasil na območju OOK; vključevanje v letu 2014 pripravljeno 
bibliografijo; na podlagi sestanka knjižnic območja smo se dogovorili za razdelitev pristojnosti za 
zbiranje in obdelavo domoznanskih serijskih publikacij po osrednjih knjižnicah ter razdelitev popisa 
člankov znotraj območja osrednjeslovenske regije. 

 Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

 V letu 2017 v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke MKL ni bilo potrebe po redigiranih zapisih, saj smo za potrebe območja dokončno redigirali 



vse stare zapise že v letu 2014. 

3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

 Digitalizirali smo publikacije v slovenskem jeziku do 1800, kar predstavljajo dragocenosti 
nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega  pomena. Projekt smo dopolnili s publikacijami - 
kulturnimi spomeniki,  ki se vsebinsko ožje navezujejo na Ljubljano, oziroma njeno zgodovino 
(dragocenosti, pomembne za zgodovino in domoznanstvo Ljubljane ali Slovenije nasploh) do 1800, 
vključno z neslovenskimi publikacijami, večinoma nemškimi, natisnjenimi v Ljubljani. 

 Knjižnicam na območju smo v obliki projekta financiranja digitalizacije vsebin za Kamro omogočili, 
da so z namenskimi sredstvi digitalizirale del gradiva lokalnega pomena in ga objavile v obliki ene 
ali več digitalnih zbirk na portalu Kamra. 

3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis) 

 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
V letu 2017 so koordinatorji domoznanske dejavnosti iz vseh slovenskih OOK v sodelovanju s 
koordinacijo izvajanja posebnih nalog OOK pri NUK pripravili analizo domoznanske dejavnosti v 
slovenskih splošnih knjižnicah, MKL je analiziral stanje na dan 31. 12. 2016 tudi za Osrednjeslovensko 
območje (priloga 7). 
Vsebinski načrt Kamre za leto 2017 je bil izpolnjen s strani MKL, s strani knjižnic regije pa celo 
presežen, čemur je botrovalo financiranje projektov digitalizacije vsebin za portal Kamra. Kot rezultat 
dobrega sodelovanja z regijo smo uporabnikom portala Kamra tako ponudili 19 novih digitalnih zbirk 
(od tega enajst iz MKL) in podzbirk s pripadajočimi 760 multimedijskimi elementi (390 iz MKL) (priloga 
8).  Vsebine, ki jih objavljamo na portalu Kamra, smo promovirali preko sedaj že ustaljenih kanalov. 
Načrtovano delavnico vnosa vsebin na Album Ljubljane / Album Slovenije na temo športa in športnega 
udejstvovanja smo bili zaradi premajhnega števila prijav prisiljeni odpovedati. Ker so vsakoletno 
izobraževanje za vnašalce na portal Kamra pripravili na sedežu glavnega uredništva v Celju ter ker v 
letošnjem letu na območju nimamo novih vnašalcev, se potreba po dodatnem izobraževanju 
samostojnega vnašanja vsebin na Kamro ni pojavila. Smo pa redno svetovali in pomagali vnašalcem 
na območju pri vnosu digitalnih zbirk na portal, v enem primeru smo pripravljeno gradivo za digitalno 
zbirko za knjižnico na našem območju tudi sami vnesli. Prav tako smo knjižnicam območja pomagali z 
vnosom vnaprej pripravljenih novic za portal Kamra. 
Portal Kamra smo predstavljali skupinam učencev in dijakov v okviru projekta Rastem s knjigo.  Skozi 
vse leto smo zbirali spomine in stare fotografije za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico za 
takojšnjo digitalizacijo. Izbrane vsebine s portala so bile prikazane na LCD prikazovalnikih v knjižnici. 
Objavljali smo na Twitter profilu Kamre. V drugi polovici leta smo začeli tudi aktivno pripravljati regijski 
domoznanski natečaj, ki ga načrtujemo v začetku leta 2018.   
V pomoč pri pripravi zgodb na portalu Kamra je knjižnicam območja služila tudi strojna oprema, 
kupljena iz sredstev OOK v preteklih letih: 
- A4 skener Canon CanoScan LIDE 100,  
- A3 skener Epson Expression 10000 XL, 
- digitalni fotoaparat Nikon D5000 z objektivom AF-S 18-105mm 1:3.5-5.6, 
- stojalo za fotoaparat Velbon Sherpa 600R, 
- snemalnik zvoka ZOOM H4n,  
- dekoder ION VCR2PC za digitalizacijo VHS video podatkovnih nosilcev. 
Digitalizirali smo publikacije v slovenskem jeziku do 1800, kar predstavljajo dragocenosti 
nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega  pomena. Projekt smo dopolnili s publikacijami - kulturnimi 
spomeniki,  ki se vsebinsko ožje navezujejo na Ljubljano, oziroma njeno zgodovino (dragocenosti, 
pomembne za zgodovino in domoznanstvo Ljubljane ali Slovenije nasploh) do 1800, vključno z 
neslovenskimi publikacijami, večinoma nemškimi, natisnjenimi v Ljubljani. 
Za vse gradivo smo v sodelovanju s strokovno službo pri NUK v skladu s strokovnimi smernicami 
pripravili tehnično dokumentacijo za potrebe izvedbe digitalizacije, ki smo jo izvedli s pomočjo zunanjih 
izvajalcev. Gradivo je v celoti objavljeno na portalu dLib.si. Poseben dogovor z nosilci avtorske pravice 
o prenosu avtorskih pravic za objavo ni bil potreben, saj je gradivo starejšega datuma. Skupno smo 
digitalizirali 29.500 strani gradiva, večinoma formata A4, v slovenščini, tudi bohoričici, in nemščini, 



večinoma nemški gotici. Z digitalizacijo smo omogočili javni dostop v e-obliki do zbirke redkih in 
dragocenejših publikacij, ki predstavljajo knjižne kulturne spomenike in jih hranimo v fondih Slovanske 
knjižnice in tako dopolnili zbirko vsebin, ki se navezujejo na zgodovino ljubljanskega območja in širše 
krajine. Število objavljenih digitalnih dokumentov in skenogramov na portalu dLib.si se redno 
povečuje, predvsem na račun objav posameznih sklopov izvorno digitalnih vsebin, kompletiranja 
posameznih korpusov predhodno digitaliziranih vsebin. A vendar, primerjava s preteklimi leti naj bi 
kazala, kot da naj bi se uporaba gradiv, ki jih na portal dLib.si objavljamo v naši OOK, občutno 
zmanjšala, vendar tega ni moč preveriti. Statistični podatki orodja dLib eSTATISTIKE žal za leto 2017 
ne odražajo primerljivih podatkov s preteklimi leti, saj je Služba za razvoj in upravljanje digitalne 
knjižnice NUK v letu 2017 bistveno spremenila način beleženja uporabe portala in izključevanje 
avtomatskih spletnih robotov, ki se v pomoč spletnim iskalnikom pri indeksiranju vsebin spletnih 
vsebin. K spremenjenemu beleženju uporabe vsebin na portalu dLib.si je prispevala še prenova 
portala in od tod nelogični in nenavadni rezultati, ki tako odstopajo od rezultatov prejšnjih let, ko smo 
lahko na podlagi statistike ugotavljali vsaj nekakšen trend. K nižji statistiki pa pripomore tudi dejstvo, 
da so bila digitalizirana gradiva iz naših projektov za leto 2016 na portalu dLib objavljena šele v letu 
2018, torej več kot leto dni kasneje kot so bila predana službi, ki skrbi za portal, posledično v tem 
obdobju njihova uporaba ni bila mogoča, ter z njo morebitna statistika uporabe tega gradiva. 
Knjižnicam na območju smo v obliki projekta financiranja digitalizacije vsebin za Kamro omogočili, da 
so z namenskimi sredstvi digitalizirale del gradiva lokalnega pomena in ga objavile v obliki ene ali več 
digitalnih zbirk na portalu Kamra. Knjižnica Litija je digitalizirano gradivo lokalnega pomena uvrstila v 
dve digitalni zbirki: Usoda trgovske družine Bergmann iz Litije in Spominska obeležja prve svetovne 
vojne v Litiji, Šmartnem in okolici. Knjižnica Logatec je digitalizirala del zapuščine pomembnega 
logaškega rojaka, dr. Andreja Gosarja. Cankarjeva knjižnica Vrhnika se je lotila digitalizacije 
Cankarjevih prvotiskov ter razglednic Vrhnike in njene okolice, gradivo pa je objavila v digitalni zbirki 
Cankarjev koledar 2018. Hkrati je objavila digitalno zbirko o vzdrževalnih službah v Industriji usnja 
Vrhnika. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je nadgradila ter v celoti prevedla v angleški jezik že 
obstoječo zbirko Plečnikova dela v Kamniku in okolici, pripravila in objavila pa je tudi digitalno zbirko o 
alpskem območju z dolino Kamniške Bistrice na starih razglednicah do druge svetovne vojne. 
Knjižnica Medvode se je odločila digitalizirati del gradiva iz svoje domoznanske zbirke, ki ga je nato 
razvrstila v digitalni zbirki z naslovoma Medvoška kultura in Medvoški kraji. 
Aprila 2017 smo organizirali sestanek direktorjev vseh osmih knjižnic osrednjeslovenske regije na 
temo bibliografije domoznanskih serijskih publikacij in s tem povezane koordinacije obdelave 
domoznanskih člankov na nivoju regije. Namen sestanka je bil spodbuditi knjižnice regije k večji 
udeleženosti pri obdelavi domoznanskih člankov in predlagati oz. dogovoriti shemo obdelave, ki bi 
ustrezala večini. V okviru koordinacijskega dela osrednje območne knjižnice smo predlagali razdelitev 
pristojnosti za zbiranje in obdelavo domoznanskih serijskih publikacij po osrednjih knjižnicah ter 
razdelitev popisa člankov znotraj območja osrednjeslovenske regije. Nacionalna bibliografija 
domoznanskih serij v e-obliki bo na tej podlagi vključevala pri vsakem naslovu akronime knjižnic, ki 
določene serijske publikacije tudi domoznansko obdelujejo oz. izvajajo katalogizacijo člankov. Na 
Osrednjeslovenskem območju tako načrtujemo redno sodelovanje med direktorji knjižnic in knjižničarji 
– domoznanci na temo katalogizacije člankov za potrebe Slovenske bibliografije. Ugotovili smo tudi, 
da je bilo temu področju domoznanske dejavnosti v nekaterih knjižnicah posvečeno premalo 
pozornosti in načrtovanja, zato več knjižnic nima ustrezno usposobljenih kadrov.  
V letu 2017 v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
MKL ni bilo potrebe po redigiranih zapisih, saj smo za potrebe območja dokončno redigirali vse stare 
zapise že v letu 2014, ko smo prenesli domoznanski šifrant iz polja 992 v polje 993. Novih oz. tekočih 
domoznanskih zapisov ni potrebno redigirati, odkar imamo domoznanski šifrant. Iz vidika  
katalogizacije, lahko rečemo, da je bil domoznanski šifrant dodeljen 1.593 novim zapisom starega 
gradiva. Ti zapisi so večinoma članki z domoznansko vsebino iz starih serijskih publikacij, ki so bile že 
vnesene v katalog kot letniki. 
Navajamo, da strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne 
knjižnice o morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in 
zakonskimi določili. Število, ki navajamo glede informiranja zavezancev za obvezni izvod tako 
predstavlja število naših neformalnih iskanj domoznanskih gradiv, kjer obenem ponudnike vedno 
obveščamo tudi o dolžnostih iz naslova obveznega izvoda. 



Naloge, vezane na ravnanje z obveznim izvodom so usklajene s priporočili in navodili nacionalne 
knjižnice in tudi potekajo v sodelovanju tako z NUK, kakor tudi ostalimi strokovnimi službami. 
Razvitost domoznanske dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju, predvsem na področju 
digitalnega domoznanstva, se glede na podatke in statistike izboljšuje, kar je tudi posledica 
uspešnega sodelovanja s knjižnicami na območju pri pripravi skupnih projektov na portalih Kamra in 
dLib.si, kjer se uvrščamo med najbolj uspešna območja. 
 
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 
 

4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo uradnih publikacij 
s svojega območja? 

DA NE 
   

 

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega gradiva? 
DA NE 

   
 

4.3 Ali hranite za območje OOK pomembno gradivo, 
izločeno iz splošnih knjižnic na območju OOK? 

DA NE 
  

 

4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika regionalnega pomena? 

DA NE 
   

gradiva knjižnica nima 

4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika lokalnega pomena? 

DA NE 
   

gradiva knjižnica nima 

V zadnji stolpec navedite razlog, če tega ne izvajate (npr. gradiva knjižnica nima). 

 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz OK na območju OOK (navedite knjižnice) 

1. Knjižnica Medvode (2 seznama, 762 enot) 

2. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (2 seznama, 1.889 enot) 

3. 

4. 

 

SKUPAJ: 4 seznami (2.651 enot) 

 

Učinki in doseženi rezultati: 
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z 
Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o internem 
postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. člen Navodil 
NUK.  
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega 
knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenske regije.  
Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi nacionalni 
knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. Knjižnice območja so bile pozvane, da v 
kolikor knjižnice tovrstnih izvodov knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih lahko v koordinaciji z 
MKL posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 
 

 



Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je izvedba 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki za podlago verodostojne 
knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v računovodstvu knjižnice. 
 
Obvezni prilogi

3
: 

 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK  

 
 

Datum:             žig Podpis odgovorne osebe:  
13. 2. 2018  mag. Teja Zorko 
 

 
Posebne priloge

4
 (npr. podrobnejši opisi izvedenih projektov, izdelava strokovnih elaboratov za 

osrednje knjižnice na območju za potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, 
vzpostavitev novih izposojevališč, oprema IKT…) so v nadaljevanju tega obrazca, ne posebej. 
 

                                                      
3
 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 

4
 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

1. ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA GRADIVA IN INFORMACIJ   

1.1 Načrtovani in realizirani prirast v številu naslovov in inventarnih enot

   načrtovano doseženo načrtovano doseženo

 A. OBVEZNI IZVOD

 Monografske publikacije 1.340 1.387

 Serijske publikacije 600 720

 Neknjižno gradivo 77 111

 SKUPAJ 2.017 2.218

 B. NAKUP

 Monografske publikacije 0 0 0 0

 Serijske publikacije 0 0 0 0

 Neknjižno gradivo 0 0 0 0

 Podatkovne zbirke 3 3 3 3

 od tega podatkovne zbirke:

  - nabavljene iz sredstev območnosti, dostopne iz lokacij knjižnic širšega 

območja
3 3 3 3

  - nabavljene iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega      

območja izven lokacije knjižnic
3 3 3 3

 SKUPAJ 0 0 0 3

 SKUPAJ A + B 2.017 2.221

 A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki

 Monografske publikacije 1.240 100

 Serijske publikacije 550 50

 Neknjižno gradivo 60 37

 SKUPAJ 1.850 187

 Monografske publikacije 0 0

 Serijske publikacije 0 0

 Neknjižno gradivo 0 0

 Elektronski viri 3 1

 od tega elektronski viri:

  - dostopni z lokacije knjižnice 3 1

  - z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja 3 1

 SKUPAJ 0 0

 SKUPAJ A + B 1.850 187

 1.2 Podatkovne zbirke, ki jih OOK gradi za potrebe območja ali na 

nacionalnem nivoju (samostojno ali v sodelovanju z drugimi knjižnicami) 

skupaj prirast

 Število vsebinskih enot (gesel), ki so jih knjižnice območja prispevale v 

biografske podatkovne zbirke
- -

 Število vsebinskih enot (zapisov), ki so jih knjižnice območja prispevale na            

portal DOBREKNJIGE.SI 
768 147

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 90.941 124

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 

območje
239.250 22.820

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 5.425 760

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za 

območje
10.547 1.878 dodati zbirko 

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

Številka pogodbe: 3340-17-091005

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017

 B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

 1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku

13.2.2018 Porocilo_OOK_MKL_2017_priloga_1 1/3



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

 1.3 Člani ter posredovanje gradiva in informacij 

 Število prebivalcev območja OOK na dan 1.1.  (SURS)

 Število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.1. (SURS)

 Število vseh članov 84.853

  - od tega število članov širšega območja OOK 4.725

  - delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
 Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 228.026

 Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih 

po medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 1.970

 Število kopij dokumentov, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih po 

medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 0
 Število za končnega uporabnika brezplačno elektronsko posredovanih 

dokumentov na območju (aktiva) 82

 SKUPAJ AKTIVA 2.052

 SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE 230.078

 Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, ki jih OOK gradi sama in so 

pomembni za širše območje OOK - št. vpogledov -

 Uporaba biografskih podatkovnih zbirk, ki jih OOK gradi sama ali v sodelovanju 

s knjižnicami na območju - št. vpogledov -

 Uporaba portala DOBREKNJIGE.SI - št. vpogledov v zapise knjižnic območja 391.156

 Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 875.788
 Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 113.063

 Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice

iz celotnega 

območja 

OOK   

od tega iz 

širšega  obm. 

OOK

  - število prijav 10.193 4.512
  - število članov 874 391

 Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice 

  - število prijav 6.389 2.838
  - število čanov 548 246

 Uporaba e-knjig prevzem izposoja
  - uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) - -
  - uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos) - -

 Prirast 14 enot/1000 prebivalcev 0
 Indeks prirasta #DEL/0!

 2.  STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM NA OBMOČJU OOK

število število ur

 2.1    Tematska svetovanja za območje OOK [brez 2.1.1, 

2.1.2 in 2.1.3]
705

 2.1.1  Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 463 298

 2.1.2  Promocija območnosti 40
  2.1.3  Sodelovanje z nacionalno knjižnico 2 350

  2.2    Vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)

 2.2.1   - lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 23

 2.2.2   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 3

 2.2.3   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 5

 2.2.4   - skupni projekti mednarodnega sodelovanja 1

 2.3    Sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na 

posameznem območju ali v vsej državi
3

 2.4    Analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih 

potreb glede informacijske tehnologije, rač. sistemov in digitalizacije območju
4 225

 2.5   Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
1 45

 2.6    Izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 

bibliotekarstva s širšega območja 

[vnesite število 

oseb]

[št. ur. na 

udeležen.]

 2.7    Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 

bibliopedagoških dejavnosti 
275 140

[vnesite število 

udelež.] 2.411

 2.8    Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 2 20

 2.9    Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 5 320

 2.10    Koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK

 2.11  Usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v 

osrednjih knjižnicah (OK) na območju OOK
1 10

13.2.2018 Porocilo_OOK_MKL_2017_priloga_1 2/3



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

 3.1    Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za 

knjižnice na območju 
[št. knjižnic]

 3.2    Informiranje zavezancev za obvezni izvod 
[št. zavezancev] 

106

 3.3    Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici [število ur] [št. posredov.]

 3.4    Seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih 

zavodih, zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK

[število oblik] 

52

 3.5    Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 

območja 

[število 

organiziranih 

izobraževanj/ 

svetovanj] 2

 3.6    Izvajanje normativne kontrole 
[število 

redigiranih 

zapisov]

 3.7    Izvajanje digitalizacije
[število 

projektov] 10

 3.8    Domoznanski projekti
[število 

projektov]

 4. USMERJANJE IZLOČENEGA (ODPISANEGA) KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IZ OBMOČJA

 Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju št. seznam. št. enot
št. izbranih 

enot

 SKUPAJ: 4 2.651 0

Datum: 13. 2. 2018

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA
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Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2017

Izvajanje  27. čl. ZKnj
SKUPAJ 

MK

Skupaj 

drugi viri
SKUPAJ 

Sredstva MK Drugi MK Drugi MK Drugi MK Drugi

Stroški dela* 0,00 33.622,76 27.644,88 0,00 61.267,64 61.267,64

EPZ - delež skupnega obsega ur** 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00

Število oseb, ki opravljajo naloge*** 0,00 2,00 2,00 0,00 4,00 4,00

Stroški nakupa gradiva (brez 

podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk 18.201,59 18.201,59 0,00 18.201,59

Skupaj stroški nakupa knjižničnega 

gradiva 18.201,59 0,00 18.201,59 0,00 18.201,59

Programski materialni stroški 

digitalizacije 3.386,35 3.386,35 0,00 3.386,35

Stroški izobraževanj 39,04 39,04 0,00 39,04

Stroški medknjižnične izposoje 4.390,48 4.390,48 0,00 4.390,48

Drugi programski materialni stroški 500,00 214,90 714,90 0,00 714,90

Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 22.592,07 0,00 34.161,80 0,00 31.246,13 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00

Datum:                                                                           Žig: Odgovorna oseba:
13.2.2018 mag. Teja Zorko

** Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je mera števila zaposlenih delavcev v razmerju glede na enega zaposlenega s polnim delovnim časom v enem letu. Primer: V knjižnici so zaposleni trije 

delavci: dva od njih za četrtino delovnega časa, eden pa za polovični delovni čas. Ekvivalent polne zaposlitve je torej en delavec (0,25 + 0,25 + 0,50 = 1).

*** Štejemo število oseb (izraženo v celih številih, brez decimalk). Končna vsota je torej število vseh oseb, ki delajo na posebnih nalogah OOK za območje. Primer za 2,50 EPZ:

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

Številka pogodbe: 3340-17-091005

* Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.

Zagotavljanje 

povečanega in 

zahtevnejšega izbora 

knjižničnega gradiva 

in informacij

Strokovna pomoč 

knjižnicam območja

Koordinacija zbiranja, 

obdelave in hranjenja 

domoznanskega 

gradiva

Usmerjanje 

izločenega 

knjižničnega gradiva 

s svojega območja



PRILOGA 3: Katalog izobraževanj Učnega centra MKL 2017 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/izobrazevanja_2017.pdf  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/izobrazevanja_2017.pdf


PRILOGA 4: Poročilo o projektih Poletavci in NajPoletavci 2017 



Zaključno poročilo projektov Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci 2017 
 
1. Namen in cilji projektov 
Projekta sta namenjena otrokom in mladim med sedmim in šestnajstim letom starosti. Glavni cilji so: 

- spodbujanje bralnih navad v času poletnih počitnic,  
- izboljšanje bralnih veščin pri otrocih (začetnikih v branju in samostojnih bralcih), 
- obiskovanje knjižnice med počitnicami. 

 
2. Povzetek projekta 

S prireditvijo Dan za Poletavce in NajPoletavce v Parku slovenske reformacije smo v petek, 22. 
septembra, zaključili letošnja poletna bralna projekta za otroke. Pol ure na dan je trideset dni med 
počitnicami bralo 673 Poletavcev, 20 izmed njih iz tujine (Banjaluka, Novi grad, Teslić, Berlin in 
Prosek), tri knjige pa je prebralo in svoje vtise na spletni strani MKL zabeležilo 57 NajPoletavcev. 
Skupaj s slovenskimi splošnimi knjižnicami, ki tudi sodelujejo v našem projektu, smo letošnjim 
Poletavcem in NajPoletavcem podelili 1.873  majic in priznanj.  
 
Sedmo leto zapored smo naše bralne kotičke opremili s promocijskim gradivom in izpostavili dobre 
knjige, otroci pa so izbrali, kar so brali trideset dni vsaj pol ure na dan. 
  
Na zaključni prireditvi v znamenju Ljubljane – mesta literature so se nam pridružili: Boštjan Gorenc -   
Pižama, Andrej Štular, Tačke Pomagačke, otroci so se ustvarjali v striparski delavnici, brali in se družili 
s kužki, se igrali igri Najdi črke in Sestavi pesem, se zabavali z Mačkom Murijem, preizkušali igrače iz 
naše Igroteke, obiskali Potujočo knjižnico in se sproščali v bralnem kotičku. Za NajPoletavce pa smo 
pripravili pravo literarno sobo pobega. Po prejemu zasluženih majic in priznanj smo imeli še žrebanje 
za številne nagrade naših donatorjev. 
 
Glavno nagrado set za badminton, ki ga je podarilo podjetje Hervis, je dobila Poletavka Nasja Bučar, 
podelili pa smo tudi številne druge nagrade za Poletavce in njihove starše. Med NajPoletavci se je 
glavne nagrade razveselila Tara Ferbežar, ki je prejela bralnik, dar podjetja Biblos. 
 
Poletavcem iz tujine so priznanje in majico podelili učitelji dopolnilnega pouka slovenskega jezika pri 
pouku ali priredili svečano podelitev.  

Glavne nagrade – dvanajst setov za badminton, ki jih je podarilo podjetje Hervis, so se razveselili: 

- v Mestni knjižnici Ljubljana: Nastja Bučar, 
- v Cankarjevi knjižnica Vrhnika: Jure Grčar, 
- v Knjižnici Črnomelj: Filip Peteržinek, 
- v Knjižnici Logatec: ni podatka, 
- v Knjižnici Litija: Jure Koci, 
- v Knjižnici Medvode: Martin Grabnar , 
- v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica: Martin Dijak, 
- v Knjižnici Miklova hiša Ribnica: Jan Košir, 
- v Knjižnici Šentjur: Maj Senger, 
- v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič: Filip Grm  
- v Lavričevi knjižnici Ajdovščina: Tadej Črnigoj 
-  v Ljudski knjižnici Metlika: Lev Cimerman Hudopisk, 



 

Skupnega donatorja glavne nagrade za NajPoletavce nam ni uspelo dobiti, zato je vsaka sodelujoča 
knjižnica za glavno nagrado poskrbela sama. 

V Mestni knjižnici Ljubljana smo Poletavcem podelili tudi osem paketov presenečenj: 

- 5 mešanih paketov presenečenja, ki so jih darovali Vo-ka, UniCredit Bank, Žito 
- 2 paketa presenečenja, ki jih je pripravila Knjigarna Konzorcij ter 
- 1 paket presenečenja, ki ga je pripravilo Lutkovno gledališče Ljubljana. 

NajPoletavce smo nagradili s 5 nagradami: 

1. Biblos: bralnik, 
2. Biblos: 3 x E-knjiga  Lare Pukovič, POLETJE V GOSTILNI 
3. Lutkovno gledališče Ljubljana: Najstniški abonma 

Vo-ka in UniCredit sta prispevala nagrade tudi za ostale sodelujoče knjižnice v projektu NajPoletavci 
(pisala, beležke, ovratne trakove, balone). 

S paketi presenečenja, ki smo jih pripravili v Mestni knjižnici Ljubljana, smo razveselili tudi tri starše  
sodelujočih otrok.  

3. Sodelujoči pri projektu  

Mestna knjižnica Ljubljana je nosilka projekta, sodelujejo tudi5: Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Črnomelj,  Knjižnica Jurij Vega Dol pri 
Ljubljani, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, 
Knjigarna Konzorcij, Knjižnica Šentjur,Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič , Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina in Ljudska knjižnica Metlika Vse knjižnice organizirajo lastne zaključne prireditve v svojem 
kraju, razen Knjižnice Jurij Vega Dol pri Ljubljani, ki se ob zaključku pridruži Mestni knjižnici Ljubljana.  

Letos so nas podprli: Hervis d. o. o., Tiskarna Koštomaj, Collegium Graphicum, Knjigarna Konzorcij, 

Biblos, Lutkovno gledališče Ljubljana, Vo-ka, UniCredit Bank in Žito . Lokalni donatorji posameznih 

                                                      
5
 V projekt se v letu 2018 vključujejo knjižnice iz Cerknice, Brežic in Kamnika.  

http://www.ckv.si/
http://www.ckv.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.crn.sik.si/
http://www.dollj.sik.si/default.aspx
http://www.dollj.sik.si/default.aspx
http://www.knjiznica-litija.si/
http://www.log.sik.si/
http://www.knjiznica-medvode.si/
http://www.miklovahisa.si/
http://www.mladinska.com/knjigarna_konzorcij/novice_iz_konzorcija
http://www.sen.sik.si/
http://www.knjiznica-trzic.si/
http://www.ajd.sik.si/
http://www.ajd.sik.si/
http://www.knjiznica-metlika.si/
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=TVeyZ6OmY8zmkR5k2PKsT-mTwBwpygqV-GLsBAB9Kd4ww5s-DubTCAFodHRwOi8vd3d3LmhlcnZpcy5zaS9zdG9yZS8.
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=UlkVFWZ-o2PP6LUeAcdOCpdtNbeGOnovY57kewqOZ5Mww5s-DubTCAFodHRwOi8vdGlza2FybmEua29zdG9tYWouc2kv
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=GLHLrsTFvQtNiMj5ilwvDzeKSkLkCvgMDEP5_bPfZm8ww5s-DubTCAFodHRwOi8vd3d3LmNvbGwtZ3JhLnNpLw..
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=wfvjCWWuDOAfLpZnFNPCxLbp-ft9N2mwnhzA4ls7-XEww5s-DubTCAFodHRwOi8vd3d3Lm1sYWRpbnNrYS5jb20va25qaWdhcm5hX2tvbnpvcmNpai9ub3ZpY2VfaXpfa29uem9yY2lqYQ..
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=dg7hdKFlKRoBBc6UID8o1dy_kd5LNL1kYNEBCLmPcJ4ww5s-DubTCAFodHRwOi8vd3d3LmJpYmxvcy5zaS9saWIv
http://www.lgl.si/si/
http://www.vo-ka.si/
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=rTeC2NzzxYVM2bacGG6r1g2pk21qhEf_aaRVMYVnVzGHJZ4-DubTCAFodHRwczovL3d3dy51bmljcmVkaXRiYW5rLnNpL3NpL3BpLmh0bWw.
http://www.zito.si/


sodelujočih knjižnic so omenjeni v prilogi tega poročila. 

 

Dan za (Naj)Poletavce v Parku slovenske reformacije, 22. september 2017. 

 

 

Dan za (Naj)Poletavce v Parku slovenske reformacije, 22. oktober 2017. 

 
Izven območja sodelujočih knjižnic so sodelovali tudi učenci: 

- OŠ Banja Luka, OŠ Novi Grad in OŠ Teslić (razredi dopolnilnega pouka slovenskega jezika) v 
Bosni in Hercegovini, 

- dopolnilnega pouka slovenščine v Berlinu v Nemčiji in 
- učenci zamejske šole OŠ Prosek. 

 
4. Rezultati projekta 

V projektu je sodelovalo 1.873 otrok in mladih (1.758 Poletavcev in 115 NajPoletavcev), od tega v: 
- Mestni knjižnici Ljubljana:      730  (673 Poletavcev in 57 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Črnomelj                                  9 
- Knjižnici Litija:        62  (57 Poletavcev in 5 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Logatec:       116  (111 Poletavcev in 5 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Medvode:       74  (66 Poletavcev in 8 NajPoletavcev), 
- Cankarjevi knjižnici Vrhnika:      141 (120 Poletavcev in 21 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Miklova hiša Ribnica:      120, 
- Knjižnici A. T. L. Radovljica:      195  (176 Poletavcev in 19 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Šentjur:        100,  
- Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič: 77, 
- Lavričevi knjižnici Ajdovščina:      221, 
- Ljudski knjižnici Metlika:                     28. 

 
V projekt Poletavci se v največjem deležu vključujejo otroci, stari med devet in enajst let, v projekt 
NajPoletavci pa mladi, stari trinajst in štirinajst let. Razlika med spoloma pri Poletavcih je manjša od 



sedem odstotkov v korist deklicam, medtem ko je med NajPoletavci kar dve tretjini sodelujočih 
deklet. 
 

Mestna knjižnica Ljubljana  

Starost Deklice Dečki Skupaj % 

(6) let 1 0 1 0,15 

7 let 35 26 61 9,08 

8 let 53 38 91 13,54
,48 9 let 70 56 126 18,75 

10 let 66 61 127 18,90 

11 let 73 58 131 19,49 

12 let 61 32 93 13,84 

(13) let 14 15 29 4,32 

brez pod. 4 9 13 1,93 

Skupaj 377 295 672 100,0
0 % 56,10 43,90 100,00   

Število Poletavcev po spolu in starosti v MKL. 
 

Vse sodelujoče knjižnice  

Starost Deklice Dečki Skupaj % 

(6) let 1 1 2 0,18 

7 let 53 57 110 10,13 

8 let 80 84 164 15,10 

9 let 115 94 209 19,25 

10 let 128 82 210 19,34 

11 let 86 74 160 14,73 

12 let 72 39 111 10,22 

(13) let 10 10 20 1,84 

K. Šentjur ni podatka ni podatka 100 9,21 

Skupaj 545 441 1086 100,00 

% 55,27 44,73 100,00   

Skupno število Poletavcev po spolu in starosti.

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mestna knjižnica Ljubljana  

Starost Deklice Dečki Skupaj % 

13 let 14 10 24 42,86 

14 let 12 7 19 33,93 

15 let 8 3 11 19,64 

16 let 1 1 2 3,57 

Skupaj 35 21 56 100,00 

% 62,50 37,50 100,00   

Število NajPoletavcev po spolu in starosti v MKL. 

 

 
Vse sodelujoče knjižnice 

Starost Deklice Dečki Skupaj % 

13 let 21 16 37 63,79 

14 let 8 4 12 20,69 

15 let 3 5 8 13,79 

16 let 0 1 1 1,73 

Skupaj 32 26 58 100,00 

% 55,17 44,83 100,00   

Skupno število NajPoletavcev po spolu in starosti. 

Lokacija oddaje bralnih 
seznamov v Mestni knjižnici 
Ljubljana 
 

Število oddanih bralnih 
seznamov 

Knjižnica Otona Župančiča 95 

Pošta 77 

Knjižnica Prežihov Voranc 75 

Knjižnica Bežigrad 58 

E-pošta 57 

Knjižnica Šiška 52 

Knjižnica Šentvid 39 

Knjižnica Fužine 34 

Knjižnica Jožeta Mazovca 31 

Knjižnica Rudnik 16 

Knjižnica Grba 15 

Knjižnica dr. France Škerl 15 

Knjižnica Brezovica 12 

Knjižnica Glinškova ploščad 11 



Knjižnica Ig 10 

Spletni obrazec 9 

Knjižnica Zadvor 8 

Knjižnica Podpeč 7 

Knjižnica Škofljica 7 

Knjižnica Jarše 7 

Knjižnica Polje 6 

Knjižnica Frana Levstika 6 

Knjižnica Črnuče 5 

Knjižnica Horjul 5 

Knjižnica Zalog 5 

Knjižnica Savsko naselje 4 

Knjižnica Gameljne 3 

Knjižnica Dobrova 3 
SKUPAJ 673 

Lokacije oddaje bralnih seznamov Poletavcev v MKL. 

 
5. Promocija projekta  

 
Objave: 

- 2017-09-22, Nagrajeni za poletne užitke v dobrih knjigah, Delo.si 
- 2017-09-20, Dan za Poletavce in NajPoletavce, MojaObcina.si 
- 2017-07-19, Poletavci - poletni bralci, Telex.si 
- 2017-07-19, Poletavci - poletni bralci, Lokalno.si 
- 2017-07-15, Pol ure branja na dan, Dnevnik 
- 2017-07-15, Pol ure branja na dan, Twitter, ZadnjeNovice.info 
- 2017-07-15, “Pol ure branja na dan odžene dolgčas stran!”, RTVSLO.si | Radio Slovenija 1, 

Hudo! 
- 2017-07-01, Spodbuda k branju, GorenjskiGlas.si 

Predstavitve projekta:   
- februar 2017: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič 
- marec 2017: Ljudska knjižnica Metlika 
- marec 2017: Knjižnica Črnomelj 

 
 

Na projekt smo opozarjali: 
- na domači spletni strani in družbenih omrežjih MKL ter zaslonih v knjižnicah, 
- na spletnih straneh: Knjigarna Konzorcij, nekatere OŠ v Ljubljani in vse sodelujoče knjižnice, 
- s promocijskimi materiali MKL, ki smo jih delili v vseh knjižnicah, sorodnih zavodih, na Dnevu 

MKL na Stritarjevi ulici in Filmobusu,  
- osebno in elektronsko poslovnim partnerjem in morebitnim zainteresiranim organizacijam za 

sodelovanje ali doniranje. 
 

Za namen promocije projekta Poletavci – poletni bralci smo posneli že več kratkih posnetkov z 
zaključnih prireditev, ki so dostopni na YouTube: 

- Dan za Poletavce in NajPoletavce 2016 
- Dan za Poletavce in NajPoletavce 2015 

- Dan za Poletavce 2014 

- Zaključna prireditev Poletavci v zaklonišču 2014 

- Poletavci v filmu 2013 
- Poletavci – poletni bralci: Dan za Poletavce 2012 

 
Vse aktivnosti v zvezi s projektom in promocijo branja smo redno objavljali na domači spletni strani 
ter na našem Facebook profilu.  

https://www.youtube.com/watch?v=0Yi6okn9kSg
https://www.youtube.com/watch?v=KQNrur_TUds
https://www.youtube.com/watch?v=kBb3AazFhAw
https://www.youtube.com/watch?v=Ac_wST2-D80
https://www.youtube.com/watch?v=zzCeKSeCjuU
https://www.youtube.com/watch?v=k8OqDKAMdWE


 
6. Materialni stroški projektov 

Opis knjižbe Znesek v € Financer 

nakup in tisk 1.000 balonov 98,21 sodelujoče knjižnice 

Nakup in tisk 2.000 priponk 460,00 sodelujoče knjižnice 

nakup in tisk 2.000 majic 5.392,65 sodelujoče knjižnice 

poštne storitve  6,90 MKL 

300 knjig 600,00 darovi 

nakup 50 škatel za glasovnice 186,05 MKL 

12 Badminton set 4 Attacker 419,88 Hervis, d. o. o. 

tiskanje 10.400 zgibank  347,70 MKL 

Popust pri tiskanju 10.00 zgibank 50,00 Collegium Graphicum 

tisk 120 plakatov (2 x 60 kos; 2 različna motiva) 133,22 Tiskarna Koštomaj 

Nastopajoči na Dnevu za Poletavce 264,25 MKL 

10 knjig 200,00 Knjigarna Konzorcij 

200 kos Herba alpin mint 70 g 176,00 Žito, d.o.o. 

svinčniki, barvice, baloni, hranilniki… 50,00 
Unicredit banka Slovenije 
d.d. 

1 bralnik 85,00 Biblos 

3 e-knjige Poletje v gostilni 53,97 Biblos 

1 Drzni abonma (8+), 1 Najstniški abonma (12+) 46,00 
Lutkovno gledališče 
Ljubljana 

50 kemičnih svinčnikov, 35 ovratnih trakov, 16 slikanic 66,75 
JP Vodovod- Kanalizacija 
d.o.o. 

reanimobil Pacient 166,50 MKL 

varovanje (2 varnostniki, 12 ur) 87,84 MKL 

snemanje in montaža prispevka 221,96 MKL 

pisarniški material (svinčniki, radirke, dvodelni oštevilčeni blokci) 103,70 MKL 

reprezentančni  stroški (sadje, piškoti, voda) 152,72 MKL 

 Znesek  Odstotek 

Sredstva MKL  4.774,48 50,96 

Sredstva ostalih sodelujočih knjižnic  2.714,00 28,97 

Sredstva donatorjev  1.880,82 20,07 

SKUPAJ  9.369,30 100,00 

 
7. Predolgi za 2018 

 
Zaključna prireditev bo 21. 9. 2018, v primeru dežja 28. 9. 2018: 

- lokacija ostaja Park slovenske reformacije; 
- deljenje majic na ploščadi za odrom, dogajanje na zelenici in peš potmi med zelenicami; 
- osrednja nit zaključne prireditve živali:  

o sodelovanje z Živalskim vrtom 
o različne živali v parku (pajki, kače, koze, poniji…) 
o Tačke pomagačke 

- barva majic bo svetlo zelena, 
- glavna nagrada – prošnja za donacijo Hervisu, 
- dodatne nagrade: ZOO, Lutkovno gledališče Ljubljana... 

 
Priloge:  

- končna poročila ostalih sodelujočih knjižnic 
- seznami prebranih knjig in vtisi NajPoletavcev o prebranih knjigah 

 
 
V Ljubljani, 25. oktober 2017 
Pripravila: Polona Maček 



CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA 
Projekt (Naj)Poletavci – poletni bralci 2017 

 
1. Splošni podatki o sodelujoči knjižnici 

Naziv knjižnice: Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

Naslov knjižnice: Tržaška c. 32, 1360 Vrhnika 

Vodja projekta v knjižnici: Tamara Jesenovec 

Elektronska pošta vodje projekta: tamara.jesenovec@ckv.si 

 
2. Podatki  

 
POLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(6) let 0 1 1 

7 let 3 5 8 

8 let 7 9 16 

9 let 13 12 25 

10 let 18 12 30 

11 let 8 9 17 

12 let 12 5 17 

(13) let 2 4 6 

Skupaj 63 57 120 

 
NAJPOLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(12) let 1 1 2 

13 let 5 3 8 

14 let 7 2 9 

15 let 2 0 2 

16 let 0 0 0 

(17) let 0 0 0 

Skupaj 14 6 21 

 
3. Kratko vsebinsko poročilo o izvedenem projektu 

Pri projektu Poletavci so sodelovali otroci, stari med (6)7 in 12(13) let, ki so med poletnimi 
počitnicami trideset dni brali pol ure na dan. Bralni seznami so bili na voljo v knjižnici, v dislocirani 
enoti v Borovnici, nekaj seznamov so vzele učiteljice in jih razdelile po razredih v OŠ Ivana Cankarja 
Vrhnika. Na voljo so bili tudi na spletni strani Cankarjeve knjižnice Vrhnika.  
 
Vsakega bralca, ki je do 12. septembra 2017 oddal, s pravilnimi podatki, izpolnjen bralni seznam, smo 
povabili na zaključno prireditev, na kateri so sodelujoči otroci prejeli priznanje, bombone in majico 
Poletavci – poletni bralci oz. NajPoletavci. Poleg glavne nagrade (set za igranje badminton) smo 
izžrebali še 14 drugih nagrad, ki smo jih priskrbeli sami (knjižne nagrade, sladkarije, beležke, sponke 
za lase, baloni, svinčniki) za Poletavce in 1 nagrado za njihove starše. Glavno nagrado je dobil Jure 
Grčar. 
 
Pri projektu NajPoletavci, kjer smo sodelovali drugič, so sodelovali najstniki stari med (12)13 in 15 let. 
Med poletjem so morali prebrati 3 najstniške romane. Obrazec so prejeli v knjižnici samostojno ali 
kot prilogo v paketu presenečenja (v katerem so bile zavite 3 knjige), na voljo je bil tudi na naši 
spletni strani. Tiste, ki so pravočasno vrnili obrazec v knjižnico, smo povabili na zaključno prireditev 
Dan za Poletavce, ki je bila skupaj s Poletavci. Vsak je prejel majico NajPoletavci in priznanje. Poleg 
glavne nagrade (bon v vrednosti 30 evrov, ki ga je podarila Cankarjeva knjigarna Vrhnika), smo 
izžrebali še 5 dodatnih nagrad (knjižne nagrade, sladkarije).  Glavno nagrado je prejela Tadeja Golič. 
 
Dan za Poletavce smo imeli 22. septembra ob 17. uri. Vsi skupaj smo si ogledali slovenski mladinski 
film Košarkar naj bo v Cankarjevem domu na Vrhniki (je čez cesto zraven naše knjižnice). Povabili smo 
tudi Primoža Suhodolčana, ki je pomagal žrebati nagrade.  

 
 



4. Objave o projektu v medijih 
- spletna stran Cankarjeve knjižnice Vrhnika, 
-  Facebook stran Cankarjeve knjižnice Vrhnika, 
- objava v lokalnem časopisu Naš časopis, 
- plakati v dislocirani enoti Borovnica in šolskih knjižnicah (OŠ IC in OŠ AMS). 
 
5. Težave, s katerimi ste se pri izvedbi projekta srečevali 

 
Letos ni bilo nobenih težav, tudi glede majic se je dobro izšlo. Na svoji strani imamo že nekaj 
izkušenj in gre vsako leto lažje. 

 
6. Predlogi za izboljšanje projekta 

 
Na celotni ravni nimam predlogov, je zastavljeno in urejeno dobro. Pri nas pa se moramo bolj 
angažirati glede sponzorjev, večina stroškov še vedno sloni na knjižnici. 

 
7. Ali se nameravate projektu Poletavci – poletni bralci priključiti tudi v letu 2017? 

 
Absolutno! 

 
Prilogi: 

a) Podatki o prejemniku glavne nagrade Poletavci (ime in priimek, naslov) 
b) Fotografija prejemnika glavne nagrade 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 

 



KNJIŽNICA LITIJA 
Projekt (Naj)Poletavci – poletni bralci 2017 

 
1. Splošni podatki o sodelujoči knjižnici 

Naziv knjižnice: KNJIŽNICA LITIJA 

Naslov knjižnice: Knjiznica.litija@gmail.com 

Vodja projekta v knjižnici: Aleksandra Mavretič 

Elektronska pošta vodje projekta: Aleksandra.mavretic@gmail.com 

 
2. Podatki  

 
POLETAVCI 

                                                                                                                       NAJPOLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(6) let      

7 let 5 6 11 

8 let 4 5 9 

9 let 6 4  10 

10 let 6 3 9 

11 let 9 2 10 

12 let 5 2  7  

(13) let    

Skupaj 35 22 57 

 
 
3. Kratko vsebinsko poročilo o izvedenem projektu 
Dan za Poletavce smo pripravili 19. 9. 2017, v dvorani Kulturnega centra Litija. Žal smo morali ulično 
predstavo Teatra Cizamo zaradi močnega dežja prestaviti v dvorano. Teater je bil z nami že drugič, 
letos sta igralca predstavila Legendo o  Erazmu Predjamskemu. Kot lani sta tudi letos v predstavo 
vključevala gledalce, tako sta poskrbela za smeh in dobro voljo. Knjižnica je večino nagrad prispevala 
sama, večina je bila lesenih dežnikov, z logotipom knjižnice, dva nahrbtnika in dva bidona. Zloženke je 
oddalo 57 Poletavcev in 5 NajPoletavcev. 
4. Objave o projektu v medijih 
O projektu smo pisali za glasilo Občan, Litija, ter Krajevne novice Šmartno pri Litiji. Na naši spletni   
strani in FB profilu, vabilo k branju je bilo objavljeno na lokalni ATV, prav tako je bilo objavljeno vabilo 
za zaključno prireditev na ATV in Radiu 1 Geoss.  

 
5. Težave, s katerimi ste se pri izvedbi projekta srečevali 
Finančne, ki spodbujajo projekte spodbujanja branja. Ker zaradi krčenja sredstev podpora usiha.   
Knjižnica Litija že 6 let podeljuje majice vsem bralcem cici in OŠ bralne značke, to je finančno velik 
zalogaj,  zato za Poletavce poskrbi sama, brez sponzorjev.  

 
6. Predlogi za izboljšanje projekta 

 
7. Ali se nameravate projektu Poletavci – poletni bralci priključiti tudi v letu 2018? 
Z veseljem, če bo le finančna situacija dopuščala. 
8. Želimo izvedeti več o projektu NajPoletavci (ustrezno podčrtaj): 
        DA  NE 
 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(12) let    

13 let 2 1 3 

14 let 1 1 2 

15 let    

16 let    

(17) let    

Skupaj 3 2 5 



   
Prilogi: 

c) Podatki o prejemniku glavne nagrade Poletavci (ime in priimek, naslov) 
Badminton set je prejel Jure Koci, irena.koci@guest.arnes.si.  

 
d) Fotografija prejemnika glavne nagrade; Jure Koci 

  
 

 
 
 
 

Poročilo pripravila Aleksandra Mavretič, Knjižnica Litija, oktober 2017 
 
 
 
 

  



 

KNJIŽNICA LOGATEC 

Projekt (Naj)Poletavci – poletni bralci 2017 

 

1.  Splošni podatki o sodelujoči knjižnici  
 

Naziv knjižnice: Knjižnica Logatec 
 

 
 

   

 Naslov knjižnice: Tržaška cesta 44, 1370 Logatec 
 

   

 Vodja projekta v knjižnici: Urška Orešnik 
 

   

 Elektronska pošta vodje projekta: urska.oresnik@log.sik.si 
 

 

- Podatki 

POLETAVCI  

    

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(6) let 1  1 

7 let 10 5 15 

8 let 10 7 17 

9 let 10 12 22 

10 let 21 7 28 

11 let 10 10 20 

12 let 2 5 7 

(13) let  1 1 

Skupaj 64 47 111 

 
 
 
 

 

NAJPOLETAVCI  
 

Starost 
 

Deklice 
 

Dečki 
 

Skupaj 
 

    
 

 (12) let       
 

    

2 
 

 13 let 1 1 
 

 14 let       
 

 15 let   3   
 

 16 let       
 

 (17) let       
 

     
 

    

5 
 

 Skupaj 1 4 
 

 

 

3.  Kratko vsebinsko poročilo o izvedenem projektu 
 
Za projekt smo v Knjižnici Logatec in njenih podružnicah v Rovtah, Hotedršici in na Vrhu Sv. Treh 
Kraljev razdelili približno 400 letakov. Projekt smo oglaševali na naši spletni in FB strani, preko 
obveščanja v sistemu COBISS ter v naših knjižnicah. V vseh naših knjižnicah smo tudi izpostavili 
knjige, ki jih knjižničarji priporočamo v branje – letošnje leto smo izpostavili samo slovenske 
avtorje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 12. septembra smo tako prejeli 111 izpolnjenih obrazcev Poletavcev in 5 izpolnjenih (papirnih, 
na roko napisanih) obrazcev NajPoletavcev. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dan za Poletavce smo izvedli v soboto, 23. septembra, od 9.30 do 11.30. Najprej smo razdelili 
majice in priznanja ter bombone. Po uvodnem nagovoru direktorja, ki je še posebej čestital 
staršem, da so otroke spodbujali k branju, je nastopil Boštjan Gorenc – Pižama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta je občinstvo na humoren način seznanil s svojim delom. Na koncu je izžrebal tudi nagrajence. 
Imeli smo sedem knjižnih nagrad, ki jih je priskrbela Knjižnica Logatec, pet paketov kart za Bazen 
Logatec, dežnike in glavni nagradi, komplet za badminton (Hervis) in polet v vetrovniku, ki ga 
sponzorira podjetje Aerodium Logatec. Glede dogodka smo dobili veliko pozitivnih odzivov. 
Udeležilo se ga je približno 70 % vseh sodelujočih, ostali so majice in priznanja prevzeli pozneje v 
knjižnici.



 



 

 

4.  Objave o projektu v medijih  
Logaške Novice, september 2017 



 

      Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana  

   

  

 

 

5.  Težave, s katerimi ste se pri izvedbi projekta srečevali  
Težave z doseganjem publike za NajPoletavce – knjižničarji, ki delamo na izposoji, smo 
opazili, da so te generacije dejansko manj zainteresirane za branje oziroma da tisti, ki 
berejo, niso bili dovolj motivirani za branje (kljub odličnim nagradam). 

 

 

6.  Predlogi za izboljšanje projekta  
Kot vsako leto, tudi tokrat predlagam, da se na poletavski zgibanki da opcijo, da udeleženci 
napišejo poleg starosti tudi želeno številko majice. To bo olajšalo delo tudi vodjem projekta 
pri naročanju majic, pa tudi sami Poletavci bi bili bolj zadovoljni, saj ne dobijo vedno vsi 
želene velikosti majice. 

 

 

5. Ali se nameravate projektu Poletavci – poletni bralci priključiti tudi v letu 
2017? Da.  

 
6. Želimo izvedeti več o projektu NajPoletavci (ustrezno podčrtaj)  

 
DA NE 

 
 
 
 
Prilogi: 

a) Podatki o prejemniku glavne nagrade Poletavci (ime in priimek, naslov)  

/  
b) Fotografija prejemnika glavne nagrade  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugo glavno nagrado, polet v vetrovniku sponzorja Aerodium Logatec, pa je dobila Karmen 
Juvan, Jačka 2, 1370 Logatec. Prilagamo fotografijo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KNJIŽNICA MEDVODE 

Projekt (Naj)Poletavci – poletni bralci 2017 
 

1. Splošni podatki o sodelujoči knjižnici 

Naziv knjižnice: Knjižnica Medvode 

Naslov knjižnice: Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode 

Vodja projekta v knjižnici: Anja Pfeifer 

Elektronska pošta vodje projekta: anja.pfeifer@knjiznica-medvode.si 

 
2. Podatki  

 
POLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(6) let 0 0 0 

7 let 3 4 7 

8 let 3 4 7 

9 let 3 5 8 

10 let 7 8 15 

11 let 7 16 23 

12 let 4 2 6 

(13) let 0 0 0 

Skupaj 27 39 66 

 
NAJPOLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(12) let 0 0 0 

13 let 1 3 4 

14 let 0 1 1 

15 let 1 2 3 

16 let 0 0 0 

(17) let 0 0 0 

Skupaj 2 6 8 

 
 
 

3. Kratko vsebinsko poročilo o izvedenem projektu 
 

Knjižnica Medvode in pridni mladi bralci smo letos že šestič skupaj z Mestno knjižnico Ljubljana 
(nosilko projekta) zaključili projekta poletnega branja Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci. 
Vsi sodelujoči so na zaključni prireditvi dobili priznanje in majico ter sodelovali v nagradnem 
žrebanju.  
 
Prireditev smo izvedli 23. septembra ob 10. uri.  Zabaval nas je Rok Terkaj - Trkaj. Mladim 
bralcem je predstavil nekaj svojih pesmi, koval rime na besede, ki so jih izbrali otroci, skupaj so 
iskali pomen izmišljenih besed … Prireditev je obiskalo okrog 50 otrok in 25 odraslih, vendar ne 
vsi Poletavci in NajPoletavci. Manjkajoči so bili po elektronski pošti obveščeni, da jih priznanje, 
majica in morebitna nagrada čakajo v knjižnici.  



 

 
V žrebanju za nagrade smo podelili set za badminton (glavna nagrada za Poletavce), dve 
vstopnici za Hišo eksperimentov (glavna nagrada za NajPoletavce), 10 vstopnic za Mini Zoo 
Land in 15 bonov za knjige. Vsi Poletavci in NajPoletavci so dobili priznanje, majico, knjižno 
kazalko Knjižnice Medvode ter nekaj bombonov in balonov. Ob žrebanju je bila prisotna 
komisija (Anja Pfeifer, Mira Vidic in Marija Rovtar). Dobitnik glavne nagrade Poletavcev (set za 
badminton) je bil Martin Grabnar. Dobitnik glavne nagrade NajPoletavcev (dve vstopnici za 
Hišo eksperimentov) je bil Filip Balog. 15 otrok je dobilo bone za knjige (Tristan Kalan, Peter 
Podjed, Maj Dolinar, Benjamin Brecelj, Larisa Kalan, Lovro Ott, Jernej Kumer, Lenart Nagode, 
Iva Oblak, Timotej Avsec, Lia Turk, Tine Skalar Leben, Tina Grabnar, Tilen Kosmač, Gašper 
Kumer), 10 pa vstopnice za Mini Zoo Land (Jakob Slak, Brina Šantl, Bela Kne, Nika Pust, Žana 
Koncilja, Vasja Belušič, Iza Dolenec, Rok Šantl, Maruša Gortnar, Ema Ergaver). 
 
Knjižnici MKL in gospe Poloni Maček se v imenu Knjižnice Medvode zahvaljujem za vso 
podporo, pomoč in informacije. 

 
 
4. Objave o projektu v medijih 

 
- Spletna stran Knjižnice Medvode 

 Od aprila do septembra 2017 – napoved projekta; vabilo k sodelovanju; 
napoved zaključne prireditve 

 26. 9. 2017 – novica o zaključku projekta in utrinki s prireditve 
- Brošura Knjižnice Medvode 

 Junij, julij, avgust 2017 – napoved projekta, povabilo k sodelovanju 

 September 2017 – vabilo na zaključno prireditev 
- TV Medvode 

 prispevek 3. julij 2017 – opis projekta, povabilo k sodelovanju … 

 prispevek 28. septembra – poročilo o zaključni prireditvi 

- Sotočje (lokalno glasilo, priloga Gorenjskega glasa) 

 September 2017 – vabilo na zaključno prireditev 

 Oktober 2017 – poročilo o zaključni prireditvi 
- eMedvode (TIC Medvode obvešča Medvoščane po e-pošti) 

 27. 6. 2017 – napoved projekta, povabilo k sodelovanju 

 19. 9. 2017 – vabilo na zaključno prireditev 

 3. 10. 2017 – novica o zaključku projekta 
- MailChimp (obveščanje uporabnikov Knjižnice Medvode po elektronski pošti) 

 15. 6. 2017 – napoved projekta, povabilo k sodelovanju 

 30. 8. 2017 – povabilo k oddaji izpolnjenih kartončkov in obrazcev 

 7. 9. 2017 – povabilo k oddaji izpolnjenih kartončkov in obrazcev 

 14. 9. 2017 – vabilo na zaključno prireditev 

 21. 9. 2017 – vabilo na zaključno prireditev 
- Kam v Medvodah (brošura z dogodki v Občini Medvode) 

 September, oktober 2017 – vabilo na zaključno prireditev 
- Napovednik 

 Junij – napoved poletne bralne značke, povabilo k sodelovanju 

 September – vabilo na zaključno prireditev 
 

 
 
 



 

5. Težave, s katerimi ste se pri izvedbi projekta srečevali 
 
V aprilu 2017 smo za zaključno prireditev rezervirali Roka Terkaja - Trkaja, ki nam je v 
začetku septembra poslal sporočilo, da bo moral nastop mogoče odpovedati, saj ima 
na dan naše zaključne prireditve snemanje videospota. Na koncu se je vse skupaj 
dobro izšlo, saj je svoj urnik prilagodil tako, da se je prireditve lahko udeležil.  
Na sami prireditvi se je izkazalo, da je bil za najmlajše otroke njegov nastop nekoliko 
prezahteven, kljub temu da nam je ob dogovarjanju zagotovil, da lahko motivira 
publiko od 7 do 99 let. Vseeno moram dodati, da je imel na koncu izredno fer odnos, 
saj je tudi sam uvidel, da je bil za nekatere udeležence manj zanimiv, in je bil 
pripravljen spustiti ceno. S tem nas je zelo prijetno presenetil.  
 
Imamo še eno pripombo na donacijo – bomboni, ki smo jih dobili kot donacijo, so imeli 
pretečen rok uporabe, zato jih otrokom nismo razdelili. 

 
6. Predlogi za izboljšanje projekta 
 
7. Ali se nameravate projektu Poletavci – poletni bralci priključiti tudi v letu 2018? 

 
Verjetno da. 
 

8. Želimo izvedeti več o projektu NajPoletavci (ustrezno podčrtaj) 
 
DA  NE 

 
 
Prilogi: 

e) Podatki o prejemniku glavne nagrade Poletavci  
       Martin Grabnar, Zgornje Pirniče 47 A, 1215 Medvode 
 
f) Fotografije s prireditve 

 

 
Slika 1: Skupinska fotografija na koncu prireditve. 

 



 

 
              Slika 2: Trkaj je prisotnim predstavil nekaj svojih pesmi, koval rime iz besed, ki so mu jih     
predlagali mladi bralci in z njimi čaral domišljijske podobe. 

 
          Slika 3: Trkaju je pri žrebu pomagala publika. 

 
        Slika 4: Glavno nagrado (set za badminton) je prevzela mamica nagrajenca, saj je moral le-

ta prireditev zaradi treninga predčasno zapustiti. 



 

PRILOGA 5:  Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na 
Osrednjeslovenskem območju v letu 2017 



 

 
 

 Center za razvoj knjižnic 

 
Uporabniki s posebnimi potrebami 2017  

Osrednjeslovensko območje 
 

1. Mestna knjižnica Ljubljana 
Uvedba postajališč za Potujočo knjižnico, med njimi Center starejših Medvode. Poleg tega postajališča 
obiskujemo tudi postajališča z večjim deležem uporabnikov s posebnimi potrebami: Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča, Dom starejših občanov Vič-Rudnik in Center starejših 
Trnovo. Bibliobus z dvižno ploščadjo za pomoč pri vstopu gibalno oviranim osebam omogoča uporabo 
tovrstnim uporabnikom na vseh postajališčih. 

 Potujoča knjižnica - bibliobus: vozilo je opremljeno z dvižno ploščadjo za uporabnike invalidskih 
vozičkov; skupno obiskuje 46 postajališč na različnih lokacijah v osmih občinah osrednjeslovenske 
regije in na območju MOL, tudi Inštitut RS za rehabilitacijo - Soča, Linhartova cesta 51, Center starejših 
Trnovo in Dom starejših občanov Bokalce. 

 Možnost izposoje elektronske lupe, kupljene iz sredstev posebnih nalog OOK. 

 Od leta 2015 nudimo v vseh knjižnicah OE Knjižnica Jožeta Mazovca možnost izposoje povečevalnega 
stekla za uporabo v knjižnici za slabovidne uporabnike. 

 V okviru izvajanja pravilnika o upravljanju knjižnične zbirke si permanentno prizadevamo za izboljšanje 
kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva za posebne potrebe uporabnikov z oblikovanjem posebnih 
knjižničnih zbirk in virov. 

 Možnost izposoje gradiv, prilagojenih osebam z okvarami vida in možnost uporabe pripomočkov za 
branje: knjige s povečanim tiskom, zvočne knjige na zgoščenkah, elektronski bralniki (lažji od knjig, z 
možnostjo poljubne povečave črk) in elektronske knjige v slovenskem jeziku (poleg e-bralnikov je 
omogočena brezplačna izposoja e-knjig v slovenskem jeziku na osebnih elektronskih napravah preko 
portala Biblos). 

 Zbirka Vid (KOŽ) z gradivom s povečanim tiskom, zvočnimi knjigami na avdiokasetah in CD glasbenih 
nosilcih. 

 »Knjiga na dom«, storitev za člane JZ Mestna knjižnica Ljubljana, ki zaradi starosti, dolgotrajne bolezni 
ali drugih oviranosti ne morejo obiskati knjižnice: enkrat mesečno omogočena brezplačna dostava in 
prevzem knjižničnega gradiva na domu; mesečno vključenih 15 do 20 članic in članov. Poenoteno 
storitev dostave gradiva na dom za bolne, invalidne in ostarele, smo primerno promovirali in postavili 
kot eno izmed storitev za t. i. ranljive skupine.  

 Sodelovanja z domovi starejših občanov (Bežigrad, Trnovo, Dobrova, Fužine, Horjul). 

 Oddaja darov - knjige smo oddali: Evropski pravni fakulteti iz Nove gorice, Zavodu za gluhe in 
naglušne, Azilnemu domu na Viču, Slovenskemu protestantskemu društvu. Zaradi manjšega nakupa 
novega gradiva zbirke dopolnjujemo tudi z darovi. 

 Kolekcije knjig: za Dom starejših Bežigrad pripravljamo kolekcije knjig (tiskane knjige in dva bralnika), 
ter jim podarjamo odpisane revije in časopise. 

 Izobraževanje uporabnikov: Pri oblikovanju in izvajanju učnih aktivnosti se osredotočamo na vse 
starostne skupine in pokrivamo raznolika vsebinska področja.  

 Igroteka, zbirka z okoli 1.800 igračami in igrami za izposojo na dom, od katerih so nekatere posebej 
namenjene osebam z oviranostmi za rehabilitacijo po daljših boleznih in poškodbah (Knjižnica dr. 
France Škerl) . 

 Priprava Priročnika storitev za uporabnike s posebnimi potrebami je bil projekt znotraj programa 
izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011. Namen priročnika je bil pripraviti 
pregled obstoječih dobrih praks v slovenskih in tujih knjižnicah, predvsem splošnih, vendar smo 
ugotovili, da se uvajanje posebnih dejavnosti za tovrstne uporabnike precej počasi uveljavlja že v 
fizični obliki storitev v prostorih knjižnic, toliko manj pa je le-teh v elektronskem okolju. Storitve, ki jih 
knjižnice nudijo svojim uporabnikom s posebnimi potrebami so večinoma podprte z licenčno 
programsko opremo, ki je trenutno za tako široko mrežo knjižnic, kot je prisotna v Sloveniji, 
stroškovno zelo neugodna. Iz omenjenih razlogov smo se v pripravljenem dokumentu osredotočili na 
pregled prilagoditev storitev in dostopa do vsebin v elektronski obliki, ki so sicer namenjeni najširšemu 
krogu uporabnikov. 



 

 Koncept prenove spletne strani MKL z upoštevanjem smernic omenjenega priročnika. Nova stran je 
zaživela v novembru 2012. 

 Zagotavljanje digitalne knjižnice, ki omogoča članom JZ Mestna knjižnica Ljubljana uporabo knjižnice 
na daljavo, 24/7 (vpis v knjižnico, ogled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezervacija 
zasedenih in naročilo prostih izvodov gradiva, uporaba medknjižnične izposoje, plačilo finančnih 
dolgov, ipd.). 

 V okviru Središča za samostojno učenje smo skrbeli za dopolnitev učnih gradiv  z gradivi, prilagojenimi 
osebam s posebnimi potrebami (z gibalnimi, vidnimi in s slušnimi ovirami). 

 Izvedba  nadaljevalnega tečaja slovenskega znakovnega jezika v obsegu 20 ur, delavnice za učenje 
slovenskega znakovnega jezika: v dveh knjižnicah MKL so bili za učenje slovenskega znakovnega jezika 
v letih 2015 in 2016 izvedeni 4 tečaji: po dva začetna in dva nadaljevalna v skupnem obsegu 30 ur, s 
skupno 35 udeleženci. 2015: Knjižnica Fužine (februar-marec), Knjižnica Otona Župančiča (oktober-
december); 2016: Knjižnica Otona Župančiča (januar-marec), Knjižnica Fužine (oktober-december). 

 Borza dela: izobraževanje, svetovanje in informiranje namenjeno različnim skupinam težje zaposljivih 
oseb, s poudarkom na osebah z oviranostmi; letno 10 delavnic s skupno 90 udeleženci. Borza dela je 
informacijski servis MKL za iskalce zaposlitve/dela, ki poleg raznovrstnih informacij s področij 
zaposlovanja in izobraževanja nudi možnost brezplačne uporabe računalnika in tiskanja dokumentov, 
potrebnih pri iskanju zaposlitve. Pri pisanju prijav, ponudb in življenjepisov je vključenim na voljo 
strokovna pomoč. Posebna pozornost je namenjena različnim skupinam težje zaposljivih oseb, med 
njimi osebam z oviranostmi. »Borza dela« poteka na dveh lokacijah MKL, v Knjižnici Otona Župančiča 
in v Knjižnici Fužine. Sodelujemo z Centrom za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, izvajamo 
prilagojene delavnice za bivše odvisnike (v letu 2015 12 delavnic, 71 odvisnikov, v letu 2016 11 
delavnic, 75 odvisnikov). V letu 2015 je informacijski servis »Borza dela« obiskovalo 1.274 uporabnikov 
(3.929 obiskov), v letu 2016 pa 1.908 uporabnikov (3.863 obiskov). 

 Življenje je zgodba: ustvarjalna in pogovorna srečanja v JZ Center za usposabljanje, vzgojo in 
izobraževanje Janeza Levca. Obiski  knjižničarke iz Knjižnice Jarše v JZ Center za usposabljanje, vzgojo 
in izobraževanje Janeza Levca, enota OVI Jarše, z namenom izvedbe ustvarjalnih in pogovornih srečanj 
na temo različnih knjižnih zgodb, prilagojenih uporabnicam in uporabnikom s posebnimi potrebami. V 
obdobju 2015/2016 so bile obravnavane teme: tudi mali so lahko veliki, prijateljstvo, kako 
razveseljujemo, knjige, šola. Ob 70-letnici nastanka knjige o Piki Nogavički je sledil cikel zgodb o Piki in 
obravnava likov iz zgodb. Izvedenih je bilo skupno 19 srečanj v JZ , skupno 39 (207 udeležencev). 
Varovanci JZ so se v Knjižnici Jarše s svojimi izdelki predstavili dvakrat, ob koncih šolskega leta, s 
knjižnico pa so sodelovali tudi pri pripravi dveh gledaliških predstav Šopek za starše v JZ in na festivalu 
Igraj se z mano na Kongresnem trgu; skupno 9 ur (187 obiskovalcev). 

 Zagotovitev dostopa do Knjižnice Zalog: v septembru 2016 se je Knjižnica Zalog preselila na novo 
lokacijo v PUC Zalog, kjer je s pomočjo dvigala zagotovljen dostop do knjižničnih prostorov in 
nemoteno gibanje po knjižnici tudi za invalide na vozičkih, kar je bilo na prejšnji lokaciji oteženo. 

 Prilagojena vodenja po knjižnici: Izvajanje prilagojenega vodenja učencev ZGNL v okviru projekta 
»Rastem s knjigo.« (KOŽ, 90 minut). 

 Delavnice prepoznavanja kakovostne otroške in mladinske literature: Prilagojena delavnica 
prepoznavanja dobrih knjig za učence tretje triade Centra za korekcijo govora in sluha, Portorož (KOŽ, 
2 uri). 

Pripravila: Veronika Rijavec Pobežin, Aleš Klemen 
 

2. Knjižnica Domžale 
V Knjižnici Domžale posebno pozornost namenjamo uporabnikom s posebnimi potrebami: 

 Izvajamo bralno značko V sožitju s knjigo, ki je namenjena osebam z motnjo v duševnem razvoju 
(sodelujemo z društvom Sožitje). Poleg rednih mesečnih srečanj v prostorih knjižnice uporabniki doma 
prebirajo knjige, ki jih pripravijo knjižničarji. 

 Izvajamo bralna srečanja (vsakih 14 dni) v domovih upokojencev. 

 Za ljudi s slabim vidom (primarno starejši) smo pripravili 4 e-bralnike, predstavili način uporabe in jih 
dali  v uporabo Domu upokojencev Domžale. 

 Za stanovalce bližnjih domov upokojencev organiziramo vodstva po večjih razstavah in izvajamo 
program za ohranjanje kognitivnih sposobnosti. Organiziramo medgeneracijska srečanja, kamor poleg 
starejših povabimo tudi otroke iz okoliških vrtcev in šol. 



 

 V okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja sodelujemo z Andragoškim centrom Slovenije. Projekt 
v svoj program vključuje dogodke, ki so med drugim namenjeni tudi razvijanju odprtosti ter 
miroljubnemu in dejavnemu sožitju v skupnosti. 

 Omogočamo izposojo bralnih očal in uporabo elektronske lupe. 

 Za naglušne uporabnike smo v dvorani knjižnice namestili indukcijsko zanko. 

 Urejamo gradivo za osebe z disleksijo. 

 Posebej so označene knjige z večjimi črkami. 

 Na oddelku za slovensko leposlovje in na oddelku za otroke in mladino si je mogoče izposoditi zvočne 
knjige – zgoščenke z brano vsebino, prozo ali poezijo. Zgoščenke  je možno poslušati v knjižnici ali pa si 
jih izposoditi na dom. 

 Bolnim in ostarelim omogočamo dostavo knjižničnega gradiva na dom. 

 Skupaj z Domom upokojencev Domžale in Kulturnim domom France Bernik izvajamo projekt 
Alzheimer caffe. Tema je namenjena vsem tistim, ki se srečujejo z demenco. 

 Odpisane knjige podarjamo društvom in skupinam, ki skrbijo za socialno šibkejše. 

 Sodelujemo z osnovno šolo Roje, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Zanje pripravljamo 
posebne bibliopedagoške ure. 

 Za otroke, ki imajo težave z branjem, in otroke s posebnimi potrebami, izvajamo branje (Tačke berejo)  
v družbi terapevtskega psa in vodnika. 

 Sodelujemo z društvom Verjamem vate, ki je združenje staršev, z izkušnjami in znanjem, otrok z 
motnjo v telesnem in duševnem razvoju. 

 V zbirki hranimo taktilne slikanice ter igrače za slepe in slabovidne otroke. 

 V zunanji enoti knjižnice gradimo zbirko družabnih iger in igrač za otroke in odrasle s posebnimi 
potrebami ter jih izposojamo na dom. Igre so namenjene tudi osebam z oviranostmi za rehabilitacijo 
po daljših boleznih in poškodbah 

 Spletna stran knjižnice je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom. 

 Sodelujemo z društvom Jesenski cvet, v katerem se srečujejo starejši občani. Skupaj z njimi 
pripravljamo delavnice. 

 Za uporabnike s posebnimi potrebami in starejšo populacijo po dogovoru izvajamo prilagojen program 
IKT opismenjevanja. 

 Sodelujemo z Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo in sodelujemo pri zaposlitvah njihovih 
rehabilitandov. 

 Z informacijami o dostopnosti smo se pridružili portalu pridem.si, ki je prvi slovenski imenik namenjen 
gibalno oviranim. 

 Vključeni smo v projekt EU kartica za invalide in imetnikom omogočamo brezplačno članstvo v 
knjižnici. 

Pripravila: Barbara Zupanc Oberwalder 
 

3. Mestna knjižnica Grosuplje 

 Zbirka gradiva s povečanim tiskom, zvočnimi knjigami, avdiokasete, CD nosilci 

 Sodelovanje s prostovoljci, ki izvajajo branje v domu starejših občanov Grosuplje 

 Izobraževanje uporabnikov: pri oblikovanju in izvajanju učnih aktivnosti za vse starostne in interesne 
skupine 

 Sodelovanje z invalidskimi združenji pri zaposlitveni rehabilitaciji 

 Odpisane knjige podarimo 

 Bibliopedagoške dejavnosti - Sodelovanje z OŠ Brinje – oddelki za otroke s posebnimi potrebami 

 Beremo s tačkami 

 Sodelovanje z društvom Novi Paradoks  

 Sodelovanje z društvom distrofikov (Dobrepolje) 

 Sodelovanje z Želvo (Ivančna Gorica) 

 Sodelovanje s Sožitjem (Grosuplje) 

 Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v dejavnosti 

 Z igro do branja za otroke s težavami pri branju 

 Zbirka gradiva za dislektike 

 Razstave gradiva in pripomočkov za slepe in slabovidne 

 Prilagoditev prostorov za invalide (avtomatska vrata, dostop, dvigalo) 



 

 Sodelovanje z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje 

 Bibliopedagoška dejavnost za romske otroke 

 Branje v domu za ostarele 
Pripravila: Roža Kek 

 
4. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 

Uporabnikom s posebnimi potrebami v naši knjižnici namenjamo posebno pozornost.  

 bibliopedagoške dejavnosti za OŠ 27.julij (osnovna šola s prilagojenim programom) in Zavod za 
usposabljanje invalidne mladine Kamnik (CIRIUS) 

 Drugačne zgodbe v knjižnici: projekt, ki je namenjen promociji knjige in branja, pripovedovanja, 
druženja, komuniciranja in medsebojnega sodelovanja z varovanci in varovankami ter njihovimi 
mentorji in spremljevalci društva Sožitje iz Lok v Tuhinjski dolini. Na ta način skušamo knjige približati 
ljudem, ki težko ali sploh ne morejo brati, krepimo pa tudi medsebojne odnose in izboljšujemo 
kakovost življenja ljudi s posebnimi potrebami.  

 obiski in ogledi knjižnice po dogovoru, 

 kotiček za oklevajoče bralce (na otroškem oddelku) – v kotičku so dostopne informacije o disleksiji, 
seznam dostopne literature, seznami knjig za lažje branje za otroke s specifičnimi učnimi motnjami, 
dislektike oz. tiste, ki neradi berejo.  Gradivo, ki je primerno za oklevajoče bralce in za dislektike, 
imamo posebej označeno s piktogrami.  Na voljo so bralna ravnila, ki si jih je možno izposoditi tudi na 
dom. 

 Za slabovidne odrasle imamo leposlovje z večjim tiskom označeno s piktogrami. 

 zvočne knjige na CD ploščah 

 izposoja BRALNIH OČAL: uporabniki, ki so doma pozabili očala, pa bi želeli prebrati članek v reviji, 
poglavje v knjigi ali pa preprosto izbrati gradivo za izposojo na dom, si lahko izposodijo ustrezna bralna 
očala pri informatorju. 

 povečevalnik zaslonske slike DOLPHIN: gre za posebno programsko opremo, ki s povečanjem zaslonske 
slike omogoča dostop do elektronskih oblik besedil ter omogoča uporabo računalnika, upravljanega s 
pomočjo tipkovnice in govorno podporo (sintetizator govora). S tem pripomočkom ljudem s slabšim 
vidom kot tudi starejšim omogočamo delo, učenje in zabavo z računalnikom.  

 elektronska lupa: naprava, ki je namenjena vsem slabovidnim uporabnikom in omogoča velike 
povečave.  

 časopis 20 minut: časopis izdajajo v Zavodu Risa v tiskani ter v elektronski obliki in je dosegljiv tudi na 
naši domači strani. Namenjen je ljudem, ki težko berejo zaradi različnih težav (disleksija, sindrom 
pomanjkljive pozornosti, omejitve vida in sluha, osebe po poškodbi glave, osebe z motnjo v duševnem 
razvoju, starejše osebe z demenco, ipd.). Časopis je primeren tudi za neizkušene bralce ali za ljudi z 
nezadostno izobrazbo ter za ljudi, ki jim slovenščina ni prvi jezik. 

 domača stran je prilagojena uporabnikom s posebnimi potrebami z možnostjo povečanja prikazanega 
besedila. Na spletni strani sproti objavljamo priporočila za prilagajanje slepim in slabovidnim. Postavili 
smo posebno podstran: Za uporabnike s posebnimi potrebami.  

 oznake: zaradi višinskih in globinskih ovir smo uporabili označevalni material za talne oznake, vodilne 
linije, poti in stopnišča. Oznake so namenjene starejšim in slabovidnim osebam. 
 

            
 



 

                                                                                           
 

 steklena vrata smo označili s barvnimi črkami, tudi rob odpiranja je viden. Vrata avtomatsko odpira 
senzor. Tekstilne obloge označujejo smeri gibanja. 

 klančine in dvigalo: knjižnica ima klančino za invalidski voziček pri vhodu kot tudi v drugem nadstropju. 

Dvigalo omogoča  dostop do zgornjih prostorov tudi gibalno oviranim.  
Zapisala: Mojca Kosirnik 

 
5. Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

 Sodelovanje z Varstveno delovnim centrom - tedenski obisk njihovih varovancev, obisk pedagoške 
delavke v VDC in bralna značka.  

 Spletna stran je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom (povečava črk s kombinacijo CTRL +). 

 Za potrebe slabovidnih uporabnikov imamo eno lupo. 

 Do knjižnice je omogočen dostop z dvigalom. 

 Možnost izposoje knjig s povečanim tiskom, zvočnih knjig in e-knjig (Biblos). 

 Program R. E. A. D. – za otroke, ki težko berejo. Otroci namesto odraslemu berejo terapevtskemu psu 
(v sodelovanju z društvom Tačke pomagačke). 

Pripravila: Sonja Žakelj 
 

6. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica za uporabnike s posebnimi potrebami organiziramo: 

 prevoz gradiva na dom 

 sodelovanje, obiskovanje in oskrba z gradivom - Dom starejših Cerknica 

 sodelovanje, razstave Varstveno delovni center Cerknica 
Pripravila: Marija Hribar 

 
7. Knjižnica Litija 

 Omogočamo uporabo in izposojo e-bralnika.  

 Gradivo za osebe z disleksijo je na mladinskem oddelku označeno z nalepko in na posebni polici. 

 Posebej so označene knjige z večjimi črkami, tako za otroke kot odrasle.  

 Na oddelku za slovensko leposlovje in na oddelku za otroke in mladino si je mogoče izposoditi zvočne 
knjige – zgoščenke z brano vsebino, prozo ali poezijo. Zgoščenke  je možno poslušati v knjižnici ali pa si 
jih izposoditi na dom. 

 V Domu upokojencev Tisje izvajamo projekt bralnih uric, enkrat mesečno, projekt izvajamo od leta 
2006. Smo skrbniki njihove knjižnice Ob potoku, glede na želje in potrebe stanovalcev doma, gradivo 
tudi dostavimo v dom. 

 V enoti Doma upokojencev Tisje, Šmelcu prav tako enkrat mesečno izvajamo bralne urice, slabovidnim 
stanovalcem dostavimo zvočne knjige.  

  Odpisane knjige podarjamo društvom in skupinam, vrtcem, ki skrbijo za socialno šibkejše. 

 Aktivno sodelujemo z osnovno šolo Litija, enoto s prilagojenim programom, ki  jo obiskujejo otroci s 
posebnimi potrebami. Zanje pripravljamo posebne bibliopedagoške ure. 

 V Knjižnici Litija smo gostili Tačke pomagačke in sicer v okviru Tačkovega festivala, v letu 2016 sta prišli 
vodnici s kužkoma v knjižnico Pod kostanji, v park pri KC Litija.  



 

 Sodelujemo z društvom diabetikov Litija/Šmartno, ki v naših prostorih pripravlja srečanja in 
predavanja.  

 Prav tako sodelujemo z društvom invalidov Litija/Šmartno, brezplačno nudimo prostor za njihova 
predavanja.  

 Od decembra 2016 sodelujemo s podjetjem Želva, ki usposablja in zaposluje invalide, saj imamo na 
polletnem usposabljanju lažjo invalidko, ki pomaga pri opravilih v knjižnici, kot je zavijanje knjig, 
pomoč pri pripravi pravljičnih uric (izrezovanje ipd…), urejanje knjižnice, pošte,  itd. 

 Enkrat mesečno se v prostorih knjižnice srečujejo člani društva Sožitje.  

 V sodelovanju z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno pripravljamo 
mesečno čajanko s pregledom novosti, pogovorom o aktualnih dogodkih, zanimivostih, predlogih za 
branje… 

 Bolnim in ostarelim nudimo dostavo gradiva na dom. 

 Nudimo program IKT opismenjevanja 

 Dostop do Knjižnice Litija je za osebe na vozičkih in v vozičkih urejen s klančino, iz smeri železniške 
postaje. Klančina je tudi pri glavnem vhodu (do nadstropja žal še ne morejo dostopati). 

 V Knjižnici Litija je sedež Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, za društvo 
tiskamo vabila, organiziramo delavnice, srečanja, pomagamo pri administraciji.  

 Zaposleni Knjižnice Litija se na potrebe individualno odzivamo, sproti iščemo rešitve za odpravo malih 
ovir, ki invalidom otežujejo dostop do knjig. Izposojevalec ali informator iz nadstropja dostavita knjige 
težje gibljivim, slabovidnim pomagamo pri pisanju dokumentov in podobno.  

Pripravila: Aleksandra Mavretič 
 

8. Knjižnica Logatec 
Prilagoditve za uporabnike s posebnimi potrebami: 

 Branje ljudem s posebnimi potrebami – enkrat mesečno knjižnica organizira branje v Zavodu dom 
Marije in Marte - Karitas Logatec, dom za ostarele. 

 Izposoja zvočnih knjig (možna je tudi  v vseh treh krajevnih knjižnicah – Rovte, Hotedršica in Vrh Sv. 
Treh Kraljev). 

 Nekaj izvodov knjig za slepe in slabovidne z brajico. 

 Izvodi knjig z povečano pisavo imamo v sistemu Cobiss označene s predmetno oznako: leposlovje za 
slabovidne. 

 Didaktična in metodična priporočila za delo z osebami z motnjami branja: V sodelovanju z 
defektologinjo Tanjo Černe smo oblikovali seznam strokovne literature v tiskani obliki z naslovom: 
»Seznam priporočene literature za otroke z disleksijo in nasveti za njihove starše«. Na naši spletni 
strani imamo povezavo na ta seznam pod kazalko: Priporočilni seznam in napotki za dislektike. 
 
9. Knjižnica Medvode 

V Knjižnici Medvode imamo za uporabnike s posebnimi potrebami na voljo sledeče: 

 Spletna stran knjižnice je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom (z možnostjo povečanja besedila), 

 v prostorih knjižnice omogočamo izposojo dveh elektronskih lup, dveh tabličnih računalnikov in 
bralnih očal, 

 obisk knjižnice po dogovoru (sodelujemo z društvom Barka in z Društvom upokojencev Medvode; s 
slednjimi občasno izvajamo medgeneracijske ustvarjalne delavnice). 

 Sodelujemo s Centrom za socialno delo: 
v Knjižnici Medvode smo v začetku decembra v razstavnem prostoru postavili mizo z lepo ohranjenimi 
knjižnimi darovi v zvezi s projektom Knjižnice Medvode »S pisano besedo skupaj z vami napolnimo 
skledo!«. Na ta način (menjava knjige za hrano in higienske pripomočke) zbrane darove smo v začetku 
januarja predali vodji CSD Šiška, enota Medvode, kjer so jih razdelili pomoči potrebnim družinam v 
Medvodah. Projekt smo podaljšali do konca februarja, vsekakor pa ga bomo ponovili tudi v letošnjem 
decembru 2017. Na ta način smo s skupnimi močmi z uporabniki knjižnice družinam v stiski polepšali 
vsaj nekaj trenutkov. 

 Enkrat mesečno prirejamo Medvodkove igralne urice za otroke, ki ne obiskujejo vrtca in še ne hodijo v 
šolo. 

 Uvedli smo oznake s piktogrami (izločili smo knjige zbirke Vid s povečanim tiskom in jih na hrbtni strani 
označili z znakom očal, posebej so označene tudi knjige z velikimi tiskanimi črkami za najmlajše. 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F116007867367933405011%2Fabout%3Fgl%3Dsi%26hl%3Dde&ei=LMx1VJDmLoL4ywOsgIGoAw&usg=AFQjCNEWfs7YCv3BSokPRmVEVjohtnXYAw&bvm=bv.80642063,d.bGQ
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F116007867367933405011%2Fabout%3Fgl%3Dsi%26hl%3Dde&ei=LMx1VJDmLoL4ywOsgIGoAw&usg=AFQjCNEWfs7YCv3BSokPRmVEVjohtnXYAw&bvm=bv.80642063,d.bGQ


 

 Za izposojo gradimo zbirko zvočnih knjig, ki zaradi zmanjševanja sredstev raste počasi, prav tako za 
izposojo omogočamo tudi nekaj knjig za slepe in slabovidne z brajico, 

 Dostop invalidom omogoča klančina na glavnem vhodu in avtomatska vrata, ki jih odpira senzor.  

 Organiziramo prireditve za vse starostne skupine z raznoliko tematiko, 

 enkrat mesečno pripravljamo Knjižne večere, kjer se ob čaju in pecivu družijo predvsem starejši 
občani, 

 v letošnjem letu sodelujemo z zavodom Jelša (center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo), 
v preteklosti pa smo sodelovali z Želvo (podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov).  S tem, ko 
izvajamo storitev zaposlitvene rehabilitacije, omogočamo njihovim rehabilitantom usposabljanje na 
delovnem mestu. 

 Za naglušne uporabnike smo v prireditvenem prostoru knjižnice namestili indukcijsko zanko, 

 zbiramo knjižne darove in jih posredujemo CSD in društvom in skupinam, ki skrbijo za socialno šibkejše 
(varna hiša, Marinkina knjižnica v Škofji Loki, Dom starejših občanov v Cerkljah,…), 

 za starejše uporabnike knjižnice občasno in na njihovo željo izvajamo računalniške delavnice in 
delavnice za dostop do elektronskih knjig, 

 javni uslužbenci Knjižnice Medvode se tudi sproti individualno odzivamo na probleme in potrebe 
uporabnikov s posebnimi potrebami. 

 
Nadaljnji načrti v zvezi s tem: 

 oznaka gradiva za dislektike s piktogrami, 

 v letu 2017 uvajamo dostavo gradiva na dom starostnikom, invalidom, slabovidnim, bolnikom, ki 
okrevajo po operaciji  in trajno bolnim osebam (knjiga na dom) 

 v kolikor nam bodo omogočala finančna sredstva, nameravamo organizirati tudi učenje slovenščine za 
tujce 

 in izposojo didaktičnih pripomočkov za starejše. 
Pripravila: Jana Krašovec 

 
Ljubljana, 12. 2. 2018 Poročila zbral in uredil Aleš Klemen 

 
 



 

PRILOGA 6: Strokovna izhodišča za spremembe izvajanja posebnih nalog OOK 
https://cezar.nuk.uni-lj.si/analize/studije.php  

https://cezar.nuk.uni-lj.si/analize/studije.php


 

PRILOGA 7: Analiza stanja domoznanstva v OSR na dan 31. 12. 2016 



 

OSREDNJESLOVENSKO OBMOČJE 
 

1 OSNOVNI PODATKI O KNJIŽNICAH NA OBMOČJU 
Na Osrednjeslovenskem območju knjižnično dejavnost opravlja ena osrednja območna 
knjižnica (OOK) in osem osrednjih knjižnic (OK). Vprašalnik o stanju domoznanske dejavnosti so 
izpolnile vse knjižnice območja. 
Ime knjižnice (Ime kraja) OOK OK 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika)  X 

Knjižnica Domžale (Domžale)  X 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Kamnik)  X 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica)  X 

Knjižnica Logatec (Logatec)  X 

Knjižnica Medvode (Medvode)  X 

Knjižnica Litija (Litija)  X 

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje)  X 

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana) x  

 

2 ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 
2.1 DOMOZNANSKA DEJAVNOST GLEDE NA 2., 16., 27. IN ČLEN ZKNJ-1 
Ime knjižnice Domoznanska dejavnost glede na člene ZKnj-1 

 zbiranje, 
obdelovanje, 
varovanje in 
posredovanje 
domoznanskega 
gradiva 

varovanje 
knjižničnega 
gradiva, ki 
je kulturni 
spomenik 

posredovanje 
bibliografskih 

in drugih 
informacijskih 
proizvodov in 

storitev 

 koordinacija 
zbiranja, 

obdelave in 
hranjenja 

domoznanskega 
gradiva za svoje 

območje 

 organizacija 
kulturnih 

prireditev, ki 
so povezane z 
domoznansko 

dejavnostjo 

Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

x  x  x 

Knjižnica Domžale 
(Domžale) 

x x x  x 

Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik 
(Kamnik) 

x  x  x 

Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica 
(Cerknica) 

x x x  x 

Knjižnica Logatec 
(Logatec) 

x  x  x 

Knjižnica 
Medvode 
(Medvode) 

x    x 

Knjižnica Litija 
(Litija) 

x x x  x 

Mestna knjižnica 
Grosuplje 
(Grosuplje) 

x x x  x 

Mestna knjižnica 
Ljubljana 
(Ljubljana) 

x  x x x 

 



 

Sklepamo lahko, da knjižnice, ki ne opravljajo dejavnosti varovanja knjižničnega gradiva, ki je 
kulturni spomenik, tega ne počnejo zato, ker nimajo v hrambi knjižničnega gradiva s statusom 
kulturnega spomenika, saj je postopek razglasitve kulturnega spomenika zapleten in 
dolgotrajen. V nadaljnjih izvedbah pregleda stanja domoznanstva bi bilo morda smiselno 
povprašati knjižnice o tem ali hranijo knjižnično gradivo, ki bi lahko imelo status kulturnega 
spomenika ter ali imajo namen sprožiti postopke za razglasitev.  

 
2.2 AKTIVNA VKLJUČENOST ORGANIZACIJSKIH ENOT (KK) V VZAJEMNI 

BIBLIOGRAFSKI SISTEM 

 
Knjižnica Litija je vključena v vzajemni bibliografski sistem z obema svojima enotama ter z 
dvema kolekcijskima zbirkama (Vače in Gabrovka), s preostalimi osmimi kolekcijskimi zbirkami 
pa ne.  

 
2.3 ORGANIZACIJA STROKOVNE OBDELAVE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 
 
Ime knjižnice Strokovna obdelava domoznanskega gradiva 

 na 
domoznanskem 

oddelku 

na oddelku 
obdelave 

v okviru drugih 
oddelkov 

drugo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

x x   

Knjižnica Domžale (Domžale)  x   

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik (Kamnik) 

 x   

Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica (Cerknica) 

x x x  

Knjižnica Logatec (Logatec)  x   

Knjižnica Medvode (Medvode)    x 

Knjižnica Litija (Litija)  x   

Mestna knjižnica Grosuplje 
(Grosuplje) 

 x   

Mestna knjižnica Ljubljana 
(Ljubljana) 

   x 

 
5 knjižnic od 9 domoznansko gradivo obdeluje le na oddelku obdelave, 1 na domoznanskem 
oddelku in oddelku obdelave, 1 na domoznanskem oddelku, oddelku obdelave ter v okviru 
drugih oddelkov, 2 knjižnici od 9 pa sta navedli, da imata obdelavo domoznanskega gradiva 
urejeno drugače. Knjižnica Medvode ima en sam prostor, v katerem poteka vse 
administrativno in strokovno delo (administracija, obdelava,...). V Mestni knjižnici Ljubljana pa 



 

je organiziran specializiran Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke - 
Slovanska knjižnica, ki prevzema tudi naloge obdelave domoznanskega gradiva. 

 
2.4 DODELJEVANJE ENOTNO DOGOVORJENE OZNAKE «DOM« 

DOMOZNANSKEMU GRADIVU 
 
Ime knjižnice Enotno dogovorjena oznaka DOM 

se dodeljuje 

da ne da, vendar 
tudi druge 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika)  x  

Knjižnica Domžale (Domžale) x   

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Kamnik)  x  

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica)   x 

Knjižnica Logatec (Logatec) x   

Knjižnica Medvode (Medvode)  x  

Knjižnica Litija (Litija)  x  

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) x   

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana)   x 

 
Enotno dogovorjeno oznako »dom« domoznanskemu gradivu v vzajemnem bibliografskem 
sistemu v podpolju 992b dodeljuje le 5 knjižnic na območju, od tega 2 knjižnici poleg enotne 
oznake »dom« domoznanskemu gradivu dodeljujeta še druge oznake. Tako kar 4 knjižnice 
enotno dogovorjene oznake »dom« ne dodeljujejo, temveč za označevanje domoznanskega 
gradiva uporabljajo svoje interne oznake, navedene v spodnji preglednici.  

 
2.5 DEJAVNOSTI ZA PREDSTAVITEV ZBIRKE DOMOZNANSKEGA GRADIVA IN 

DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI  
 Ime kraja 

 Vrhnika Domžale Kamnik Cerknica Logatec Medvode Litija Grosuplje Ljubljana 

organizacija 
domoznanskih 
prireditev 
(domoznanskih 
pogovorov, 
literarnih večerov 
ipd.) 

x x x x x x x x X 

domoznanska 
bibliopedagoška 
dejavnost 

x x x x x x x x X 

domoznanske   x x    x  

Knjižnica Druge oznake v podpolju 992b 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika V podpolje 996r vpišemo oznako »dom« (leto). 

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik 

Ker je domoznansko gradivo postavljeno v posebni zbirki, to označimo v 
signaturi z interno oznako DO. 

Knjižnica Medvode 

Enotno dogovorjeno oznako »dom« smo uporabljali do 1. 4. 2009, ko smo se 
kot knjižnica izločili iz Mestne knjižnice Ljubljana in postali samostojni javni 
zavod. Da bi ločili dotedanje in naše nove domoznanske zapise, smo se 
odločili za oznako DGM. 

Knjižnica Litija 
Ker za ta dogovor nismo vedeli. pri obdelavi gradiva pa že v signaturi 
označimo domoznansko gradivo. 



 

dejavnosti za 
uporabnike s 
posebnimi 
potrebami 

razstavna dejavnost 
(priprava 
domoznanskih 
razstav) 

x x x x x x x x X 

publicistična 
dejavnost 

x  x x x  x x X 

priprava biografskih 
gesel za biografski 
leksikon v 
elektronski obliki 

  x x   x   

digitalizacija x x x x x x x x x 

objava 
domoznanskih 
vsebin na različnih 
portalih 

x x x x x x x x X 

izdelovanje 
bibliografij 

x  x x   x x X 

seznanjanje 
uporabnikov z 
drugimi 
domoznanskimi 
zbirkami na 
območju 

x x x x x x x x X 

pomoč drugim 
knjižnicam pri 
razreševanju 
identitete lokalnih 
avtorjev 

x x x x x x x x x 

drugo          

 

2.6 IZDELOVANJE BIBLIOGRAFIJ 
Ime knjižnice Bibliografije se izdelujejo 

 v tiskani obliki v elektronski obliki se ne izdelujejo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

x   

Knjižnica Domžale (Domžale)   x 

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik (Kamnik) 

x x  

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
(Cerknica) 

x x  

Knjižnica Logatec (Logatec)   x 

Knjižnica Medvode (Medvode)   x 

Knjižnica Litija (Litija) x   

Mestna knjižnica Grosuplje 
(Grosuplje) 

x   

Mestna knjižnica Ljubljana 
(Ljubljana) 

 x  

 
Bibliografije izdeluje 6 od 9 knjižnic, in sicer 3 samo v tiskani obliki, 1 samo v elektronski obliki, 
2 knjižnici pa izdelujeta bibliografije v obeh oblikah. 3 knjižnice bibliografij sploh ne izdelujejo. 



 

Kot razlog za to vse 3 navajajo, da niso zaznali potrebe po izdelovanju bibliografij, 2 pa navajata 
tudi kadrovske težave. 
 

2.7 PROMOCIJA DOMOZNANSKIH VSEBIN 

 
Domoznanske vsebine promovirajo vse knjižnice območja. 
 
2.7.1 Medijske poti za promocijo domoznanskih vsebin 
 
Ime knjižnice Promocija domoznanskih vsebin 

 spletne 
strani, 
portali 

socialna 
omrežja 

promocij
ski 
material 

tiskani 
mediji 

radio TV drugo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

x x x x x   

Knjižnica Domžale (Domžale) x x x x    

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik (Kamnik) 

x x x x    

Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica (Cerknica) 

x x x x x x  

Knjižnica Logatec (Logatec) x x x x x   

Knjižnica Medvode 
(Medvode) 

x x  x x x  

Knjižnica Litija (Litija) x x x x  x  

Mestna knjižnica Grosuplje 
(Grosuplje) 

x x x x x x  

Mestna knjižnica Ljubljana 
(Ljubljana) 

x x x x x x  

 
Najbolj pogoste medijske poti, ki jih knjižnice območja uporabljajo, so spletne strani in portali, 
socialna omrežja ter tiskani mediji, sledi promocijski material, nato pa radio in TV. 
 
2.7.1.1 Družbena omrežja za promocijo domoznanskih vsebin 
 
Ime knjižnice Družbena omrežja za promocijo 

 Facebook Pinterest YouTube Instagram Snapchat Drugo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

x  x    

Knjižnica Domžale (Domžale) x      

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik (Kamnik) 

x     x 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica x  x    



 

(Cerknica) 

Knjižnica Logatec (Logatec) x      

Knjižnica Medvode (Medvode) x      

Knjižnica Litija (Litija) x  x    

Mestna knjižnica Grosuplje 
(Grosuplje) 

x      

Mestna knjižnica Ljubljana 
(Ljubljana) 

x  x x  x 

 
Vse knjižnice območja (9) uporabljajo Facebook, 4 uporabljajo YouTube, 1 Instagram, 2 pa sta 
označili možnost Drugo (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik ter Mestna knjižnica Ljubljana 
uporabljata tudi Twitter). 
 

2.8 NAČRTI NA PODROČJU UREDITVE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI V 
NASLEDNJEM TRILETNEM OBDOBJU 

 
Ime knjižnice Načrti glede ureditve domoznanske dejavnosti 

 oblikovanje 
domoznanske 

zbirke 

oblikovanje 
samostojnega 
domoznanske
ga oddelka 

poudarek 
na 
ustreznem 
varovanju in 
zaščiti 
gradiva 
(skladno z 
načeli IFLA) 

zaposlitev 
strokovnega 
delavca za 

domoznanst
vo 

drugo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

  x   

Knjižnica Domžale (Domžale) x  x   

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik (Kamnik) 

    x 

Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica (Cerknica) 

    x 

Knjižnica Logatec (Logatec) x x x   

Knjižnica Medvode 
(Medvode) 

x    x 

Knjižnica Litija (Litija)     x 

Mestna knjižnica Grosuplje 
(Grosuplje) 

   x x 

Mestna knjižnica Ljubljana 
(Ljubljana) 

  x  x 

 
Na vprašanje o načrtih na področju ureditve domoznanske dejavnosti v naslednjem triletnem 
obdobju je odgovorilo vseh 9 knjižnic. Izmed navedenih predlogov knjižnice v največji meri 
načrtujejo poudarek na ustreznem varovanju in zaščiti gradiva (skladno z načeli IFLA) (4 
knjižnice) ter oblikovanje domoznanske zbirke (3 knjižnice). Oblikovanje samostojnega 
domoznanskega oddelka načrtuje 1 knjižnica (Knjižnica Logatec),prav tako zaposlitev 
strokovnega delavca za domoznanstvo (Mestna knjižnica Grosuplje). 
Kaj splošne knjižnice še načrtujejo na področju ureditve domoznanske dejavnosti v naslednjem 
triletnem obdobju, so navedle pod možnost “drugo”. 
 
 
 



 

 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica je navedla drugo, a ni specificirala, kaj naj bi ta opcija pri njih 
zajemala. 
 

2.9 SODELOVANJE, ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE STROKOVNEGA DELA Z 
DRUGIMI SORODNIMI USTANOVAMI 

 
Strokovno delo s 
sorodnimi 
ustanovami 

Ime kraja 
Vrhnika Domžale Kamnik Cerknica Logatec Medvode Litija Grosuplje Ljubljana 

z muzeji x x x x x  x x x 

z arhivi x   x   x x x 

z galerijami    x      

z drugimi 
knjižnicami 

x x x x  x x  x 

Z osnovnimi šolami x x x x x x x   

s srednjimi šolami    x   x  x 

z višjimi, visokimi 
šolami 

   x      

z društvi, zavodi, 
združenji, lokalnimi 
skupnostmi 

x x x x x x x x x 

drugo          

 

Splošne knjižnice Osrednjeslovenskega območja se pri svojem delu v največji meri povezujejo z 
društvi, zavodi, združenji in lokalnimi skupnostmi (vseh 9 knjižnic). Sledi sodelovanje z muzeji 
(8 knjižnic), z drugimi knjižnicami (7 knjižnic) in osnovnimi šolami (7 knjižnic). V manjši meri 
sodelujejo z arhivi (5 knjižnic), s srednjimi šolami (3 knjižnice), z galerijami (1 knjižnica) ter 
višjimi in visokimi šolami (1 knjižnica). 
Opozoriti je potrebno, da Knjižnica Logatec v tabeli ni označila sodelovanja z višjimi in visokimi 
šolami, vendar tovrstno sodelovanje navaja v naslednji točki (sodelovanje z 
Naravoslovnotehniško fakulteto pri simpoziju o dr. Andreju Gosarju). 
 

Knjižnica 
Načrti na področju ureditve domoznanske dejavnosti v 

naslednjem triletnem obdobju 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik Ureditev zbirke drobnega tiska. 

Knjižnica Medvode 
Nadaljevanje dosedanjega načina dela, prizadevanje za 
nadgradnjo knjižnice in s tem pridobitve novih 
prostorov, tudi domoznanskega kotička. 

Knjižnica Litija 
Širitev dostopnosti - digitalizacija, on line dostopi do 
nekaterih zbranih vsebin (objava na Kamri ...) 

Mestna knjižnica Grosuplje 
Dopolnjevanje in urejanje domoznanske zbirke, 
elektronski biografski leksikon. 

Mestna knjižnica Ljubljana 
Razvoj dejavnosti katalogizacije domoznanskih tematik 
ter prenova domoznanske spletne strani in spletne 
bibliografije. 



 

2.10 PRIPRAVA VSAJ 1 DOMOZNANSKEGA PROJEKTA LETNO V SODELOVANJU Z 
DRUGIMI SORODNIMI USTANOVAMI 

 

 
Domoznanskih projektov v sodelovanju z drugimi sorodnimi ustanovami na letni ravni ne 
pripravljata Knjižnica Medvode ter Mestna knjižnica Grosuplje. 
S katerimi ustanovami in na katerem področju sodelujejo knjižnice, prikazuje spodnja 
preglednica. 
 

 

Knjižnica Sodelovanje z ustanovami pri domoznanskih projektih 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
Muzejsko društvo Vrhnika - razstave, Muzej usnjarstva Šoštanja - 
sodelovanje na simpoziju, ZVKD - DEKD in TKD - dogodek, letos 
gostili regijsko srečanje. 

Knjižnica Domžale 
Društva (organizacija domoznanskih prireditev), Osnovne šole 
(domoznanska bibliopedagoška dejavnost). 

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik 

Kulturno društvo Motnik - Križnikov pravljični festival, 
medobčinski muzej Kamnik - gradivo za kamniško -komendski 
biografski leksikon, ZRC SAZU inštitut za slovensko narodopisje - 
priprava Križnikovih pravljic za objavo. 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
Leto 2017 - Fran Gerbič, OŠ na ožjem notranjskem, Notranjski 
regijski park, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Etnografski muzej, NUK 
... 

Knjižnica Logatec 

DEKD (v sodelovanju z osnovnimi šolami); zbiranje spominov 
(Europeana, Območna služba Mestna knjižnica Ljubljana); simpozij 
o dr. Andreju Gosarju (ZRC SAZU, Občina Logatec, Mohorjeva 
družba, Naravoslovnotehniška fakulteta); snemanje 
dokumentarnega filma o dr. Andreju Gosarju (RTV, Občina 
Logatec), digitalizacija občinskih zbornikov (veliko različnih 
društev, območna služba MKL) etc. 

Knjižnica Medvode  

Knjižnica Litija 
Z javnim zavodom Bogenšperk in Mestnim muzejem Litija - na 
področju različnih obletnic dogodkov in znanih osebnosti. 

Mestna knjižnica Grosuplje  

Mestna knjižnica Ljubljana 

Univerza za tretje življenjsko obdobje, različni muzeji in društva, 
arhiv RTV SLO, arhiv RS. Čez več let poteka cikel Ljubljana v 
gibljivih slikah, kjer nam partnerji prispevajo filmske posnetke. 
predvsem sodelujemo na področju razstavne in prireditvene 
dejavnosti. Glede pridobivanja domoznanskih vsebin smo napeljali 
povezave s številnimi ustanovami, ki nam redno pošiljajo v dar po 
en izvod svojih publikacij. 



 

Knjižnica Medvode in Mestna knjižnica Grosuplje na podvprašanje o ustanovah, s katerimi 
sodelujeta, nista odgovorili. 
 

3 OBSEG IN IZBOR STROKOVNO UREJENEGA KNJIŽNIČNEGA DOMOZNANSKEGA 
GRADIVA 

3.1 OBSEG INVENTARIZIRANEGA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 
 
Preglednica prikazuje skupni obseg inventariziranega domoznanskega gradiva na dan 31. 12. 
2016 v knjižnicah Osrednjeslovenskega območja. 
 
Domoznansko gradivo Obseg 

 Osrednje knjižnice Krajevne knjižnice 

število naslovov 20.587 7.532 

- od tega primarno domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

191 210 

število inventarnih enot 24.300 12.623 

- od tega primarno domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

579 245 

 
Poglavje o obsegu inventariziranega domoznanskega gradiva na dan 31. 12. 2016 je izpolnilo 
vseh 9 knjižnic območja, vendar le za število naslovov in število inventarnih enot. Glede na 
izpolnjene podatke primarno domoznansko gradivo ločuje le Knjižnica Logatec. Podatke o 
številu naslovov, kot tudi inventarnih enot v KK je vneslo vseh 9 knjižnic, 2 od tega sta navedli, 
da nimajo zaloge (Knjižnica Medvode in Knjižnica Litija). 
 

3.2 PRIRAST DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 2016 
 
Domoznansko gradivo Prirast domoznanskega gradiva 

 Osrednje knjižnice Krajevne knjižnice 

število naslovov 1018 135 

od tega primarno domoznansko gradivo (če se ločuje) 12 13 

število inventarnih enot 1164 151 

od tega primarno domoznansko gradivo (če se ločuje) 24 14 

 
Knjižnice osrednjeslovenskega območja so posredovale podatke le za število naslovov in število 
inventarnih enot. Primarno domoznansko gradivo ločuje le Knjižnica Logatec. Pri podatkih o 
številu naslovov kot tudi inventarnih enot sta za KK dve knjižnici (Knjižnica Medvode in 
Knjižnica Litija)navedli, da nimata zaloge. 

 
3.3 PRIRAST DOMOZNANSKEGA GRADIVA GLEDE NA NAČIN PRIDOBIVANJA V 

OBDOBJU OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2016 (ŠTEVILO) 
 
Način pridobivanja OK KK 

 naslovi Inventarne 
enote 

naslovi Inventarne 
enote 

nakup 402 462 34 35 

obvezni izvod 70 72 0 0 

dar 550 585 101 116 

zamena 0 0 0 0 

lastna izdaja 136 30 47 58 

Skupaj 1158 1149 182 209 



 

 
Največ domoznanskega gradiva so knjižnice Osrednjeslovenskega območja prejele iz darov in 
nakupa. 
 

3.4 ZBIRKA KNJIŽNEGA GRADIVA NA DAN 31. 12. 2016 IN PRIRAST V OBDOBJU 1. 
1. DO 31. 12. 2016 (OSREDNJE IN KRAJEVNE KNJIŽNICE SKUPAJ) GLEDE NA 
VRSTO DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

 
Vrsta 
domoznanskega 
gradiva 

Št. naslovov v 
zbirki 

Prirast Št. 
inventarnih 
enot v zbirki 

Prirast Št. enot, ki še 
niso 

računalniško 
obdelane 
(ocena) 

knjige 16.736 744 29.586 1.409 322 

starejše dragoceno 
gradivo 

2.186 27 2.523 30 211 

- od tega antikvarno 
   gradivo 

120 1 214 1 221 

- od tega inkunabule 0 0 0 0 0 

siva literatura 1.048 27 113 6 1.013 

drugo 2.309 33 0 0 2.423 

Skupaj 22.399 832 3.2436 1.446 4.200 

 
Podatke za knjige je posredovalo 8 od 9 knjižnic Osrednjeslovenskega območja (Knjižnica 
Logatec je vrstico pustila prazno). Knjižnice so na dan 31. 12. 2016 imele v svojih 
domoznanskih zbirkah 16.736 naslovov knjig ter 29.586 inventarnih enot. Skupni prirast št. 
naslovov v zbirki je 744, št. inventarnih enot v zbirki pa 1.409. Knjižnice so v letu 2016 imele 
322 enot računalniško neobdelanega gradiva. 
 
Za starejše dragoceno gradivo podatka 2.186 št. naslovov v zbirki ter 2.523 inventarnih enot 
zajemata podatke 3 knjižnic območja (Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnice Franceta 
Balantiča Kamnik ter Mestne knjižnice Ljubljana), 5 knjižnic je navedlo, da ni zaloge, 1 pa na 
vprašanje ni odgovorila (Knjižnica Domžale). Prirast 27 naslovov v zbirki ter 30 inventarnih enot 
zajema podatke le 1 knjižnice (Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica), saj je 7 knjižnic odgovorilo, 
da ni zaloge, 1 pa na vprašanje ni odgovorila (Knjižnica Domžale). 22 enot računalniško 
neobdelanega starejšega dragocenega gradiva je navedla le 1 knjižnica (Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik).  
 
Podatki o št. naslovov in inventarnih enot antikvarnega gradiva zajemajo podatke 3 knjižnic 
območja (Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik ter Mestne 
knjižnice Ljubljana), ostale knjižnice so navedle, da ni zaloge, razen 1, ki na vprašanje ni 
odgovorila (Knjižnica Domžale). Podatki o prirastu zajemajo podatke 1 knjižnice (Knjižnice 
Jožeta Udoviča Cerknica). Po podatkih sodeč knjižnice območja v svoji zbirki ne hranijo 
inkunabul. 
 
Sivo literaturo po podatkih hranijo le 3 knjižnice (Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik in Knjižnica Medvode).  
 



 

3.5 ZBIRKA SERIJSKIH PUBLIKACIJ IN ČLANKOV NA DAN 31. 12. 2016 IN PRIRAST V 
OBDOBJU OD 1.1. DO 31. 12. 2016 (OSREDNJE IN KRAJEVNE KNJIŽNICE 
SKUPAJ) GLEDE NA VRSTO DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

 
Vrsta 

domoznanskega 
gradiva 

Število 
naslovov v 

zbirki 

Prirast Število 
inventarnih 
enot v zbirki 

prirast Število enot, ki 
še niso 

računalniško 
obdelane 
(ocena) 

periodične 
publikacije 

652 114 4.387 230 175 

članki 17.419 675 3.586 1.398 7.412 

drugo 28 0 0 0 0 

Skupaj 18.099 789 7.973 1.628 7.587 

 
Pri periodičnih publikacijah število naslovov v zbirki (652) zajema podatke 8 knjižnic od 9, 1 
knjižnica pa ni odgovorila (Knjižnica Logatec). Prirast (114) prikazuje podatke 6 knjižnic, 2 
knjižnici sta navedli, da nimata zaloge (Knjižnica Litija in Knjižnica Medvode), 1 pa ni odgovorila 
(Knjižnica Logatec). Število inventarnih enot v zbirki (4.387) prikazuje podatke 8 knjižnic, 1 
knjižnica pa ni odgovorila (Knjižnica Logatec). Prirast inventarnih enot prikazuje podatke 6 
knjižnic, 2 knjižnici sta navedli, da ni zaloge (Knjižnica Litija in Knjižnica Medvode), 1 pa ni 
odgovorila (Knjižnica Logatec). Oceno števila enot, ki še niso računalniško obdelane (175) so 
navedle 4 knjižnice, 3 so navedle, da ni zaloge (Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Litija in 
Mestna knjižnica Ljubljana), 2 pa nista odgovorili (Knjižnica Logatec in Knjižnica Domžale). 
 
Število naslovov člankov v zbirki (17.419) zajema podatke 7 knjižnic, saj je 1 knjižnica navedla, 
da nimajo zaloge (Knjižnica Litija), 1 pa na vprašanje ni odgovorila (Knjižnica Logatec). Pri 
prirastu števila naslov (675) preglednica prikazuje prirast 5 knjižnic. 3 knjižnice so navedle, da 
ni zaloge (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija in mestna knjižnica Ljubljana), 1 
pa ni odgovorila (Knjižnica Logatec). Število inventarnih enot (3.586) zajema podatke 3 knjižnic, 
saj sta 2 knjižnici odgovorili, da ni podatka (Mestna knjižnica Ljubljana in Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika), 2 da ni zaloge (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Knjižnica Litija), 2 knjižnici pa 
nista podali odgovora (Knjižnica Logatec in Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica). Pri prirastu 
inventarnih enot (1.398) sta 2 knjižnici navedli, da ni zaloge (Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik in Knjižnica Litija), 2 knjižnici pa nista odgovorili (Knjižnica Logatec in Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica). Tako je v tabeli le prikaz prirasta 5 knjižnic. Podatek o oceni števila enot, ki 
še niso računalniško obdelane (7.412), zajema podatke 5 knjižnic, 1 je navedla, da ni podatka 
(Mestna knjižnica Grosuplje), 1 nima zaloge (Mestna knjižnica Ljubljana), 2 pa nista odgovorili 
(Knjižnica Logatec in Knjižnica Domžale).  
 
Pod drugo je le ena knjižnica navedla število naslovov v zbirki (28, Mestna knjižnica Ljubljana), 
4 da ni zaloge (Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija 
in Knjižnica Medvode), 3 knjižnice pa niso odgovorile (Knjižnica Logatec, Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica in Cankarjeva knjižnica Vrhnika). Vse ostale rubrike je izpolnilo 5 knjižnic 
(Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija, Mestna 
knjižnica Ljubljana in Knjižnica Medvode), in sicer je pri prirastu števila naslov, številu 
inventarnih enot v zbirki in prirastu inventarnih enot vseh 5 knjižnic navedlo, da ni zaloge. 
Glede enot, ki še niso računalniško obdelane, je 5 knjižnic navedlo, da nimajo zaloge, 4 pa niso 
odgovorile (Knjižnica Logatec, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Domžale in 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika). 



 

3.6 ZBIRKA NEKNJIŽNEGA GRADIVA 
 
Vrsta 
domoznanskega 
gradiva 

Število 
naslovov v 

zbirki 

Prirast Število 
inventarnih 
enot v zbirki 

Prirast Število enot, ki še 
niso računalniško 
obdelane (ocena) 

rokopisi 13 1 14 1 100 

zapuščine 
(korpusi) 

0 0 0 0 8 

slikovno gradivo 4.019 130 2.337 132 4.085 

glasbeni tiski 101 6 118 6 0 

kartografsko 
gradivo 

149 4 209 9 5 

videoposnetki 1.033 70 1.330 71 120 

zvočni posnetki 224 9 274 11 1 

večvrstno gradivo 8 1 9 1 10 

elektronski viri 68 1 72 1 0 

drobni tiski 485 0 679 0 4.934 

mikrofilmi 49 0 902 0 0 

drugo 42 1 103 2 0 

Skupaj 6.191 223 6.047 234 9.263 

 

3.7 DODATNA POJASNITEV PRIRASTA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 
 
Prirast domoznanskega gradiva v posamezni knjižnici so lahko respondenti pojasnili v obliki 
odprtega vprašanja. Odgovorile so 4 knjižnice: od tega sta dve navedli, da prirasta 
domoznanskega gradiva ne želita dodatno pojasniti, ena pa je označila z znakom (-), kar lahko 
razumemo, da dodatnih pojasnil glede prirasta domoznanskega gradiva ne želijo podati. Edini 
preostali odgovor je podan v spodnji preglednici. 

 

4 ŠTEVILO IN USPOSOBLJENOST STROKOVNEGA KADRA V DOMOZNANSTVU 
4.1 STROKOVNI DELAVCI, KI SKRBIJO ZA DOMOZNANSKO DEJAVNOST 
 
Ime knjižnice Strokovni delavci 

 Število EPZ - število 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika) 4 1 

Knjižnica Domžale (Domžale) 1 0,70 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Kamnik) 2 0,20 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica) 1 0,35 

Knjižnica Pojasnila o prirastu domoznanskega gradiva 

Knjižnica Logatec 

 Zapuščine (korpusi) - v knjižnici hranimo tri zapuščine - dr. Andreja Gosarja, 
Ivana Albrehta in Andreja Žigona. Vse zapuščine vsebujejo rokopise, a nič od tega 
ni računalniško obdelano, tudi najverjetneje v nadaljnje ne bo. neobdelanega 
slikovnega gradiva imamo ogromno v zapuščini Andreja Žigona, ki se je ukvarjal s 
fotografijo, poleg tega imamo računalniško neobdelano tudi zbirko starih 
razglednic. 



 

Knjižnica Logatec (Logatec) 2 0,10 

Knjižnica Medvode (Medvode) 1 0,55 

Knjižnica Litija (Litija) 4 1 

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) 2 0,10 

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana) 5 5 

Skupaj 22 9 

 
Na Osrednjeslovenskem območju je zaposlenih 22 strokovnih delavcev, ki skrbijo za 
domoznansko dejavnost. Največ knjižnic ima zaposlenega po enega (3) ali dva (3) strokovna 
delavca, ki skrbita za domoznansko dejavnost, dve knjižnici imata zaposlene štiri, ena pa pet 
strokovnih delavcev. Glede na EPZ imajo OK osrednjeslovenskega območja večinoma manj kot 
enega strokovnega delavca na posamezno knjižnico, v dveh knjižnicah enega, OOK pa 5 
strokovnih delavcev. 
 

4.2 STOPNJA FORMALNE IZOBRAZBE 
 
Stopnja izobrazbe Število 

strokovnih 
delavcev 

Število s 
strokovnim 

izpitom 

srednješolska izobrazba - raven 3, 4 in 5 1 1 

višješolski programi do 1994 višješolski strokovni programi - 
raven 6/1 

5 4 

specializacija po visokošolskih strokovnih programih, 
univerzitetna izobrazba, magisteriji stroke (ZA imenom, 2. 
bolonjska stopnja) - raven 7 

14 14 

specializacija po univerzitetnih programih, magisteriji 
znanosti (PRED imenom) - raven 8/1: 

2 2 

 
1 oseba z izobrazbo 6/1 nima opravljenega strokovnega izpita, pri čemer se predvideva, da gre 
morda za novo zaposlitev, za kar pa velja, da se mora opraviti v roku 2 let (69. člen ZKnj-1). 

 
4.3 USPOSOBLJEN KADER Z DOVOLJENJI/POOBLASTILI ZA KREIRANJE 

BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV 
 
Knjižnica ima usposobljen 
kader 

Ime kraja 
Vrhnik

a 
Domžale Kamni

k 
Cerknica Logate

c 
Medvod

e 
Litij

a 
Grosuplj

e 
Ljublja

na 

z dovoljenjem A - 
pooblastila za vzajemno 
katalogizacijo 
monografskih publikacij 
(knjig) ter za kreiranje 
zbirnih zapisov za 
izvedena dela 

x x x x x x x x x 

z dovoljenjem B - 
pooblastila za vzajemno 
katalogizacijo sestavnih 
delov in kontinuiranih 
virov 

x x x x x x   x 

z dovoljenjem C - 
pooblastila za vzajemno 
katalogizacijo neknjižnega 
gradiva 

x x x x  x x  x 

z dovoljenjem D -         x 



 

pooblastila za vzajemno 
katalogizacijo 
antikvarnega gradiva 

Z dovoljenjem za 
redakcijo zapisov v 
normativni bazi podatkov 
CONOR 

 x x   x   x 

 
Na vprašanje o usposobljenem kadru z dovoljenji/pooblastili za kreiranje bibliografskih zapisov 
v sistemu COBISS je odgovorilo vseh 9 knjižnic. Vse knjižnice imajo dovoljenje A (9), večina jih 
ima tudi dovoljenje B (7) in C (7), nekoliko manj knjižnic ima dovoljenje za redakcijo zapisov v 
normativni bazi podatkov CONOR (4), le 1 pa ima dovoljenje D. Zaskrbljujoče je dejstvo, da kar 
dve knjižnici (Knjižnica Litija in Mestna knjižnica Grosuplje) nimata dovoljenja B, torej 
pooblastila za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov in kontinuiranih virov, ter da ima ena od 
knjižnic na območju (Mestna knjižnica Grosuplje) le dovoljenje A ter nobenega drugega. 
Sklepamo lahko, da je Mestna knjižnica Grosuplje zaznala potrebo po kadru z dodatnimi 
dovoljenji, saj je v vprašalniku pod točko 2. 8 navedla, da ima v naslednjih treh letih namen 
zaposliti strokovnega delavca za izvajanje domoznanske dejavnosti. 
 
4.3.1 Število vseh zaposlenih s posameznimi dovoljenji 
 
Kader z 
dovoljenji/poobla
stili 

Ime kraja 
Vrhnik
a 

Domžal
e 

Kamni
k 

Cerknic
a 

Logate
c 

Medvod
e 

Litij
a 

Grosuplj
e 

Ljubljan
a 

 

Število 
Skup
aj 

z dovoljenjem A -  3 6 3 4 3 3 1 1 21 45 

z dovoljenjem B1 - 
pooblastila za 
vzajemno 
katalogizacijo 
sestavnih delov 

3 2 2 3 3 3 0 0 13 29 

 z dovoljenjem B2 - 
pooblastila za 
vzajemno 
katalogizacijo 
kontinuiranih virov 

3 1 1 1 0 1 0 0 7 14 

 z dovoljenjem SER 
- pooblastila za 
vzajemno 
katalogizacijo 
serijskih publikacij 

3 0 1 1 0 0 0 0 - 5 

Z dovoljenjem C 3 3 2 3 0 2 1 0 13 27 

Z dovoljenjem D 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

z dovoljenjem za 
redakcijo zapisov 
normativni bazi 
podatkov CONOR 

0 3 1 0 0 0 0 0 10 14 

 



 

4.4 UDELEŽBA ZAPOSLENIH, KI SE UKVARJAJO Z DOMOZNANSKO DEJAVNOSTJO, 
NA RAZLIČNIH STROKOVNIH USPOSABLJANJIH 

 

 
Vse knjižnice so odgovorile, da se zaposleni, ki se ukvarjajo z domoznansko 
dejavnostjo, udeležujejo različnih strokovnih usposabljanj. 
 
4.4.1 Strokovna usposabljanja, ki se jih udeležujejo zaposleni  
 
Ime knjižnice Strokovna usposabljanja zaposlenih 

tečaji  predavanja delavnice seminarji kongresi izobraževanje 
v tujini 

drugo 

Cankarjeva 
knjižnica 
Vrhnika 
(Vrhnika) 

x x   x   

Knjižnica 
Domžale 
(Domžale) 

 x x     

Knjižnica 
Franceta 
Balantiča 
Kamnik 
(Kamnik) 

x x   x   

Knjižnica Jožeta 
Udoviča 
Cerknica 
(Cerknica) 

 x x x    

Knjižnica 
Logatec 
(Logatec) 

x x x x    

Knjižnica 
Medvode 
(Medvode) 

      x 

 Litija (Litija)  x  x    

Mestna knjižnica 
Grosuplje 
(Grosuplje) 

x x x x x   

Mestna knjižnica 
Ljubljana 
(Ljubljana) 

x x x x x x x 

 



 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice, se največ zaposlenih, ki se ukvarjajo z 
domoznansko dejavnostjo, udeležuje predavanj (odgovorilo 8 knjižnic od 9), potem 
tečajev (odgovorilo 5 knjižnic od 9), delavnic (odgovorilo 5 knjižnic od 9) in seminarjev 
(odgovorilo 5 knjižnic od 9), nekoliko manj kongresov (odgovorile 4 knjižnice od 9), 
najmanj pa je izobraževanja v tujini (odgovorile le 1 knjižnica – OOK). Možnost “drugo” 
sta izbrali 2 knjižnici, le 1 pa je tudi navedla usposabljanja, ki se jih poleg naštetih 
zaposleni še udeležujejo. Slednja je navedla vsakoletno udeležbo na Festivalu 
domoznanstva: Domfestu, kjer gre za napako, saj Domfest poteka na dve leti.  
 
4.4.2 Število oseb, zaposlenih v domoznanski dejavnosti, ki so se usposabljale v obdobju 

2014 – 2016 (strokovno, širše knjižničarsko …) 
 
Ime knjižnice  Usposabljanja v obdobju 2014 – 2016 

(število oseb) 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika) 4 

Knjižnica Domžale (Domžale) 1 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Kamnik) 2 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica) 3 

Knjižnica Logatec (Logatec) 2 

Knjižnica Medvode (Medvode) 0 

Knjižnica Litija (Litija) 4 

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) 2 

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana) 3 

Skupaj 21 

 
Na vprašanje o usposabljanju v obdobju 2014 - 2016 je odgovorilo vseh 9 knjižnic. Izmed 
zaposlenih v domoznanski dejavnosti sta se v obdobju 2014 - 2016 v največji meri iz 
posamezne knjižnice usposabljali 2 osebi (navedle 3 knjižnice), čemur sledi usposabljanje 3 in 4 
oseb (navedli po 2 knjižnici). Ena knjižnica je navedla, da se je v tem obdobju usposabljala 1 
oseba, ena knjižnica pa, da se v tem obdobju ni usposabljala nobena oseba, zaposlena v 
domoznanski dejavnosti. Naknadno smo ugotovili, da omenjena knjižnica ni tolmačila udeležbe 
na Domfestu kot vrsto usposabljanja, tako da se je v resnici pri njih v tem obdobju usposabljala 
1 oseba, zaposlena v domoznanski dejavnosti. 

 

5 PROSTOR IN OPREMA ZA DOMOZNANSKO GRADIVO 
5.1 KNJIŽNICA IMA SAMOSTOJNI DOMOZNANSKI ODDELEK 
 

 
 
 



 

Ime knjižnice Domoznanski oddelek 

Leto ustanovitve Površina (m
2
) 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika) 2014 70 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica) 1992 50 

Knjižnica Litija (Litija) 1992 30 

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) 2007 46 

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana) 2008 600 

 
Domoznanskega oddelka nimajo: Knjižnica Domžale, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 
Knjižnica Logatec in Knjižnica Medvode. 
V Mestni knjižnici Ljubljana je organiziran specializiran Center za domoznanstvo in specialne 
humanistične zbirke- Slovanska knjižnica. Že leta 1993 pa je Knjižnica Prežihov Voranc, ena 
izmed predhodnic Mestne knjižnice Ljubljana, takrat še kot samostojna knjižnica ustanovila 
domoznanski oddelek, kjer je bil leta 2007 en polno zaposlen bibliotekar. 
Vseh 5 knjižnic (1 OOK in 4 OK), ki imajo domoznanski oddelek, je tudi navedlo površino (m2) 
in leto ustanovitve oddelka. Na podlagi zgornje preglednice, v kateri so zbrani podatki iz 
vprašalnika, ima največjo površino (600 m2) domoznanski oddelek v Mestni knjižnici Ljubljana, 
najmanjšo (30 m2) pa Knjižnica Litija. V OK ima največjo površino domoznanski oddelek v 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika (70 m2), najmanjšo pa, kot zapisano že zgoraj, oddelek v Knjižnici 
Litija (30 m2). 
Najstarejša domoznanska oddelka (ustanovljena leta 1992) v osrednjeslovenskih splošnih 
knjižnicah imata Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica in Knjižnica Litija, najmlajši (iz leta 2014) pa 
je v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki.  
 

5.2 PROSTORSKA UREDITEV DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OSREDNJI KNJIŽNICI 
 
Ureditev 
domoznanskega 
gradiva v OK 

Ime kraja 
Vrhnika Domžale Kamnik Cerknica Logatec Medvode Litija Grosuplje Ljubljana 

domoznansko gradivo 
ni postavljeno ločeno 
od ostalega 
knjižničnega gradiva 

         

domoznansko gradivo 
je postavljeno deloma 
ločeno, deloma pa 
skupaj z ostalim 
knjižničnim gradivom 

 x   x x   x 

domoznansko gradivo 
je postavljeno ločeno 
od ostalih delov 
knjižnične zbirke, tudi 
če ni organizirano v 
posebno zbirko 

 x x  x     

domoznansko gradivo 
je postavljeno na 
domoznanskem 
oddelku 

x   x   x x x 

domoznansko gradivo 
je organizirano v 
posebne zbirke 

x  x  x   x x 

drugo x         

 



 

Odgovore je podalo vseh 9 splošnih knjižnic na območju. Izmed ponujenih možnosti, med 
katerimi so respondenti lahko izbrali več odgovorov, ima največ knjižnic domoznansko gradivo 
postavljeno na domoznanskem oddelku (5 od 9) ter organizirano v posebne zbirke (5 od 9). 4 
knjižnice imajo domoznansko gradivo postavljeno deloma ločeno, deloma pa skupaj z ostalim 
knjižničnim gradivom, pri 3 knjižnicah pa je domoznansko gradivo postavljeno ločeno od 
ostalih delov knjižnične zbirke, tudi če ni organizirano v posebno zbirko. 
Za nobeno osrednjeslovenskih splošnih knjižnic pa ne velja, da domoznansko gradivo ni 
postavljeno ločeno od ostalega knjižničnega gradiva. 
 

5.3 PROSTORSKA UREDITEV DOMOZNANSKEGA ODDELKA V ORGANIZACIJSKIH 
ENOTAH (KRAJEVNIH KNJIŽNICAH) 

 
Ureditev domoznanskega 
gradiva v KK 

Ime kraja 
Vrhnika Domžale Kamnik Cerknica Logatec Medvode Litija Grosuplje Ljubljana 

domoznansko gradivo ni 
postavljeno ločeno od 
ostalega knjižničnega 
gradiva 

      x   

domoznansko gradivo je 
postavljeno deloma 
ločeno, deloma pa skupaj 
z ostalim knjižničnim 
gradivom 

x x  x     x 

domoznansko gradivo je 
postavljeno ločeno od 
ostalih delov knjižnične 
zbirke, tudi če ni 
organizirano v posebno 
zbirko 

  x  x   x  

domoznansko gradivo je 
postavljeno na 
domoznanskem oddelku 

         

domoznansko gradivo je 
organizirano v posebne 
zbirke 

         

drugo      x   x 

 

Kot v 13. členu določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 
(2003) imajo v svojih krajevnih knjižnicah domoznansko gradivo postavljeno ločeno od ostalih 
delov knjižnične zbirke, tudi če ni organizirano v posebno zbirko, 3 knjižnice (Mestna knjižnica 
Grosuplje, Knjižnica Logatec, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), sicer pa je načeloma v vseh 
organizacijskih enotah domoznansko gradivo postavljeno deloma ločeno, deloma pa skupaj z 
ostalim knjižničnim gradivom (navedle 4 knjižnice od 9). V eni od knjižnic pa v vseh 
organizacijskih enotah ni postavljeno ločeno od ostalega knjižničnega gradiva.  
2 knjižnici sta glede ureditve domoznanskega gradiva v krajevnih knjižnicah pod drugo navedli 
dodatni obrazložitvi in sicer je Knjižnica Medvode navedla, da nima organizacijskih enot 
oziroma KK, MKL pa je navedla, da imajo krajevne knjižnice sprotno – aktualno domoznansko 
gradivo, ki je vezano na lokalno okolje in ga po določenem časovnem obdobju pošljejo v Center 
za domoznanstvo.  
 



 

5.4 OBLIKOVANJE NOVE DOMOZNANSKE ZBIRKE, ODDELKA, POSEBNE ZBIRKE V 
OBDOBJU 2009 – 2016 V KNJIŽNIČNI MREŽI 

 

 
 
V obdobju 2014-2016 ni bilo oblikovanih zbirk oz. oddelka v: Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica, 
Knjižnici Domžale, Knjižnici Litija in Mestni knjižnici Grosuplje.  
Na vprašanje o oblikovanju nove domoznanske zbirke, oddelka, posebne zbirke v obdobju 
2009 – 2016 v knjižnični mreži je odgovorilo vseh 9 splošnih knjižnic z območja, in sicer je bila 
oblikovana v tem obdobju nova domoznanska zbirka, oddelek in/ali posebna zbirka v 6 
knjižnicah, v 4 knjižnicah do oblikovanja še ni prišlo. 
 

 
V obdobju 2009 – 2016 so knjižnice najpogosteje oblikovale nove domoznanske oz. posebne 
zbirke, ena (Cankarjeva knjižnica Vrhnika) pa tudi nov domoznanski oddelek. Izmed navedenih 
novosti je zanimiva zbirka na podlagi donacije (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), kar ima 
dejansko tudi podlago v 14. členu ZKnj-1, da knjižnica prevzema donacije knjižničnega gradiva, 
ki je pomembno po merilih knjižnične stroke. 
 

Knjižnica 
Nova domoznanska zbirka, oddelek, posebna zbirka v 

obdobju 2009-2016 

Mestna knjižnica Ljubljana 
Zbirka Prešerniana (2015), zbirka Franceta Škerla 
(2016), zbirka razglednic (2013-2014). 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik Donacija dr. Nikolaja Sadnikarja, 2012. 

Knjižnica Medvode 

V letu 2012 in 2014 smo v knjižnici postavili dve 
samostojni omari (s prostornino 2,6 kvadratnega 
metra), eno za arhivsko, drugo za domoznansko 
gradivo. del domoznanske zbirke stoji skupaj z ostalim 
gradivom. 

Knjižnica Logatec 
V letu 2016 smo izoblikovali zbirko GOSAR, ki združuje 
vsa dela dr. Andreja Gosarja. 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
 Vrhnika, 2014, knjižnica IUV Vrhnika, 2016, Knjižna 
zbirka čebelarja Jožeta Tršarja.  



 

5.5 DOSTOP DO DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OSREDNJI KNJIŽNICI IN V 
KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (KK) 

 
Dostop do domoznanskega 
gradiva 

Ime kraja 
Vrhnika Domžale Kamnik Cerknic

a 
Logatec Med

vode 
Litija Gros

uplje 
Ljubl
jana 

OK K
K 

OK KK OK KK OK K
K 

OK K
K 

O
K 

K
K 

O
K 

K
K 

O
K 

K
K 

O
K 

K
K 

gradivo je v prostem pristopu    x     x x         

gradivo je delno v prostem 
pristopu 

 x x  x x   x x x  x   x x x 

gradivo je postavljeno v 
skladiščnih prostorih knjižnice 
in strokovno urejeno, da 
omogoča takojšnjo dostopnost 

  x      x x x  x      

gradivo je postavljeno na 
domoznanskem oddelku 

x  x x   x x       x  x x 

drugo                  x 

 
V prostem pristopu v OK ima domoznansko gradivo 1 knjižnica (Knjižnica Logatec), v KK pa 
poleg slednje tudi Knjižnica Domžale. 
 
Delno imajo v prostem pristopu domoznansko gradivo v OK Knjižnica Domžale, Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Litija in Mestna 
knjižnica Ljubljana. Delno v prostem pristopu v KK pa imajo domoznansko gradivo Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica 
Grosuplje in Mestna knjižnica Ljubljana. 
 
V skladiščnih prostorih knjižnice in strokovno urejeno, tako da omogoča takojšnjo dostopnost, 
je gradivo v OK postavljeno v 4 knjižnicah: Knjižnici Domžale, Knjižnici Logatec, Knjižnici 
Medvode in Knjižnici Litija. V KK je domoznansko gradivo postavljeno v skladiščnih prostorih v 
enotah/enoti Knjižnice Logatec. 
 
Na domoznanskem oddelku v OK je domoznansko gradivo postavljeno v 5 knjižnicah: 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika, Knjižnici Domžale, Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica, Mestni 
knjižnici Grosuplje ter Mestni knjižnici Ljubljana. V KK pa imajo domoznansko gradivo na 
domoznanskem oddelku postavljeno Knjižnica Domžale, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica ter 
Mestna knjižnica Ljubljana. Pri tem je treba opozoriti na dejstvo, da je Knjižnica Domžale pod 
točko 5.1 navedla, da nima domoznanskega oddelka. 
 
Knjižnice, ki imajo dostop do domoznanskega gradiva urejeno drugače, so to lahko tudi 
označile, in sicer ima tako v KK Mestna knjižnica Ljubljana. 
 
Število KK, kjer še ni urejen dostop do domoznanskega gradiva, sta navedli dve knjižnici. 
Knjižnica Domžale je navedla, da gradivo še ni delno v prostem pristopu v 4 KK, da gradivo še ni 
postavljeno v skladiščnih prostorih knjižnice in strokovno urejeno, da omogoča takojšnjo 
dostopnost v 4 KK ter da gradivo še ni postavljeno na domoznanskem oddelku v 2 KK. Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik pa je navedla, da gradivo še ni delno v prostem pristopu v 3 KK. 
 



 

5.6 IZPOSOJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 2016 
 
Ime knjižnice Izposoja domoznanskega gradiva na dom 

da število izposoj ne 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika) x 10  

Knjižnica Domžale (Domžale) x 602  

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Kamnik)   X 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica) ¸x 5200  

Knjižnica Logatec (Logatec) x -  

Knjižnica Medvode (Medvode) x 1399  

Knjižnica Litija (Litija) X 1044  

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) x 867  

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana) x 15051  

 
Na vprašanje so odgovorile vse knjižnice Osrednjeslovenskega območja. Samo ena knjižnica 
(Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik) domoznanskega gradiva ne izposoja na dom. Knjižnica 
Logatec je navedla, da za število izposoj domoznanskega gradiva na dom nimajo podatka, 
ostale knjižnice pa so navedle število izposoj. 

 
5.7 POSREDOVANJE DOMOZNANSKIH INFORMACIJ 
 

 
Domoznanske informacije posredujejo vse knjižnice na območju. 
 
5.7.1 NAČINI POSREDOVANJA DOMOZNANSKIH INFORMACIJ 
 
Ime knjižnice Načini posredovanja domoznanskih informacij 

osebno po telefonu po 
elektronski 

pošti 

drugo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika) x x x  

Knjižnica Domžale (Domžale) x x   
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 
(Kamnik) 

x x x  

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
(Cerknica) 

x x x  

Knjižnica Logatec (Logatec) x x x x 

Knjižnica Medvode (Medvode) x x x  
Knjižnica Litija (Litija) x x x  

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) x x x  

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana) x x x  



 

Vse knjižnice Osrednjeslovenskega območja posredujejo domoznanske informacije osebno, po 
telefonu in po elektronski pošti. Ena od knjižnic (Knjižnica Logatec) je navedla, da 
domoznanske informacije posreduje tudi na druge načine in pri tem izpostavila naslednje: 
medknjižnična izposoja, izposoja za potrebe razstave(NUK, Gosar) in filma (RTV, Gosar). 

 
5.8 SKRB ZA PRAVILNO ZAŠČITO IN HRANJENJE GRADIVA (IFLA NAČELA ZA 

HRAMBO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN PREDPISANO RAVNANJE Z NJIM) 
 
Skrb za pravilno 
zaščito in hranjenje 
gradiva 

Ime kraja 
Vrhnika Domžale Kamnik Cerknica Logatec Medvode Litija Grosuplje Ljubljana 

z zagotavljanjem 
varnosti in 
preprečevanjem 
nesreč v knjižničnih 
zgradbah in okolici 

x x x x x x x x x 

s primernimi 
klimatskimi pogoji 

x x  x   x x x 

z ustreznim ravnanjem 
s tradicionalnim 
gradivom, 
fotografskim in 
filmskim gradivom ter 
avdiovizualnimi nosilci 

x x x x  x x x X 

 z izvajanjem 
reprodukcije gradiva 
(fotokopiranje, 
mikrofilmanje in 
digitalizacija) 

x x x x x x x x x 

 
Največji poudarek dajejo knjižnice območja zagotavljanju varnosti in preprečevanju nesreč v 
knjižničnih zgradbah in okolici (9 knjižnic) ter izvajanju reprodukcije gradiva (fotokopiranje, 
mikrofilmanje in digitalizacija) (9 knjižnic). Sledi skrb za ustrezno ravnanje s tradicionalnim 
gradivom, fotografskim in filmskim gradivom ter avdiovizualnimi nosilci (8 knjižnic) ter nato še 
skrb za primerne klimatske pogoje (6 knjižnic).  
 

6 DIGITALIZACIJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 
6.1 IZVAJANJE DIGITALIZACIJE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 
 

 
 
Digitalizacijo domoznanskega gradiva izvajajo vse knjižnice na območju. 
 



 

6.1.1 IZVEDBA IN FINANCIRANJE DIGITALIZACIJE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 
 
Ime knjižnice Izvedba in financiranje digitalizacije 

z lastnim 
kadrom in 
opremo 

pri 
zunanjem 
izvajalcu 

z lastnimi 
sredstvi 

v okviru 
izvajanja 
posebnih 
nalog OOK 

drugo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

x x x x  

Knjižnica Domžale (Domžale) x x x x  

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik (Kamnik) 

 x x x  

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
(Cerknica) 

x x x x  

Knjižnica Logatec (Logatec) x   x  

Knjižnica Medvode (Medvode)  x  x  

Knjižnica Litija (Litija) x   x  

Mestna knjižnica Grosuplje 
(Grosuplje) 

x x x x  

Mestna knjižnica Ljubljana 
(Ljubljana) 

x x x x  

 
Glavni način izvajanja in financiranja digitalizacije domoznanskih gradiv v slovenskih splošnih 
knjižnicah je v okviru izvajanja posebnih nalog OOK, kar je označilo vseh 9 knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja. Sledi digitalizacija z lastnim kadrom in opremo v 7 knjižnicah, 2 
knjižnici pa teh pogojev za opravljanje digitalizacije nimata. Pri zunanjem izvajalcu poteka 
digitalizacija v 7 knjižnicah, 2 knjižnici pa ne izvajata digitalizacije pri zunanjem izvajalcu. Z 
lastnimi sredstvi digitalizira 6 knjižnic, medtem ko 3 knjižnice nimajo lastnih sredstev za 
digitalizacijo. 
 

6.2 DOSTOPNOST DIGITALIZIRANEGA GRADIVA UPORABNIKOM 
 
Ime knjižnice Dostopnost digitaliziranega gradiva 

Lokalno v 
knjižnici 

Z dostopom na 
daljavo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika) x x 

Knjižnica Domžale (Domžale)  x 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Kamnik)  x 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica) x x 

Knjižnica Logatec (Logatec) x x 

Knjižnica Medvode (Medvode) x x 

Knjižnica Litija (Litija) x x 

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) x x 

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana)  x 

 
Digitalizirano gradivo je uporabnikom dostopno lokalno v knjižnici v 6 knjižnicah območja, z 
dostopom na daljavo pa v vseh 9 knjižnicah. 
 

6.3 OKVIRNI NAČRT DIGITALIZACIJE V NASLEDNJIH TREH LETIH (VSEBINSKO IN 
TERMINSKO, NA SPLOŠNO, OCENA) 



 

Okvirni načrt digitalizacije v naslednjih treh letih je podalo 7 splošnih knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja (navedeni so v spodnji preglednici). Načrta nista podali Knjižnica 
Jožeta Udoviča Cerknica in Knjižnica Litija.  
 
Največ je želja po digitalizaciji domoznanskih monografij, pa tudi raritet, slikovnega gradiva in 
člankov. Omenjajo tudi izdelavo biografskega leksikona, popis člankov z domoznansko vsebino, 
dopolnjevanje domoznanskih vsebin na portalu Kamra, izid domoznanskega zbornika ter 
domoznanskih del.  

 
7 SINERGIJSKI UČINKI SODELOVANJA S KNJIŽNICAMI NA OBMOČJU 
7.1 PRIČAKOVANJA OD IZVAJANJA TRETJE POSEBNE NALOGE OSREDNJE 

OBMOČNE KNJIŽNICE – OOK (KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN 
HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA) 

 
Svoja pričakovanja na področju izvajanja tretje posebne naloge OOK, in sicer koordinacije 
zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva, je navedlo 8 knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja, 1 odgovora ni podala (Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica). 
Od izvajanja tretje posebne naloge OOK knjižnice na območju (OK) v glavnem pričakujejo, da se 
bo dosedanje sodelovanje nadaljevalo in nagradilo. OK si želijo koordinacijo praktično na vseh 
področjih domoznanske dejavnosti, najpogosteje pa so navedle svetovanje in pomoč pri 
digitalizaciji gradiva, sodelovanje pri skupnih projektih ter izobraževanja in usposabljanja s 

Knjižnica Načrti digitalizacije 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
Digitalizacija domoznanskih člankov glede na razpoložljiv kader 
in sredstva. 

Knjižnica Domžale 

Radi bi digitalizirali knjige Staneta Stražarja, ki je napisal kar 
nekaj knjig, ki opisujejo naše kraje. Ker je avtor pokojni, bomo 
poskušali dobiti dovoljenje za digitalizacijo gradiva od njegovih 
sorodnikov. Digitalizacijo bi radi izvedli s podporo OOK v 
naslednjih treh letih. 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 

Digitalizacija izbora domoznanskih monografij, ki so bile izdane 
pred letom 1940. Vključili bomo tudi prvotiske pesniških zbirk in 
drugih leposlovnih del kamniških in komendskih avtorjev. 
Digitalizirane domoznanske vsebine bomo objavljali v digitalni 
knjižnici Slovenije in spletnem portalu kamra. Okvirno bomo 
digitalizirali 2 deli na leto. 

Knjižnica Logatec 
Veliko gradiva bi bilo treba digitalizirati iz zapuščin, ki jih hrani 
knjižnica. V okviru časovnih in kadrovskih in tehničnih zmožnosti 
bomo to tudi v čim večji meri storili. 

Knjižnica Medvode 
V sodelovanju z OOK MKL želimo vsako naslednje leto 
digitalizirati 8 izvodov monografij, z zunanjim izvajalcem pa 
slikovno gradivo. 

Mestna knjižnica Grosuplje 

Izdelava elektronskega biografskega leksikona, popis člankov z 
domoznansko vsebino, dopolnjevanje domoznanskih vsebin na 
Kamri, izid domoznanskega zbornika (zbornik občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Dobrepolje) in izid treh domoznanskih del (stare 
razglednice) do leta 2019, če bodo na voljo človeški in finančni 
viri. 

Mestna knjižnica Ljubljana 

V Slovanski knjižnici obstaja večji fond raritet, za naslednja leta 
pripravljamo obsežnejši načrt postopne digitalizacije večine teh 
raritet, v okviru finančnih zmožnosti in virov financiranja, ter 
skladno z našimi postavljenimi prioritetami glede domoznanskih, 
za lokalno skupnost zanimivih gradiv. 



 

področja domoznanske dejavnosti . OOK pa izpostavlja nadaljevanje dobrih praks in projektov, 
ki so se izkazali za uspešne. Natančen pregled odgovorov knjižnic se nahaja v spodnji 
preglednici. 

 

7.2 ZADOVOLJSTVO S SODELOVANJEM S KNJIŽNICAMI NA OBMOČJU NA 
PODROČJU DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

 
OOK Mestna knjižnica Ljubljana ocenjuje zadovoljstvo sodelovanja s knjižnicami na območju 
kot »dobro«. To utemeljuje z izjavo, da knjižnice območja uspešno sodelujejo predvsem na 
področju digitalizacije gradiv iz fondov knjižnic, ki imajo izrazito domoznanski značaj (npr. 
občinska glasila in zborniki), kakor tudi pri grajenju zbirk na domoznanskem portalu Kamra. 
Knjižnicam so v podporo tudi pri pripravi strokovnih mnenj, ki so jim v pomoč pri pridobivanju 
domoznanskih gradiv in utemeljevanju financerjem glede upravičenosti in pomena nakupa 
lokalnih domoznanskih gradiv za potrebe posameznih knjižnic. Uspešno poteka tudi 
koordinacija skupnih projektov domoznanskega značaja (npr. priprava bibliografije 
domoznanskih serijskih publikacij). 
 

 
 
3 OK ocenjujejo zadovoljstvo sodelovanja z OOK na področju koordinacije domoznanstva kot 
»zelo dobro«, kar utemeljujejo s tem, da z OOK odlično sodelujejo na projektu Kamra, trudom 

Knjižnica 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega 

gradiva OOK - pričakovanja 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika Izobraževanja, finančna in kadrovska podpora 

Knjižnica Domžale 
Pričakujemo, da nam bo OOK še naprej nudila svetovanje pri 
digitalizaciji in reševanju avtorskopravne dileme s področja 
pridobivanja soglasij za objavo na Kamri 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 
Pričakujemo koordinacijo in izobraževanje ter pomoč pri 
obdelavi domoznanskih člankov in prispevkov. 

Knjižnica Logatec 

Pomoč pri zahtevnejših strokovnih nalogah, napotki pri 
zahtevnejšem domoznanskem delu, predvsem bi si želeli 
kakšno izobraževanje s področja domoznanstva - najsi bo o 
obdelavi, digitalizaciji, hranjenju itn. domoznanskega gradiva. 

Knjižnica Medvode 
Vzajemna pomoč, nadaljevanje in nadgradnja dosedanjega 
sodelovanja. 

Knjižnica Litija 
Pomoč pri zbiranju in digitalizaciji - s smislu skupnih regijskih 
projektov ter spodbude pri novih znanjih. 

Mestna knjižnica Grosuplje 
Domoznanska dejavnost je primarna naloga vsake knjižnice na 
svojem območju, od OOK pričakujemo pomoč pri obdelavi 
različnih vrst gradiva 

Mestna knjižnica Ljubljana 
Nadaljevanje dobrih praks in projektov, ki so se izkazali za 
uspešne: Kamra, projekti digitalizacije, strokovno-teoretično 
delo v okviru posvetov Domfest. 



 

OOK za reševanje njihovih problemov ter pri nudenju pomoči in informacij in z možnostjo 
izposoje tehnične opreme. 
 
3 OK ocenjujejo zadovoljstvo sodelovanja z OOK na področju koordinacije domoznanstva kot 
»dobro«, kar utemeljujejo s tem, da je sodelovanje korektno, pri tem pa izpostavljajo 
digitalizacijo knjižničnega gradiva, izposojo tehnične opreme in gradiva za domoznanske 
razstave, pripravo izobraževanj za nove projekte, izpostavljanje vsebin in poudarkov ter pomoč 
pri uvajanju novosti. Ena od treh knjižnic utemeljitve svojega mnenja ni podala. 
 
2 OK ocenjujeta zadovoljstvo sodelovanja z OOK na področju koordinacije domoznanstva kot 
»niti dobro, niti slabo«, česar ne utemeljujejo – ena od knjižnic namreč utemeljitve ni podala, 
druga pa je zapisala le, da dobro poteka koordinacija na področju izobraževanja. 
 

 
 
7.3 MNENJE O PRISPEVKU K IZGRADNJI DOMOZNANSKE OBMOČNE ZBIRKE OOK 
 
Po mnenju Mestne knjižnice Ljubljana (OOK) prispeva k izgradnji domoznanske območne 
zbirke v OOK sodelovanje knjižnic na območju, digitalizacija, skupni projekti na področju 
domoznanstva ter koordinacija regijskih domoznanskih prireditev in projektov, ne pa tudi 
usmerjanje izločenega (odpisanega) gradiva v OOK. 
 

 



 

7.4 POZITIVNI UČINKI KOORDINACIJE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU 
 

 
 
7 knjižnic Osrednjeslovenskega območja meni, da so učinki koordinacije domoznanske 
dejavnosti na območju pozitivni, 1 knjižnica (Mestna knjižnica Grosuplje) pa meni, da 
koordinacija domoznanske dejavnosti, ki jo izvajajo OOK, nima pozitivnih učinkov na izvajanje 
domoznanstva v knjižnicah na območju. To utemeljuje z navedbo, da OOK knjižnicam na 
območju pomaga le pri obdelavi različnih tipov gradiva in s spletnimi rešitvami. 
 
1 knjižnica (Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica) se ni opredelila glede učinkov koordinacije 
domoznanske dejavnosti, ki jo izvajajo OOK. 
 
Pozitivne učinke koordinacije OOK je 6 knjižnic tudi pojasnilo, kot je razvidno iz spodnje 
preglednice. 
 

 

Knjižnica 
Pozitivni učinki koordinacije domoznanske dejavnosti OOK na 

območju 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika Širše prepoznavanje domoznanske dejavnosti. 

Knjižnica Domžale 
OOK ima navadno kader, ki se ukvarja samo z domoznanstvom 
in ima tako več časa ter izkušenj s tega področja, da prenese 
dobro prakso iz OOK na OK. 

Knjižnica Logatec 

V manjših knjižnicah je domoznanstvo velikokrat zelo na koncu 
prioritet dela v knjižnici, zanj je namenjen zelo omejen čas. S 
pomočjo koordinacije mnogokrat prejmemo pomoč, zelo dobra 
oblika le-te so npr. sredstva, namenjena za digitalizacijo 
domoznanskega gradiva. 

Knjižnica Medvode 

OOK ima poleg strokovnega kadra tudi več finančnih sredstev, 
ki omogočajo razvoj dejavnosti, vidnost domoznanskih vsebin 
na celotnem območju, poleg tega se aktivnosti ne podvajajo 
(npr. gradivo je digitalizirano enkrat, povezave omogočajo 
dostop vsem zainteresiranim. 

Knjižnica Litija 
Izpostavljanje vsebin, poudarkov, pomoč pri uvajanju novosti 
ter izobraževanje. 

Mestna knjižnica Ljubljana 
Na podlagi odziva knjižnic območja, ki je še posebno pozitiven 
pri skupnih projektih digitalizacije. 



 

8 RAZVOJ DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 
8.1 MNENJA IN PREDLOGI GLEDE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 
 
Mnenja in predloge glede domoznanske dejavnosti je na Osrednjeslovenskem območju podalo 
5 knjižnic.  

 

8.2 VIZIJA DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 
 
Vizijo domoznanske dejavnosti je podalo 7 splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja.  

Knjižnica Mnenja in predlogi 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika Čim več skupnih projektov, srečanj. Sistemska/celostna 
ureditev pravnih osnov na nacionalnem nivoju (digitalizacija – 
avtorske pravice). 

Knjižnica Domžale Predlagam, da bi domoznanski delavci imeli v okviru svoje 
OOK redna izobraževanja. 

Knjižnica Medvode Tudi v knjižnicah, kot je naša, bi bilo gradiva in dela dovolj za 
polno zaposlenega delavca na področju domoznanstva, zato 
bi bilo morda potrebno razmisliti o znižanju zahtev pri 
določanju števila domoznanskega gradiva, ki dovoljuje 
zaposlitev delavca za samo to področje. 

Mestna knjižnica Grosuplje Potrebni so skupni kriteriji za pridobivanje, obdelavo, 
hranjenje in posredovanje v skladu s tehničnimi danostmi in 
potrebami uporabnikov. 

Mestna knjižnica Ljubljana Pridobiti domoznanski obvezni izvod za območje posamezne 
OOK. Več sredstev za projekte digitalizacije, predvsem pa po 
prioritetah in na nacionalni ravni priprava seznama vsebin, ki 
jih je še potrebno digitalizirati. Tu vidimo veliko vlogo NUK ter 
njene službe za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice, ki bi 
morala pripraviti usklajen akcijski načrt s prioritetami v 
sodelovanju z vsemi (ne le splošnimi) knjižnicami, ki v svojih 
fondih hranijo domoznansko in drugo za širšo javnost 
zanimivo gradivo. Pri tem vidimo tudi pomembno vlogo OOK, 
ki bi se morale aktivno vključiti v pripravo tovrstne nacionalne 
strategije digitalizacije. 

Knjižnica 
Sodelovanje z drugimi sorodnimi ustanovami  

pri domoznanskih projektih 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
Zbiranje, ustrezna obdelava in posredovanje (promocija) preko 
različnih medijev v lokalnem okolju in širše. 

Knjižnica Domžale 
Naša vizija je ustanovitev domoznanskega oddelka in enega 
strokovnega delavca, ki se bo polni delavni čas ukvarjal z 
domoznanstvom  

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 
Omogočanje dostopnosti domoznanskega gradiva z digitalizacijo 
in ureditvijo gradiva, ki še ni urejeno (drobni tisk, slikovno 
gradivo). 

Knjižnica Medvode 

Nadaljevali bomo z doslej zastavljenim delom (zbiranje, ..., 
digitalizacija, domoznanski večeri, sodelovanje z in izobraževanje 
lokalne skupnosti o pomenu domoznanstva, sodelovanje na 
spletnem portalu Kamra, širjenje vsebin preko socialnih omrežij, 
samostojni domoznanski oddelek s polno zaposlenim 
domoznanskim delavcem v novem prizidku knjižnice ... 

Knjižnica Litija 
Z zbiranjem domoznanstva omogočati prepoznavnost, omogočati 
dostopnost do zbranega gradiva (on-line). 



 

 

9 PRIMERJAVA Z REZULTATI NA DRŽAVNI RAVNI 
 
H1: Vse splošne knjižnice in UKM zbirajo, obdelujejo, hranijo in posredujejo domoznansko 
gradivo (Zakon o knjižničarstvu, 2001, 2. in 29. člen). 
 
Hipotezo lahko za Osrednjeslovensko območje potrdimo, saj vse splošne knjižnice območja 
zbirajo, obdelujejo, hranijo in posredujejo domoznansko gradivo. Mestna knjižnica Ljubljana je 
ena izmed dveh OOK, ki ne opravljata nalog varovanja knjižničnega gradiva, ki je kulturni 
spomenik, saj tovrstnega gradiva nimata v svoji zbirki. To nalogo na območju opravljajo 4 
knjižnice: Knjižnica Domžale, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Litija in Mestna 
knjižnica Grosuplje. 
 
H2: Domoznansko gradivo je postavljeno ločeno od ostalih delov knjižnične zbirke, tudi če ni 
organizirano v posebno zbirko (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe, 2003, 13. člen). 
 
Hipoteze za Osrednjeslovensko območje ne moremo potrditi, saj je domoznansko gradivo 
postavljeno deloma ločeno, deloma pa skupaj z ostalim knjižničnim gradivom v 4 OK ter 4 KK. 
 
H3: Za opravljanje dejavnosti domoznanske zbirke ima knjižnica 1 strokovnega delavca na 
prirast 5.000 enot domoznanskega gradiva letno, ob manjšem prirastu pa sorazmerno manj 
(Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003, 14. člen). 
 
Hipoteze za Osrednjeslovensko območje ne moremo potrditi, saj nobena od knjižnic na 
območju ne dosega prirasta, navedenega kot pogoj za zaposlitev kadra. 
 
H4: Vse domoznansko gradivo, ki ga hranijo splošne knjižnice in UKM, je obdelano in dostopno 
v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu. 
 
Hipoteze za Osrednjeslovensko območje ne moremo potrditi, saj je v knjižnicah na območju še 
precej neobdelanega gradiva, ki tako ni dostopno v nacionalnem vzajemnem bibliografskem 
sistemu.  
 
H5: Vse splošne knjižnice in UKM digitalizirajo domoznansko gradivo, ki je nato v digitalni obliki 
dostopno na daljavo. 
 
Za Osrednjeslovensko območje lahko to hipotezo potrdimo, saj vse splošne knjižnice na 
območju digitalizirajo domoznansko gradivo ter nato omogočajo njegovo dostopnost na 
daljavo . 
 

Mestna knjižnica Grosuplje 
Zaposliti strokovnega sodelavca, ki bo skrbel za domoznansko 
dejavnost. 

Mestna knjižnica Ljubljana 

Vzpostavitev in razvoj izobraževalnih vsebin za mlade o dediščini 
mesta kot storitev v prostorih knjižnice in kot zabavna promocija 
dediščine v virtualnem okolju, ki je domače mladini; 
uravnoteženje dejavnosti vnosa novih zapisov v vzajemni katalog 
v smislu boljšega pokrivanja sodobnih vsebin v primerjavi s skrbjo 
za obdelavo starejših virov, skrb za kvalitetno domoznansko 
bibliografijo. krepitev vloge in prepoznavnosti centra za 
domoznanstvo in specialne humanistične zbirke Mestna knjižnica 
Ljubljana tudi na nacionalnem nivoju.  



 

V Mestni knjižnici Ljubljana želimo izpostaviti, da slovenske splošne knjižnice v statistikah še 
vedno upoštevamo različne kriterije za to, kaj štejemo pod domoznansko gradivo in kaj ne. Od 
tod izhajajo razlike med vrednostmi pri posameznih knjižnicah, posledično pa so le-te med 
seboj neprimerljive. V Mestni knjižnici Ljubljana, na primer, pri uvrščanju gradiva med 
domoznansko upoštevamo tisto res najožjo definicijo domoznanskega gradiva (vključimo le 
gradivo, ki je posebnega pomena za Ljubljano), saj večina produkcije nastane prav v Ljubljani, 
zato se nam ne zdi smiselno, da bi v domoznansko gradivo uvrščali vse, kar je bilo izdano na 
našem območju. Ker je torej naša definicija domoznanskega gradiva precej ožja od tistih, ki se 
jih držijo ostale knjižnice, so razlike v številkah pri obsegu domoznanskega gradiva ter prirastu 
med MKL in drugimi OOK zelo očitne. 



 

PRILOGA 8:  Poročilo o objavljenih spletnih zbirkah knjižnic Osrednjeslovenskega 
območja na portalu Kamra v letu 2017 



 

Poročilo o objavljenih spletnih zbirkah knjižnic Osrednjeslovenskega območja na 
portalu Kamra v letu 2017 
 
Moja ulica 2017 
Objavljeno (7 nadrejenih zbirk): 
- Mestna knjižnica Ljubljana (Matjaž Rolih – knjižničar, pravljičar, domoznanec; 

Usoda trgovske družine Bergmann iz Litije (gradivo pripravila Knjižnica Litija); Fran 
Milčinski(1867-1932), pisatelj, ki je pravo združil s humorjem) 

- Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Cankarjev koledar 2018) 
- Knjižnica Medvode (Medvoški kraji) 
- Knjižnica Logatec (Dr. Andrej Gosar) 
- Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Plečnik's works in Kamnik and in it's 

surroundings) 
 
Ostale zbirke 
Objavljeno (14 nadrejenih zbirk): 
- Mestna knjižnica Ljubljana (Arhiv negativov na steklih Oddelka za geografijo, 

Pustovanje v Ljubljani: od prvih virov do druge svetovne vojne; Promet v slovenski 
prestolnici skozi 20. stoletje (objavljena z zamikom 25. 1. 2018); Arhitekt Marjan 
Tepina na čelu Mestnega sveta Ljubljane; Fran Albreht (1889-1963), ljubljanski 
župan; Dr. Vladimir Ravnihar (1871-1954), ljubljanski župan; Ljubljanski mestni 
očetje od julija 1953 do junija 1961; Matija Maležič – predsednik Mestnega 
ljudskega odbora Ljubljana; Jakob Avšič, predsednik ljubljanskega MLO in vojaški 
general) 

- Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vzdrževalne službe v Industriji usnja Vrhnika) 
- Knjižnica Medvode (Medvoška kultura) 
- Knjižnica Litija (Spominska obeležja prve svetovne vojne v Litiji, Šmartnem in 

okolici; Spominska obeležja NOB v litijski okolici) 
- Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Alpsko območje z dolino Kamniške Bistrice na 

starih razglednicah do konca druge svetovne vojne) 
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v projekte MKL (Mesto bere, Teden Irske kulture in Pomlad s knjigo), v okviru katerih smo organizirali literarne in 

pogovorne večere, strokovna predavanja, okrogle mize in filmske projekcije. Izvedli smo tudi vodstva po hiši za 

številne osnovnošolske in dijaške skupine. V letu 2017 smo gostili 17 rednih programskih ciklov. Preostanek 

programa so tvorili dogodki, ki smo jih soorganizirali v sodelovanju z občasnimi zunanjimi programskimi 

partnerji. S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in države smo (MKL in THL kot 

referenčni prostor za književnost in knjigo) uresničevali cilje Unescovega naziva Ljubljana: mesto literature. THL 

se je v svojih vsebinah navezoval tudi na uresničevanje drugega področja (Knjižnica za vse: storitve za prebivalce 

in obiskovalce mesta) Strateškega načrta 2017‐2021 MKL.  

 

Kot soorganizator smo sodelovali pri: 

 izvedbi simpozija »Literatura in mladi« – Avstrijski kulturni forum; 

 izvedbi mednarodne konference študentov primerjalne književnosti – Prva stran; 

 izvedbi jezikovnega tečaja portugalskega jezika; 

 Izvedbi jezikovnega tečaja grškega jezika; 

 izvedbi projekta Rast: Rastlinjak – Društvo Novi dijak; 

 Izvedbi festivala Bobri 2017; 

 izvedbi 4. mednarodnega kritiškega simpozija: Umetnost kritike – LUD Literatura; 

 Izvedbi programa Animateka 2017 – Razstava Timona Ledra. 

 

THL je skozi vse leto odprta od torka do petka med 10.00 in 18.00 uro ter v času trajanja večernih prireditev, ki 

se zvečine pričenjajo ob 19.00, kar v povprečju pomeni 50‐urno tedensko odprtost. V letu 2017 je bila THL 

skupno odprta 2.102 ur. V času med 01.07. in 31.08. 2017 je bila THL zaprta. V letu 2017 je prireditve in dogodke 

v THL obiskalo 9.108 obiskovalcev in obiskovalk.  

 

2. FINANCIRANJE 

Za nemoteno delovanje hiše, izvajanje programa in njeno vzdrževanje so bila THL v letu 2017 namenjena 

posebna sredstva MOL.  

 

3. DELOVANJE HIŠE 

THL je v letu 2017 nemoteno izvajanje programa zagotavljala z eno redno zaposleno osebo, dvema občasnima 

sodelavcema iz MKL (oba skupaj opravita približno 70 ur mesečne prisotnosti v THL) in občasno študentsko 

pomočjo, ki predstavlja približno 70 ur mesečne prisotnosti. 

 

Stalno ponudbo 17 rednih programskih sklopov smo dopolnjevali s pestro paleto dogodkov, ki so nastajali v 

sodelovanju z našimi rednimi programskimi partnerji, s kateri smo še naprej uspešno tkali tesne in produktivne 



 

vezi. S takšnim pristopom smo obiskovalcem skozi celo leto zagotavljali razmeroma velik obseg in visoko raven 

produkcije kulturnih prireditev in dogodkov v centru prestolnice ter s tem prispevali k uresničevanju cilja 

Unescovega naziva Ljubljana – mesto literature. 

 

V letu 2017 smo nadaljevali z zbiranjem prispevkov (poročila, refleksije, kolumne, recenzije) z dogodkov in jih 

objavljali na spletni strani THL. Prispevke pišejo študenti in študentke Oddelka za primerjalno književnosti FF UL 

in s tem dopolnjujejo pestro ponudbo spletne strani THL. V tekočem letu smo digitalizirali približno eno tretjino 

vseh dogodkov in prireditev ter posnetke objavili na YT kanalu MKL. Skrbno vzdržujemo FB profil THL, ki ima 

sedaj približno 6.400 sledilcev in sledilk. Pričeli smo tudi z intenzivno uporabo Twitterja in Instagrama. 

 

4. STROKOVNO DELO 

THL se znotraj MKL vzpostavlja kot pomemben nosilec in organizator ali razvijalec storitev za ciljne skupine, ko 

gre za knjigo, branje ali katero drugo dejavnost povezano z literaturo. THL je v svojo redno programsko dejavnost 

večplastno implementirala izhodišča Smernic za mlade (vodenje DS) v MKL tako, da je k aktivnemu načrtovanju 

celoletnih kulturnih dogodkov za mlade pritegnila Društvo ljubljanskih gimnazijcev. Na podlagi omenjenih 

Smernic je THL kot nosilec znotraj MKL, razpisala in izvedla literarni natečaj (metaFORA) kratke proze, ki je 

namenjen mladim v starostni skupini med 15 in 25 let. Uspešno so bili izvedeni tudi štirje dogodki v okviru 

projekta Medijska pismenost za mlade, ki se je pričel izvajati v letu 2017. THL se tudi kot soorganizator dogodkov 

približuje mladim ter jim pomaga pri načrtovanju in izvajanju vsebinskih projektov – Društvo študentov 

primerjalne književnosti mesečno izvaja filmske večere in pogovore o filmih; letno pa se v THL odvija 

mednarodna konferenca študentov primerjalne književnosti. THL deluje tudi kot krovno izhodišče pri 

povezovanju MKL z Ljubljanskim festivalom Bobri (načrtovanje in koordinacija programa MKL na omenjenem 

festivalu) in Ljubljansko mrežo info točk za mlade (L'mit). Na osnovi Smernic za oblikovanje storitev za starejše 

smo v letu 2017 v THL začeli v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje izvajati tudi aktivnosti za 

starejše 65+. 

 

Pripravil: 

Rok Dežman, 

programski vodja Trubarjeve hiše literature                                   

 

                                mag. Teja Zorko 

                                                                                                                             direktorica 

 

 

 



 

 

 

Prireditve za odrasle 2017 

Dogodek Datum Naslov prireditve  Izvajalec 
Število 

udeležencev 

Literarni 
dogodki 

05.01.2017 Povej mi kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir 34

09.01.2017 Jajčka vseh velikosti Andrej Pleterski 17

10.01.2017 Tu pa tam v živo: Sodobna afroameriška proza RŠ 46

17.01.2017 Predstavitev izdelkov z delavnice kreativnega pisanja Leonora Flis 21

19.01.2017 Postopoma zapuščati Misantropolis Dijana Matković 31

19.01.2017 Literarni večer z Miljano Cunta Alen Širca 54

20.01.2017 Na pesniškem tandemu s Petro koršič Petra Koršič 13

23.01.2017 Zmenek z glasbo in besedo Matej Kranjc 22

27.01.2017 Kristalni opisi Bologne Borja Bolčina 29

31.01.2017 Aleksandar Ristović: Obiranje jabolk KUD Kentaver 17

02.02.2017 Povej mi kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir 20

07.02.2017 Podarjamo knjige Mohorjeva družba 75

10.02.2017 Ad hoc: Perović, Pogačnik, Hatlak, Krančan Petra Koršič 38

13.02.2017 Odmevi resničnosti KUD Pólice Dubove 31

14.02.2017 (E)sence eksistence Zvezdana Majhen 43

16.02.2017 Zgodovina starega Egipta Uroš Gabrijelčič 8

17.02.2017 Srbski prevod Kosovelovih Integralov Muanis Sinanović 31

17.02.2017 Na pesniškem tandemu s Petro koršič Petra Koršič 52

20.02.2017 Zmenek z glasbo in besedo Matej Kranjc 11

23.02.2017 Literarni pogovor z Branetom Senegačnikom Alen Širca 42

24.02.2017 Večer avtorske poezije in glasbe Kaja Teržan 27

02.03.2017 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir 43

03.03.2017 Taras Ševčenko in Slovenija Andrija Hevka 42

06.03.2017 FOKUS: Živali umirajo drugače Fabula 64

10.03.2017 Ad hoc: Velikonja, Putrle Srdić, Kentrić in Dragičević Petra Koršič 28

13.03.2017 Iz strun srca  Zlata Fon 42

15.03.2017 Pogovor o romanu Kronosova žetev SPD Primož Trubar 37

16.03.2017 Ljubezen: Matevž Šalehar ‐ Hamo Založba Mladika 60

17.03.2017 Na pesniškem Tandemu s Petro Koršič Petra Koršič 21

20.03.2017 Zmenek z glasbo in besedo Matej Kranjc 21

21.03.2017 Za ljubitelje izvrstnega branja KUD Sodobnost 14

24.03.2017 Puščava, klet, katakombe in Etika živali Anja Radaljac 23

29.03.2017 Klepet o romanu Pismo za kralja Založba Zala 17

30.03.2017 Poslušaj me, tebi pojem Založba Fran 12

04.04.2017 Spregledana stara slovenščina Marko Horvat 24

06.04.2017 Povej mi, kaj bereš, povem ti kdo si! Tina Košir 18

07.04.2017 
Mesto bere … južnoameriške zgodbe. Laura Esquivel: Kot 
voda za čokolado Vizo 4

12.04.2017 Starejši se učimo 
Univerza za tretje 
življensko obdobje 21

14.02.2017 Ad hoc: Drab, Osojnik, Gorjup, Volarič Petra Koršič 24

19.04.2017 Za ljubitelje izvrstnega branja KUD Sodobnost 18

19.04.2017 Litterae Slovenicae DSP 10

20.04.2017 
Bralci, ki so postali avtorji – literarno branje prispevkov 
projekta Vključujemo in aktiviramo! DSP 41

20.04.2017 Bosna in Soča DSP 34

20.04.2017 Poezija, slika, film: projekcije kratkih filmov s poezijo DSP 21

21.04.2017 Literarno‐likovni natečaj Naša mala knjižnica DSP 19

21.04.2017 Zaključek natečaja za najboljšo kratko zgodbo metaFORA MKLJ 24

21.04.2017 Na pesniškem Tandemu s Petro Koršič Petra Koršič 34

21.04.2017 Lalabajke – beseda, zgodba in čuti Barbara Pia Jenič 21

23.04.2017 Žanrska pojedina Zgodbopiske 42

26.04.2017 Rdeča nit ‐ literarni natečaj Študentski svet UL 75

03.05.2017 Literarna bitka – Sedem mušketirk Mateja Mahnič 29



 

04.05.2017 Pesniški večer s Tonetom Rodetom Andrej Lokar 59

05.05.2017 
Mesto bere … južnoameriške zgodbe. Paulo Coelho: Veronika 
se odloči umreti  Vizo 7

08.05.2017 Yarden – literatura in delavski boj Založba Goga 21

09.05.2017 Pogovor z Emmanuelom Pierratom PEN 41

09.05.2017 Radijska igra VSI SMO KRIVI RŠ 35

10.05.2017 Razred, kodi in nadzor 
Slovensko sociološko 
društvo 12

11.05.2017 LADO – ena sama ljubezen založba Mladika 43

11.05.2017 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir 21

15.05.2017 
7. mednarodni dan lirike na Oddelku za germanistiko v 
Ljubljani ob 50. rojstnem dnevu Franzobla Johann Lughoffer 25

16.05.2017 Filozofije hoje V.B.Z. 17

19.05.2017 Na pesniškem tandemu s Petro koršič Petra Koršič 10

22.05.2017 Zmenek z glasbo in besedo Matej Kranjc 21

22.05.2017 BUTOH Zavod 0.1 19

26.05.2017 Furlanka je dvignila krilo Petra Koršič 32

26.05.2017 
Mesto bere … južnoameriške zgodbe. Isabel Allende: Zorro 
začenja svojo pot Tina Poglajen 4

31.05.2017 Egon Bondy in češki underground Dr. Martin Machovec 15

01.06.2017 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir 8

02.06.2017 Literarno branje Elene Messner Johann Lughoffer 10

05.06.2017 720 utripov srca Jaka Tomc 21

05.06.2017 Zapuščina Srečka Kosovela KUD Anarhiv 47

08.06.2017 Odprtje razstave stripov Aleksander Buh 15

09.06.2017 Pesniški večer z Barbaro Korun Petra Koršič 19

14.06.2017 Predstavitev Dalmatinove Biblije Trubarjev forum 30

15.06.2017 Antologija kratke proze in poezije ‐ Kolažnice 
Univerza za tretje 
življensko obdobje 41

15.06.2017 Na pesniškem tandemu s Petro koršič Petra Koršič 17

23.06.2017 Predstavitev knjižnih novosti založbe Goga Založba Goga 23

27.06.2017 8. prevajalski seminar JAK 15

27.06.2017 Strah in poezija Festival Pranger 25

30.06.2017 Literatura v živo: pogovor in branje Petra Koršič 20

12.09.2017 
Podelitev nagrade Marjana Rožanca 

Društvo Marjan 
Rožanc 12

21.09.2017 Dobrodošli v Novi svet Kralji ulice 37

22.09.2017 Literatura v živo: pogovor in branje LUD Literatura 26

25.09.2017 Evropska filmska glasba (1987 – 2017) Mitja Reichenberg 26

26.09.2017 Pristavi svoj verz – 12. literarni večer Novega zvona Novi Zvon 39

28.09.2017 Pesniški večer z Davidom Bandljem Kud Logos 41

28.09.2017 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir 18

03.10.2017 Ne me basat!!!  Boris Jukić 16

05.10.2017 Naprej v preteklost Zavod Mundilfari 21

05.10.2017 Liebestod ‐ Miklavž Komelj Založba Goga 27

06.10.2017 Najdeni v vesolju Laura Ličer 24

11.10.2017 
Rumi – življenje, branje in razlaga mistične poezije ob živi 
turški glasbi Viktorija kos 73

20.10.2017 Na pesniškem tandemu s Petro Koršič Petra Koršič 18

23.10.2017 
Podelitev nagrade Kristine Brenkove 2017 za izvirno 
slovensko slikanico 

Združenje knjižnih 
založnikov in 
knjigotržcev Slovenije  52

24.10.2017 Prevod na oknu LUD Literatura 14

26.10.2017 Pesniški pogovor z Juretom Vugo Kud Logos 21

27.10.2017 Anti‐Gender Campaigns in Europe SSD 20

03.11.2017 Kritika do nazga LUD Literatura 12

07.11.2017 Literatura živi – mlade avtorice & avtorji iz Avstrije Johann Lughoffer 24

08.11.2017 Zaključni večer delavnic dramskega pisanja Vzkrik KUD Krik 28

09.11.2017 Sanatorij ob peščeni uri Beletrina 19

10.11.2017 Literatura v živo: pogovor in branje LUD Literatura 21

13.11.2017 
Migracijska politika EU: nove artikulacije izključevanja v 21. 
Stoletju SSD 8

16.11.2017 Povej mi kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir 19



 

17.11.2017 Na pesniškem tandemu s Petro koršič Petra Koršič 18

21.11.2017 Planet Asperger Primož Mušič 48

21.11.2017 
Ocean ljubezni: Kabirjeva mistična poezija in razlaga pesmi ob 
živi indijski glasbi – Viktorija Kos Viktorija Kos 52

24.11.2017 Prevod na oknu – izbor antologijskih prevodov v slovenščino LUD Literatura 15

28.11.2017 Predstavitev literarne revije za spekulativno fikcijo Supernova Bojan Ekselenski 17

30.11.2017 Kritiška debata LUD Literatura 21

30.11.2017 Antologija svetlobe Dijana Matković 29

01.12.2017 Slovo Ljubve and the Bible Ana Nikolić 21

01.12.2017 Bob Dylan Petra Galović 20

01.12.2017 Venedikt Jerofejev Samo Korelc 24

01.12.2017 Christian imagery in Margaret Atwood's Ivana Korpar 12

01.12.2017 
Krščanska reprezentacija ženske v povojnem avstrijskem 
romanu Ana Lorger 20

01.12.2017 Examples of new testament Aleksa Nikolić 14

01.12.2017 Kritiška debata LUD Literatura 30

01.12.2017 Ad hoc risba in glasbena improvizacija interpretirata poezijo LUD Literatura 15

01.12.2017 Sodobna makedonska književnost LUD Literatura 14

02.12.2017 Nova mitologija Mirt Bezlaj 14

02.12.2017 Nova religija Darko Ilin 21

02.12.2017 Church vs. Religion Sara Arva 20

02.12.2017 Brand and A Doll's House Jelena Arbanas 19

02.12.2017 Booknonism Lovre Petrić 25

02.12.2017 
Demistifikacija verskega doživetja v romanu Pojdi in povej na 
gori Marija Jeremić 20

03.12.2017 From Twain's Stranger to Bulgakov's Woland Toni Juričić 10

03.12.2017 But every soul is mistery Natalija Stepanović 12

03.12.2017 The Golem from Jewish Aljaž Koprivnikar 12

03.12.2017 
Verovanje v ozdravitev s pomočjo molitve v pripovedki Čudež 
v Olovu Aleksandar Trifunović 21

03.12.2017 
Drugi kot božanstvo in zapiranje vase vase v Lenkovih krtakih 
zgodbah Robert Kurent 25

03.12.2017 
Shelley's critique and exploration of multiplicity of mistical 
praxis Vlado Rukavina 20

03.12.2017 Formalne mistične prakse ruskega futurizma Kristina Prajnić 25

03.12.2017 Sensuous Passion as Religion Jaromir Lelek 21

03.12.2017 Mistika v bitniški poeziji Alen Širca 43

04.12.2017 Prevajalski dvojec na Irskem morju MKL 25

06.12.2017 
Bila si tisto, kar je molčalo. Intimnopartnerski umori žensk v 
Sloveniji. SSD 45

06.12.2017 Pesniško‐pripovedovalski nastop Neil McCarthy 14

07.12.2017 Prevod na oknu LUD Literatura 15

07.12.2017 Povej mi kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir 21

08.12.2017 O švedski pesniški sceni z Lucijo Stupica LUD Literatura 12

08.12.2017 Ad hoc risba in glasbena improvizacija interpretirata poezijo LUD Literatura 37

12.12.2017 Ples snežink Mateja Mahnič 12

14.12.2017 Prevod na oknu LUD Literatura 9

15.12.2017 Na pesniškem tandemu s Petro koršič Petra Koršič 18

18.12.2017 Literaturino pesniško branje LUD Literatura 12

20.12.2017 Dalmatinov Novi testament v današnji slovenščini SPD Primož Trubar 23

21.12.2017 Antologija svetlobe Dijana Matković 23

21.12.2017 Literarni pogovor s Petrom Semoličem KUD Logos 32

22.12.2017 Prevod na oknu LUD Literatura 12

Literarni 
dogodki ‐ 

skupaj       3822

Razstave 

05.01.2017 Razstava iz slikanice Požar Bojana Dimitrovski 0

08.02.2017 Simbioza nasprotij 
Ajda Schmidt, Anja 
Mejač 0

14.04.2017 Živel strip! Živela Animacija! 17 Stripburger 0

15.05.2017 Torzo Uroš Abram 0

08.06.2017 Ilegalec Bojan Šlegl 0

04.09.2017 Barve poletja Barbara Kaiser 0



 

06.10.2017 Junaki Laure Ličer Laura Ličer 0

13.11.2017 Koya  Kolja Saksida 0

04.12.2017 Podlasica Timon Leder 0

Razstave ‐ 
skupaj       0

Strokovna 
predavanja 

04.01.2017 Psihoanaliza in ontologija  
Lacanovsko društvo 
za psihoanalizo 45

09.01.2017 Ranjeno telo RI19+ 35

11.01.2017 Potrošništvo kot oblika sodobnega suženjstva PI 18

23.01.2017 Staro za novo: Problem new‐age ideologij Dijana Matković 40

25.01.2017 Film kot slikovna in zvočna umetnost Mitja Reichenberg 35

26.01.2017 Mark Avrelij ali o potrebi po dobrih ljudeh Nova Akropola 43

30.01.2017 Kaj pomeni ''sola scriptura'' danes? Trubarjevo omizje 17

30.01.2017 Spinoza in naravno pravo Igor Pribac 47

01.02.2017 Užitek, vednost, oblast 
Lacanovsko društvo 
za psihoanalizo 41

13.02.2017 Klub likovnih umetnic v Zagrebu Ri19+ 19

14.02.2017 Sive cone scene: Medgeneracijska razmerja moči v gledališču RŠ 28

15.02.2017 Kako narediti knjizno uspesnico? Društvo založnikov 55

15.02.2017 Se mar izteka pontifikat papeža Frančiška? SPD Primož Trubar 27

16.02.2017 Trenutna politika Bele hiše NODI 21

18.02.2017 Portuguese as a Heritage language Andrea K. Menescal  17

20.02.2017 Kakšna naj bi bila evangelijska identiteta? Trubarjevo omizje 26

22.02.2017 Skozi glasbo do filmskega jezika Mitja Reichenberg 29

27.02.2017 Ženske utopije in heterotopije Eva D. Bahovec 54

06.03.2017 Ali sem v 21. stoletju še vedno samo del kuhinjske opreme? Maca Jogan 41

06.03.2017 Dramatika in feminizem KUD Anarhiv 37

08.03.2017 Staro za novo: Problemi javnega govora Dijana Matković 35

13.03.2017 Ženske v NOB skozi oči spomina tistih, prisotnih RI19+ 33

14.03.2017 Mediji in tehnologija RŠ 24

21.03.2017 Dokumentarni strip Leonora Flis 14

22.03.2017 O razumevanju in slišanju Mitja Reichenberg 31

28.03.2017 Je ekumenski in medverski dialog sploh mogoč? Trubarjevo omizje 18

29.03.2017 Pogovor z G. M. Tamasom o knjigi Komunizem po letu 1989 IDŠ 42

30.03.2017 PASSIO AMORIS – pogovor s slikarjem Matejem Metlikovičem KUD Logos 28

03.04.2017 Pogovorni cikel o "novi dramatiki" KUD Anarhiv 34

06.04.2017 Pisateljice ali molčanje literarne zgodovine DŠPK 48

10.04.2017 Plečnikove učenke, mainstream in margina RI19+ 18

10.04.2017 Teorija, nasilje, fascinacija IDŠ 34

11.04.2017 Karierni Zavlačevalnik RŠ 34

12.04.2017 Aktualna Beauvoir Aporija 32

12.04.2017 
»Ali aktivnost neoliberalizma (v izobraževanju) aplicira odpor 
in druga iskanja?« PI 12

14.04.2017 Aktualna Beauvoir ‐ Ljubimci, partnerstvo, grob Aporija 19

18.04.2017 Samo po veri, ne po delih? Trubarjevo omizje 21

18.04.2017 Poti filmske glasbe do poslušalca Mitja Reichenberg 19

19.04.2017 Ekonomija želje kot temeljni izziv sodobnega časa SPD Primož Trubar 27

22.04.2017 Lazar Stojadinovič Luka Savič 43

25.04.2017 Pogovor o latinsko‐ameriški kulturi mesto bere 20

08.05.2017 Pogovorni cikel o »novi dramatiki« KUD Anarhiv 23

17.05.2017 
»Učinkovitost dodatne strokovne pomoči za mladostnike s 
posebnimi potrebami« PI 12

17.05.2017 Paul Wiener  SPD Primož Trubar 15

19.05.2017 Sami Khatib: Melancholia and Destruction Aufhebung 21

23.05.2017 Literarno novinarstvo: spoj novinarstva in literature Leonora Flis 10

24.05.2017 Od glasbe do zvočnega oblikovanja Mitja Reichenberg 19

25.05.2017 Pogovor z Joštom Snojem Andrej Lokar 53

29.05.2017 Podoba Ukrajine Peter Močnik 14

30.05.2017 Kako naj bi kristjani rasli? Trubarjevo omizje 15

31.05.2017 
Mesto bere … južnoameriške zgodbe. Bolivijski dnevnik: Che, 
revolucija in pop kultura Nina Cvar 0

06.06.2017 Sodobni zagovor historičnega materializma IDŠ 27

07.06.2017 Misliti vsakdanje življenje SSD 45



 

07.06.2017 Gledališče kot hrbtna plat psihoanalitičnega diskurza 
Lacanovsko društvo 
za psihoanalizo 17

14.06.2017 
»Spolna (ne)enačba: Uspešna dekleta in nepriljubljeni 
feminizem« PI 19

19.06.2017 Slovenija: Družbeni, ekonomski in okoljski vidiki IRSA 18

20.06.2017 Kaj je Cerkev?  Trubarjevo omizje 14

21.06.2017 Zgodovina budizma in njegovi glavni pojmi SPD Primož Trubar 12

22.06.2017 Vzgoja: postavljanje mej Darja Kalamar Frece 11

28.06.2017 Poslušati glasbo Mitja Reichenberg 16

04.07.2017 Premislek o vključevanju beguncev in migrantov RŠ 35

13.09.2017 
»Čas brezsmiselnosti: mladost med nihilizmom in 
pragmatizmom« PI 17

19.09.2017 Sodobni ameriški dokumentarni kriminalni roman Leonora Flis 12

20.09.2017 O arhitekturi, Miesu in ideologiji: pogovor z Wallensteinom Društo Igor Zebel 42

20.09.2017 Judovstvo v liberalni protestantski misli Gorazd Andrejč 18

25.09.2017 Evropska filmska glasba (1987 – 2017) Mitja Reichenberg 26

26.09.2017 Trubarjevo omizje Trubarjevo omizje 14

07.10.2017 Je moda naš oproda NODI ‐ Rast 21

08.10.2017 Skodelica zgodb NODI ‐ Rast 20

08.10.2017 Vesoljska potovanja s Tomažem Zwitterjem NODI ‐ Rast 52

10.10.2017 Kako prevajati znanost DSN 53

12.10.2017 Iz študentstva v prekarnost? Črt Poglajen 51

16.10.2017 
»Khetaun (Skupaj): S ključnimi koraki do vključenosti romskih 
otrok v kakovostne predšolske programe« PI 12

17.10.2017 Simbolika presežnega v prazgodovinski umetnosti Jošt Snoj 49

18.10.2017 Beseda in zakrament v reformatorični Luthrovi teologiji SPD Primož Trubar 31

23.10.2017 
Družbeni in socialni angažma v delih ženskih 
novinark/pisateljic (West, Drakulić, Aleksijevič in Ehrenreich) Leonora Flis 12

24.10.2017 Je reformacije konec? Trubarjevo omizje 17

25.10.2017 Filmska glasba in pop‐song Mitja Reichenberg 25

26.10.2017 Ekovest RŠ 30

06.11.2017 Sokrat: življenje in učenje Nova Akropola 28

13.11.2017 Pogovor z ustvarjalci animiranih filmov KOYAA Igor Prassel 21

15.11.2017 
Oktobrska revolucija 1917–2017: Kako so boljševiki prišli na 
oblast? Založba Sophia 18

15.11.2017 Postile slovenskih protestantskih piscev 16. Stoletja SPD Primož Trubar 17

17.11.2017 Na kratko k bistvu Ryan Heath 45

20.11.2017 Pogovor z ustvarjalci animiranih filmov KOYAA Igor Prassel 18

20.11.2017 
Podlasica, ustvarjanje risanega filma/Weasel: The making of 
the hand‐drawn animation Timon Leder 43

23.11.2017 
Oktobrska revolucija 1917–2017: Diktatura proletariata: 
mesta in vasi – Lev Centrih Založba Sophia 39

27.11.2017 Pogovor z ustvarjalci animiranih filmov KOYAA Igor Prassel 34

28.11.2017 Trubarjevo omizje Trubarjevo omizje 10

29.11.2017 Klasična glasba v filmu – Mitja Reichenberg Mitja Reichenberg 24

30.11.2017 Kdo ali kaj? Oris estetskega personalizma Milosav Gudović  37

08.12.2017 
Čudoviti svet Flanna O'Briena: O človeško‐kolesnih hibridih in 
Zemlji kot klobasi dr. Anamarija Šporčič 12

12.12.2017 Simbolika presežnega v neolitski kulturi in starem Egiptu Jošt Snoj  42

12.12.2017 Muzikal in film Mitja Reichenberg 21

13.12.2017 
Kaj nam povesta bralna in državljanska pismenost slovenskih 
učencev?« PI 12

Strokovna 
predavanja ‐ 

skupaj       2580

Glasbene 
prireditve 

23.03.2017 Jamsasion NODI 19

12.06.2017 Magneticos jazz band NODI 21

Glasbene 
prireditve ‐ 

skupaj       40

Filmske 
predstave 

03.01.2017 Filmski večer v THL ‐ Morje v meni DŠPK 27

07.02.2017 Filmski večer v THL ‐ The Paradise Suite DŠPK 23

01.03.2017 To so gadi 
ESN Ljubljana 
University  21



 

01.03.2017 Kdo je Jacques Lacan? – Portret psihoanalitika 
Lacanovsko društvo 
za psihoanalizo 63

07.03.2017 Filmski večer v THL – Šolski zvezek DŠPK 35

21.03.2017 Filmski večer: Sufražetke Aporija 31

03.04.2017 Ženske sanje Aporija 34

04.04.2017 Filmski večer v THL – Turneja DŠPK 21

13.04.2017 Aktualna Beauvoir ‐ Ure/The Hours Aporija 28

05.04.2017 Spellbound 
Lacanovsko društvo 
za psihoanalizo 24

13.05.2017 Festival kratkega filma Sašo Niskač 50

14.05.2017 Festival kratkega filma Sašo Niskač 65

16.05.2017 Filmski večer v THL – Sexmisja DŠPK 31

25.05.2017 Lepota po ameriško NODI 17

16.06.2017 Motoristov dnevnik MKL 4

07.10.2017 Grey gardens NODI ‐ Rast 43

11.10.2017 To so gadi 
ESN Ljubljana 
University  34

12.10.2017 Kako si? ‐ Kapitan fantastični DŠPT 53

25.10.2017 Vrt mojega očeta 
Lekotrat za 
nizozemski jezik 60

09.11.2017 Upor na Donavi Študentska Iskra 49

22.11.2017 Dokumentarni film Oporečnik/The Conscientious Objector Vesna Mihelj 5

29.11.2017 Maraton 
Lekotrat za 
nizozemski jezik 43

04.12.2017 The Young Offenders MKL 12

05.12.2017 Filmski večeri v THL: Maškarada DŠPK 29

11.12.2017 Naji al Ali, an Artist with Vision 
Kulturna ambasada 
Palestine 10

14.12.2017 
Filmski dogodek v sklopu II. Mednarodnega festivala 
Migrantskega filma  IMO 19

14.12.2017 Youth in Yugoslavia – Outsider ISHA 43

18.12.2017 Youth in Yugoslavia – Čefurji raus ISHA 15

Filmske in video 
projekcije ‐ 

skupaj       889

Gledališke 
predstave 

14.01.2017 Živa dramatika Impro atelje 23

06.02.2017 B®utalci Jaka Andrej Vojevec 45

18.02.2017 Nasveti za pare Impro atelje 23

25.02.2017 Outopija: vaje iz participatorne demokracije Jaka Andrej Vojevec 21

18.03.2017 Koncert za dva avtorja in kunštne besede Impro atelje 18

08.04.2017 Kakšen absurd! Impro atelje 19

20.05.2017 Tujca Impro atelje 23

03.06.2017 Branjevca Impro atelje 25

18.11.2017 Na klancu Impro atelje 53

09.12.2017 Ivan Cankar Impro atelje 12

Gledališke 
predstave ‐ 

skupaj       262

Natečaji in 
tekmovanja 

24.01.2017 Prenovačite Novaka Koridor 43

21.02.2017 Prenovačite Novaka Koridor 53

28.03.2017 Prenovačite Novaka Koridor 34

30.05.2017 Prenovačite Novaka Koridor 49

Natečaji in 
tekmovanja ‐ 

skupaj       179

Drugo 

11.01.2017 Srečanje Lingoholikov Lingoholiki 8

12.01.2017 Pogovarjevalnice… Brina Menart 11

18.01.2017 Srečanje Lingoholikov Lingoholiki 5

25.01.2017 Srečanje Lingoholikov Lingoholiki 4

26.01.2017 Pogovarjevalnica… Brina Menart 13

01.02.2017 Srečanje Lingoholikov Lingoholiki 4

03.02.2017 Razglasitev nagrajencev natečaja Mlada filmska kritika VIZO 20

08.02.2017 Simbioza nasprotij ‐ odprtje razstave 
Ajda Schmidt, Anja 
Mejač 75



 

09.02.2017 Pogovarjevalnice… Brina Menart 14

15.02.2017 Srečanje Lingoholikov Lingoholiki 6

22.02.2017 Srečanje Lingoholikov Lingoholiki 5

23.02.2017 Srečanje upokojencev ZDUS 15

23.02.2017 Pogovarjevalnice… Brina Menart 15

27.02.2017 Neoliberalna kultura in mediji Založba Aristej 29

01.03.2017 Srečanje Lingoholikov Lingoholiki 3

08.03.2017 Srečanje Lingoholikov Lingoholiki 4

09.03.2017 Pogovorjevalnice … Brina Menart 16

15.03.2017 Srečanje Lingoholikov Lingoholiki 5

22.03.2017 Srečanje Lingoholikov Lingoholiki 5

23.03.2017 Pogovorjevalnice … Brina Menart 9

06.04.2017 Vključujemo in aktiviramo! JAK 34

13.04.2017 Pogovorjevalnice … Brina Menart 10

14.04.2017 Živel strip! Živela Animacija! 17 Stripburger 57

20.04.2017 Pogovorjevalnice … Brina Menart 11

04.05.2017 Pogovorjevalnice … Brina Menart 17

09.05.2017 Predstavitev projekta ADAM Manuel Kuran 45

11.05.2017 Le z drugimi smo PI 14

18.05.2017 Pogovorjevalnice … Brina Menart 12

22.05.2017 BUTHO ‐ odprtje razstave Zavod 0.1. 65

25.05.2017 Silver Code Project Karina Sirk 11

26.05.2017 Silver Code Project Karina Sirk 10

03.06.2017 Združenje Trubarjev forum Benjamin Hlastan 20

09.09.2017 Združenje Trubarjev forum Benjamin Hlastan 21

02.10.2017 Barve poletja ‐ odprtje razstave Barbara Kaiser 16

02.10.2017 Univerza za tretje življensjsko obdobje Tina Bilban 6

06.10.2017 Kako čutimo Ljubljano Rajko Muršič 14

13.10.2017 Kako čutimo Ljubljano Rajko Muršič 6

16.10.2017 Univerza za tretje življensjsko obdobje Tina Bilban 6

19.10.2017 Zveza društev upokojencev Slovenije – Zveza DUS Alenka Ogrin 14

05.12.2017 Zveza društev upokojencev Slovenije – Zveza DUS Alenka Ogrin 13

15.12.2017 Nodijevo novoletno druženje Nodi 30

Drugo ‐ skupaj    698

SKUPAJ 
PRIREDITVE       8470

 

Izobraževanje za odrasle 2017 

Dogodek Datum Naslov izobraževanja Izvajalec 
Število 

ur 

Izvajalec izobraževanja 
0 ‐ NE ali 1 ‐ DA 

Število 
udeležencev

zunanji notranji 

Vodeni obiski 
knjižnice 

24.05.2017 Vodenje po THL Rok Dežman 1 0 1 30

26.10.2017 Vodenje po THL Rok Dežman 1 0 1 25

Vodeni obiski 
knjižnice ‐ skupaj       2 0 2 55

Tečaji (daljša 
izobraževanja, 
več srečanj za 
iste udeležence) 

05.04.2016
Delavnica dramskega 
pisanja Simona Semenič 36 1 0 15

08.11.2017

Tečaj modernega 
grškega jezika, 
začetni  Konstantina Agnantopoulou 11 1   15

Tečaji ‐ skupaj     47 2 0 30

Izobraževalne 
delavnice (krajša 
izobraževanja za 
različne 
udeležence) 

07.10.2017
Rumeni tisk na 
pergamentu NODI ‐ RAST 2 1 0 25

07.10.2017
S čopičem v 
Rastlinjak NODI ‐ RAST 2 1 0 15

07.10.2017 Razrežimo stereotipe NODI ‐ RAST 2 1 0 21

08.10.2017
Dialog ‐ delavnica s 
Kajo Teržan NODI ‐ RAST 2 1 0 18

11.11.2017 Dramska platforma Simona Semenič 3 1 0 15

09.12.2017 Dramska platforma Simona Semenič 3 1 0 15

Izobraževalne     14 6 0 109



 

delavnice ‐ 
skupaj 

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA       63 8 2 194

Prireditve za otroke 2017 

Dogodek Datum Naslov prireditve  Izvajalec 
Število 

udeležencev 

Ure pravljic, 
bralne ure 

19.04.2017 Literarni sprehod & ura pravljic Pionirska (Ida Mlakar) 20

10.05.2017 Literarni sprehod & ura pravljic Pionirska (Ida Mlakar) 22

17.05.2017 Literarni sprehod & ura pravljic Pionirska (Ida Mlakar) 18

14.09.2017 Literarni sprehod & ura pravljic Pionirska (Ida Mlakar) 21

Ure pravljic, 
bralne ure ‐ 

skupaj       81

SKUPAJ 
PRIREDITVE       81

 

Izobraževanje za otroke 2017 

Dogodek Datum Naslov izobraževanja Izvajalec Število ur 

Izvajalec 
izobraževanja  0 ‐ NE 

ali 1 ‐ DA 

Število 
udeležencev

zunanji notranji 

Vodeni obiski 
knjižnice 07.11.2017 Vodenje po THL Marko Lakovič 1 0 1 10

Vodeni obiski 
knjižnice ‐ 

skupaj       1 0 1 10

Izobraževalne 
delavnice (krajša 
izobraževanja za 
različne 
udeležence) 

27.01.2017
Jezikovna družba in 
kultura Francije Rusmir Čulić 1,5 1 0 21

20.11.2017 Delavnica anmiacije ZVVIKS 1,5 1 0 40

24.11.2017 Delavnica anmiacije ZVVIKS 1,5 1 0 42

28.11.2017 Delavnica anmiacije ZVVIKS 1,5 1 0 30

29.11.2017 Delavnica anmiacije ZVVIKS 1,5 1 0 40

30.11.2017 Delavnica anmiacije ZVVIKS 1,5 1 0 22

30.11.2017 Delavnica anmiacije ZVVIKS 1,5 1 0 22

30.11.2017 Delavnica anmiacije ZVVIKS 1,5 1 0 40

04.12.2017 Delavnica anmiacije Animateka ‐ Timon Leder 2 1 0 16

04.12.2017 Delavnica anmiacije Animateka ‐ Timon Leder 2 1 0 20

08.12.2017 Delavnica anmiacije Animateka ‐ Timon Leder 2 1 0 15

09.12.2017 Delavnica anmiacije Animateka ‐ Timon Leder 2 1 0 15

09.12.2017 Delavnica anmiacije Animateka ‐ Timon Leder 2 1 0 20

19.12.2017 Delavnica anmiacije Animateka ‐ Timon Leder 2 1 0 10

Izobraževalne 
delavnice ‐ 

skupaj       24 14 0 353

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA       25 14 1 363
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