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Obdobje poročanjaObdobje poročanjaObdobje poročanjaObdobje poročanja

od 1.1.2016

do 31.12.2016



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 31.12.2016na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016

    
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 10.110.26710.110.26710.110.26710.110.267 10.320.67510.320.67510.320.67510.320.675

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 710.293 590.533

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 335.358 323.533

02 NEPREMIČNINE 004 12.620.654 12.620.654
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 3.503.832 3.168.707

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 25.495.932 24.924.295

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 24.882.549 24.325.403

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 5.127 2.836

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 1.131.1431.131.1431.131.1431.131.143 1.186.6431.186.6431.186.6431.186.643

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 12.602 13.126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 377.107 194.326

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 3.120 2.996

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 125 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 704.108 958.864

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 34.081 17.331
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016

    
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 11.241.41011.241.41011.241.41011.241.410 11.507.31811.507.31811.507.31811.507.318
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 777.862777.862777.862777.862 708.462708.462708.462708.462

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 537.924 407.197

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 134.927 165.291

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 92.099 70.339

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 6.663 6.515

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 6.249 59.120

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

044044044044 10.463.54810.463.54810.463.54810.463.548 10.798.85610.798.85610.798.85610.798.856

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 1.983 17.684

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

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016na dan 31.12.2016

    
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 10.342.254 10.533.996

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 119.311 247.176

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 11.241.41011.241.41011.241.41011.241.410 11.507.31811.507.31811.507.31811.507.318
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 15.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Nataša Bajuk

Odgovorna oseba

Jelka Gazvoda

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



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 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
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 9.524.8329.524.8329.524.8329.524.832 9.288.0409.288.0409.288.0409.288.040
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

402402402402 9.518.0039.518.0039.518.0039.518.003 9.277.7809.277.7809.277.7809.277.780

A. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financ 403403403403 8.426.0798.426.0798.426.0798.426.079 8.288.4308.288.4308.288.4308.288.430
a. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnega
proračunaproračunaproračunaproračuna

404404404404 384.324384.324384.324384.324 407.911407.911407.911407.911

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo

405 148.384 147.802

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije

406 235.940 260.109

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

407407407407 8.012.1108.012.1108.012.1108.012.110 7.862.3067.862.3067.862.3067.862.306

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za tekočo porabo

408 7.027.052 6.941.274

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za investicije

409 985.058 921.032

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 6.5006.5006.5006.500

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za
tekočo porabo

414 0 6.500

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 0

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 21.64521.64521.64521.645 11.71311.71311.71311.713

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 1.091.9241.091.9241.091.9241.091.924 989.350989.350989.350989.350

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

421 0 0

del 7102 Prejete obresti 422 0 347

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



    

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 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
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 1.091.924 989.003

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 6.8296.8296.8296.829 10.26010.26010.26010.260

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu

432 4.719 8.536

del 7102 Prejete obresti 433 0 0
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi

prihodki od premoženja
434 2.110 1.724

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 9.303.9249.303.9249.303.9249.303.924 9.539.9239.539.9239.539.9239.539.923
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

438438438438 9.303.9249.303.9249.303.9249.303.924 9.529.6639.529.6639.529.6639.529.663

A. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439439439439 5.073.2405.073.2405.073.2405.073.240 5.222.4725.222.4725.222.4725.222.472
del 4000 Plače in dodatki 440 4.507.429 4.413.802
del 4001 Regres za letni dopust 441 155.656 82.572
del 4002 Povračila in nadomestila 442 328.688 330.697
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 64.189 363.272
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 2.428 1.702
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 14.850 30.427

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

447447447447 751.926751.926751.926751.926 765.177765.177765.177765.177

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

448 404.400 404.336

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 326.661 339.378
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 2.988 3.325
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 4.591 4.793
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega

pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

452 13.286 13.345

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



    

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 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
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 2.046.7302.046.7302.046.7302.046.730 2.182.8772.182.8772.182.8772.182.877

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 456.030 489.094
del 4021 Posebni material in storitve 455 39.142 55.188
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in

komunikacije
456 431.679 471.234

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 19.095 18.089
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 10.316 10.099
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 207.322 209.870
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 693.030 706.946
del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 1.812
del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 190.116 220.545

403403403403 D. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obresti 464464464464 235235235235 0000
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 1.431.7931.431.7931.431.7931.431.793 1.359.1371.359.1371.359.1371.359.137

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 97 16.815
4202 Nakup opreme 473 228.281 69.747
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 1.076.234 1.257.264
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in

adaptacije
475 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 114.002 0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 8.104 0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring

479 5.075 15.311

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 10.26010.26010.26010.260

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 10.26010.26010.26010.260
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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 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
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 220.908220.908220.908220.908 0000

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

486486486486 0000 251.883251.883251.883251.883

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 15.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Nataša Bajuk

Odgovorna oseba

Jelka Gazvoda

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



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 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
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, 15.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Nataša Bajuk

Odgovorna oseba

Jelka Gazvoda

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



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 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
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 220.908220.908220.908220.908 0000

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

573573573573 0000 251.883251.883251.883251.883
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Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 15.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Nataša Bajuk

Odgovorna oseba

Jelka Gazvoda

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



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

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
NAZIVNAZIVNAZIVNAZIV OznakOznakOznakOznak

a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NabavnaNabavnaNabavnaNabavna
vrednostvrednostvrednostvrednost
(1.1.)(1.1.)(1.1.)(1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PopravekPopravekPopravekPopravek
vrednostvrednostvrednostvrednost
(1.1.)(1.1.)(1.1.)(1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
nabavnenabavnenabavnenabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjZmanjšanjZmanjšanjZmanjšanj
e nabavnee nabavnee nabavnee nabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjZmanjšanjZmanjšanjZmanjšanj
eeee
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
AmortizaciAmortizaciAmortizaciAmortizaci
jajajaja

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NeodpisanNeodpisanNeodpisanNeodpisan
a vrednosta vrednosta vrednosta vrednost
(31.12.)(31.12.)(31.12.)(31.12.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednoPrevrednoPrevrednoPrevredno
tenjetenjetenjetenje
zaradizaradizaradizaradi
okrepitveokrepitveokrepitveokrepitve

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednoPrevrednoPrevrednoPrevredno
tenjetenjetenjetenje
zaradizaradizaradizaradi
oslabitveoslabitveoslabitveoslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4
+5-6-7
+8-9)

11 12

I. Neopredmetena sredstva inI. Neopredmetena sredstva inI. Neopredmetena sredstva inI. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovnaopredmetena osnovnaopredmetena osnovnaopredmetena osnovna
sredstva v upravljanjusredstva v upravljanjusredstva v upravljanjusredstva v upravljanju

700700700700 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi
stroški

701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske
pravice

702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena
sredstva

703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena
osnovna sredstva

707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Neopredmetena sredstva inII. Neopredmetena sredstva inII. Neopredmetena sredstva inII. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovnaopredmetena osnovnaopredmetena osnovnaopredmetena osnovna
sredstva v lastisredstva v lastisredstva v lastisredstva v lasti

708708708708 38.135.38.135.38.135.38.135.
481481481481

27.817.27.817.27.817.27.817.
642642642642

1.576.1831.576.1831.576.1831.576.183 0000 884.785884.785884.785884.785 860.853860.853860.853860.853 1.764.9501.764.9501.764.9501.764.950 10.105.10.105.10.105.10.105.
140140140140

0000 0000

A. Dolgoročno odloženi
stroški

709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske
pravice

710 166.340 123.646 8.104 0 7.421 6.141 9.404 40.114 0 0

C. Druga neopredmetena
sredstva

711 424.193 199.887 119.077 0 0 0 8.561 334.822 0 0

D. Zemljišča 712 1.436.361 0 0 0 0 0 0 1.436.361 0 0

E. Zgradbe 713 11.184.
293

3.168.707 0 0 0 0 335.126 7.680.460 0 0

F. Oprema 714 5.891.399 5.400.692 216.379 0 236.918 234.835 199.805 505.198 0 0

G. Druga opredmetena
osnovna sredstva

715 19.032.
895

18.924.
710

1.232.623 0 640.446 619.877 1.212.054 108.185 0 0

III. Neopredmetena sredstvaIII. Neopredmetena sredstvaIII. Neopredmetena sredstvaIII. Neopredmetena sredstva
in opredmetena osnovnain opredmetena osnovnain opredmetena osnovnain opredmetena osnovna
sredstva v finančnem najemusredstva v finančnem najemusredstva v finančnem najemusredstva v finančnem najemu

716716716716 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi
stroški

717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske
pravice

718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena
sredstva

719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena
osnovna sredstva

723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 15.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Nataša Bajuk

Odgovorna oseba

Jelka Gazvoda

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
VRSTA NALOŽB OZIROMAVRSTA NALOŽB OZIROMAVRSTA NALOŽB OZIROMAVRSTA NALOŽB OZIROMA
POSOJILPOSOJILPOSOJILPOSOJIL

OznakOznakOznakOznak
a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek
naložb innaložb innaložb innaložb in
danihdanihdanihdanih
posojilposojilposojilposojil
(1.1.)(1.1.)(1.1.)(1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb innaložb innaložb innaložb in
danihdanihdanihdanih
posojilposojilposojilposojil
(1.1.)(1.1.)(1.1.)(1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
povečanjapovečanjapovečanjapovečanja
naložb innaložb innaložb innaložb in
danihdanihdanihdanih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
povečanjpovečanjpovečanjpovečanj
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb innaložb innaložb innaložb in
danihdanihdanihdanih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjzmanjšanjzmanjšanjzmanjšanj
a naložb ina naložb ina naložb ina naložb in
danihdanihdanihdanih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjzmanjšanjzmanjšanjzmanjšanj
aaaa
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb innaložb innaložb innaložb in
danihdanihdanihdanih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
naložb innaložb innaložb innaložb in
danihdanihdanihdanih
posojilposojilposojilposojil
(31.12)(31.12)(31.12)(31.12)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb innaložb innaložb innaložb in
danihdanihdanihdanih
posojilposojilposojilposojil
(31.12.)(31.12.)(31.12.)(31.12.)

KnjigovodKnjigovodKnjigovodKnjigovod
skaskaskaska
vrednostvrednostvrednostvrednost
naložb innaložb innaložb innaložb in
danihdanihdanihdanih
posojilposojilposojilposojil
(31.12.)(31.12.)(31.12.)(31.12.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
odpisanihodpisanihodpisanihodpisanih
naložb innaložb innaložb innaložb in
danihdanihdanihdanih
posojilposojilposojilposojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

I. Dolgoročne finančneI. Dolgoročne finančneI. Dolgoročne finančneI. Dolgoročne finančne
naložbenaložbenaložbenaložbe

800800800800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delnice 801801801801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Naložbe v delnice v javna
podjetja

802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v
finančne institucije

803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v
privatna podjetja

804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deleže 806806806806 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Naložbe v deleže v javna
podjetja

807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v
finančne institucije

808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna
podjetja

809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.d.

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.o.o.

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemeniteC. Naložbe v plemeniteC. Naložbe v plemeniteC. Naložbe v plemenite
kovine, drage kamne,kovine, drage kamne,kovine, drage kamne,kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobnoumetniška dela in podobnoumetniška dela in podobnoumetniška dela in podobno

813813813813 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

D. Druge dolgoročneD. Druge dolgoročneD. Druge dolgoročneD. Druge dolgoročne
kapitalske naložbekapitalske naložbekapitalske naložbekapitalske naložbe

814814814814 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Namensko premoženje,
preneseno javnim skladom

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v
last drugim pravnim osebam
javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne
kapitalske naložbe doma

817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne
kapitalske naložbe v tujini

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojilaII. Dolgoročno dana posojilaII. Dolgoročno dana posojilaII. Dolgoročno dana posojila
in depozitiin depozitiin depozitiin depoziti

819819819819 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojila 820820820820 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dana posojila
posameznikom

821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila
javnim skladom

822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila
javnim podjetjem

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila
finančnim institucijam

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila
privatnim podjetjem

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila
drugim ravnem države

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila
državnemu proračunu

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana
posojila v tujino

828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila zB. Dolgoročno dana posojila zB. Dolgoročno dana posojila zB. Dolgoročno dana posojila z
odkupom vrednostnih papirjevodkupom vrednostnih papirjevodkupom vrednostnih papirjevodkupom vrednostnih papirjev

829829829829 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
1. Domačih vrednostnih
papirjev

830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depoziti 832832832832 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dani depoziti
poslovnim bankam

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani
depoziti

834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno danaD. Druga dolgoročno danaD. Druga dolgoročno danaD. Druga dolgoročno dana
posojilaposojilaposojilaposojila

835835835835 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

III. SkupajIII. SkupajIII. SkupajIII. Skupaj 836836836836 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 15.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Nataša Bajuk

Odgovorna oseba

Jelka Gazvoda

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



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 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
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 8.123.9758.123.9758.123.9758.123.975 8.300.3038.300.3038.300.3038.300.303

760 PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

861 8.123.975 8.300.303

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 347347347347
763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 866866866866 4.5984.5984.5984.598 17.56517.56517.56517.565

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 8.128.5738.128.5738.128.5738.128.573 8.318.2158.318.2158.318.2158.318.215
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

871871871871 2.029.6792.029.6792.029.6792.029.679 2.198.8252.198.8252.198.8252.198.825

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 493.862 497.828
461 STROŠKI STORITEV 874 1.535.817 1.700.997

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 875875875875 5.971.2365.971.2365.971.2365.971.236 5.865.6685.865.6685.865.6685.865.668
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 4.688.837 4.674.009
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

DELODAJALCEV
877 769.694 734.869

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 512.705 456.790
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 10101010 291291291291
467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 882882882882 235235235235 3333
468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 883883883883 8.1028.1028.1028.102 6.2536.2536.2536.253

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

884884884884 0000 0000

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

885 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



    

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
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 0 0

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 887887887887 8.009.2628.009.2628.009.2628.009.262 8.071.0408.071.0408.071.0408.071.040
O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 888888888888 119.311119.311119.311119.311 247.175247.175247.175247.175
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

891 119.311 247.175

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)

894 214 215

Število mesecev poslovanja 895 12 12

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 15.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Nataša Bajuk

Odgovorna oseba

Jelka Gazvoda

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



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 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
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 8.108.3028.108.3028.108.3028.108.302 15.67315.67315.67315.673
760 PRIHODKI OD PRODAJE

PROIZVODOV IN STORITEV
661 8.108.302 15.673

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 4.5984.5984.5984.598 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 8.112.9008.112.9008.112.9008.112.900 15.67315.67315.67315.673
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

671671671671 2.014.0062.014.0062.014.0062.014.006 15.67315.67315.67315.673

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 493.862 0
461 STROŠKI STORITEV 674 1.520.144 15.673

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 675675675675 5.971.2365.971.2365.971.2365.971.236 0000
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 4.688.837 0
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

DELODAJALCEV
677 769.694 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 512.705 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 10101010 0000
467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 682682682682 235235235235 0000
468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 683683683683 8.1028.1028.1028.102 0000

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

684684684684 0000 0000

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



    

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 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016od 01.01.2016 - 31.12.2016

    
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 0 0

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 687687687687 7.993.5897.993.5897.993.5897.993.589 15.67315.67315.67315.673
O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 688688688688 119.311119.311119.311119.311 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 119.311119.311119.311119.311 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, 15.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Nataša Bajuk

Odgovorna oseba

Jelka Gazvoda

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve



 

 

 
 
 
 
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  ZA LETO 2016 
 
 
Letno poročilo za leto 2016 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. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10). 

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02, 114/06 – ZUE). 
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 
58/10, 97/12, 108/2013, 100/2015). 

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 
94/14, 100/2015, 84/16). 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 
124/08, 58/10, 60/10 – popr. 104/10, 104/11, 86/16). 

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13). 

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 
108/13, 100/2015). 

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 na Radiu in televiziji Slovenija (Uradni 
list RS, št. 107/09, 4/13). 

Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS 
št. 106/13, 94/14). 

 
 
  
 
BILANCA STANJA 
 
V Bilanci stanja izkazujemo stanje sredstev in virov sredstev na 31.12.2016. 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 2016 smo imeli skupno za 349.256 EUR investicij. Od tega 66.478 EUR iz 
sredstev ostanka presežka prihodkov nad odhodki, doseženega v letu 2014, 170.558 
EUR iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015, 102.440 EUR iz 
sredstev MOL za nabavo opreme in investicijski nadzor nove Knjižnice Zalog, 7.401 



 

 

EUR iz sredstev občin, v katerih opravljamo knjižnično dejavnost (v nadaljevanju 
zunanje občine) in 2.379 EUR iz sredstev EU za  izvajanje projekta  Erasmus . 
 

2.  Struktura investicij v letu 2016 po vrsti investicije in viru sredstev: 
- Investicijsko vzdrževanje 119.077 EUR, od tega 2.440 EUR investicijskega 

nadzora iz sredstev MOL, ostalih 116.637 EUR so storitve investicijskega 
vzdrževanja, plačane iz sredstev poslovnega izida (v nadaljevanju PI). 
Sredstva so bila v celoti namenjena investicijskim delom  v novi  Knjižnici Zalog. 

- Licence in programska oprema 8.104 EUR, financirano pretežno iz sredstev PI 
(7.658 EUR) in delno iz sredstev zunanjih občin (446 EUR). Nabavljene so bile 
vse licence, potrebne za nemoteno delovanje Knjižnice Zalog (1.652 EUR), 
dokupljene licence za MS WIN, Office in Server MKL (5.891 EUR), licenca za 
elektronsko obveščanje (122 EUR). Programska oprema se je povečala za 
izdelavo modula za arhiv Pošte Slovenija (439 EUR).  

- Vrednost nabavljene IKT opreme je 36.860 EUR, od tega 22.530 EUR iz 
sredstev PI za IKT opremo za Knjižnico Zalog: dvanajst računalnikov, štirje 
monitorji, dva blagajniška tiskalnika, čitalniki črtnih kod, tiskalnik, dostopna 
točka itd. Poleg naštetega je bilo zaradi prehoda na COBISS3 potrebno 
nabaviti enainpetdeset termičnih tiskalnikov in petnajst čitalnikov črtnih kod, od 
tega devet iz sredstev zunanjih občin (1.296 EUR), ostalo (7.271 EUR) za 
ljubljanske enote MKL iz sredstev PI. Iz sredstev zunanjih občin je bil nabavljen 
še računalnik za Knjižnico Škofljica (603 EUR) in fotokopirni stroj za Knjižnico 
Frana Levstika v Velikih Laščah (869 EUR). Iz sredstev EU je bil nabavljen  
tiskalnik Ultimaker (2.379 EUR). Iz sredstev PI si bili nabavljeni še prenosnik za 
izvajanje del in nalog osrednje območne knjižnice (1.196 EUR), UPS napajalnik 
(170 EUR) in ohišje za knjigomat (546 EUR). 

- Pohištva, knjižnih polic, predalnikov, stojal za gradivo itd. je bilo za Knjižnico 
Zalog nabavljenega za 159.670 EUR, od tega je MOL sofinancirala 100.000 
EUR, ostalo je bilo nabavljeno iz sredstev PI. Iz sredstev zunanjih občin je bilo 
nabavljenih knjižnih polic, omar, predalnikov in stojal za gradivo v vrednosti 
2.613 EUR, iz sredstev PI pa še regali, steklena vitrina in pisarniški stol v 
skupni vrednosti 1.878 EUR. 

- Iz sredstev PI je bila nabavljena klima za računalniško sobo (1.027), video 
nadzorna snemalnika za Knjižnico Otona Župančiča (1.491 EUR), video 
nadzorni in protivlomni sistem za Knjižnico Zalog (3.514 EUR), video nadzorni 
sistem za Knjižnico Prežihov Voranc (4.452 EUR) in svetlobni napis nad 
vhodom Knjižnice Otona Župančiča (2.256 EUR). Iz sredstev Občine Dobrova 
– Polhov Gradec je bila nabavljena klimatska naprava v vrednosti 1.515, 1.500 
EUR iz sredstev Občine, razlika iz sredstev PI: 

- Drobnega inventarja je bilo v letu 2016 nabavljenega za skupaj 5.696 EUR, od 
tega za 446 EUR mobilnih telefonov in za 5.250 EUR ostalih drobnih orodij, 
naprav, grelnikov, stenskih ur, košev za odpadke, garderobnih stojal itd.) Za 75 
EUR DI je bilo nabave iz sredstev zunanjih občin, ostalo iz sredstev PI. Za 
Knjižnico Zalog je bilo nabavljenega za 2.538 EUR DI. 

- Knjižnično gradivo (ki ga sicer evidentiramo kot drobni inventar) je bilo v letu 
2016 nabavljeno v skupni vrednosti 1.071.046 EUR, od tega 65,35% oz. 
699.822 EUR iz sredstev MOL, 22,18% oz. 237.601 EUR iz sredstev MK, 
10,03% oz. 107.416 EUR iz sredstev zunanjih občin sofinancerk, 0,14% oz. 
1.550 EUR iz sredstev PI in 2,30% oz. 24.657 EUR iz sredstev antikvarne 
prodaje knjig. Ustanoviteljica MOL je v primerjavi z letom 2015 znižala sredstva 
za nabavo gradiva za 112.144 EUR, kar je 13,81% znižanje sredstev. 
Po vrstah gradiva je 13,17% oz. za 141.042 EUR nabavljenih serijskih 
publikacij in elektronskih virov, 8,93% oz. za 95.642 EUR neknjižnega gradiva 



 

 

in 77,90% oz. za 834.362 EUR knjig, od teh v vrednosti 15.879 EUR za 
potujočo knjižnico.  
Knjižnih darov v letu 2016 je bilo skupaj za 117.429 EUR ocenjene 
protivrednosti. Od tega za 98.225 EUR (83,65%) knjig, 12.313 EUR (10,49%) 
neknjižnega gradiva in za 6.891 EUR (5,86%) serijskih publikacij. 
Obveznih izvodov je bilo za 38.451 EUR. Od tega za 24.536 EUR (63,81%) 
knjig, 1.656 EUR (4,31%) neknjižnega gradiva in za 12.259 EUR (31,88%) 
serijskih publikacij. 
 

3. Rednih letnih popravkov vrednosti oz. amortizacije osnovnih sredstev v 2016 je bilo 
552.896 EUR, 408 EUR v breme sklada prejetih donacij, namenjenih nadomeščanju 
stroškov amortizacije za obračun popravkov brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev, 
14.490 EUR v breme odškodnin za poškodovano in uničeno opremo, 1.987 v breme 
sredstev projektov, ostalih 536.011 v breme skladov namensko prejetih sredstev za 
nadomeščanje amortizacije.  
 
Čista (sedanja) vrednost osnovnih sredstev je 10.105.140 EUR.  
 
Drobni inventar in gradivo se v celoti amortizirata ob nabavi in je njihova sedanja 
vrednost, t.j. nabavna vrednost zmanjšana za popravke enaka 0. 
Odpisanih zaradi dotrajanosti ali uničenja in izločenih OS in DI je bilo skupaj za 
250.051 EUR. Od tega je bilo za 246.693 EUR odpisov popravkov vrednosti, kar 
pomeni, da je bilo  98,66% odpisanih sredstev že v celoti amortiziranih, ostalih 3.358 
EUR je bilo odpisanih v breme skladov namenskih sredstev za nabavo opreme.  

        
Odpisov izločenega gradiva v letu 2016 je bilo za 614.164 EUR, 84,75% oz. 520.534  

       EUR knjig, 10,40% oz. 63.900 EUR neknjižnega gradiva in 4,85% oz. 29.730 EUR 
       serijskih publikacij. 

 
4. Dolgoročne terjatve iz poslovanja v skupni vrednosti 5.127 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  
       829 EUR, Knjižnico Grba, tu je 123 EUR, in Knjižnico Šentvid, kjer je zbranih največ,  
       4.175 EUR sredstev.  
 
  

 
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve po postavkah v BS:  
 
1. Denarna sredstva in takoj vnovčljive vrednostnice v vrednosti 12.602 EUR so: seštevek 

vrednosti menjalnin v blagajnah izposojevališč 3.820 EUR, vrednosti znamk v poštni 
blagajni 42 EUR, vrednost zaloge kartic Urbana v računovodstvu 2.296 EUR in v 
enotah 6.444 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. 
 

2. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah je stanje sredstev na poslovnem 
računu v višini 377.107 EUR. Stanje je usklajeno z UJP. 

 
3. Kratkoročne terjatve do kupcev so 3.120 EUR, od tega je 2.308 EUR nezapadlih, 362 

EUR zapadlih do 30 dni in 450 EUR zapadlih nad 30 dni. Slednjim smo poslali opomine.  
 

4. Dani predujmi in varščine v višini 125 EUR je predplačilo Akademiji za management za 
udeležbo na seminarju. Pomotoma je bil plačan tudi račun za izvedbo seminarja, 



 

 

vendar od njih ne uspemo dobiti preplačila nazaj in ga bomo kompenzirali z udeležbo 
na seminarju v letu 2017. 

     
5. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN so 704.108 EUR. Od tega zanašajo terjatve do 

MOL 656.023 EUR: za stroške dela za december 2016 435.500 EUR, za materialne in 
programske stroške za december in poračun 2016 124.053 EUR ter za gradivo za 
december in poračun 2016 96.470 EUR.  

     Znesek terjatev do občin, ki sofinancirajo dejavnost tam delujočih knjižnic, znaša 37.897 
EUR, od tega za stroške dela 30.850 EUR, za materialne stroške 3.168 EUR, za nabavo 
gradiva 3.291 EUR in za nabavo opreme 588 EUR.  

     Vrednost kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna države je 84 EUR, ki 
zapadejo v plačilo januarja 2017. 

     Vrednost kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna MOL je 1.122 EUR, od 
tega sta že zapadli terjatvi do OŠ Zalog, 352 EUR zapadla do 60 dni in 514 EUR zapadla 
nad 90 dni. Šoli je bil poslan IOP obrazec, terjatvi sta bili poravnani januarja 2017.  Za 256 
EUR terjatev je nezapadlih.      

     Vrednost kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna občin neustanoviteljic  
      je 8.982 EUR, od tega 8.854 z datumom zapadlosti januarja 2017 in 128 EUR zapadlih do 

60 dni. Dolžnikom so bili poslani IOP obrazci s stanjem na 31.10.2016 in nato ponovno na 
31.12.2016. Posledično so terjatve poravnali januarja 2017. 

 
6. Druge kratkoročne terjatve v višini 34.081 EUR so: 

• Terjatve do zaposlenih za vračilo stroškov preveč obračunanih refundacij prevozov 
na delo in z dela in vračilo založenih sredstev novoletne predstave in novoletne 
zabave, 588 EUR 

• terjatve do ZZS za refundacijo bolniških staležev za del novembra (478) in 
december 2016 (10.158), skupaj 10.636 EUR, 

• terjatve do ZPIZ za refundacijo invalidskega staleža za obdobje oktober do 
december 2016, 2.008 EUR, 

• Terjatve do bank za vnovčenje plačil z bančnimi karticami, 1.205 EUR 
• Terjatev do Telekoma za nakazilo sredstev plačanih z Moneto, 207 EUR 
• Terjatev do NLB za vnovčenje pologov gotovine na 31.12.2016 v DNT, 12.135 EUR 
• Terjatev do Creditekspres d.o.o. od izterjav (7.062 EUR) in Schindler d.o.o. za 

vračilo sredstev dobropisa (240 EUR), skupaj 7.302 EUR.  
    

 
 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 
 

1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v vrednosti 537.924 EUR, so obveznost za izplačilo 
stroškov dela, odpravnin in jubilejnih nagrad, ter za davke in prispevke iz bruto izplačil 
stroškov dela za december 2016: 

• Neto plače in nadomestila                      310.503 EUR 
• 15,50% prispevek za IPZ                          78.333 EUR 
• 6,36% prispevek za zdravstvo                 32.142 EUR 
• 0,14% prispevek za zaposlovanje                 708 EUR 
• 0,10% prispevek za starševsko var.              505 EUR 
• Davčni odtegljaj                                        72.608 EUR 
• Refundacija prevoza na delo                    15.307 EUR 
• Refundacija prehrane na delu                   13.771 EUR 
• Regres za letni dopust 2016                       1.693 EUR 
• Jubilejne nagrade, odpravnine                    9.869 EUR 



 

 

• Premije KAD                                                2.238 EUR 
• Refundacija potnih stroškov                           247 EUR 

 
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na 31.12.2016 so 134.927 EUR, od tega za 210 

EUR zapadlih pred 31.12., ki smo jih plačali v začetku januarja 2017. Po velikosti so 
obveznosti sledeče: 

• Energetika d.o.o. 15.468 EUR, 
• Cleaning d.o.o. 13.136 EUR    
• Microcop d.o.o. 10.331 EUR,   
• Dominik Košič s.p., 7.624 EUR, 
• HEP Energija d.o.o. 6.857 EUR, 
• ŠS d.o.o. 6.823 EUR, 
• MK Trgovina d.o.o. 6.777 EUR, 
• Varnost Vič d.o.o. 6.723 EUR. 
• Ostale obveznosti nižje od 4.500 EUR. 

 
3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so 92.099 EUR, kot sledi: 

• obveznosti za prispevke delodajalca od bruto plač za december 2016, 81.405 EUR, 
• obveznost za odtegljaje delavcev iz plač, 10.321 EUR in 
• obveznost za izplačilo refundacije prevozov in prehrane za udeležence, ki v MKL 

opravljajo družbeno koristno delo, 373 EUR. 
 
4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v vrednosti 6.663 EUR, so obveznosti na 

osnovi prejetih računov. Vsi so nezapadli do  31.12.2016 : 
• kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države, 195 EUR, 
• kratkoročne obveznosti do proračuna MOL, 3.574 EUR, 
• kratkoročne obveznosti do proračuna občin neustanoviteljic, 1.115 EUR, 
• kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države, 137 EUR, 
• kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna MOL, 1.582 EUR, 
• kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občin neustanoviteljic, 

60 EUR. 
 

5. Pasivne časovne razmejitve 6.249 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 2.696 EUR, 
• Projekt Erasmus+, financiran iz sredstev EU, saldo 3.553 EUR. 

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

 
 

              
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Vrednost postavke 10.463.548 vključuje: 
 

• Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.983 EUR so prejeta projektna sredstva, 
namenjena nadomeščanju stroškov amortizacije. 

     
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 črpamo amortizacijo, in za 
ostanek namenskih sredstev za nabavo gradiva v letu 2016.   



 

 

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 – 699.820 EUR, 
• MK – za nabavo gradiva – 221.440 EUR,  
• MKL sredstva Bukvarne za nabavo gradiva – 26.332 EUR,  
• Podarjeno knjižnično gradivo in obvezni izvod – 155.880 EUR,  
• MK  za nabavo gradiva za OOK –  14.498 EUR, 
• Občina Vodice za nabavo gradiva – 6.000 EUR,  
• Občina Brezovica za nabavo gradiva – 24.000 EUR,  
• Občina Škofljica za nabavo gradiva – 22.700 EUR,  
• Občina Velike Lašče za nabavo gradiva – 11.500 EUR,  
• Občina Dobrova-Polhov Gradec za nabavo gradiva – 8.000 EUR, 
• Občina Ig za nabavo gradiva – 12.000 EUR, 
• Občina Horjul za nabavo gradiva – 5.500 EUR, 
• Občina Dol za nabavo gradiva – 17.000 EUR,   
• Občina Medvode za nabavo gradiva – 708 EUR, 
• MOL za opremo in investicijsko vzdrževanje  - 102.440 EUR,    
• Občina Škofljica za opremo  - 1.773 EUR, 
• Občina Brezovica za opremo – 1.552 EUR, 
• Občina Velike Lašče za opremo – 2.300 EUR, 
• Občina Dobrova-Polhov Gradec za IKT opremo – 1.644 EUR, 
• Občina Vodice za IKT opremo – 144 EUR, 
• Občina Ig za IKT opremo – 144 EUR, 
• Občina Horjul za IKT opremo 144 EUR, 
• Sredstva EU za projekt Erasmus+ 2.379 EUR.  

 
Zmanjšanje virov sredstev v letu 2016: 

• Sredstva PI za gradivo –  1.550 EUR, 
• Sredstva MOL za nabavo gradiva – 699.822 EUR, 
• Sredstva MK za nabavo gradiva – 223.103 EUR, 
• MKL sredstva Bukvarne za nabavo gradiva – 24.657 EUR, 
• Podarjeno knjižnično gradivo in obvezni izvod – 155.880 EUR, 
• sredstva MK  za nabavo gradiva za OOK – 14.498 EUR, 

• Občina Vodice za nabavo gradiva – 6.001 EUR, 
• Občina Brezovica za nabavo gradiva – 24.015 EUR, 
• Občina Škofljica za nabavo gradiva – 22.735 EUR, 
• Občina Velike Lašče za nabavo gradiva – 11.486 EUR, 
• Občina Dobrova-Polhov Gradec za nabavo gradiva – 7.950 EUR, 
• Občina Ig za nabavo gradiva – 12.007 EUR, 
• Občina Horjul za nabavo gradiva – 5.514 EUR, 
• Občina Dol za nabavo gradiva – 17.000 EUR,  
• Občina Medvode za nabavo gradiva – 708 EUR 
• Sredstva MOL za opremo in investicijsko vzdrževanje 102.440 EUR, 
• oprema nabavljena iz sredstev zunanjih občin – 7.401 EUR, 
• oprema nabavljena iz sredstev EU Erasmus+ - 2.379 EUR, 
• sredstva PI  za nabavo OS, DI in investicijsko vzdrževanje  – 237.036 EUR, 
• amortizacija OS in DI 558.592 EUR 
• odpisi izločenih OS in DI 3.358 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. 



 

 

Potrebno bi bilo ovrednotiti nepremičnine, ki jih ima MKL v upravljanju in so v registru 
zavedene z vrednostjo 1 EUR (sedem stavb). Žal ima MKL premalo sredstev, da bi izvedla 
projekt ovrednotenja stavb, primerljive tržne vrednosti na slovenskem nepremičninskem 
trgu pa niso realne. 

 
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 je 119.311 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 31.12.2016 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 2016  9.524.832 EUR, kar je za 236.792 
EUR več kot v letu 2015. Večji prihodki so posledica financiranja ustanoviteljice MOL, ki nam 
je v letu 2016 poravnala zapadle obveznosti iz  leta 2015 v skupni vrednosti 471.180 EUR in 
nam za leto 2016 dolguje še 220.523 EUR sredstev za nabavo gradiva in materialne stroške 
za december in poračun le teh za leto 2016. 
 
Struktura prihodkov 
 
Prihodki iz sredstev javnih financ v višini 8.426.079 EUR so: 

• sredstva občinskih proračunov, 8.012.110 EUR,, od tega 7.027.052 EUR sredstev za 
tekoče delovanje, 985.058 EUR za gradivo in opremo; 

• sredstva Ministrstva za kulturo in Ministrstva za šolstvo in šport, 384.324 EUR, od tega 
148.384 EUR za tekoče delovanje in 235.940 EUR za nabavo gradiva, 

• sredstva JAK za projekte, 8.000 EUR – 6.500 EUR za izdajo Priročnika za branje 
kakovostnih mladinskih knjig 2106 in 1.500 EUR za izvedbo Strokovnih sred,  

• sredstva EU za izvajanje projekta Erasmus+, 21.645 EUR – v prilivu so vključena tudi 
sredstva ostalih sodelujočih partnerjev,16.582 EUR, ki smo jim jih nakazali v 
decembru 2016. 

Delež prihodkov iz sredstev javnih financ v vseh prihodkih je 88,46%. 
 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe, 1.091.924 EUR, pomenijo 11,46% delež v 
vseh prihodkih. Gre za prihodke iz prejetih članarin, zamudnin, odškodnin, rezervacij itd. V 
primerjavi z letom 2015 so večji za 102.921 EUR, kar je posledica zvišanja cen članarin in 
prihodkov od izterjave dolgov i 
z preteklih let. 
 
Prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je bilo skupaj za 6.829 EUR, od tega 
prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 4.719 EUR in prihodkov od najemnin 2.110 
EUR.  



 

 

V primerjavi z letom 2015 je bilo teh prihodkov za 33,44%, oz. 3,431 EUR manj. Zmanjšanje je 
posledica manjših prihodkov od prodaje Priročnika. Računi zanj so bili izstavljeni v decembru 
2016, prilivi iz tega naslova so bili januarja 2017. Prihodki od najemnin so bili za 386 EUR višji 
kot v letu 2015, kar je za 22,39% več.   
 

 
Odhodki 
            
Odhodkov po načelu denarnega toka je bilo 9.303.924 EUR, kar je za 235.999 EUR manj kot v 
letu 2015. 
 
Struktura odhodkov 
 
Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili 
5.825.166 EUR oz. 62,61% vseh odhodkov. V primerjavi z letom 2015 so bili nižji za 162.483 
EUR, ker v letu 2016 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje na trgu. Slednja 
je bila obračunana v decembru 2016, izplačana pa januarja 2017. 
 
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 2.046.730 EUR predstavljajo 22% vseh 
odhodkov. V primerjavi z letom 2015 so bili  nižji za 136.147 EUR oz. za 6% nižji, zaradi 
racionalizacije stroškov v MKL. 
 
Investicijski odhodki 1.431.793 EUR pomenijo 15,39 % vseh odhodkov in so: 

• stroški nabave gradiva in DI 1.076.234 EUR,  
• nabava opreme 228.281 EUR,  
• nakup avtomobilske prikolice  97 EUR,  
• investicijsko vzdrževanje in obnove 114.002 EUR, 
• nakup licenčne in programske opreme 8.104 EUR, 
• investicijski nadzor 5.075 EUR. 

 
Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v letu 2016 je bil 220.908 EUR. 
 
Izračun presežka po 77. Členu ZIPR ni potreben, saj stanje kratkoročnih obveznosti na 
31.12.2016 v skupni višini 777.863,10 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 220.908 EUR 
povišanja sredstev na računih, kar je posledica pozitivnega denarnega toka.  
 

 

 

 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  DOLOČENIH UPORABNIKOV 
             
Izkaz prikazuje ustvarjene prihodke in odhodke, ki jih, skladno z zakonodajo, pripoznavamo po 
načelu obračunane realizacije. 
 
V letu 2016 je bilo ustvarjenih skupno 8.128.573 EUR prihodkov, kar je za 189.642 EUR manj, 
kot v letu 2015, predvsem zaradi zmanjšanja proračunskih prihodkov.  
 



 

 

Struktura prihodkov:   
  
Proračunska sredstva so bila skupaj 7.050.734 EUR, oz. 86,74% vseh prihodkov. V 
primerjavi z letom 2015 je bilo proračunskih sredstev manj za 294.798 EUR, predvsem zaradi 
nižjih prihodkov za materialne stroške s strani ustanoviteljice MOL in nižjih sredstev EU. 
Struktura proračunskih sredstev je sledeča: 
       

• Sredstva MOL za stroške dela, materialne stroške in programska sredstva so bila 
6.412.663, od tega 84,64% oz. 5.350.500 EUR za stroške dela, 970.669 EUR za 
materialne stroške in 91.494 EUR za programske stroške za izvedbo programov v 
Trubarjevi hiši literature in za projekt ICORN. Sredstev za refundacijo stroškov dela je 
bilo v letu 2016 več za 279.246 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 so bila v letu 2016 nižja za 
559.331 EUR, realizacija programskih sredstev je bila v letu 2016 višja za 863 EUR. V 
celoti je bilo sredstev ustanoviteljice v letu 2016 za kar 279.222 EUR manj kot v letu 
2015. 

• Sredstva občin neustanoviteljic, kjer delujejo naše enote (Ig, Brezovica, Vodice, Velike 
Lašče, Škofljica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Dol in Medvode – slednji za 
stroške potujoče knjižnice) so dosegla 462.204 EUR, za plače 393.487 EUR, kar je 
85,13% in za materialne stroške 68.717 EUR. Zaradi dviga stroškov dela so sredstva 
zunanjih občin  v primerjavi z letom 2015 višja za 10.080 EUR.  

• Sredstva Ministrstva za kulturo za izvajanje nalog Osrednje območne knjižnice so bila 
71.977 EUR, 1.273 EUR več kot v 2015. V letu 2015 smo iz dela sredstev MK za 
gradivo pokrili članarino za Biblos, 1.240 EUR, in so bila sredstva MK med prihodki. V 
letu 2016 smo iz teh sredstev financirali nabavo gradiva, članarino pa plačali iz lastnih 
sredstev. Zato je v letu 2016 med prihodki 1.240 EUR proračunskih sredstev MK manj 
kot v letu 2015. 

• Sredstva Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje dejavnosti projektov Borze znanja, 
Središča za samostojno učenje (SSU) in drugih izobraževanj 91.073 EUR, 5.937 EUR 
manj, kot v 2015. 

• Sredstva JAK za projekte izdaje Priporočilnega seznama mladinske literature – 6.500 
EUR in Strokovnih sred – 1.500 EUR, kar je skupaj 8.000 EUR. V letu 2015 za 
izvedbo Strokovnih nismo dobili sredstev JAK, zato je  v letu 2016 1.500 EUR sredstev 
JAK več. 

• Sredstva EU za izvajanje projekta Erasmus+ 4.817 EUR, 21.252 EUR manj kot v  
             2015, ker se dvoletni projekt zaključuje. Prihodki projektnih sredstev se pripoznajo  
             šele ob nastanku stroškov, ostala sredstva vodimo na kontih PČR in se s saldom 
             prenašajo v  naslednje obračunsko leto. 
          
 
Prihodki od izvajanja javne službe: članarine, zamudnine, odškodnine, rezervacije itd. po 
ceniku, ki ga sprejme svet knjižnice. Skupni znesek sredstev iz nejavnih virov za izvajanje 
javne službe je 1.057.568 EUR, kar je 12,98 % vseh prihodkov in so za 120.707 EUR višji, kot 
v letu 2015. 
Struktura prihodkov iz nejavnih sredstev za izvajanje javne službe v letu 2016 je bila:  

• Članarine 529.626 EUR oz. 50,07%. Zaradi dviga zneskov članarin je bilo v letu 2016 
prihodkov iz tega naslova za 59.222 EUR več, kot v letu 2015.  

• Zamudnine 452.230 EUR oz. 42,76% so bile v letu 2016 višje za 50.383 EUR. V letu 
2016 smo pooblastili podjetje Creditexpres d.o.o. za izterjavo starih dolgov od leta 
2012 dalje. Iz tega naslova je bilo v letu 2016 ustvarjenih  23.972 EUR. 

• Odškodnine, rezervacije, uporaba računalnikov idr. 31.148 EUR oz. 2,94 % ( 787 EUR 
več kot v 2015). 

• Donacije iz države 2.124 EUR, oz. 0,20%. Gre za podarjene otroške knjige založb.  



 

 

• Ostali prihodki od izvajanja javne službe skupaj 42.440 EUR, oz. 4,03%.  
 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so: 

• prihodki od prodaje blaga in storitev 5.875 EUR,  
• prihodki od najemnin 4.288 EUR in  
• prihodki od kotizacij 5.510 EUR. 

Skupaj znašajo 15.673 EUR, kar je 24,84% več kot v letu 2015. Nastala razlika je 
predvsem posledica izboljšanja prihodkov od najemnin, ki so višji za 3.926 EUR.  
 

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, Unicefovih punčk 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 2016 ni bilo nič. 
 
Drugi  prihodki 4.598 EUR predstavljajo 0.06% vseh prihodkov in so:  

• prejete kazni in odškodnine zavarovalnice za nastalo škodo 366 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. 4.232 EUR. 

 
 
STROŠKI: 
 
Stroškov v letu 2016 je bilo skupaj 8.009.262 EUR, kar je za 61.778 EUR manj, kot v letu 
2015.  
 
Struktura stroškov:   
 
Stroški plač, prispevkov na plače in drugi stroški dela 5.971.236 EUR predstavljajo 
74,55% vseh stroškov in zavzemajo 73,46 odstotni delež v celotnih prihodkih. V primerjavi z 
letom 2015 so višji za 105.568 EUR, delno zaradi napredovanj v plačnih razredih in nazivih , 
predvsem pa zaradi višjih regresov za letni dopust, ki so bili za 74.660 EUR višji kot v 2015.   
Struktura stroškov dela: 

• Bruto plače 4.591.408 EUR,  
• nadomestila plač zaradi bolniških odsotnosti 97.429 EUR (2,08% delež bolniških v 

bruto plačah), 
• prispevki delodajalca 756.358 EUR, 
• regres za prehrano med delom 174.061 EUR, 
• refundacija stroškov prevoza na delo in z dela 155.006 EUR, 
• regres za letni dopust 157.578 EUR,  
• jubilejne nagrade 7.363 EUR, 
• odpravnine ob upokojitvi 16.963 EUR in 
• premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 13.337 EUR 
• solidarnostne pomoči 1.733 EUR. 

 



 

 

Večji delež stroškov dela, 89,60 % oz. 5.350.500 EUR, nam financira ustanoviteljica MOL, ki 
financira stroške dela za 196 zaposlenih. Delež zunanjih občin, v katerih imamo svoje enote, je 
393.487 EUR oz. 6,60 %, 130.268 EUR oz. 2,18 % vseh stroškov dela pokrivamo iz projektnih 
sredstev OOK, Borze znanja, in SSU, 2.938 EUR oz. 0,05% iz sredstev evropskega projekta 
Erasmus+, 94.043 EUR oz. 1,57 % pokriva knjižnica iz lastnih prihodkov. 
 
V letu 2016 smo izplačali 100.029 EUR sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu, kar je 2,13% mase bruto plač. Dovoljena masa za leto 2016 je bila 
247.597 EUR in ni bila presežena. 
 
Stroški materiala so bili 493.862 EUR oz. 6,17 % vseh stroškov. Največji delež, 200.146 EUR 
oz. 40,53 % vseh stroškov materiala zavzemajo stroški električne energije, ki so bili za 20.201 
EUR nižji kot v letu 2015. Prihranek je posledica menjave dobavitelja električne energije iz 
Elektro Ljubljana.do.o. na HEP d.o.o., pozna pa se tudi posodabljanje in menjava svetlobnega 
parka. Stroški  kuriv in ogrevanja so bili 131.187 EUR, zavzemajo 26,56% vseh stroškov 
materiala in energije in so na enakem nivoju kot v letu 2015. Stroški materiala za opremo 
gradiva so bili 40.082 EUR oz. 8,11% vseh materialnih stroškov, stroški toaletnega materiala 
so bili 21.690 EUR oz. 4,39% vseh. Visoka postavka je material za vzdrževanje računalnikov 
32.384 EUR (6,56% delež),  ki je v primerjavi z letom 2015 višji za 12.895 EUR. Povišanje je 
posledica vzpostavitve nove telefonije v MKL ter obnovitve diskov za serverje. Zaradi  
investiranja v Knjižnico Zalog so stroški ostalega materiala za vzdrževanje 24.165 EUR 
(4,89% delež v stroških materiala), od tega je bilo za Knjižnico Zalog porabljenega 12.214 
EUR. Stroški goriva za vozila so bili 10.758 EUR, od tega 4.242 EUR za bibliobus. Stroški 
tonerjev in kartuš so bili 9.736 EUR, ostalega pisarniškega materiala pa 9.332 EUR. Največji 
delež v stroških pisarniškega materiala zavzema strošek termo papirja za blagajniške 
tiskalnike za izposojo gradiva. Strošek porabe kartic Urbana je bil 7.717 EUR. Strošek porabe 
kompenziramo s prihodki, ki jih zaračunavamo uporabnikom za izdajo novih kartic ali za 
izdelavo nadomestnih kartic. Strošek drugega materiala 4.146 EUR je material, ki ga 
potrebujemo ob izvedbi raznih delavnic. Manjši stroški materiala v vrednosti pod 700 EUR so 
še stroški nadomestnih delov za OS, dobava službenih oblek in zaščitne obutve in strošek 
sanitetnega materiala. 
 
Stroški  storitev skupaj znašajo 1.535.817 EUR oz. 19,18%  vseh stroškov. V primerjavi z 
letom 2015 so nižji za 165.180 EUR. Zaradi nižjih proračunskih sredstev za pokrivanje 
stroškov materiala in storitev, je bilo potrebno znižati variabilne stroške. Posledično so bili 
prihranki zlasti pri : 

• stroških tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, prihranek 68.202 EUR, 
• stroški telekomunikacij in zakupnih podatkovnih vodov, prihranek 21.273 EUR, 
• stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, prihranek 57.386 EUR, 
• prireditvah in izobraževanjih za uporabnike – honorarji in zaračunljive storitve 

izvajalcev, prihranek 31.552 EUR, 
• študentskem delu, prihranek 15.133 EUR in 
• stroških reklame in propagande, prihranek 22.417 EUR. 
 
Višji stroški storitev v 2016 so bili predvsem: 

• strokovno izobraževanje zaposlenih za 7,885 EUR zaradi prehoda na COBISS3,  
• storitve varstva in zdravja pri delu za 5.957 EUR zaradi izdelave novih požarnih 

redov in zaradi uvedbe rekreacije za zaposlene, 
• druge storitve za 8.844 EUR zaradi digitalizacije iz sredstev OOK, 
• stroški provizije od izterjave Creditexpress d.o.o. za 12.263 EUR, zaradi izterjave  

dolgov preteklih obdobij. 
 



 

 

Najvišji je strošek najemnin poslovnih prostorov v višini 660.095 EUR, kar je 42,98 % vseh 
stroškov storitev oz. 8,24 % vseh stroškov. Drugi najvišji je strošek čiščenja 196.756 EUR, 
sledijo: 

• stroški študentskega dela 73.962 EUR,  
• stroški varovanja zgradb in prostorov 73.531 EUR,  
• stroški izvajanja prireditev in izobraževalnih delavnic za uporabnike s strani pravnih 

in fizičnih oseb z registrirano dejavnostjo 67.268 EUR,  
• stroški varovanja zgradb in prostorov 69.699 EUR,  
• stroški tekočega vzdrževanja poslovnih objektov 50.877 EUR,  
• stroški poštnine 34.334 EUR,  
• stroški avtorskih honorarjev 32.817 EUR,  
• stroški telefonije 32.318 EUR, 
• stroški tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in računalnikov 27.021 EUR 
• in ostali, nižji stroški različnih vrst storitev. 

 
Skupna višina stroškov materiala in storitev je bila v letu 2016 2.029.679 EUR. Od tega smo 
1.131.093 EUR oz. 55,73% financirali iz sredstev lokalnih skupnosti, 24.972 EUR oz. 1,23% iz 
projektnih sredstev in 873.614 EUR oz. 43,04% iz lastnih prihodkov. 

 
Drugi stroški 10 EUR je januarja 2016 plačana premija, ki je zapadla v plačilo v letu 2015 za 
pokojnega delavca.  
 
Drugi odhodki 8.102 EUR so stroški, ki nimajo narave operativnih stroškov tekočega 
poslovanja. 
 
 
 
 
V  Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkazujemo presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 119.311 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 skupaj 8.128.573 EUR je tržni delež prihodkov 
0,19%, kar je 15.673 EUR. Gre za prihodke od najemnin 4.288 EUR, prihodke od prodaje 
proizvodov in storitev 5.875 EUR in prihodke od kotizacij za udeležbo na simpoziju in 
strokovnih sredah 5.510 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: 10.2.2017 



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 pravilnosti ravnanja z osebnimi podatki v MKL, katere cilj je bil podati poslovodstvu
zagotovilo, da delovanje notranjih kontrol v procesu ravnanja z osebnimi podatki v letu 2015 zagotavlja poslovanje v skladu z zakonodajo. Predmet
revizije je bila revizija skladnosti s predpisi. V končnem poročilu je SNR MOL podala revizijska razkritja in naložila direktorici izvedbo ukrepov na podlagi
priporočil, vsebovanih v končnem poročilu ter v odzivnem poročilu predstavi sprejeti program za obvladovanje tveganj in dokazila o izvrševanju
priporočil. Podanih je bilo 6 priporočil, izvedenih je bilo 9 ukrepov. MKL je pripravila odzivno poročilo št. 003-1/2016-6 z dne 21.9.2016. SNR MOL je v
obvestilu o uresničevanju priporočil št. 06001-66/2016-11 z dne 22.9.2016 ugotovila, da je MKL izvedla zadovoljive aktivnosti za vsa dana priporočila. 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Samoocenitveni vprašalnik je izpolnilo 10 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 2016 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 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. MKL je Združenju splošnih knjižnic 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, da se Zakon o knjižničarstvu ustrezno dopolni v 15. členu. Vse druge rešitve bi
bile za MKL nesorazmerne, ker imamo 83.000 članov.
2. MKL je v internih aktih na novo določila postopek brisanja osebnih podatkov oz. uničenja nosilcev osebnih podatkov in imenovala zaposlene, ki so
odgovorni za izbris osebnih podatkov in uničenje nosilcev osebnih podatkov v posameznih katalogih osebnih podatkov.
3. Pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (IZUM) smo prosili za termin nadzora izvajanja postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov
in ta nadzor tudi izvedli. 

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. Jelka Gazvoda, direktorica 

Datum podpisa predstojnika:

15.02.2017 

Datum oddaje:

15.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSLOVNO POROČILO 
 

ZA LETO 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, februar 2017 
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0 UVOD  
 
 
Letno poročilo Mestne knjižnice Ljubljana nam vsako leto pokaže, kako uspešno je knjižnica v 
minulem letu izpolnila svoje poslanstvo, vizijo, strategijo in letni program ter kako racionalno in 
učinkovito je uporabila zaupana ji javna sredstva. Pokaže tudi, kako so se na njene storitve odzivali 
uporabniki in predstavi javnosti letne statistične podatke ter svoje najboljše dosežke. Hkrati pa tudi 
opozori na težave in morebitne neuspehe. V tokratnem uvodu k letnemu poročilu sem se odločila 
drugače poudariti dosežke kot v preteklih letih, na kratko želim pokazati zlasti izjemen obseg naših 
dejavnosti, ki so sicer podrobno predstavljene v nadaljevanju, vendar količine opravljenega dela doslej 
nismo toliko poudarjali. Navzven se obseg našega dela in tudi njegova kakovost odražata v kar 
devetih nagradah in priznanjih, ki smo jih v preteklem letu prejeli zaposleni in knjižnica. Pozornost je 
torej namenjena obsegu in številkam, a najprej k štirim najpomembnejšim dosežkom! 
 
V Zalogu je Ljubljana po več letih spet dobila povsem novo knjižnico.To je zagotovo največji dosežek 
MKL v preteklem letu, ki temelji na podpori mestne občine in odličnem sodelovanju z njeno Službo za 
lokalno samoupravo. Knjižnica je vzorčna za MKL, v njej so pozorno oblikovani ambienti za različne 
ciljne skupine, oprema je izdelana iz zdravju prijaznih materialov, tehnologija pa je sodobna in bo po 
dopolnitvi s knjigomati za prebivalce tega lokalnega okolja pomenila veliko izboljšanje izkušnje 
uporabe knjižnice. 
 
Ljubljana je bila v letu 2016 nosilka naslova Zelena prestolnica Evrope. MKL je v tem kontekstu 
pripravila obsežen ciklus dogodkov in vsebin, ki so obravnavale različne ekološke teme s področij 
celostnega razvoja, arhitekture, urbanizma, socioloških aspektov bivanja v urbanem okolju, zdrave 
prehrane, varstva okolja, zdravega in aktivnega načina življenja, energetske učinkovitosti, ravnanja z 
odpadki itd. Pripravili smo blizu 150 strokovnih predavanj, izobraževalnih delavnic, razstav ter številne 
izobraževalne dogodke in delavnice za otroke. Udeležilo se jih je 3.180 obiskovalcev. Naš cilj je bil 
predvsem ozaveščanje prebivalcev Ljubljane o pomenu varovanja okolja in trajnostnega razvoja 
mesta. Pri organizaciji teh dogodkov smo sodelovali s številnimi zunanjimi partnerji in ustanovami. 
 
Strokovno posvetovanje Knjižnica srce mesta, ki ga bienalno izvajamo v MKL, smo lani poimenovali 
»naši potenciali in motivacija« in na njem gostili dobrih 100 udeležencev, kolegov iz slovenskih 
knjižnic. Želeli smo odpreti razpravo o znanju, organizaciji in selekciji ter karieri kadrov v slovenskih 
splošnih knjižnicah kot multifunkcionalnih ustanovah. V lastni režiji smo posneli tudi video prispevek z 
veliko zanimivimi primeri različnih karier v slovenskih knjižnicah ter ga predvajali na posvetu, kar je 
vzbudilo veliko zanimanja.  
 
Ob aktivnem sodelovanju tretjine koletiva smo pripravili nov Strateški načrt MKL za obdobje 2017-
2021 in ga poimenovali »Povsod v mestu«. V njem smo postavili cilje in usmeritve, ki jih želi knjižnica 
doseči v naslednjih petih letih, s poudarkom na aktivnostih v mestu za različne skupine prebivalstva ter 
z ambicioznim programom novih storitev, posodobitve informacijske tehnologije in knjižničnih 
prostorov. 
 
 
Prvo in temeljno poslanstvo knjižnice je skrb za zbirko gradiva, zato v poročilu za leto 2016 še posebej 
izpostavljamo, kako smo skupaj in v posameznih knjižnicah ravnali z gradivom. Kako smo ga urejali, 
opremljali in aktualizirali ter z njim navduševali obiskovalce za branje, poslušanje, gledanje in 
izobraževanje. MKL upravlja s knjižnično zbirko, ki je konec leta 2016 obsegala 1.722.091 enot. 
Obiskalo nas je 2.361.454 uporabnikov, izposodili smo jim 5.004.779 enot gradiva. Poleg stalne skrbi 
za urejenost gradiva na policah, saj petmilijonsko število izposoj pomeni tudi toliko vrnjenega gradiva, 
ki ga je treba ponovno urediti, smo več deset tisoč knjig opremili s čipi RFID ter se seznanjali z novimi 
publikacijami. 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. 
 
Knjižnično gradivo – knjige, filme, glasbo in igrače smo priporočali na spletni strani MKL z anotacijami 
in slikovno podobo (vsaj 20 novih anotacij na mesec), s priporočili smo sodelovali tudi na 
vseslovenskemu portalu Dobreknjige.si. Članom smo omogočali izposojo e-knjig na portalu Biblos, 
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dostopnih je bilo 1.010 naslovov e-knjig v slovenščini. Dosegli smo 13.909 izposoj e-knjig. S 
posebnimi nalepkami smo označevali gradivo, ki je bilo v letu 2016 namenjeno projektom Mesto bere, 
Ciciuhec ter zlata hruška. Označenih je bilo nekaj tisoč enot gradiva. Veliko gradiva smo podarili  
raznim društvom, zavodom in knjižnicam ter prebivalcem ob posebnih dogodkih. Skoraj v vsaki večji 
knjižnici imamo vsaj po eno posebno zbirko gradiva, ki smo jim tudi v letu 2016 namenjali posebno 
pozornost: kinološka zbirka, miniaturne knjige, zdravstvena zbirka, kitajska zbirka, igroteka, zbirka 
samostojni popotnik in druge. 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. Opravili smo čez 100 obiskov. 
 
Opravili smo inventure gradiva v sedmih krajevnih knjižnicah: v Knjižnici Jarše, Knjižnici Škofljica, 
Knjižnici Poljane, Slovanski knjižnici, Knjižnici Zalog, Knjižnici Bežigrad in Knjižnici Prežihov Voranc. V 
te popise je bilo vključeno 357.083 enot knjižničnega gradiva, to je 20,7 % knjižnične zbirke. Knjižnica 
je na podlagi inventur in drugih rednih pregledov knjižnične zbirke v letu 2016 odpisala 51.872 enot 
knjižničnega gradiva, kar predstavlja 3 % knjižnične zaloge, oziroma 75,3 % letnega prirasta gradiva. 
 
Knjižnica je z nakupom knjižničnega gradiva v letu 2016 zagotovila 6.543 novo izdanih naslovov 
knjižničnega gradiva, s čimer še ohranja kakovost in aktualnost knjižnične zbirke in omogoča 
dostopnost tekoče slovenske založniške produkcije. Skupno z drugimi načini pridobivanja gradiva je bil 
dosežen letni prirast 15.368 naslovov. Nakupljena so bila vsa kakovostna dela slovenskih avtorjev in 
prevodi tujih del, ki jih subvencionira Javna agencija za knjigo in ustrezajo poslanstvu splošne 
knjižnice ter potrebam uporabnikov. Prirast 2016 tako obsega 68.879 enot knjižničnega gradiva, od 
tega z nakupom 56.854 enot. Doseženo je bilo 161 enot nakupa na 1000 prebivalcev, skupno z 
drugimi načini pridobivanja pa je bil celoten letni prirast 200 enot na 1000 prebivalcev. Knjižnica je tudi 
v letu 2016 ohranila visok nivo ponudbe časopisja, pridobili smo 815 naslovov, skupno pa je bilo v 
vseh enotah mreže na voljo 3.272 letnikov revij in drugega časopisja. Povprečje prirasta pada že tretje 
leto zaradi ponovnega znižanja sredstev za knjižnično gradivo v letu 2016, tokrat za 10% v primerjavi 
z letom 2015, zaradi česar vsi naslovi niso bili kupljeni v ustreznem številu izvodov in se je pritisk na 
razpoložljive povečal. 
 
MKL je v letu 2016 na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 114.251 (2015: 105.511, 
2014: 98.357) digitaliziranih polnobesedilnih dokumentov, skupaj je MKL v zbirko dLib.si prispevala 14 
% vseh besedil. V letu 2016 je bilo vpogledov vanje 1.275.334 (2015: 741.259, 2014: 438.859).  
 
Izpeljali smo pomembne projekte na področju informacijske tehnologije, med drugim: 
- E-učilnica (vzpostavitev in konfiguracija e-učilnice, nalaganje testnih vsebin, predstavitve e-

učilnice zaposlenim). 
- Projekt IR optika (načrtovanje, sodelovanje z Arnesom in ostalimi zunanjimi izvajalci pri ogledu 

enot in montaži optike, namestitev stikal, priklop optike). 
- Uvedba knjigomata (RFID) v Knjižnici Šentvid. 
- Uvedba RFID izposoje v knjižnicah Zalog in Savsko naselje. 
- Uvedba brezstičnih IP POS terminalov na evidenci izposoje v vseh enotah. 
- Uvedba enotne IP telefonije v vseh enotah MKL in dostopa do interneta v enotah, kjer ni IR optike. 
- Vzpostavitev infomacijskega sistema nove Knjižnice Zalog. 
- Prenos sistema info galerij na odprtnokodno rešitev (Linux). 
- Nakup in testiranje 3D tiskalnika in vodenje delavnic za njegovo uporabo za uporabnike in 

zaposlene. 
 
Knjižnice MKL so bile v letu 2016 odprte 60.630 ur. Na spletni strani smo redno objavljali informacije in 
vsebine in skrbeli za njeno ažurnost, tako da smo objavili povprečno 17 objav na delovni dan. 
Največja nova pridobitev za uporabnike je možnost naročanja na obvestila za priporočeno gradivo, ki 
jih lahko prilagodijo lastnim potrebam. Dnevno smo objavljali tudi na družbenih omrežjih: na 
Facebooku povprečno po 32, na Twitterju 45, na Pinterestu 12, na YouTubu 6 ter na Instagramu 14 
objav na mesec. Imeli smo 6.506 sledilcev na družbenih omrežjih. 
 
Udeležba naših uporabnikov pri projektih je bila izjemna, kar kažejo naslednje številke: 
- Ciciuhec, beremo z malčki: sodelovalo je 6.779 otrok iz 367 vrtčevskih skupin  
- Poletavci – poletni bralci: poleti je bralo 1.571 otrok.  
- NajPoletavci, najstniki stari od 13 do 16 let: poleti jih je sodelovalo 96. 
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- Ure pravljic smo ponekod popestrili z gibanjem ter ponudbo razširili še z igralnimi uricami za 
otroke od dveh let naprej. V vseh enotah MKL smo izvedli 842 ur pravljic, katerih se je 
udeležilo 14.953 otrok.  

- Knjižnično muzejski Mega kviz: prejeli smo 15.459 rešitev otrok iz vse Slovenije. 
- Robinzonijada v informacijski džungli, spletno informacijsko opismenjevanje za mlade: prejeli smo 

383 rešitev. 
- Mesto bere - severnoameriške romane, projekt branja za odrasle bralce. Aktivno jih je sodelovalo 

263, romani s seznama so bili izposojeni skoraj 10.000 krat. 
- Izpostavljamo izjemno bralno akcijo Maček v žaklju - paketno izposojo kvalitetnih knjig med 

poletnimi meseci, v letu 2016 smo izposodili 5.483 paketov in v njih 21.532 knjig. 
- Pripravili smo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016, za kar smo pregledali in 

ocenili okrog 1000 del, in podelili najboljšim izbranim štirim knjigam, izdanim v letu 2015, priznanja 
zlata hruška.  

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

- Dan MKL na Stritarjevi ulici smo obeležili z zaključkom projekta Mesto bere ter podelili nagrade za 
sodelujoče (okoli 500 obiskovalcev);  

- Zaključna prireditev Dan za Poletavce – poletne bralce v znamenju Zelene Ljubljane je potekala v 
Parku slovenske reformacije (okoli 400 obiskovalcev). 

- Avgusta in septembra 2016 smo z 22 fotografijami na razstavi z naslovom Povsod v mestu, ob 
Krakovskem nasipu, na razstavišču MOL, predstavljali meščanom in obiskovalcem mesta ujete 
fotografske utrinke naših knjižnic, dogodkov in obiskovalcev. 

- V okviru Festivala Bobri smo v knjižnicah izvedli 15 prireditev in dogodkov ter gostili 334 otrok iz 
VVZ in OŠ.  

- Pripovedovalski festival Pravljice danes 2016 smo obogatili s spremljevalnimi dogodki v MKL  in 
izvedli 11 dogodkov za otroke in odrasle. 

- Organizirali in izvedli smo 2.710  prireditev in 1.187 izobraževanj. Skupno število obiskovalcev 
prireditev in izobraževanj je bilo 78.239, večje za 5,5 odstotka kot preteklo leto. 

- V Borzi dela BD je bilo 373 individualnih srečanj z iskalci zaposlitve v skupnem obsegu 595 ur, za 
131 oseb. 

- V Borzi znanja smo zbrali 111 učnih ponudb in 1.153 povpraševanj ter med njimi ustvarili 702 učni 
povezavi. 

- Središče za samostojno učenje je obiskalo 485 udeležencev, ki so skupno opravili 5.156 obiskov. 
Dnevno se v SSU samostojno uči do dvajset uporabnikov. 

- V Trubarjevi hiši literature smo izpeljali 361 dogodkov in gostili 9.095 udeležencev. 
 
Podatki kažejo, da je vsak prebivalec območja, kjer deluje MKL, v letu 2016 7-krat obiskal knjižnico, 
vsak član pa si je izposodil 59 enot različnega gradiva. Število obiskov zaradi uporabe interneta se je v 
letu 2016 povečalo za 16 %. Obisk zaradi uporabe računalnikov se je ob možnosti uporabi lastnih 
računalnikov obiskovalcev zmanjšal za 9,7%, zabeležili smo 763.789 obiskov zaradi dostopa do 
brezžičnega omrežja Eduroam. Število dostopov v Eduroam se je povečalo za 19,5 % glede na leto 
2015 (638.926). Eduroam je vzpostavljen v vseh naših krajevnih knjižnicah. Uporabniki se vedno bolj 
odločajo za uporabo lastnih računalnikov v knjižnici, zaradi dobrih povezav, ki jih nudi knjižnica. 
 
V letu 2016 smo prvič presegli 5 milijonov izposoj gradiva na dom. Podatki kažejo tudi trend večanja 
uporabe e-knjižnice. O ustreznosti e-storitev knjižnice priča tudi vedno večje število e-naročil gradiva, 
ki jih uporabniki opravijo od doma v času, ko so knjižnice zaprte. Storitev vračanja gradiva v drugi 
knjižnici je naletela na dober odziv med uporabniki, ki so tako vrnili 34.212 enot gradiva, trikrat več kot 
leto prej. 
Morje uvodnih številk in podatkov torej, še več jih najdete v nadaljnjem besedilu. To je bila Mestna 
knjižnica Ljubljana v letu 2016. Iskrena hvala vsem sodelavcem in sodelavkam za izjemno 
sodelovanje, kreativnost in predanost ter odlično opravljeno delo! Zahvaljujem se tudi naši 
ustanoviteljici Mestni občini Ljubljana in občinam pogodbenim partnericam za finančno skrb za 
knjižnico v času neugodnih proračunskih pogojev. 
 
         
          Jelka Gazvoda 
                  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 2013-2016. 
 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 

1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08, 
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),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 in 111/13) 
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 in 14/15 - ZUUJFO) 
 

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 in 

56/15) 
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 
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2 FUNKCIJE KNJIŽNICE 
 
- MKL je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL 

(288.307  prebivalcev) s petimi območnimi enotami in 15 krajevnimi knjižnicami. 
- Je splošna knjižnica, ki po pogodbi izvaja knjižnično dejavnost za sedem občin izven Mestne 

občine Ljubljana: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice in Velike Lašče 
(49.375 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami. Za Knjižnico Jurij Vega (občina Dol pri Ljubljani, 
5.861 prebivalcev) izvaja nabavo in obdelavo gradiva. 

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (568.919 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 naloge 
območnosti: 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 naloge potujoče knjižnice (46 postajališč v mreži MKL ter v občinah Dol pri Ljubljani in 
Medvode. 

- Izvaja naloge specialne knjižnice – Slovanska knjižnica – Center za domoznansko dejavnost in 
specialne humanistične zbirke. 

- Izvaja naloge na področju razvoja bralne kulture za otroke in mladino – Pionirska – Center za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo. 

- Izvaja naloge na področju vseživljenjskega učenja – Center za vseživljenjsko učenje. 
- Izvaja naloge na področju usposabljanja knjižničarjev – Učni center MKL. 
- Izvaja program Trubarjeve hiše literature kot referenčnega prostora za književnost, knjigo in 

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

katerem delujejo njene organizacijske enote, knjižnice mestnih območij in krajevne knjižnice. 
 
 
 

3 DOLGOROČNI CILJI KNJIŽNICE 

 
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 2013-2016).  
 
»POTI DO STORITEV PRIHODNOSTI« 
Povzetek strateškega načrta Mestne knjižnice Ljubljana 
 
Mestna knjižnica Ljubljana bo v svojem lokalnem okolju uresničevala kulturno, informacijsko, 
izobraževalno in socialno vlogo in s tem aktivno sooblikovala slovenski knjižnični sistem. 
 
V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva bo knjižnica načrtovala uravnoteženo 
mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih postajališč in tako zagotavljala boljšo dostopnost knjižničnih 
storitev, postopoma tudi s profesionalizacijo manjših krajevnih knjižnic v mreži MKL. 
 
Z izvajanjem nalog osrednje območne knjižnice bo spodbujala razvoj splošnih knjižnic v 
osrednjeslovenski regiji ter sodelovanje med njimi. 
 
S skrbno nabavo gradiva si bo prizadevala oblikovati obsežno, pestro in aktualno knjižnično zbirko za 
prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja. S kakovostno strokovno obdelavo gradiva bo 
nudila širok vir informacij o zbirki in omogočila njeno učinkovito uporabo.  
 
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala gradivo in informacije o svoji lokalni skupnosti 
in s tem ohranjala lokalno dediščino. 
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Še posebej bo oblikovala zbirko gradiva in informacij ter razvijala storitve za ranljive skupine 
prebivalstva (starejši, etnične skupine, brezposelni, socialno ogroženi, uporabniki s posebnimi 
potrebami). 

Knjižnica bo nadgradila učinkovito poslovanje z uporabniki z možnostjo vračanja gradiva v drugi 
knjižnici, enotno vstopno info točko, storitvami za samostojno uporabo knjižnice ter uvajanjem novih 
tehnologij za avtomatizacijo procesov in enostavno komunikacijo z uporabniki. 
 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi izhodišči 
bo razvijala 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. 
 
Fizični prostor knjižnice bo postal ena od »storitev« knjižnice, ki ponuja kulturne, socialne in 
vseživljenjske priložnosti in nagovarja uporabnike k obisku in uporabi. 
 
Kot virtualna knjižnica bo omogočala dostop do določenih storitev kadarkoli – 24/7 in kjerkoli – dostop 
na daljavo. Spletna stran knjižnice bo postala osrednja informacijska točka za dostop do e-vsebin. 
Gradila bo podatkovne zbirke iz lastnega gradiva, predvsem za promocijo lokalne zgodovine. 
 
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mladino bo spodbujala bralno 
kulturo. S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi za promocijo ustvarjalcev na nivoju mesta in 
države bo eden od aktivnih nosilcev kulturnega življenja v mestu, tudi s programsko shemo THL kot 
referenčnega prostora za književnost in knjigo. 
 
Knjižnica se bo vključevala v procese vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov neformalnega 
izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov. Ob podpori napredne informacijsko-
komunikacijske tehnologije bo razvijala različne oblike znanja za vse starostne in socialne skupine 
prebivalcev. 
 
Z novimi oblikami komunikacije z uporabniki (socialna omrežja, upravljanje odnosov z uporabniki ) si 
bo knjižnica prizadevala za tesnejši in bolj dinamičen stik z uporabniki. 
 
Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo 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 ustanovami, 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 nacionalnih in mednarodnih projektih. 
 
Knjižnica bo imela razvito notranjo organizacijo in bo vzpostavila mehanizme za stalno izboljševanje 
delovnih procesov in razvijanje odličnosti. S spodbujanjem timskega dela, uvedbo sodobnih 
komunikacijskih poti in orodij ter uvajanjem sodobnih kadrovskih principov bo vpeljala trdno, a prožno 
organizacijsko strukturo. Ta bo omogočala notranjo mobilnost zaposlenih in njihov strokovni razvoj. 
Knjižnica bo z lastnim učnim centrom imela vzpostavljen sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
za delo v knjižnici in bo imela prek kompetenčnih centrov priložnost izmenjave znanj z drugimi 
slovenskimi knjižnicami. 
 
Z izgradnjo notranje kulture (družinam prijazna in trajnostno naravnana organizacija) bo utrdila 
pripadnost skupni ustanovi in zavezanost skupnim ciljem. 
 
Z novimi oblikami dejavnosti, kot sta trženje nekaterih storitev in založništvo, si bo prizadevala 
povečevati delež lastnih sredstev. 
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4 LETNI CILJI MKL 
 
Program dela MKL je v letu 2016 zasledoval cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se 
odražajo v posameznih vsebinskih sklopih. 
 
 
Letni cilji na področju strokovnega dela knjižnice  
Najpomembnejši letni cilji so: 
- prenova in modernizacija obstoječih knjižničnih prostorov (prostor kot storitev), 
- postopno uveljavljanje koncepta zelene knjižnice, 
- preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov (oddelki za 

multimedijo, za mladostnike, za družine in prostori za študij), 
- testiranje novega koncepta prostorov za izobraževanje uporabnikov - kreativnic (makerspaces), ki 

so kot obogateno izobraževalno okolje namenjene ljudem, da se srečujejo, delijo različna orodja, 
pripomočke in informacije ter pridobivajo dodatna znanja, 

- vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke za 
prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja, 

- promocija branja prek Bralnih skupin za različne ciljne skupine uporabnikov v sodelovanju z 
ustrezno usposobljenimi prostovoljci, 

- priprava priporočenega gradiva za promocijo branja na spletni strani knjižnice, 
- nadgradnja strokovnega dela knjižničarjev (knjižničar kot pomočnik, svetovalec), 
- ustvarjanje ravnotežja med identiteto, kakovostjo in številom prireditev ter poudarek na oblikovanju 

prireditev in izobraževanj v lastni produkciji knjižnice, 
- dostopnost spletne strani knjižnice na mobilnih napravah, 
- ustvarjanje pozitivne uporabniške izkušnje z oblikovanjem storitev za ciljne skupine uporabnikov 

(tematski sklopi prireditev in izobraževanj, uvedba personaliziranih storitev na spletni strani 
knjižnice, uvedba kreativnic, ponudba med počitnicami), 

- vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature, 
- izvajanje aktivnosti, ki so povezane s širšim lokalnim projektom Ljubljana – Zelena prestolnica 

Evrope, 
- oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih knjižnic in 

priprava letnega kataloga izobraževanj, 
- učinkovita izraba številnih kadrovskih potencialov v knjižnici, 
- ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-zgodb, izdaja 

publikacij, utrjevanje »blagovne znamke« Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice), 
- vključevanje knjižnic osrednjeslovenske regije v projekte MKL in v izobraževalne programe 

Učnega centra, 
- krepitev povezanosti knjižnice z lokalnim okoljem prek vključevanja prebivalcev v različne 

dejavnosti knjižnice in vključevanje zagovorništva v vse aktivnosti 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, 
- širjenje bralne kulture izven državnih meja (zamejski slovenski vrtci in šole) in sodelovanje v 

različnih mednarodnih projektih (Erasmus+, Creative Europe), 
- krepitev vidnosti in prepoznavnosti knjižnice z organizacijo tretjega mednarodnega strokovnega 

posvetovanja Knjižnica, srce mesta: Naši potenciali in motivacija, 
- priprava novega Strateškega načrta MKL 2017-2021, 
- nove oblike dejavnosti in promocije izven fizičnega prostora knjižnice z geslom »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  

 
Leto 2016 je bilo zadnje leto izvajanja SN 2013-2016, zato so bili projekti in aktivnosti oblikovani na 
podlagi dokumenta Uresničevanje ciljev in aktivnosti iz SN 2013-2016. V okviru posameznih strateških 
področij smo že zabeležili nekatere dobre rezultate, npr.: 
 
- Odprli smo novo Knjižnico Zalog in vsebinsko dopolnili idejni načrt za Knjižnico Polje (kreativnica); 
- Razvijamo knjižnične zbirke za etnične skupine (povečan nakup gradiva na knjižnih sejmih v 

sosednjih državah); 
- Za ciljno skupino mladi smo pripravili dva nova projekta: metaFORA – IZZA ZRCALA: natečaj za 

najboljšo kratko zgodbo, Svet mladih. 
- Za ciljno skupino starejši smo pripravili Smernice za oblikovanje storitev za starejše s primeri 

dobre prakse; 
- V okviru projekta Pomlad s knjigo smo od marca do aprila pripravili raznovrstne dogodke za 

promocijo branja; 
- Posebno pozornost smo namenili delu Bralnih skupin (v prvi polovici leta 2016 je delovalo 20, v 

drugi polovici 16 bralnih skupin); 
- V okviru programa Erasmus+ smo koordinirali mednarodni projekt (sedem partnerjev) LinkInjob za 

izobraževanje ciljne skupine brezposelnih, katerega glavni produkt je e-Priročnik, ki je preveden 
tudi v slovenščino; 

- Izvajali smo bogat program v okviru Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016; 
- Izvedli smo uspešen teden francoske kulture v okviru projekta Svet med nami / World among us; 
- Digitalizirali smo starejše operne librete iz zbirke Slovanske knjižnice, ki predstavljajo kulturno 

dediščino, in jih objavili na dLib; 
- Nadaljevali smo z objavljanjem digitalnih zgodb na portalu Kamra: sklopa Znameniti ljubljanski 

župani in  Razvoj Ljubljane (Pot ob žici); 
- V okviru usmeritve za bolj enostavno komunikacijo izven in znotraj knjižnice smo v letu 2016 v 

mreži knjižnic MKL uvedli novo enotno IP telefonijo; 
- Organizirali smo tretje mednarodno strokovno posvetovanje »Knjižnica, srce mesta: Naši 

potenciali in motivacija«; 
- Sodelovali smo z evropskimi splošnimi knjižnicami (Luisenbad, Berlin; Il était une fois, 

Luksemburg; Knjižnice grada Zagreba, Shanghai Library); 
- Povsod v mestu: nove oblike dejavnosti in promocije izven fizičnega prostora knjižnice (Knjižnica 

ob vodi, Knjižnica na vrtu, Popoldan s knjižnico, Knjižnica na pločniku, fotografska razstava 
Povsod v mestu / All around the city na Krakovskem nasipu); 

- 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 2016 je 

delovalo 24 DS, od tega 9 novih); 
- Izvedena je bila anketa o zadovoljstvu uporabnikov. 
 
 

5.1.2 Zakonodaja in interni akti knjižnice  

 
 
Na strokovnem kolegiju smo obravnavali predloga novih podzakonskih aktov, Pravilnik o imenovanju v 
strokovne nazive v knjižnični dejavnosti in Pravilnik o bibliotekarskem izpitu in poslali pripombe na oba 
dokumenta Ministrstvu za kulturo. Nekaj naših predlogov, izhajajočih iz poznavanja problematike 
splošnih knjižnic in njihovih organizacijskih značilnosti,  je bilo upoštevanih, vendar žal ne bistveni. 
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Delovna skupina za pripravo Strateškega načrta MKL za obdobje 2017-2021 je pripravila predlog tega 
dokumenta, ki ga je že obravnaval svet MKL, soglasje k njemu pa je v januarju 2017 podal tudi mestni 
svet MOL. Strateški načrt bo predvidoma sprejet februarja 2017. 
 
Delovna skupina za spremljanje postopkov izposoje je pripravila predlog novega Pravilnika o 
poslovanju Mestne knjižnice Ljubljana z uporabniki, ki je bil sprejet 1. 12. 2016.  
 
Pripravljena je bila nova verzija predloga Pravilnika o izobraževanju za IKT v MKL, ki bo poslana v 
razpravo sindikatu in Svetu delavcev. 
 
Predlagali smo številne pobude za izboljšanje ali prilagoditev sistema COBISS, ki smo jih posredovali 
na IZUM. 
 
 

5.1.3  Strokovna dejavnost knjižnice  

 
Kazalniki v spodnji tabeli kažejo 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.  
 
Skupno število članov je nekaj let pred 2016 upadalo za okvirno odstotek in pol letno, lani pa se je 
spet povečalo za dobrih 5 odstotkov, pri čemer pa je število novo vpisanih članov manjše za kar 6 
odstotkov. Ta dva podatka se navidezno izključujeta, vendar kažeta določene aktivnosti knjižnice, ki jih 
je izvedla med letom. Močno smo npr. okrepili izetrjavo neplačanih obveznosti naših članov, pri čemer 
se je vsak član s plačilom svojih obveznosti znova aktiviral v bazi članov, po poročanju zaposlenih pa 
sedaj veliko teh članov ponovno redno uporablja knjižnico. Izvedli smo tudi nekaj brezplačnih vpisov v 
članstvo. Po izkušnjah se število članov poveča tudi takrat, ko v skladu z zakonodajo o varstvu 
osebnih podatkov izvedemo večje brisanje neaktivnih članov, ki se potem ponovno vpisujejo.  
 
Velika rast števila obiskov knjižnice, za dobrih 5 odstotkov, in izposoje za dobre štiri potrjujeta našo 
oceno iz prejšnjega poročila, da posamezni nižji rezultati obiska in izposoje gradiva v posameznem 
letu ne pomenijo dolgoročnega trenda zniževanja obsega dejavnosti, temveč so posledica 
posameznih dogodkov v organizacijski sferi knjižnice ali pa dejstva, da kazalniki ne morejo neskončno 
rasti, ker obstajajo tudi omejitve, ki so izven vpliva knjižnice (končno število prebivalcev oz. 
potencialnih uporabnikov, obseg sredstev, prostorski pogoji ipd.). Očitno je bilo leto 2016 eno 
uspešnejših, kar zadeva aktivnosti uporabnikov, saj so se tudi vse transakcije v Cobissu povečale za 
več kot štiri odstotke, virtualni obisk knjižnice preko spletne strani pa skoraj za 9 odstotkov. 
 
Povprečna cena knjižnega izvoda je bila na ravni leta poprej, znova pa se je zaradi znižanja sredstev 
občutno zmanjšal obseg nakupa novega gradiva.  
 
Podrobnejši komentarji in obrazložitve doseženih rezultatov sledijo v poglavju 7: Ocena uspeha pri 
doseganju zastavljenih ciljev ter pri poročanju o izvedbi posamezne strokovne dejavnosti. 
 
 
Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2012 2013 2014 2015 2016 % 
Število članov 83.704 83.444 81.857 80.506 84.647 5,14% 
Število novo vpisanih 
članov 

12.663 13.349 12.805 11.486 10.793 -6,03% 

Število obiskov 1.830.155 1.909.323 2.112.674 2.239.499 2.361.454 5,45% 
Virtualni obiski knjižnice – 
domača stran 

755.403 457.160 467.834 278.310 303.332 8,99% 

Izposoja 4.759.762 4.705.492 4.622.972 4.793.629 5.004.779 4,40% 
Medknjižnična izposoja 1.974 1.792 1.538 1.826 2.338 28,04% 
Transakcije  4.847.262 4.808.928 4.674.211 4.842.740 5.052.238 4,33% 
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Posredovanje informacij - 314.095 275.059 281.353 279.209 -0,76% 
Prireditve in izobraževanje 3.590 3.555 3.694 3.850 3.897 1,22% 
Ure odprtosti enot 62.173,50 61.583 59.592 60.832,5 60.630,0 -0,33% 
Zaloga knjižničnega 
gradiva 

1.668.624 1.694.270 1.689.903 1.703.280 1.722.091 1,10% 

Prirast gradiva 78.984 80.892 78.661 74.760 68.879 -7,87% 
Obrat gradiva 2,853 2,798 2,756 2,814 3,02 7,32% 
Povprečna cena 18,71 € 18,65 € 17,31 € 18,55 € 18,41 € -0,75% 
Število naročenih 
elektronskih virov  

9 8 8 7 6 -14,29% 

- od tega dostopnih na 
daljavo 

8 7 7 7 6 -14,29% 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

16.987 19.757 20.930 22.826 26.941 18,03% 

- od tega dostopov na 
daljavo 

11.573 9.355 11.627 12.422 14.661 18,02% 

 
 

5.1.4 Knjižnična mreža in prostor 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju knjižnične mreže in prostora 
V letu 2016 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: 
- Septembra 2016 je začela delovati nova Knjižnica Zalog na spremenjeni lokaciji. 
- V letu 2016 smo izvedli prenovo idejnega načrta za Knjižnico Polje in intenzivno sodelovali s 

projektantom pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje. 
- Septembra 2016 se je izposojevališče Knjižnica Notranje Gorice preselilo v nekoliko večji prostor 

(43m2) v isti stavbi. 
- Na pobudo občine Dobrova smo izdelali idejno zasnovo za začasno selitev knjižnice v prostore 

nekdanje trgovine, vendar je bila selitev odpovedana zaradi neurejenega statusa objekta. 

 
 

Kazalnik 2015 2016 
Število obiskovalcev MKL 2.239.499 2.361.454 
Število novih članov 11.486 10.793 
Delež včlanjenega prebivalstva 23,96% 24,6% 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2015 in 2016: 
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 v MOL (pet območnih enot s 15 krajevnimi knjižnicami) 
in 13 krajevnih knjižnic v sedmih občinah pogodbenih partnericah, specialna knjižnica ter 46 
postajališč 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  
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• 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  

- 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 2016: 
 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Glinškova ploščad 
Zamenjali smo pod v predelu izposoje. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Najpomembnejši investicijski uspeh leta 2016 je, da smo v sodelovanju s Službo za lokalno 
samouptavo MOL uspešno dokončali novo Knjižnico Zalog, kamor smo septembra preselili staro 
knjižnico.  Novi prostori knjižnice v obsegu 315 m2 so v Poslovno upravnem centru Zalog na 
Agrokombinatski 2. Tako smo pridobili dodatnih nov, sodoben prostor, večji od prejšnjega 120 m2,  za 
izvajanje knjižnične dejavnosti. Največje pridobitve so večji prostor za strokovno gradivo, otroški 
oddelek, e-točka, galerija in prostor za druženje, sodobna postavitev geološke zbirke mineralov in 
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fosilov ter možnost souporabe gledališke dvorane v stavbi. Ob tem smo vzpostavili RFID sistem za 
izposojo in varovanje gradiva, za enkrat še brez knjigomatov. Do knjižnice lahko zdaj samostojno 
dostopajo tudi gibalno ovirane osebe. Prejšnje prostore knjižnice na Zaloški 220 je prevzel v 
upravljanje Javni Zavod Mladi zmaji. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Otona Župančiča 
Uredili smo označevalne napise za knjižnico v pasaži nad vhodnimi vrati. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc.  
Knjižnica Prežihov Voranc 
Preurejena je bila postavitev gradiva na oddelku za otroke in mladino ter oddelku za avdio-vizualno 
gradivo. Na ta način je bil pridobljen prostor za mladostnike, po preureditvi pa prvotnemu namenu 
ponovno služi tudi pravljična soba. Ožičeni sta bili dve delovni mesti za knjižničarje informatorje in 
mesto za vzpostavitev dodatnega info terminala na oddelku za otroke in mladino, ki bo prilagojeno 
stojni višini otrok. Narejena je bila klančina za lažjo dostavo gradiva skozi službeni vhod, napeljan je 
bil priključek za vodo in elektriko na zunanji strani stavbe, zamenjali smo luč nad vhodom knjižnice s 
svetlobnim senzorjem. Dokupljena so bila stojala za kolesa za obiskovalce. 
Knjižnica Škofljica  
Dokupili smo dva regala za preglednejšo postavitev gradiva na oddelku za odrasle. 
Knjižnica Brezovica 
Kupili smo tri omare za knjižno gradivo, razstavni pano in manjše korito za knjige, ki sta namenjena 
predstavitvi novega gradiva na oddelku za otroke in mladino, ter omaro za CD-je. 
Knjižnica Notranje Gorice  
Septembra je bila knjižnica preseljena v sosednji prostor v isti stavbi, kjer se je že nahajala. Iz prejšnjih 
26 m2 se je knjižnica preselila v 43 m2 velik prostor, ima priključka za internet in telefon. Za knjižnico 
smo kupili tudi računalniško mizo za uporabnike in blazinice za otroke, ki obiskujejo dopoldanske ure 
pravljic. 
Knjižnica Frana Levstika 
Na hodniku pred knjižnico je bil zamenjan pod, spuščen strop in zamenjane luči. Na oddelku za 
strokovno literaturo za odrasle je bil saniran strop in zamenjane luči. Nova razsvetljava je tudi na 
oddelku za otroke in mladino, ostali prostori so bili prebeljeni. Stojala za CD-je in DVD-je smo 
zamenjali z bolj funkcionalnimi omarami, kupili pa smo tudi večjo oglasno desko. 
 
 

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 (za obdobje od 1. maja 2005 
do 30. aprila 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 2016 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 2016 so bile 
knjižnice odprte po poletnem delovnem času.  
 
MKL je bila v letu 2016 odprta 60.630 ur, kar je na nivoju leta 2015. V letu 2016 so bile nekatere 
knjižnice zaprte le v času izvajanja inventure in Knjižnica Zalog zaradi selitve na novo lokacijo. 
Potujoča knjižnica je bila odprta več kot v letu 2015, ker je v času prenove Knjižnice Jurij Vega Dol pri 
Ljubljani obiskovala dodatno postajališče v tej občini. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Zalog 
Knjižnica Zalog je bila zaradi selitve na novo lokacijo za uporabnike zaprta v tednu od 29. avgusta do 
1. septembra, skupaj 33 ur. Odprtje nove knjižnice je bilo 5. septembra in je še isti dan začela 
poslovati. Spremenili smo odpiralni čas ob petkih, in sicer s popoldanske na dopoldansko odprtost. S 
tem se je tedenska odprtost povečala za pol ure, na letni ravni pa do konca leta za 8,5 ur. 
 



18 
 

Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Frana Levstika 
Od 4. do 15. julija 2016 je bila zaprta zaradi obnovitvenih del. 
Knjižnica Rob 
1. junija 2016 je pričel veljati spremenjen obratovalni čas, knjižnica je po novem odprta ob sredah od 
16.00 do 18.00 in ob petkih od 8.00 do 10.00.  
 
Potujoča knjižnica 
Vsak dan, od ponedeljka do četrtka popoldan, obiskujemo postajališča po vnaprej določenem 
razporedu. Skupno število postajališč je 46, čas postanka približno 60 minut. Potujoča knjižnica 
obratuje tudi eno nedeljo mesečno v dopoldanskem času. V dopoldanskem času (ob petkih) 
obiskujemo prijavljene skupine vrtcev. Zaradi del na cesti (v občini Brezovica) je odpadel en obisk 
postajališča Goričica, ki ga nismo uspeli nadomestiti. Skupno je bila Potujoča knjižnica odprta približno 
840 ur. 
Potujoča knjižnica je od 4. januarja do 25. junija 2016 obiskovala novo postajališče Dol, ker je bila v 
tem času zaprta knjižnica Jurij Vega, Dol pri Ljubljani. S septembrom 2016 Potujoča knjižnica ni več 
obiskovala tega postajališča. 
 
 
 

5.2 Dejavnosti knjižnice (strokovne službe, knjižnice MKL) 
 

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 

(Strateški načrt 2017-2021, program dela 2017, letno poročilo 2015), 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. 
- Koordinirala je mednarodni projekt LinkINjob. 
- 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 (starejši, brezposelni). 

- 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. 
- Uvedena je bila IP telefonija v vse enote MKL in dostop do interneta v enotah, kjer ni IR optike. 
- Izvajala je program OOK 2016 (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 in oddelek za 
informatiko. SRO skrbi za koordinacijo strokovnega dela med območnimi enotami, službami in oddelki 
in za uresničevanje ciljev Strateškega načrta 2013-2016.  
 
Naloga SRO je tudi priprava temeljnih dokumentov MKL. V letu 2016 smo pripravili: letno poročilo o 
delu 2015, polletno poročilo o delu 2016, program dela 2017 in zbirnik statističnih podatkov 2015 ter 
sodelovali pri pripravi promocijskega poročila MKL za leto 2015. Koordinirali smo in sodelovali pri 
pripravi Strateškega načrta 2017-2021. Izvedli smo različne poizvedbe in 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. 
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- SRO je koordinirala prijave na lokalne in nacionalne razpise MOL, MK, MIZŠ, JAK. 
- Skrbeli smo za izvajanje beleženja informacij v mreži MKL in pripravili vprašalnik za uporabnike o 

kvaliteti posredovanih informacij. 
- Sodelovali smo pri pripravi novosti in implementaciji nekaterih rešitev za spletno stran MKL. 
- Vodili smo projekte: Strateški načrt MKL 2017-2021, Študij uporabniške izkušnje v knjižnice, 

LinkINjob, Smernice za oblikovanje storitev za starejše, Uvedba nove telefonije v mrežo knjižnic 
MKL. 

- Aktivno smo sodelovali pri projektu NAPLE sister libraries in koordinirali mednarodni projekt 
LinkINjob v programu Erasmus+ (7 partnerjev), ki se je uspešno zaključil 31.08.2016. 

- Sodelovali smo v DS za pripravo mednarodnega posveta 2016 »Knjižnica, srce mesta: naši 
potenciali in motivacija« in predstavili dva strokovna prispevka. 

- Organizirali in vodili smo strokovne obiske. 
- Koordinirali smo izvedbo obvezne delovne prakse za študente bibliotekarstva.  
- Pripravili smo program, koordinirali in izvajali program strokovne izmenjave med MKL in 

Mariborsko knjižnico  za dve knjižničarki iz Mariborske knjižnice. 
- Skrbeli smo za preglede dnevnikov vpogledov v osebne podatke. 
- Pripravili smo učna gradiva in izvajali izobraževanja za uporabnike: za uporabo storitev e-uprave 

in varnosti na spletu, predavanje o nakupu in uporabi e-knjig za posebne knjižnične zbirke ter o 
avtorskih pravicah v javnih knjižnicah ter sklop predavanj v okviru Misije: diplomska naloga. 

- Pripravili in izvedli smo izobraževanja za zaposlene: predmeti v okviru »Kaj moraš kot vodja vedeti 
o MKL«, delavnica za nosilce strateških področij, predstavitev e-vsebin, ki jih v MKL nudimo 
svojim uporabnikom in članom, napredovanja v bibliotekarstvu, e-gradiva javnih oblasti in e-
demokracija, (Ne)formalna biblioterapija in svetovanje za branje, uporaba aplikacije 1KA, 3D 
tiskanje, urejali in objavljali smo vsebine na spletni stran in intranetnih straneh MKL. 

- Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti je v letu 2016 prešla v redno dejavnost. V obliki 
vsebinskih sklopov so vse najpomembnejše vsebine objavljene na spletni strani MKL, preko 
CVŽU in Učnega centra smo za uporabnike in zaposlene pripravljali seznanitvene izobraževalne 
delavnice na teme e-storitev javne uprave. 

- Projekt »Pametne finance« je v letu 2016 prešel v redno dejavnost, preko DS za mlade v MKL je 
pripravljen pilotni projekt »Finančna pismenost za mlade«, izvedljiv ob pomoči zunanjih 
sodelavcev oz. zunanjih institucij s področja ekonomije, bančništva, financ, potrošniških 
orgranizacij, itd. 

- Sodelovali smo v skupini za prenovo portala Kamra, za vnašalce našega območja smo organizirali 
izobraževanje za vnašanje, zaposlenim smo predstavili prenovljeni portal. 

- E-učilnica je v letu 2016 prešla v redno dejavnost knjižnice in služi kot okolje za izobraževanje, 
učna gradiva in preverjanje znanja na področju IKT za zaposlene v MKL.  

- Priprava zasnove za kreativnico v Knjižnici Polje; izvedli smo nakup 3D tiskalnika in oblikovali 
smernice za izobraževanje uporabnikov in zaposlenih. 

- Na nacionalnem nivoju smo sodelovali pri pripravi modela kompetenčnih centrov (NUK), 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). 

- Izvedli smo promocijsko predstavitev MKL direktorjem srbskih splošnih knjižnic. 
- Skrbeli smo za tehnično podporo delovanju podatkovnih zbirk in e-virov, do katerih ima dostop 

MKL (spletna stran + intranet), . 
- Digitalizirali smo  gradivo »Korpus opernih libretov«, monografskih publikacij Petra von Radicsa, 

plemenitega in izbora publikacij, nastalih do leta 1800.  
- Pripravili smo digitalne zbirke za portal Kamra v okviru projektov Razvoj Ljubljane, Znameniti 

ljubljanski župani in Moja ulica. 
- Pripravili smo Smernice za oblikovanje storitev za starejše. 
- Sodelujemo pri testiranju in uvajanju Cobiss3/Izposoja v MKL. 
- Sodelujemo pri pripravi in analizi anket v MKL (zadovoljstvo uporabnikov v letu 2016). 
- Pripravili smo predlog predstavitve na konferenci »9th International Conference on Qualitative and 

Quantitative Methods in Libraries« (maja 2017 na Irskem); organizator je predlog sprejel. 
- Koordinirali smo izvedbo paketa predstavitev in izobraževanj za vodje OE in krajevnih knjižnic 

»Kaj moraš kot vodja vedeti o MKL« in aktivno izvajali predmete. 
- V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo smo izvedli  

prvo fazo projekta »Študij uporabniške izkušnje v knjižnici«. 
- Z recenzijami smo sodelovali z revijo Knjižnica. 
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- 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, članivca Izvršnega odbora DBL) 

- Sodelovali smo pri promociji knjižnice na Noči knjige, Dnevu MKL in Dnevu za Poletavce. 
 
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 31.12.2016 na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 114.251 (2015: 
105.511, 2014: 98.357) polno besedilnih dokumentov (od tega 114.184 posameznih člankov, 20 knjig, 
32 naslovov zgodovinskega časopisja in 15 naslovov znanstvenega časopisja), kar je predstavljalo 14 
% celotne zbirke besedil na dLib.si. V letu 2016 je bilo vpogledov vanje 1.275.334 (2015: 741.259, 
2014: 438.859), od tega 199.319 v HTML obliki (2015: 151.292), ter 1.075.392 v PDF (2015: 589.737) 
in 623 v tekstovne dokumente (2015: 230). Vpogledov v metapodatke je bilo v letu 2016 1.573.067 
(2015: 504.253, 2014: 185.239). Vir: dLib eSTATISTIKA  
 
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, 20. obletnica Borze dela, 
»Knjižnica, srce mesta: naši potenciali in motivacija«, Knjižničar - knjižničarju: Dan dobrih praks, 
Mentorstvo študentom, Skozi knjige k pogovoru o starosti, Mednarodna konferenca Duhovna 
dediščina sv. Cirila in Metoda in slovanske kulture, 16. okrugli stol o slobodnom pristupu 
informacijama Knjižnice i dostupnost informacija u obrazovnom procesu. 
 
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), 

- sodelovanje z Izumom pri nadgradnji COBISS2 in COBISS3, 
- sodelovanje na nacionalnem nivoju v delovni skupini informatikov OOK, 
- 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), 
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- 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. 
 
Projekti: 
- E-učilnica (vzpostavitev in konfiguracija e-učilnice, nalaganje testnih vsebin na e-učilnico, 

prevajanje komponent, predstavitve e-učilnice zaposlenim). 
- Sodelovanje pri pripravi Kataloga IKT znanj (priprava opisov posameznih znanj in stopenj 

zahtevanih znanj za posamezna DM v knjižnici). 
- Projekt IR optika (načrtovanje, sodelovanje z Arnesom in ostalimi zunanjimi izvajalci pri ogledu 

enot in montaži optike, namestitev stikal, priklop optike). 
- Prenova omrežja MKLJsupport. 
- Uvedba knjigomata (RFID) v Knjižnici Šentvid. 
- Uvedba RFID izposoje v knjižnicah Zalog in Savsko naselje. 
- Uvedba brezstičnih IP POS terminalov na evidenci izposoje. 
- Uvedba IP telefonije v vseh enotah MKL in dostopa do interneta v enotah kjer ni IR optike (projekt 

je potekal od junija 2016 do januarja 2017): 
o ogled vseh lokacij z izvajalcem,  
o namestitev vseh podatkovnih linij in testiranje, 
o odstranitev starih strežnikov, konfiguracija routerjev, 
o menjava vseh omrežnih stikal s POE (napajanje naprav) stikali, konfiguracija stikal, 
o odstranitev vseh starih telefonskih aparatov ter namestitev novih, 
o namestitev dostopnih točk za brezžične telefone, 
o prekinitev naročnine za vse mobi vmesnike, stare telefonske številke, nastavitev odzivnika na 

vse stare telefonske številke, 
o dodatne uporabniške nastavitve nove telefonije, priprava navodil, podpora ob uvedbi. 

- Sodelovanje pri vzpostavitvi nove Knjižnice Zalog. 
- Prenos sistema info galerij na odprtnokodno rešitev (Linux) in programiranje vmesnika za 

posodabljanje vsebin info galerij. 
- Izdelava programske rešitve za povezavo aktivnega imenika MKL s PHP okoljem Laravel. 
- Nakup in testiranje 3D tiskalnika in vodenje delavnic za uporabnike in zaposlene. 

 
V letu 2016 je Oddelek za informatiko rešil 1.566 tehničnih težav, prijavljenih na Helpdesk in za to 
porabil 1.228 delovnih ur (v letu 2015 620 helpdeskov, 882 delovnih ur, v letu 2014 2.192, 1.616 
delovnih 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 2015 in program 2017, izvajali in koordinirali smo vnos vsebin za 
regijski portal KAMRA in izvajali program 2016: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V letu 2016 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 
uporabnike 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 
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PressReader, ki omogoča branje več kot 4.000 časnikov in revij iz celega sveta, med drugim tudi 
slovenskega Večera, Dnevnika in Nedeljskega dnevnika. Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje 
seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z 
založniki zbirk. 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 za potrebe vseh OOK je 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.  
Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva smo v letu 2015 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), promocije na družbenih 
omrežjih Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube ter znanj s področja knjigoveštva. 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 MKL. 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. Na podlagi 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. Na vstopnem mestu spletne strani MKL je bila vzpostavljena Infotočka e-gradiv 
javnih oblasti, ki je v pomoč tudi knjižnicam regije. Narejen je bil zbirnik podatkov o knjižnicah regije. 
Sodelovali smo pri načrtovanju razvoja oz. smernic razvoja za izvajanje osrednjih območnih nalog do 
leta 2020, ki lahko služijo tudi kot strokovna podlaga za morebitne spremembe Pravilnika o osrednjih 
območnih knjižnicah. Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter 
pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. 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 Centra za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo). V letu 2016 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 so se pridružile tudi 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 2016 sta Mestno knjižnico Ljubljana obiskali dve kolegici iz Mariborske knjižnice 
 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Vsebinski načrt Kamre za leto 2016 je bil izpolnjen s strani MKL in s strani knjižnic regije. Kot rezultat 
dobrega sodelovanja smo uporabnikom portala Kamra tako ponudili 23 novih digitalnih zbirk (od tega 
devet iz MKL) in podzbirk s pripadajočimi multimedijskimi elementi. Pripravili smo načrt promocije 
vsebin, ki jih objavljamo na portalu Kamra, ter ga delno tudi izpolnili – zaradi redakcije velikega števila 
novih zbirk, prenove portala in kadrovskih sprememb v MKL smo izvedbo delavnic digitalizacije ter 
vnosa vsebin na Album Ljubljane / Album Slovenije prestavili v leto 2017. Za potrebe knjižničarjev 
območja pa smo pripravili izobraževanje samostojnega vnašanja vsebin na Kamro za začetnike. 
V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice smo zaključili digitalizacijo zadnjega sklopa občinskih zbornikov in javnih 
občinskih glasil organizacij iz občin osrednjeslovenskega območja. Digitalizirani so bili zborniki in 
zborniško gradivo iz domžalskega, logaškega, cerkniškega, medvoškega in litijskega območja. Izvedli 
smo digitalizacijo monografskih publikacij Petra von Radicsa plemenitega (1836-1912) in izbor 
publikacij v slovenskem jeziku, izdanih do leta 1800. Sodelovali smo v ekspertni skupini za 
domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK.  
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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 2016 zagotovila 6.543 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 15.368 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 vsa kakovostna dela slovenskih avtorjev in prevodi tujih del, ki jih subvencionira Javna 
agencija za knjigo in ustrezajo poslanstvu splošne knjižnice ter potrebam uporabnikov. 
Prirast 2016 obsega skupno 68.879 enot knjižničnega gradiva, od tega z nakupom 56.854 enot. S tem 
je dosežen obseg 161 enot nakupa na 1000 prebivalcev, skupno z drugimi načini pa je dosežen 
prirast 200 enot na 1000 prebivalcev. 
S posebnimi zbirkami je ponudba knjižničnega gradiva prilagojena potrebam lokalnega okolja in 
potrebam različnih ciljnih skupin v okolju. V letu 2016 smo jih dopolnili s skupnim prirastom 2.461 enot. 
Knjižnica tudi v letu 2016 ohranja visoko nivo ponudbe časopisja, pridobili smo 815 naslovov v 
osrednji knjižnici, z nakupom 216. Skupno je bilo v vseh enotah mreže na voljo 3.272 letnikov serijskih 
publikacij, z nakupom 2.019. 
 

Kazalnik 2015 2016 
Prirast na 1000 prebivalcev 220 200 
Razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke (v 
odstotkih) 

38 - 62 38 - 62 

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

21 - 79 22 - 78 

Obrat knjižnične zbirke 2,81 3,02 
Obrat zadnjega celoletnega prirasta 7,79 8,72 
Odstotek odpisa v odnosu do prirasta 84,48 % 75,3 % 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2015 in 2016: 
Povprečje prirasta (kazalnik 200 enot na 1.000 prebivalcev) pada že tretje leto zaradi ponovnega 
znižanja sredstev za knjižnično gradivo v letu 2016, tokrat za 10% v primerjavi z letom 2015. 
Nižje razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke odstopa od priporočenega razmerja 
standardov za splošne knjižnice 40-60 zaradi premajhnega obsega kakovostnih naslovov leposlovja 
na trgu v letu 2016. 
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. 
Izboljšan obrat knjižničnega gradiva kaže na učinkovito upravljanje s knjižnično zbirko ter ustrezno 
izločanje zastarelega gradiva. Obrat novega gradiva (zadnji celoletni prirast) kaže na aktualnost 
novega gradiva, njegovo povečanje v primerjavi z letom 2015 pa je odraz nižjih sredstev za gradivo, 
zaradi česar vsi naslovi niso bili nakupljeni v ustreznem številu izvodov in se je pritisk na razpoložljive 
povečal. 
Ustreznost odpisa v odnosu do prirasta se odraža v izboljšanem obratu knjižnične zbirke. 
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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 2016 je obsegala 5.166 novih zapisov in 6.349 prevzetih zapisov 
ter 68.879 opremljenih in zaščitenih inventarnih enot knjižnične zaloge. MKL je za sistema Biblos in 
COBISS v letu 2016 prispevala centralno katalogizacijo 315 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. 2016 obsegala 1.722.091 
enot. 
 

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

1.474.504 187.780 59.807 1.722.091 

Priloga 2: Zaloga po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva)  
 
Inventurni popisi in odpis knjižničnega gradiva 
V letu 2016 je bil v okviru petletnega načrta opravljen inventurni  popis knjižničnega gradiva v sedmih 
krajevnih knjižnicah: v Knjižnici Jarše, Knjižnici Škofljica, Knjižnici Poljane, Slovanski knjižnici, Knjižnici 
Zalog, Knjižnici Bežigrad in Knjižnici Prežihov Voranc. 
V te popise je bilo vključeno 357.083 enot knjižničnega gradiva, to je 20,7 % knjižnične zbirke. 
Knjižnica je na podlagi inventur in drugih rednih pregledov knjižnične zbirke v letu 2016 odpisala 
51.872 enot knjižničnega gradiva, kar predstavlja 3 % knjižnične zaloge, oziroma 75,3 % prirasta 
gradiva v letu 2016: 
12.240 enot odpisa (23,60 %) predstavlja zastarelo gradivo, izločeno zaradi neaktualnosti; 
35.554 (68,54 %) je odpisano gradivo zaradi obrabe in uničenja; 
4.078 enot odpisa (7,86 %) 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 2016 je bilo v repozitorij prelocirano 599 naslovov. 
 

Odpis knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
43.964 5.397 2.511 51.872 

Priloga 8: Odpis gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 
 
E-knjige 
V letu 2016 je knjižnica povečala ponudbo e-knjig na portalu Biblos s 337 novimi naslovi in podaljšala 
licence za 118 naslovov, ki so z izkoriščeno izposojo potekle. Od skupaj 1.886 naslovov je članom 
MKL dostopnih 1.010 naslovov e-knjig  s portala Biblos (54%), izbranih po kriterijih nabavne politike 
MKL.  
V letu 2016 si je e-knjige izposodilo 1.585 članov MKL (1,94% članstva). Dosegli smo 13.909 izposoj 
e-knjig (2015: 8.955). 
 
Prirast knjižničnega gradiva (po zvrsteh): 
 

Prirast izvodov po tipih gradiva 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
54.865 10.742 3.272 68.879 

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

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – stroka / leposlovje 
Stroka Leposlovje SKUPAJ 
10.039 5.329 15.368 

Priloga 4: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – stroka / leposlovje) 
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Prirast naslovov knjižničnega gradiva – za otroke / za odrasle 
Za otroke Za odrasle SKUPAJ 

2.596 12.772 15.368 
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 

3.255 3.141 1.057 4.454 2.191 5.261 12.720 2.580 29.495 4.725 68.879 
Priloga 6: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – UDK) 
 
 
Prirast izvodov knjižničnega gradiva – način nabave 
 

 Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjige 45.223 1.333 13 8.296 54.865 

Neknjižno gradivo 9.612 90 0 1.040 10.742 

Serijske publikacije 2.019 666 5 582 3.272 

SKUPAJ 56.854 2.089 18 9.918 68.879 
Priloga 7: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – način nabave) 
 
 
Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva 
 
Število novih bibliografskih zapisov 5.167 
Število prevzetih zapisov 6.348 
Število redaktiranih zapisov 7.419 

 
 
 

5.3 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju dela z uporabniki in dostopnosti knjižničnih storitev 
V strateškem načrtu 2013-2016 ter v programu dela 2016 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 Ljubljane in širšega območja. 
- 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. 
- Vidna knjižnica: sistematično gradimo in razvijamo partnerstva in sodelovanja za različnimi 

dejavniki v lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju. Z načrtno promocijo utrjujemo svojo 
vidnost in prepoznavnost. 

- Aktivna knjižnica: za učinkovito in kvalitetno izvajanje storitev za uporabnike se trudimo v smeri 
poenotenja delovnih procesov, povečane fleksibilnosti ter stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
zaposlenih. 

- Knjižnica plus: z razvojem različnih storitev in dejavnosti na lokalnem, regionalnem in nacionalnem 
nivoju si prizadevamo postati knjižnica s pogledom v prihodnost. 
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Kazalnik 2015 2016 
Število novih članov 11.486 10.793

Število obiskovalcev 2.239.499 2.361.454
Število obiskov na prebivalca 6,7 7,0
Število sledilcev na družbenih omrežjih 5.522 6.506
Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 78.203 78.239
Izposoja gradiva na dom na člana 59,5 59,1

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2015 in 2016:  
V primerjalnih letih beležimo nekoliko zmanjšan vpis novih članov (693 manj), ki pa ne vpliva na 
izposojo gradiva in obisk knjižnic. Število obiskovalcev knjižnic in število obiskovalcev prireditev ter 
izobraževanj namreč narašča, prav tako vsako leto beležimo več uporabnikov in sledilcev na 
družbenih omrežjih. Knjižnica postaja vse bolj, poleg izposoje gradiva, tudi in predvsem tretji življenjski 
prostor mnogih meščanov. 
 
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 830 članov, sicer pa ima 85.105 
članov registrirano imensko Urbano – mestno kartico, 2.310 pa Urbano MKL, ki omogoča le 
uporabo knjižnice. 

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

- Delovna skupina za spremljanje postopkov izposoje je pripravila predlog novega Pravilnika o 
poslovanju Mestne knjižnice Ljubljana z uporabniki, ki je bil sprejet 1. 12. 2016. Predlagali smo 
številne pobude za izboljšanje ali prilagoditev sistema COBISS, ki smo jih posredovali na IZUM. 

- Na področju dela s pritožbami, pohvalami in informativnih vprašanj, smo odgovorili na 306 
vprašanj in prošenj članov ali uporabnikov knjižnice (2015: 348) in na 247 ponudb različnih 
ponudnikov (2015: 247), ki so prispele preko spletnega naslova info@mklj.si in je namenjen 
splošnim vprašanjem o poslovanju in organizaciji knjižnice.  

- V obrazec pohval in pritožb na spletni strani smo prejeli manjše število (5) pohval oziroma pritožb, 
med njimi pogostokrat vprašanja in prošnje za pojasnilo pri poslovanju, nekaj več na zasebna 
sporočila na Facebook profilu, (18). Prejeli smo predvsem zahtevke po podaljšanju ali rezervaciji 
gradiva, povpraševanj 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.  

- 19 sodelavcev je pripravljalo priporočeno gradivo za promocijo branja na spletni strani knjižnice. V 
letu 2016 so pripravili 702 vsebinski in slikovni predstavitvi gradiva (knjige, glasbo, filme, igrače). 
(2015: 720). 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 knjižnici MKL proti plačilu (0,30€/enoto gradiva). V letu 2016 smo zabeležili 34.212 
vrnjenih enot gradiva, (2015: 11.789 enot gradiva). 

- V okviru storitve Knjiga na dom – brezplačna dostava in odvoz gradiva na dom starejšim, bolnim 
in invalidnim, smo redno obiskovali 12 članov (2015: 14) in opravili 52 obiskov (2015: 80) ter jim 
tako izposodili 413 enot gradiva (2015: 377). Storitev opravljata dva sodelavca: knjižničarka in 
bibliotekar. 

- Pripravili smo in poslali po klasični pošti 40.029 opominov – obvestil o poteku izposoje gradiva 
tistim članom, ki so prekoračili rok za vračilo izposojenega gradiva (2015: 38.817  ). 

- Zunanjemu izvajalcu Credit express smo v izterjavo s pozivom za vračilo nevrnjenega 
izposojenega gradiva zaključili s pošiljanjem starejših opominov in tako pošiljali le še tekoče. Teh 
je bilo 302 (2015: 301).  

- V letu 2016 smo pričeli z izterjavo finančnih dolžnikov, tistih članov, ki so zapisani v bazi Cobiss 
zaradi finančnega dolga. Izterjavo smo zaupali zunanjemu izvajalcu Credit express, ki je poslal 
opomine 1.943 članom, ki so imeli skupaj 50.105 EUR dolga. Gre za dolgove nastale v letih 2011 
in 2012. Z izterjavo bomo nadaljevali tudi v letu 2017.   

- V skladu z zakonodajo - ZVOP in brisanju neaktivnih članov, smo iz baze podatkov brisali 12.435 
članov (2015: 10.993), ki niso več kot eno leto aktivno uporabljali knjižnice. 

- Po petih letih je bila zopet izvedena Anketa o zadovoljstvu uporabnikov, vprašalnike je izpolnilo 
883 uporabnikov knjižnic (leta 2011; 751). 
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- 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 
67 (2015: 60) 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. Konec leta 2016 je 
bila pripravljena testna verzija. 

- V letu 2016 smo »na daljavo« vpisali 20 novih članov. 
- Možnost naročanja na prejem e-obvestil knjižnice smo v letu 2016 razširili še na področje 

priporočenih knjig, filmov in glasbe ter izpeljali testno fazo. V januarju 2017 bo storitev na voljo 
uporabnikom.  

 
 
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 6.779 otrok iz 367 vrtčevskih skupin (leta 2015 

6.240 otrok iz 311 skupin). Za izvajanje projekta smo usposabljali vzgojitelje na številnih 
izobraževanjih v vrtcih in izvajali predavanja za starše. 

- Poletavci – poletni bralci, poleti je bralo 1.571 otrok (2015: 1.423).  
- NajPoletavci, najstniki stari od 13 do 16 let, poleti jih je sodelovalo 96 (2015:  67). 
- Že utečene ure pravljic smo ponekod popestrili z gibanjem (Pravljična gibalnica) ter ponudbo 

razširili še na otroke od dveh let naprej: igralne urice s knjigo ter lutkovno-ustvarjalna srečanja, ki 
temeljijo na zgodbah. 

- V okviru obveznih izbirnih vsebin, objavljenih v Katalog 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.  

- 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 smo 
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 2015/16 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. 

- Pridružili smo se iniciativi MOL in celo leto 2016 z dogodki in dejavnostmi skrbeli za promocijo 
Zelene prestolnice Evrope. Skupaj smo na temo Zelene Ljubljane pripravili 147 dogodkov za 
odrasle otroke.  Udeležilo se jih je 3.180 obiskovalcev. 

- Posebno pozornost smo v letu 2016 posvetili nadaljnjemu razvoju Bralnih skupin. Aprila 2015 smo 
pričeli z izobraževanjem vodij bralnih skupin – v sodelovanju z Inštitutom A. Trstenjaka. 
Izobraževanje je v letu 2016 zaključilo 8 kolegov iz MKL in 14 prostovoljcev. Z izobraževanjem 
nadaljujemo z drugim izvajalcem. Iz prvotnih 11 smo ponudbo za bralce razširili na 16 vsebinsko 
različnih bralnih skupin. 

- Mesto bere V severnoameriške romane, projekt branja za odrasle bralce. Sodelovalo jih je 263 
(leta 2015: 216 bralcev). 

- Na spletni strani smo objavljali približno 20 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 2016 smo izposodili 5.483 paketov in v njih 21.532 knjig (2015: 5.388 
paketov in 21.071 knjig). 

- Pripravili smo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016 in podelili najboljšim izbranim 
štirim knjigam, izdanim v letu 2015, priznanja zlata hruška.  

- V poletnih mesecih smo letos prvič v sodelovanju z zavodom Šport Ljubljana pripravili Knjižnico ob 
vodi na Kopališču Kodeljevo in Kopališču Kolezija. Zaradi izjemnega zanimanja za izposojo in 
branje ob bazenih akcijo v letu 2017 nadaljujemo in širimo.  

- Nadaljevali smo z urami pravljic za otroke v Labirintu umetnosti v fužinskem parku. 
- Potujoča knjižnica je s svojo prisotnostjo in gradivom na bibliobusu opozarjala na pomembnost 

branja na skupnih dogodkih in praznovanjih. 
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- 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 
pripravili natečaj za kratko literarno zgodbo za mlade metaFORA: Izza ogledala. 

- 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 praznovali na Prešernovem trgu s kulturnim programom za mimoidoče. 

- Izvedli smo vsakoletni projekt Svet med nami/World among us, tokrat Teden francoske kulture, 
kjer 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 Zelene Ljubljane pa je potekala v Parku slovenske 
reformacije (okoli 400 obiskovalcev). 

- V letu 2016 smo se predstavljali: na Kulturnem bazarju (na področju bralna kultura); na Knjižnem 
sejmu s svojo stojnico in Zlatimi hruškami; z delavnicami na Festivalu za 3. življenjsko obdobje; na 
delavnicah in brezplačnem vpisu študentov na Študentski areni. 

- Zlate hruške – nagrajene knjige smo januarja predstavili v tematsko prirejeni izložbi Knjigarne 
Konzorcij ter na oddelku za otroke iste Knjigarne. 

- Avgusta in septembra 2016 smo z 22 fotografijami na razstavi z naslovom Povsod v mestu, ob 
Krakovskem nasipu, na razstavišču MOL-a, predstavljali meščanom in obiskovalcem mesta ujete 
fotografske utrinke naših knjižnic, dogodkov in obiskovalcev. 

- Knjižnico MKL in naše dejavnosti smo predstavili na Knjižnem sejmu v Puli: Sa(n)jam knjige, kjer 
je bila v fokusu Ljubljana bere.  

- V okviru Festivala Bobri, ki je bil posvečen Zeleni Ljubljani, smo v knjižnicah izvedli 15 prireditev in 
dogodkov ter gostili 334 otrok iz VVZ in OŠ. Pripravili smo seznam knjig za rubriko Bober bere 
dobre knjige, objavljeno v katalogu Bobri 2016. V času Festivala Bobri smo organizirali tudi 
Bobrove menjalnice knjig za obiskovalce knjižnic. 

- Pripovedovalski festival Pravljice danes 2016 smo obogatili s spremljevalnimi dogodki v MKL  in 
izvedli 11  dogodkov za otroke in odrasle. 

- V knjižnicah smo še posebej obeležili dneve, kot so: Dan slovenskih splošnih knjižnic, Svetovni 
dan knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, Noč knjige, Slovenski kulturni praznik, Ta veseli dan 
kulture in Svetovni dan poezije. Na omenjene dneve smo obiskovalcem ponujali odpisano gradivo 
in pripravili poseben program. 

- 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 2016 smo posneli, pripravili in objavili 74 posnetkov (v letu 2015 56). 

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

 
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 v poglavju 5.3.7. o dejavnostih posameznih območnih enot, oddelkov in 
centrov. 
 
 
Spletna stran in družbena omrežja 
V letu 2016 smo redno objavljali vsebine na spletni strani in skrbeli za njeno ažurnost. Na domači 
spletni strani smo objavljali povprečno 17 objav na delovni dan.  
Na spletni strani smo poleg vzdrževanja in posodabljanja spletne strani skrbeli tudi za nadgradnjo in 
korekcijo spletnih aplikacij. Posodobili smo Joomlo, platformo, na kateri deluje spletna stran. Največja 
nova pridobitev pa je možnost naročanja na newsletter za priporočeno gradivo, ki si ga prilagodiš 
lastnim željam.  
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.  
Dnevno smo pripravljali in objavljali tudi vsebine za objavo na družbenih omrežjih: na Facebooku 
povprečno 32 objav na mesec, na Twitterju 45 objav na mesec, na Pinterestu 12 objav na mesec, na 
YouTubu 6 objav na mesec ter od aprila na novem profilu MKL na družbenem omrežju Instagram 14 
objav na mesec.  
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Družbena omrežja 
 2015 2016 
 št. objav št. sledilcev št. objav št. sledilcev 
Facebook 319 4.351 381 4.816 
Twitter 560 948 534 1.084 
Pinterest 127 49 148 61 
Youtube 56 53 74 92 
Instagram* - - 127 453 

*Instagram MKL je pričel delovati v letu 2016. 
 

5.3.1 Članstvo 

 
Število aktivnih članov se je v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2016 povečalo za 5 %. Delež aktivnih 
članov starih do 15 let se je povečal za 7 %, delež odraslih pa za 4,6 %. Število aktivnih članov se je 
opazno povečalo v kategorijah zaposlenih, osnovnošolcev, srednješolcev, predšolskih otrok in 
upokojencev. Povečanje števila aktivnih članov gre pripisati različnim dejavnikom, med katerimi 
izpostavljamo intenzivno izterjavo dolgov članov, ki v preteklih letih sicer niso bili aktivni. Med aktivnimi 
člani so se kategorije, ki predstavljajo večje deleže po številu članov, praviloma nekoliko povečale 
razen kategorija študentov, ki jih je bilo manj (za 2 %) kot leta 2015.  
Skupno število novo vpisanih članov v 2016 je bilo za 6 % nižje kot leta 2015; število novo vpisanih 
članov mlajših od 15 let se je sicer povečalo za 5 %, število odraslih pa je bilo nižje za 9,6 %. Posebej 
velja izpostaviti večje število aktivnih članov med tujimi državljani (115) v primerjavi z letom 2015 (39); 
predvidevamo, da je razlog za to večje število tujih študentov v Ljubljani, dobro sodelovanje knjižnice z 
azilnim domom ter učinkovita promocija knjižnice ob obiskih skupin v Borzi dela. Vzrok za manjše 
skupno število novo vpisanih študentov lahko iščemo v manjšem številu študentov Univerze v 
Ljubljani, manj številni populaciji v starostnih skupinah študentov ter v drugačnih oblikah dostopnosti 
študijskih gradiv, ki jih uporabljajo študenti. 
 
Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL), je aktivnih članov 24,6 % oz. 246 
aktivnih članov na 1000 prebivalcev, če upoštevamo podatke o prebivalstvu na dan 01.01.2016; delež 
se v letu 2016 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 
 2015 2016 SKUPAJ 
 otroci odrasli otroci odrasli 2015 2016 
aktivni 16.318 64.188 17.494 67.153 80.506 84.647 
novo vpisani 2.874 8.612 3.006 7.787 11.486 10.793 
Priloga 9 – Članstvo po krajevnih knjižnicah 
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Struktura aktivnih članov po kategorijah 
 

Aktivni člani po kategorijah 
kategorija število odstotek 

001-predšolski otroci 3.491 4,12% 
002-osnovnošolci 14.003 16,54% 
003-srednješolci 7.863 9,29% 
004-študenti (redni) 11.138 13,16% 
005-študenti (izredni, ob delu) 87 0,10% 
006-zaposleni 30.984 36,60% 
007-svobodni poklici 100 0,12% 
008-samostojni obrtniki/podjetniki 36 0,04% 
009-kmetje 4 0,00% 
010-gospodinje 36 0,04% 
011-upokojenci 9.646 11,40% 
012-nezaposleni 6.418 7,58% 
013-tuji državljani 115 0,14% 
017-častni člani 35 0,04% 
020-podiplomski študenti 48 0,06% 
099-ostali 81 0,10% 
124-organizacijske enote ustanove 18 0,02% 
125-pravne osebe-zun. ustanove 511 0,60% 
126-enote za medoddelčno izposojo 33 0,04% 
SKUPAJ 84.647 100,00% 

 
 

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 
2016 višji kot leta 2015. Obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2016 za 0,5 % višji kot leta 2015; 
število obiskov mlajših od 15 let je bilo na podobno ravni kot v letu 2015, število obiskov odraslih pa se 
je povečalo za 0,6 %. 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. Meritve izvajamo na tri leta. 
 
Primerjava podatkov o obisku s številom vseh potencialnih uporabnikov kažejo, da je vsak prebivalec 
območja, kjer deluje MKL, v letu 2016 7-krat obiskal knjižnico. 
 
Skupno število obiskovalcev prireditev in izobraževanj se v letu 2016 ni bistveno povečalo. Število 
vseh obiskovalcev je bilo večje za 5,5 %. 
 
 

Obisk 

 
otroci  odrasli  SKUPAJ 

 
2015 2016  2015 2016  2015 2016 

izposoja na 
dom 192.559 192.326  1.225.519 1.232.493  1.418.078 1.424.819 

izposoja v 
knjižnici 

163 103  5.494 4.825  5.657 4.928 
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obisk 
prireditev in 
izobraževanj 

37.030 36.283  41.173 41.956  78.203 78.239 

uporaba 
interneta 
(MyPC in 
Libroam)* 

- -  - -  727.909 844.139 

servisi - -  9.652 9.329  9.652 9.329 

SKUPAJ 229.752 228.712  1.281.838 1.288.603  2.239.499 2.361.454 
* - 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 2016 povečalo za 16 %. Obisk zaradi 
uporabe računalnikov se je v letu 2016 zmanjšal za 9,7 % (80.350; leta 2015 jih je bilo 88.983); v letu 
2016 smo zabeležili 763.789 obiskov zaradi dostopa do brezžičnega omrežja Eduroam, ki deluje od 
konca leta 2010. Število dostopov v Eduroam se je povečalo za 19,5 % glede na leto 2015 (638.926). 
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 2016 za razliko do leta 2015 v celoti merili z orodjem Google 
Analytics. Podatki kažejo okrnjeno podobo zaradi nesprejemanja piškotkov zaradi varovanja osebnih 
podatkov. Razlika pri številu obiskovalcev je nastala zaradi povezovanja podatkov Google Analytics in 
Piwik v letu 2015. 
 

Obisk spletnega mesta knjižnice 
 2015 2016 % glede na 2015 
Število obiskov (seje) 278.310 303.332 8,99% 

- od tega izven prostorov knjižnice 206.286 218.292 5,82% 
Število ogledov strani 653.811 760.964 16,39% 
Število obiskovalcev 100.764 84.107 -16,53% 
Povprečen čas obiska strani 0:02:40 0:03:40 37,50% 

 
 

Način dostopa število odstotek 
Direkten obisk 129.482 42,69% 
Obisk prek spletnih iskalnikov (Google, Najdi.si) 151.819 50,05% 
Obisk prek strani s povezavo na www.mklj.si 17.577 5,79% 
Obisk prek družbenih omrežij 4.454 1,47% 

 
 

5.3.3 Izposoja gradiva 

 
Izposoja gradiva na dom se je v letu 2016 povečala za 4,4 %. Izposoja knjig je bila višja za 5 %, 
neknjižnega gradiva pa za 2 %; izposoja, serijskih publikacij na dom je bila manjša za en odstotek. 
Podrobnejši pregled deležev izposoje v letu 2016 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 (93,2 %). 
Izposoja je bila 14,6 enot gradiva na prebivalca območja, kjer deluje MKL. 
Trend upadanja izposoje neknjižnega gradiva, se je v letu 2015 ustavil; tudi v letu 2016 smo beležili 
povečanje izposoje neknjižnega gradiva (za 2 %), predvidevamo, da smo to dosegli z dobrim izborom 
gradiva in učinkovitim označevanjem novosti. V letu 2016 smo prvič presegli 5 milijonov izposoj 
gradiva na dom. 
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Izposoja gradiva na dom 
knjige serijske p. neknjižno g. SKUPAJ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
otroci 1.382.786 1.459.671 6.372 6.343 202.520 204.674 1.591.678 1.670.688 

odrasli 2.709.246 2.831.906 88.165 87.328 404.540 414.857 3.201.951 3.334.091 

SKUPAJ 4.092.032 4.291.577 94.537 93.671 607.060 619.531 4.793.629 5.004.779 

Priloga 11: Izposoja po krajevnih knjižnicah 
 
 

      
 
 
Beleženje uporabe gradiva v čitalnicah MKL 
V MKL smo 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 2014 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 2016 podobni. S tem skupno presegamo 5,5 milijonov izposoj (izposoja na dom ter 
uporaba gradiva v čitalnicah). Beleženja uporabe gradiva v čitalnicah MKL bomo izvajali vsaka tri leta. 
Zavedamo se, da sicer nismo uspeli zabeležiti vse uporabe gradiva v čitalnicah, kakor bi to bilo možno 
z avtomatiziranim beleženjem, imamo pa bolj realno sliko učinkov našega dela.  
 
 

5.3.4 Medknjižnična izposoja 

 
V statistiki za leto 2016 izstopata podatka:  
- povečano število naročil za medknjižnično izposojo pri naših članih (pasiva) predvidevamo, da je 

prišlo do porasta zaradi velikega števila naročil študijske literature, za potrebe zaključevanja 
diplom, magisterijev in doktoratov predbolonjskega študija, ki so jih nekateri člani morali zaključiti 
do konca septembra 2016; 

- porast medknjižnične izposoje monografij pri naših partnerjih, večinoma pri splošnih knjižnicah 
osrednjeslovenske regije, ki svojim bralcem omogočajo brezplačno medknjižnično izposojo 
strokovnega in študijskega gradiva financirano iz sredstev Ministrstva za kulturo, ki so namenja za 
izvajanje posebnih nalog območnosti. Medknjižnična izposoja se je skupaj povečala za 28 %. 

 
 

Medknjižnična izposoja 
 pasiva aktiva SKUPAJ 
 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Število fizičnih enot 484 619 1.257 1.561 1.741 2.180 

Število elektronsko posredovanih dokumentov  39 43 46 115 85 158 

SKUPAJ 523 662 1.303 1.676 1.826 2.338 
 
 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2015 2016

Izposoja - namembnost

odrasli

otroci

86%

2%
12%

Izposoja - vrste gradiva

knjige

serijske p.

neknjižno g.



33 
 

5.3.5 Posredovanje informacij 

 
Informatorji Mestne knjižnice Ljubljana so v letu 2016 posredovali bralcem 279.209 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 2016 10 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.  
 
 

Beleženje informacij 2016  
22. – 28. 

02. 
18. - 24. 

04. 
06. - 12. 

06. 
05. - 11. 

09. 
17. - 23. 

10. 
05. - 11. 

12. 

 
št. uporabniških 
imen 

111 116 104 105 104 106 

 
vsi dogodki 6.163 5.899 5.028 5.597 5.439 4.568 

 
informacije 5.759 5.480 4.644 5.214 5.026 4.214 

 
interno delo 404 419 384 383 413 354 

povprečno trajanje 
(sek) 

informacije 252 245 240 232 236 257 

povprečno trajanje 
(min) 

informacije 0:04:12 0:04:05 0:04:00 0:03:52 0:03:56 0:04:17 

realizirano 

lastno 5.610 5.324 4.543 5.100 4.942 4.107 

tuje 14 22 5 4 2 5 

lastno + tuje 19 19 10 12 11 6 

nerealizirano 116 115 86 98 71 96 

način informiranja 

osebno  4.728 4.572 3.659 4.343 4.168 3.470 

telefon 271 247 177 257 266 204 

e-mail 760 661 808 614 592 540 

tip gradiva 

mladina 1.624 1.335 924 1.444 1.467 1.121 

odrasli 3.937 3.982 3.611 3.603 3.401 2.941 

mladina + odrasli 198 163 109 167 158 152 

COBISS 
izposoja /c/ 59.441 54.925 50.472 52.607 55.439 47.402 

obisk /c,r,o/ 18.339 16.401 14.430 15.906 17.210 15.074 

 
 
 

Aktivnost 2015 2016 % 

e-rezervacije 62.678 70.651 12,72% 

e-naročila 98.984 119.561 20,79% 

rezervacije 49.865 47.818 -4,11% 

naročila 36.105 36.358 0,70% 

vračilo gradiva v drugi knjižnici - 34.212 - 
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 zmanjšalo število rezervacij, ki jih opravijo uporabniki v knjižnicah. O 
ustreznosti storitev e-knjižnice priča tudi vedno večje število e-naročil, ki jih uporabniki opravijo od 
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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 2016 prvič 
poročamo o celoletnih rezultatih, ki jih bomo spremljali v prihodnjih letih. 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 2016 posredoval po elektronski pošti 130 (106 
leta 2015) odgovorov, kar je pomenilo 17,8 % 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 Mestne knjižnice Ljubljana 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. 
 
Ljubljana je bila v letu 2016 nosilka laskavega naslova zelene prestolnice Evrope, naziva, ki ga vsako 
leto Evropska komisija podeli  mestu z visokimi okoljskimi standardi in njegovo zavezo za nadaljnje 
okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. Kot tudi številne druge kulturne ustanove se je tudi Mestna 
knjižnica Ljubljana pridružila pobudi MOLa in je v kontekstu te iniciative pripravila v letu 2016 obsežen 
ciklus dogodkov širokega spektra vsebin, ki so obravnavale različne ekološke teme s področja 
celostnega razvoja, arhitekture, urbanizma, socioloških aspektov bivanja v urbanem okolju, zdrave 
prehrane, varstva okolja, zdravega in aktivnega načina življenja, energetske učinkovitosti, ravnanja z 
odpadki, itd. V tem kontekstu smo pripravili skoraj 150 raznovrstnih dogodkov od strokovnih 
predavanj, izobraževalnih delavnic, razstav ter tudi številnih izobraževalnih dogodkov za otroke. Naš 
namen je bil usmerjen predvsem v ozaveščanje naših uporabnikov oziroma vseh prebivalcev Ljubljane 
o pomembnosti varovanja okolja in trajnostnega razvoja mesta Ljubljane. Pri organizaciji teh dogodkov 
smo sodelovali z številnimi zunanjimi partnerji in ustanovami kot so Biotehniška fakulteta, Fakulteto za 
arhitekturo, FDV, Filozofsko fakulteto, številnimi društvi in posameznimi strokovnjaki s področja 
varovanja okolja oziroma ekologije. 
 
 
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. 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 peti 
sezoni bralnega projekta je bila sodobna severnoameriška literatura, knjige avtorjev in avtoric 
Združenih držav Amerike in Kanade, objavljene po letu 1950. 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 več kot 70 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. 
Noč knjige smo 22. aprila obeležili z našim osrednjim dogodkom na Prešernovem trgu v centru 
Ljubljane, posamezni dogodki pa se so odvijali tudi v vseh naših večjih knjižnicah. Pomemben 



35 
 

segment naše literarne ponudbe predstavlja tudi Trubarjeva hiše literature, saj so jedro njene ponudbe 
literarne vsebine in tudi kakovostna strokovna predavanja družboslovnih vsebin, pogovorni večeri, 
okrogle mize, itd. 

V mesecu maju smo za naše starejše uporabnike in tudi druge predstavili ciklus predavanj in razstav z 
naslovom Odkrivajmo Slovenijo, ki ga posvečamo spoznavanju naravne in kulturne dediščine 
Slovenije. S tovrstnimi predavanji želimo poleg opozarjanja na pomen odnosa do naše naravne, 
kulturne in zgodovinske dediščine tudi promovirati aktivno in ustvarjalno življenje ljudi v tretjem 
življenjskem obdobju. 
 
V projektu Svet med nami / World among us v Mestni knjižnici Ljubljana vsako leto izvedemo teden 
kulturnih in izobraževalnih dogodkov, posvečenih posameznim državam. V letu 2016 smo v 
sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Francije predstavili bogat predstavitveni teden francoske 
kulture. V tedenskem ciklu smo predstavili vrsto zanimivih literarnih dogodkov in strokovnih predavanj, 
razstav, pripravili jezikovni tečaj in bogat filmski program ter različne dogodke za otroke. Še posebej 
smo izpostavili literarne dogodke, na knjižnih razstavah predstavili francoske avtorje ter promovirali 
strokovno literaturo in tudi neknjižno gradivo o Franciji, ki ju imamo v svojih zbirkah. Vsega skupaj je 
bilo izpeljanih 50 raznovrstnih dogodkov. Pri organizaciji dogodkov smo sodelovali zlasti s Filozofsko 
fakulteto, oddelkom za romanske jezike, Francoskim inštitutom v Sloveniji ter Ministrstvom za kulturo 
Francije. 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, okrogle mize, izobraževalne delavnice, pogovorna srečanja za tujce, migrante itd.. 
Skupaj je bilo v okviru tega projekta pripravljeno 32 dogodkov, v širšem družbenem kontekstu, ki se 
nanaša na to družbeno problematiko pa vsaj še enkrat toliko. 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 bistveno 
povečali število literarnih dogodkov in strokovnih predavanj ter tudi filmskih projekcij (brezplačni 
dogodki zaradi sodelovanj). Znatno sta se zaradi širitve programa povečala število prireditev in obisk v 
THL, Knjižnici Bežigrad (obisk) in tudi v Knjižnici Fužine (obisk). Zmanjšal pa se je obisk prireditev v 
Knjižnici Šiška in deloma tudi v KOŽ. V duhu varčevanja smo nekoliko zmanjšali število glasbenih 
dogodkov.  
 
Število kulturnih prireditev za odrasle (po področjih: bralni večeri, koncerti, razstave itn.):  
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 420 7.164 

Razstave 217 1.849 

Strokovna in poljudna predavanja 414 12.490 

Potopisna predavanja 102 3.602 

Glasbene prireditve 13 506 

Filmske in video projekcije 64 1.818 

Gledališke predstave 24 673 

Ustvarjalne delavnice 113 911 

Natečaji in tekmovanja 8 416 

Drugo 81 3.643 

SKUPAJ 1.456 33.072 
Priloga 13: Število kulturnih prireditev za odrasle po krajevnih knjižnicah 
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Prireditve za otroke  
V primerjavi z letom 2015 smo leta 2016 zmanjšali število prireditev za otroke za dobre štiri odstotke 
(4,6 %), prireditve pa je obiskalo za dobrih deset odstotkov (10,1%) udeležencev manj – v povprečju je 
to en udeleženec na prireditev manj ( leta 2015: 20,0 udeležencev v povprečju/prireditev, leta 2016: 
18,8 udeležencev v povprečju/prireditev).  
 
Statistično se je zmanjšalo število ur pravljic in bralnih ur (leta 2015: 904, leta 2016: 842) in predstav 
(leta 2015: 40, leta 2016: 30). Manjše število udeležencev na Urah pravljic v letu 2016 glede na leto 
2015 je posledica nepravilnega vnosa ene od OE v letu 2015. Precejšen porast, za dobrih 
dvaindvajset odstotkov (22,2 %) pa lahko opazimo pri številu udeležencev, ki so sodelovali pri 
ugankah in kvizih (2015: 2.851, 2016: 3.666)., Porast udeležbe pri ugankah in kvizih gre predvsem na 
račun dodatne enotne ponudbe risanih in pisanih ugank za otroke 2–6  na spletni strani MKL. 
 
Nadaljujemo trend izpred preteklih treh let, da kar dobri dve tretjini prireditev izpeljejo zaposleni, 
predvsem mladinski knjižničarji (2015: 64,5 %, 2016: 68%), preostalo slabo tretjino (2015: 35,5 %, 
2016: 32%) pa zunanji izvajalci, strokovnjaki z različnih področij. 
 
Število kulturnih prireditev za otroke (po področjih: literarni dogodki, razstave itn.):  
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 32 1.547 

Razstave 32 256 

Ure pravljic, bralne ure 842 14.953 

Predstave  30 1.600 

Ustvarjalne delavnice 128 1.596 

Uganke, kvizi 190 3.666 

SKUPAJ 1.254 23.618 
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 2016 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. 
 
Redno delo z zbirkami 
- Poleg stalne skrbi za urejenost našega gradiva na policah smo redno 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 za gradivu, 
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. 

- Spodbujanje izposoje gradiva so bili 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. 
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- 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 francoske kulture 
ter ob številnih dogodkih. 

- S posebnimi nalepkami smo označevali gradivo, ki je bilo v letu 2016 namenjeno projektu Mesto 
bere, projektu Ciciuhec 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 in 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 
2016 namenjali posebno pozornost in skrb za širitev ponudbe: kinološka zbirka, miniaturne knjige, 
zdravstvena zbirka, 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.  

- Prav tako smo se posvečali 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. 

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

- Naročanje in odpovedovanje serijskih publikacij smo izbirali glede na potrebe in želje bralcev ter 
glede na pokritost s posameznim naslovom znotraj mreže naših knjižnic. 

- Zaradi uvedb knjigomatov v prihodnosti smo določeno gradivo opremili z RFID nalepkami. 
- Opravili smo več inventur gradiva v posameznih enotah knjižnice. 
 
Izpostavljamo skupne kulturne in izobraževalne dejavnosti, ki so se odvijale v vseh ali vsaj v večini 
naših knjižnic za odrasle in otroke: 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Literarna srečanja s predstavitvami avtorjev in knjig. 
- Zaposleni in prostovoljci vodijo 16 vsebinsko različnih bralnih skupin, ena bralna skupina poteka v 

angleškem, ena pa v nemškem jeziku.  
- Knjižne razstave nagrajenih del in avtorjev za slovenske literarne nagrade (Kresnik, Rožančeva 

nagrada, Dnevnikova fabula, Desetnica idr.). 
- Redne knjižne razstave ob posebnih dnevih, obletnicah, temah in praznikih. 
- Seznami priporočene literature v tiskani in e obliki. 
- Okrogle mize o literaturi ali strokovnih temah. 
- Strokovna in poljudna predavanja. 
- Potopisna predavanja. 
- Slikarske, kiparske in fotografske razstave. 
- Domoznanske razstave. 
- Tečaji za računalniško opismenjevanje za starejše. 
- Tečaji in delavnice tujih jezikov. 
- Fotografske in video delavnice. 
- Delavnice učenja klasične kitare. 
- Delavnice o spletnih družabnih omrežjih. 
- Ustvarjalne delavnice ročnih spretnosti. 
- Mentorstvo na točkah vseživljenjskega učenja. 
- Udeležba in predstavitev Mestne knjižnice na: na Kulturnem bazarju, Festivalu za tretje življenjsko 

obdobje, Študentski areni ter na Slovenskem knjižnem sejmu. 
- Prireditev Noč knjige na Prešernovem trgu z biliobusom in kulturnim programom. 
- 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, Slovenski kulturni praznik, Ta veseli 
dan kulture in Svetovni dan poezije in obletnice literarnih ustvarjalcev. 
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- V letu 2016 smo april obeležili kot poseben literarni mesec, v katerem smo strnili veliko literarnih 
dogodkov pod nazivom Pomlad s knjigo.  

- Zeleno Ljubljano smo poudarjali skozi vse leto z različnimi dogodki v knjižnicah ter na delavnicah v 
Info točki Zate pred Mestno hišo. 

 
Dejavnosti za otroke 
- Ure pravljic v slovenskem jeziku v knjižnicah in poleti na prostem. 
- 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 in video. 
- Vodeni obiski vrtčevskih otrok, osnovnošolcev in dijakov.  
- Literarnih sprehodov po Ljubljani smo organizirali in izpeljali osemkrat. 
- 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 za Festival Bobri.  
- Delavnice za otroke v Info točki Zate pred Magistratom. 
 
 
Dejavnosti za mladostnike 
MOL je dal v letu 2016 pobudo, da zavodi v Ljubljani posebno pozornost posvetijo mladim. Zato smo 
ustanovili delovno skupino, ki je pripravila smernice za delo z mladimi v MKL in takoj pričela z 
pripravami novih dejavnosti za mlade. 
- Projekt Rastem s knjigo - 2.625 osnovnošolcev in 4.724 srednješolcev (v letu 2015 2.736 

osnovnošolcev in 4.895 dijakov) 
- Poletno bralni projekt NajPoletavci. 
- Kviz Robinzonijada za mlade radovedneže na domači strani knjižnice. 
- Promocija in ogled Trubarjeve hiše literature za osnovnošolce in dijake. 
- metaFORA – natečaj za kratko zgodbo, v sodelovanju s Knjižnicami grada Zagreba. 
 
 
V letu 2016 izpostavljamo: 
 
Knjižnica Bežigrad 
Redno delo z zbirkami 
- Prejeli smo 13.465 darov knjig podarjenih s strani članov in uporabnikov. Del gradiva smo umestili 

v zbirko, prodali v antikvarni prodaji ali podarili obiskovalcem v Mini bukvarnah. Knjige smo 
oddajali tudi: Slovanski Knjižnici, Slovenski matici Prijedor, obiskovalcem na dnevih s knjižnico, 
Centru starejših Črnuče, Filozofski fakulteti, Fakulteti za družbene vede, Židovskemu inštitutu, 
VVZ Antona Medveda Kamnik in ob projektu Knjižnica na bazenu. Skupaj okoli 1.500 knjig. 

- Redno popravljamo poškodovano gradivo, popravili smo 957 enot, v vezavo smo dali 294 knjig. 
- Za Dom starejših Bežigrad redno pripravljamo iz izposojamo kolekcije knjig in dva bralnika. 
- V antikvarni prodaji smo prodali okoli 3.000 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 strokovnem oddelku za odrasle in 

izvedli odpis gradiva.  
- Septembra smo v dveh dneh opravili inventuro celotnega knjižničnega gradiva. 
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- V Knjižnici Savsko naselje smo opremili vse gradivo z RFID nalepkami, testirali sistem in napisali 
poročilo s priporočili za preopremo v drugih knjižnicah MKL. 

- S posebnimi nalepkami označujemo in izpostavljamo gradivo za: Zlato hruško, Ciciuhca, Mesto 
bere, Festival Liffe, angleško bralno značko, novosti neknjižnega gradiva, zbirko Čebelica. 

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

- 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.  

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

 
Dejavnosti za odrasle 
- Pripravili smo 36 predavanj, posamezna tudi v krajevnih knjižnicah, 15 potopisnih predavanj v 

štirih knjižnicah, 25 literarnih dogodkov, pet glasbenih prireditev, osem projekcij filmov, pet 
ustvarjalnih delavnic ter druge prireditve. Izpostavili bi: 
o Cikel predavanj Viktorije Kos (sodelovanje z lokalnim društvom). 
o Predavanje sodelavke Lavre Tinta: Zakaj je vredno brati predšolskemu otroku, 
o Tedenske delavnice »V Savskem pletemo in kvačkamo« v sodelovanju z Društvom invalidov 

Ljubljana Bežigrad. 
o Predavanje v okviru Platoteke: Ali je zvok na gramofonskih ploščah res boljši od zvoka na 

drugih nosilcih, Martina Žvelca. 
o Tradicionalne novoletne čajanke z delavnico izdelave voščilnic širimo tudi v krajevne knjižnice. 

V letu 2016 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 SVŠGL z mentoricama. 
o Prireditve v sklopu Toporišičevega leta je pripravila in vodila Erika Marolt. 
o Literarni večer z Alešem Bergerjem, bežigrajskim avtorjem in promotorjem naše knjižnice. 

- Na področju izobraževanja bi izpostavili: 
o Nov cikel PoVEZana za starše z najmlajšimi otroki 
o Tečaj španščine višje stopnje  
o Jezikovne tečaje v sodelovanju s SSU v Knjižnici dr. Franceta Škerla. 
o Delavnice Govorica telesa pripravlja Borza dela 
o Cikel Matura'16, namenjen maturantom, ter cikel debaterstva. 
o Klekljarske delavnice. 

- 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 Popodlan 
s Knjižnico Črnuče in Dan s Knjižnico Bežigrad (To je knjiga iz knjižnice!). 

- V Knjižnici Bežigrad imamo več razstavnih prostorov. Od večjih razstav smo v avli pripravili štiri 
razstave, na stopnišču šest razstav, ter na leposlovnem oddelku šest. V vsaki krajevni knjižnici 
smo letos postavili šest razstav, v Knjižnici Savsko naselje dajemo poudarek domoznanskim 
razstavam v sodelovanju z lokalnim okoljem. 

- Knjižnica Bežigrad ima svoj Facebook profil. 
- Uporabniki so se še naprej izobraževali v točki TVŽU. 
- V okviru projekta Rastem s knjigo SŠ nas je obiskalo 53 skupin. Obiskali so nas tudi dijaki zavoda 

za Gluhe in naglušne, vzgojiteljice iz centra Cene Štupar ter študenti bibliotekarstva. Igroteko so si 
ogledali vsi dijaki drugega letnika smeri Vzgojitelj predšolskih otrok Srednje vzgojiteljske šole in 
gimnazije Ljubljana. Ur pravljic so se udeleževale bodoče vzgojiteljice, ki se šolajo v 
Izobraževalnem centru Cene Štupar. V okviru obveznih izbirnih vsebin pri urah pravljic sodelujejo 
tri dijakinje srednje Vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana. Knjižnico smo predstavili tudi 
študentom 1. letnika FF, smeri Bibliotekarstvo, informacijska znanost in knjigarstvo. 

- Knjižnica Glinškova ploščad že skoraj dve desetletji pripravlja razstave ilustratorjev. Letos smo 
pripravili tri razstave (Polona Kosec, Maja Kastelic in Laura Ličer) z dvema otvoritvama, ki smo ju 
obogatili z delavnico za otroke oz. strokovnim predavanjem. 

- Platoteko predstavljamo v okviru dejavnosti RSK, v letu 2016 smo prvič izvedli celodnevni bolšji 
sejem gramofonskih plošč ter predavanje Martina Žvelca. 

- V Črnučah rešujemo prostorsko stisko s sodelovanjem s ČMC, saj v njihovih prostorih občasno 
pripravimo prireditve, kot so potopisno predavanje, predavanje o obrezovanju dreves. 
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- Na Glinškovi ploščadi smo skupaj s ČS Posavje pripravili likovne delavnice in predavanje o 
ajurvedi, potopisno predavanje, poleti smo knjižnico razširili na vrt. 

- V novembru smo praznovali 60 let Knjižnice Bežigrad s pregledno razstavo in otvoritvijo razstave, 
kjer smo se družili sedanji in nekoč zaposleni - z našimi bralci. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Vse leto pripravljamo različne ustvarjalne in še pogosteje izobraževalne delavnice v naših enotah. 

Tradicionalno večdnevne so počitniške delavnice med jesenskimi in zimskimi počitnicami ter ob 
začetku ter koncu poletnih počitnic: npr.: Naredi sam, Zabavna elektronika, Poskusi s sončno 
energijo, Čudoviti svet zvoka. 

- Redne izobraževalne delavnice – izobraževalne četrtke organiziramo v KB. Prvi četrtek v mesecu 
potekajo delavnice spoznavanja živali, drugi spoznavanja labirintov z društvom mathema, tretji 
angleške urice, ter četrti četrtek Poskočne zgodbe, delavnice animacije in risanja stripov. 

- V sklopu pripovedovalskega festivala Pravljice danes smo pripravili pripovedovalsko popoldne za 
otroke in odrasle. Pričeli smo zaposleni s pravljicami Kristine Brenkove, nadaljevali pa bralci s 
pravljicami po svojem izboru. 

- V vseh enotah knjižnice enkrat tedensko potekajo Ure pravljic, skupaj smo jih pripravili 141,  
dvakrat smo jih obogatili z lutkovnimi predstavami.  

- Pripravljamo priložnostne razstave s katerimi aktiviramo gradivo. Vezane so 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. 

- Veliko bibliopedagoškega dela smo opravili v sodelovanju z vrtci. Organizirano nas je tako 
obiskalo 82 skupin (1.510 otrok).  

- V okviru Rastem s knjigo nas je obiskalo 24 skupin sedmih razredov. 
- V Knjižnici dr. Franceta Škerla smo izvedli z namenom promocije igroteke mesečne izobraževalne 

delavnice z naslovom Pridi se igrat! in delavnice Izdelaj svojo igračo. 
- V Knjižici Savsko naselje in Knjižnici Glinškova ploščad smo pripravili cikel petih delavnic Z lutko 

do pravljice. 
- 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. 

Pripravili smo pet zaključnih prireditev in gostili pet njihovih razstav. 
 
Zaposleni sodelujemo tudi v različnih delovnih skupinah MKL, pripravljamo podatke za izterjavo 
gradiva v MKL. Za uporabnike pripravljamo in vodimo izobraževanja, delavnice, delamo v TVŽU, smo 
izobraževalci za Prehod na Cobiss3/Izposojo. 
 
 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Redno delo z zbirkami 
- Skrbeli smo za aktualnost naših zbirk knjižnega in neknjižnega gradiva in urejenost gradiva na 

policah.  
- Pregledovali smo knjižne darove vseh naših krajevnih knjižnic in z njimi dopolnjevali ponudbo 

zbirk. 
- Del darov smo vključili v antikvarno prodajo gradiva v KJM. 
- S knjižnimi darovi smo sodelovali pri dogodkih Evropski dan sosedov ter v skupnih akcijah 

podarjanja gradiva v MKL ter pomagali ustvariti bralni kotiček v Kavarni Internacionala v CK 
Španski borci. 

- Izvedli smo odpis zastarelega in uničenega gradiva v obsegu 5% v skladu s standardi oz. glede na 
lanski prirast,  nekoliko več pa v Knjižnici Zalog pred selitvijov nove prostore. 

- Opravljeni sta bili inventuri knjižničnega gradiva v Knjižnici Jarše in Knjižnici Zalog.  
- Gradivo Knjižnice Zalog smo poleti v celoti opremili z nalepkami za izposojo s pomočjo RFID. 
- V KJM in v Knjižnici Fužine smo preopremljali gradivo z nalepkami na hrbtnih straneh platnic 

zaradi lažjega dela pri inventurah, ki bosta izvedeni v letu 2017. 
- Skrbeli smo za vezavo poškodovanega aktualnega gradiva, zunanji izvajalec je ponovno vezal 

140 knjig, interno smo popravili 1.416 knjig. 
- Oblikovali smo premično zbirko glasbenega gradiva iz glasbenih obdobij renesanse, romantike in 

klasicizma. 
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V Knjižnici Fužine smo v letu 2016 zamenjali z zbirko sodobne glasbe. 
- V novi Knjižnici Zalog smo v sodelovanju s strokovnjakoma Geološkega zavoda Slovenije postavili 

izbor eksponatov iz posebne geološke zbirke mineralov, fosilov in kamnin; zbirko in video 
posnetek smo tudi umestili na domoznanski portal Kamra. 

- Pripravili smo številne tematske in priložnostne razstave gradiva, izpostavljali gradivo iz skupnih 
projektov MKL ter na vidnem mestu priporočali novosti. 

- V poletnem projektu Maček v žaklju smo uporabnikom izposodili 513 paketov gradiva za 
počitniško branje. 

- Vsi zaposleni so se aktivno vključili v projekt Mesto bere, da so gradivo iz projekta dobro spoznali 
in ga lažje priporočali uporabnikom. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- V letu 2016 so delovale štiri bralne skupine: dve v KJM ter po ena skupina v Knjižnici Polje in 

Knjižnici Zalog. 
- V KJM smo pripravljali mesečne ponedeljkove pogovorne večere z literati in vidnejšimi 

predstavniki posameznih strok v ciklu Življenjska popotovanja 
- V Nemškem bralnem krogu, v katerem se v Knjižnici Polje srečujejo uporabniki, ki že imajo 

predznanje nemščine, so v minulem letu obravnavali članke iz nemškega časopisja z različnih 
strokovnih področij. 

- Organizirali smo delavnice informacijskega opismenjevanja v Knjižnici Polje ter mentorstvo v Točki 
vseživljenjskega učenja v KJM. 

- Knjižnica Polje je organizirala srečanji sknjižničarkami okoliških osnovnih šol z namenom čim 
boljšega sodelovanja med njimi in krajevno knjižnico ter izmenjave izkušenj, obenem pa jim tudi 
predstavila novo gradivo ter projekte MKL za osnovnošolce. 

- V Knjižnici Fužine je Informacijska točka Borze dela utrdila svoje mesto. Dve sodelavki iz knjižnice 
tedensko pomagata obiskovalcem pri uporabi elektronskih virov namenjenih iskanju dela, 
strokovna sodelavka iz BD pa mesečno izvaja brezplačne izobraževalne delavnice, predavanja in 
motivacijska srečanja. Izvedli in organizirali smo deset izobraževalnih delavnic na temo 
zaposlovanja, poslovne komunikacije, govorice telesa, predstavljanja in poslovnega oblačenja. 

- Knjižnica Fužine je pripravila družabni dogodek izmenjave oblačil. 
- Društvo Naravni začetki je organiziralo srečanja mamic z dojenčki dvakrat mesečno v Knjižnici 

Fužine. 
- V KJM smo uporabnikom omogočili šahiranje pod strokovnim vodstvom šahovskega mojstra. 
- S sodelovanjem v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja smo nudili informacije širšemu krogu 

uporabnikov preko spleta. 
- Poleti smo za uporabnike pripravili Knjižnico na prostem v Šmartinskem parku v Jaršah. 
- V knjižnicah smo organizirali ustvarjalne delavnice za odrasle. 
- V Zavodu Janeza Levca v Jaršah smo nadaljevali s projektom Življenje je zgodba. Varovanci s 

posebnimi potrebami so v letu jubileja Pike Nogavičke obravnavali zgodbe o Piki ter pripravili 
predstavo, s katero so nastopili na festivalu »Igraj se z mano«. 

- V Knjižnici Zadvor so bile dobro obiskane praznične ustvarjalne delavnice izdelovanja zadvorskih 
velikonočnih butaric ter adventnih venčkov. 

 
Dejavnosti za otroke 
- V vseh knjižnicah smo izvajali vodene obiske in redne ter dodatne ure pravljic, njihovo število se je 

v primerjavi z lanskim letom povečalo v Knjižnici Jarše in Knjižnici Zadvor. V poletnem času smo 
pravljice pripovedovali na prostem, v Labirintu umetnosti na Fužinah. 

- Vodene obiske knjižnice so v Knjižnici Fužine obogatili  z ekološkimi vsebinami na temo Ljubljana 
–Zelena prestolnica 

- Ure pravljic v angleškem jeziku so potekale v KJM in Knjižnici Zadvor, v nemščini pa v Knjižnici 
Polje. 

- Posebnost v Knjižnici Jožeta Mazovca so počitniške šahovske delavnice za otroke. 
- Z eksperimentalnimi delavnicami  v KJM in v Knjižnici Polje smo dali poudarek naravoslovnim 

vsebinam. 
- V Knjižnici Polje so potekali pogovori v nemškem jeziku za učence izbirnega predmeta nemščina 

na OŠ Polje kot priprava na tekmovanje iz nemškega jezika. 
- Večje od načrtovanega je bilo število izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic, zlasti v Knjižnici 

Jarše. 
- V Zadvoru smo ob kulturnem prazniku organizirali Maraton poezije. 
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- V Knjižnici Jarše smo imeli filmsko šolo za predšolske otroke. 
- Knjižnica Polje je organizirala medgeneracijsko delavnico igranja z igračami dedkov in babic ter 

delavnico ustvarjanja glasbe z računalnikom 
- Zavod Janeza Smrekarja (projekt Skala) je v prostoru Knjižnice Fužine tedensko nudil učno 

pomoč osnovnošolcem. 
- Ob poletnih petkih so nas v KJM obiskovali otroci iz dnevnega varstva v organizaciji Libero Dance 

centra. 
- V Knjižnici Polje smo imeli cikel ustvarjalnih delavnic izdelovanja lutk. Lutke slovenskih književnih 

junakov, ki so jih ustvarili prvošolci OŠ Polje , so prejele nagrado na natečaju Knjigovanje in bile 
razstavljene na Slovenskem knjižnem sejmu. 

 
Dejavnosti za mladostnike 
- Mladostnikom smo se posebej posvetili v projektu OE KJM Svet mladih, v okviru katerega smo 

obravnavali vsebine za to ciljno skupino, zato smo povabili mlade, da se v knjižnici predstavijo s 
svojo dejavnostjo (poglavje 5.6 Projekti).  

 
 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Redno delo z zbirkami 
- V letu 2016 smo prejeli 11.565 knjižnih darov: od tega 10.002 monografskih, 1.248 serijskih in 315 

neknjižnih. Darove pregledamo in del jih umestimo v zbirko, ostale podarimo ali jih določimo za 
antikvarno prodajo. 

- Podarili smo 16.139 enot gradiva; večino podarimo štirikrat letno: Slovenski kulturni praznik, 
Svetovni dan knjige, Dan MKL, Dan splošnih knjižnic. Knjige pa smo podarili tudi Gradski knjižnici 
Prijedor, Vrtcu Zelena Jama, CVŽU, THL ter za projekte: Knjižnica ob vodi, Poletavci, Zelena 
prestolnica Evrope. 

- Redno izločamo poškodovano gradivo in ga dajemo v vezavo; skupno smo dobili zvezanih 450 
knjig, v vezavo pa smo jih oddali 420. 

- Priprava seznamov za repozitorij za vse OE MKL. 
- V antikvarni prodaji smo vsakemu od 2.408 kupcev prodali v povprečju 5 knjig. 
- Gradivo redno pregledujemo, odpisujemo, spremljamo novitete, dajemo predloge za nabavo, 

izpostavljamo tematsko aktualno gradivo (obletnice, smrti, literarne nagrade, prazniki). 
- Temeljito smo pregledali vse UDK skupine na strokovnem oddelku in množično odpisali 

neustrezno gradivo kot predpripravo na opremo gradiva z RFID nalepkami. 
- Na pobudo nekaterih uporabnic smo zaradi lažjega dostopa za nosečnice gradivo skupine UDK 

618 (ginekologija), 613.95 (nega otroka) premaknili z najnižjih polic pri tleh na višje police v višino 
rok. 

- Otroško in mladinsko gradivo smo opremili z nalepkami »zlata hruška« in kvalitetno gradivo redno 
izpostavljali. 

- Izpostavili in z nalepkami smo opremili leposlovno gradivo za projekt Mesto bere 
- Za Mačka v žaklju smo pripravili 2.028 knjig in jih zapakirali v 675 vrečk: 1.548 vrečk za odrasle in 

480 vrečk za otroke. 
- Razstava in izbor gradiva za Poletavce in Najpoletavce na otroškem oddelku. 
- Izbor neknjižnega gradiva v Mediateki in Mesec filma: izbor filmov po sezonah, nagradah ali 

aktualni tematiki. 
- DVD gradivu na prostem pristopu smo dodali na hrbtišču žanrske abecedne oznake in delno 

spremenili postavitev DVD gradiva. 
- Razširitev in dokup P - posebne zbirke DVD in obogatitev le-te z risanimi filmi. 
- Za različne ustanove, društva, projekte, razstave in nastopajoče (podelitev Župančičevih nagrad, 

za razstavo v ŠKUC galeriji) smo pripravili 1.500 enot gradiva. 
- Ostarelim in onemoglim smo v okviru storitve Knjiga na dom izposodili skupno 108 knjig. 
- V Knjižnici Poljane smo opravili inventuro. 
- V Knjižnici Nove Poljane (v nadaljevanju NP) smo izvedli temeljit pregled gradiva, pripravili 

sezname za dokup aktualnega gradiva, knjig za domače branje in otroške knjige, Namestili smo 
dodatne police in razširili strokovni oddelek za odrasle z gradivom iz KOŽ. 

- Dodatno smo v Knjižnici NP za promocijo z mikrolokacijo opremili gradivo ZH-Zlate hruške ter P- 
posebna zbirka DVD gradiva. 
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- Izdelali smo načrt za povečanje obiska in aktivnih članov v Knjižnici NP (še posebno mladih do 15 
let), izdelali in distribuirali smo promocijsko zloženko ter vzpostavili stik z lokalnimi zavodi (šola, 
vrtec, dijaški dom). 

- Zaposleni iz KOŽ so se za dobro usposobljenost za delo z uporabniki skupno izobraževali več kot 
230-krat. Izpostavili bi izobraževanje za prehod na COBISS 3 izposojo ter izobraževanje za 
usposabljanje za voditelje bralnih skupin, ki jih je v letu 2016 za MKL izvajal Inštitut Antona 
Trstenjaka.  

- Zaposleni so pripravljali anotacije knjig za Priporočamo na spletni strani MKL ter za portal 
Dobreknjige.si. 

- Pripravljali smo sezname in vodili pregled finančnih dolžnikov ter reševanje vlog in komunikacijo s 
pooblaščenim zunanjim izvajalcem. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- KOŽ je s Središčem za samostojno učenje, Borzo znanja in Borzo dela pripravil skupaj 367 

prireditev za odrasle in 74 izobraževanj. Od tega več kot deset potopisnih predavanj, 29 razstav in 
filmske projekcije. 

- Izpostavili bi cikel predavanj Zeleni poklici v okviru projekta Zelena Ljubljana, pogovorne večere z 
jubilanti (pogovori z znanstveniki, akademiki, profesorji, pesniki, pisatelji, publicisti, ki praznujejo 
okrogle jubileje) ter tradicionalne pogovorne večere v KOŽ-i besede z voditeljico Carmen L. Oven. 

- Zaključili smo fotografski natečaj Zeleno mesto in v novembru pričeli z novim fotografskim 
natečajem z naslovom S knjigo. 

- Na strokovnem oddelku (geografija) smo razstavili popotniške fotografije (Kam pa kam?) 
- V KOŽ so se vsak mesec srečevali voditelji in udeleženci štirih bralnih skupin: Berem, torej mislim, 

Bralni krog, Angleško bralno-debatni krožek, Ti zapleteni odnosi. 
- Ponudili smo prostor za učenje 15 parom (beguncem+prostovoljcem) in računalniško učilnico, v 

kateri so prostovoljci Slovenske filantropije izvedli štiri mentorske sestanke. 
- V okviru Zdravstvenega kotička smo v sodelovanju z Medicinsko fakulteto in prostovoljci 

nadaljevali s ciklom preventivnih akcij merjenja krvnega pritiska in glukoze v krvi za uporabnike 
knjižnice. Izvedli smo 11 akcij merjenja za 196 obiskovalcev. Pripravili smo več strokovnih 
predavanj in predstavitev s področja zdravja, prehrane, gibanja, alternativne medicine in 
duševnega zdravja ter 17 tematskih razstav gradiva. Zdravstveni kotiček smo marca predstavili 
študentom bibliotekarstva, septembra pa obiskovalcem na Festivalu za 3. življenjsko obdobje.  

- Na strokovnem oddelku smo pripravili 44 tematskih razstav knjižničnega gradiva. V letu, ko je bila 
Ljubljana zelena prestolnica Evrope, smo pripravili tudi cikel dvanajstih razstav, ki so vsak mesec 
predstavile novo ekološko naravnano temo v skladu s programom MOL. 

- V Mediateki smo imeli štiri koncerte in video projekcije. 
- Sodelovanje s Kinodvorom pri promocijski dejavnosti, prav tako s festivalom Druga godba. 
- Na oddelku za leposlovje KOŽ smo pripravili razstave gradiva ob različnih priložnostih (Aleš 

Debeljak, Umberto Eco, Vid Pečjak, Leonard Cohen, Dario Fo, Janko Kos, Charlotte Bronte, Ivan 
Cankar, Srečko Kosovel, Zorko Simčič). 

- Izpostavili smo literarne nagrade in nagrajence (Prešernov nagrajenec Tone Partljič, finaliste in 
nagrajenca nagrade Kresnik, Župančičeva nagrada za življenjsko delo Venu Tauferju, Dublin 
Literary Award, Vilenica, Veronikina nagrada, Rožančeva nagrada, Sovretova nagrada, Nobelova 
nagrada za literaturo). 

- Nadaljevali smo s ciklom razstav najljubših literarnih del zaposlenih v KOŽ. 
 
Dejavnosti za otroke 
- Vsak teden smo izvajali ure pravljic (pravljičarja Ida in Tone). 
- Redne Ure pravljic v angleškem jeziku English Bus. 
- Tečaj šaha za otroke začetnike pod vodstvom šahovskega mojstra. 
- Delavnice Animiranega filma z Andrejo Goetz. 
- Pravljične gibalnice, kjer se je enkrat mesečno izvajala joga za otroke po literarni predlogi. Vadbe 

se udeležujejo otroci skupaj z družinskimi člani. 
- Sodelovali smo na festivalu Bobri s pripovedovanjem pravljic. 
- V toplejših mesecih smo izvajali Literarne sprehode po Ljubljani (predstavitev literarne in kulturne 

zgodovine Ljubljane za otroke). 
- Pripravili smo več manjših razstav za promocijo gradiva, izpostavljamo razstavo ob 100. letnici 

rojstva Roalda Dahla. 
- Pripravili smo razstavo knjig z znakom Zlata hruška. 



44 
 

- V Knjižnici Nove Poljane sta bili dve filmski projekciji za otroke (Hugo in Polarni vlak). 
- Organizirali smo delavnico »Šalčkarji« z Andrejo Goetz v Knjižnici Nove Poljane. 
- V Knjižnici Poljane je bila razstava starih lesenih igrač v sodelovanju s Tehniškim muzejem 

Slovenije. 
 
Dejavnosti za mladostnike 
- 60 vodstev za mladostnike v okviru projekta Rastem s knjigo (skupaj 1.750 srednješolcev). 
- Kulturno-umetniška vzgoja v knjižnici: delavnica kjer so nadarjeni učenci (tretja triada OŠ) sami 

ocenjevali literarna mladinska dela. 
 
 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
Redno delo z zbirkami 
- S pomočjo seznamov neizposojenega gradiva smo odpisovali neaktualno gradivo, izločali pa smo 

tudi zastarelo in poškodovano gradivo ter gradivo v več izvodih. V celoti smo pregledali in uredili 
gradivo (odpis, kodiranje) z oznako skladišče-Vič. 

- V večini knjižnic smo zaključili s kodiranjem gradiva po enotnem šifrantu MKL. 
- Vzpostavili smo skupino slovenski klasiki (oznaka Kslo) .  
- V KPV smo na oddelku za otroke in mladino vzpostavili zbirko knjig za starše (oznaka KŠ) in 

urejali zbirko čitalniškega gradiva (oznaka Č). 
- V Knjižnici Škofljica in Knjižnici Horjul smo vzpostavili zbirko knjig z večjimi črkami za bralce s 

težavami z vidom (oznaka VID). 
- Nadaljevali smo z antikvarno prodajo odpisanega in podarjenega gradiva, ki je v primerjavi z letom 

prej nekoliko porasla. Kot že nekaj sezon zapored smo izvedli poletno akcijo pospešene 
odprodaje antikvarnega gradiva po sistemu »2 knjigi za 1 evro«, ki je v primerjavi s prejšnjim letom 
porasla. 

- Na različne načine smo spodbujali izposojo starejšega kakovostnega gradiva: s tematskimi 
razstavami ob pomembnejših dogodkih, projektih (npr. Mesto bere, Svet med nami), kot 
spremljevalna aktivnost bralnim skupinam.  

- V Knjižnici Prežihov Voranc smo pripravljali mesečne razstave poezije, z razstavo Španski film pa 
smo izpostavili tudi del zbirke neknjižnega gradiva. 

- Maček v žaklju: izposodili smo 2.900 vrečk knjig (leta 2015: 2.389) in 64 vrečk DVD-jev. Uvedli 
smo nekaj novosti: družinske vrečke, DVD-je, vrečke s strokovnim gradivom, vrečke s poezijo. 

- Iz zaloge darovanega gradiva smo oskrbeli nagrajence knjižnih ugank v krajevnih knjižnicah KPV, 
podarjali smo knjige ob prireditvi Knjižnica na pločniku in prispevali knjige za projekt Vrnimo 
ljudem knjigo. 

 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Organizirali smo več kulturnih prireditev z lastnim programom ali v sodelovanju z drugimi 

inštitucijami. V KPV smo januarja v sodelovanju z Mariborsko knjižnico organizirali Pravljični večer 
za odrasle; ob svetovnem dnevu poezije (21. marec) smo priredili Pesemtry, posvečen irski 
poeziji, na katerem so nastopili tudi študenti Filozofske fakultete v Ljubljani; dvakrat smo dogajanje 
preselili na pločnik pred knjižnico, kar smo poimenovali Knjižnica na pločniku, prvič aprila na Noč 
knjige s pripovedovanjem zgodb otrokom in odraslim, drugič pa septembra ob 100. obletnici 
Dahlovega rojstva; decembra je potekalo odprtje projekta Svet med nami, ki je bila posvečen 
francoski kulturi.   

- Prostore v KPV smo ponudili Slovenski filantropiji, ki je izvajala individualno učno pomoč – učenje 
slovenskega ali angleškega jezika za prosilce za azil, živeče v Ljubljani. Izvedli so 250 srečanj. 

- V Knjižnici Frana Levstika smo v sodelovanju z Občino Velike Lašče pripravili dva spominska 
kulturna večera: Ob obletnici rojstva Josipa Stritarja Stritarjev večer in ob 180. obletnici rojstva  
Frana Levstika Levstikov večer.  

- V Knjižnici Ig je bila zelo odmevna razstava Velikanska najdba – Prva odkritja kolišč na 
Ljubljanskem barju in spremljevalne aktivnosti ob razstavi, ki jih je pripravil Krajinski park 
Ljubljansko barje v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, Mestnim muzejem Ljubljana ter 
ZRC SAZU Inštitut za arheologijo. Razstava je obeležila 140. obletnico odkritja kolišč na 
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Ljubljanskem barju, danes so kolišča na Igu razglašena za spomenik državnega pomena in so od 
leta 2011 vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine. 

- Novost v KPV so pogovorni večeri z znanimi Slovenci Nezapisano, ki jih vodi Taja Zuccato. 
- Posebej odmevne in 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 Podpeč in Knjižnici Ig. 

- Celo leto so potekala literarna srečanja bralnih skupin: Bralne čajanke pod vodstvom Sonje 
Pirman, Ozvezdja knjig, bralni klub, ki ga vodi Maja Smole; Knjiga spregovori z dr. Iztokom 
Osojnikom; Zbiralci zgodb v izvedbi Lucije Magajna, Bralna srečanja v Domu starejših Horjul. 

- Vam teče jezik je namenjen pripovedovanju in poslušanju zgodb za odrasle, vodi jih sodelavka 
Barbara Kaiser. 

- Zvrstila so se številna strokovna predavanja, med katerimi zaradi kakovosti ali velikega odziva 
obiskovalcev izpostavljamo:  

o Knjižnica Prežihov Voranc: Tradicija zelenega čaja v organizaciji Veleposlaništva 
Japonske; Zoran Mušič, Evropejec, ki je pogosto spregledan, predavatelja mag. Gojka 
Zupana; Ali se lahko vsemu smejimo: o satiri v Franciji predavatelja dr. Gregorja Perka. 

o Knjižnica Škofljica: Čustveni vampirji Irene Pan; Za srečno, zdravo, mirno življenje, 
predaval je radiestezist Marjan Knez. Knjižnica Frana Levstika: Kako je nastalo ime 
župnek, o Krpanu in še čem, predavatelj Ilja Popit. 

- Še vedno so v vseh knjižnicah dobro obiskana potopisna predavanja. Izstopala so naslednja: 
Kanadsko Skalno gorovje Petre Draškovič Pelc, Madeira in Lizbona Andreje Avberšek, Irska v 
izvedbi Martine Tekavec, predavanje Jasne Tuta, ki je predstavila življenje na jadrnici, s katero 
jadra po Francoski Polineziji, in Filipini Kristijana Srpčiča. 

- Zelo dejavni smo bili na področju razstavne dejavnosti. V Knjižnici Prežihov Voranc je bilo na 
ogled več fotografskih razstav priznanih fotografov, med katerimi naj omenimo razstavo Lovec na 
tornade Marka Korošca in razstavo 18 avtorjev Zelena si Ljubljana ter razstavo Roke pisateljev, ki 
jo je pripravil Francoski inštitut v Ljubljani. Znotraj cikla stripovskih razstav Strip ob bok knjižnim 
klasikom smo pripravili razstavo z naslovom Od stripa do slike in pogovor z avtorjem razstavljenih 
del Igorjem Ribičem, ki ga je vodil Aleksander Buh. V krajevnih knjižnicah so se v sodelovanju z 
likovnimi društvu vrstile razstave lokalnih ustvarjalcev.  

- V Knjižnici Prežihov Voranc smo organizirali več prireditev od predvidenih, kar je posledica 
številnih dogodkov v Tednu francoske kulture, pogovornih večerov Nezapisano, ponudb, ki so 
pokrivale aktualno dogajanje (izide knjig, obletnice). Namesto predvidenega tečaja o poznavanju 
ptic smo organizirali cikel predavanj na temo ptic. 

- V Knjižnici Frana Levstika smo v letu 2016 organizirali več literarnih dogodkov in razstav.  
 
Dejavnosti za otroke 
- Ure pravljic: obisk je bil v vseh knjižnicah v primerjavi z letom prej v porastu. 
- Ure pravljic in igre: dejavnost izvajamo v KPV za otroke od 2. leta dalje. Ure so bile zelo dobro 

obiskane. 
- Tematske ustvarjalne delavnice: organizirali smo jih v vseh knjižnicah v različnih časovnih ciklih – 

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

krajevnih knjižnicah enkrat mesečno. 
- Dajmo jim vetra: posvetili smo ga 50. obletnici prve izdaje Pedenjpeda Nika Grafenauerja. V 

okviru ustvarjalno-literarnih delavnic z naslovom Popoldne s Pedenjpedom smo v Knjižnici 
Prežihov Voranc, Knjižnici Škofljica in Knjižnici Brezovica izdelovali viteški oklep, meč iz balonov 
in enkrat tudi torto za Pedenjpedov rojstni dan, v Knjižnici Ig pa čokoladne bombone, piščalko in 
kuharsko kapo. 

- Prireditve na prostem: Knjižnica na pločniku smo poimenovali dve prireditvi, ki sta bili namenjeni 
promociji knjižnice zunaj svojih prostorov. Na Noč knjige smo pripovedovali zgodbe za otroke in 
odrasle, ob 100. obletnici rojstva Roalda Dahla pa smo pripovedovali Dahlove zgodbe in pripravili 
družinsko ustvarjalno delavnico Lisička, ne jezi se, kjer so starši in otroci skupaj izdelali družabno 
igro na temo Dahlove zgodbe Čudoviti lisjak. Družinsko delavnico smo ponovili še v Knjižnici 
Horjul.  

- Ciciuhec: projekt smo izvajali v vseh knjižnicah, število sodelujočih otrok se je še povečalo. 
- Maček v žaklju: V KPV vsako leto narašča število izposojenih vrečk. V letu 2016 smo v vseh naših 

enotah izposodili 1.643 vrečk za otroke in mladino (2015: 1.344), od tega v KPV 443 paketov in 
sicer 124 za najmlajše, 117 za 6+, 105 za 9+ ter 97 vrečk za najstnike. (2015: 378 paketov).  
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- Knjižne uganke: najmlajši otroci so reševali uganke, ki so enotne za celo MKL. V Knjižnici Rudnik 
pripravljamo tudi uganke za otroke, starejše od 6 let, saj jih tudi ti zelo radi rešujejo. 

- Gledališke predstave: največ smo jih organizirali v sodelovanju s šolami, kot zaključek projekta 
Ciciuhec. Nekaj predstav so izvedli tudi otroci lokalnih gledaliških društev, le nekaj pa 
profesionalna gledališča. Prav vse predstave so v knjižnico privabile zelo veliko število otrok. 

- Zaradi varčevanja nismo izvedli vseh predvidenih gledaliških predstav. 
 
Dejavnosti za mladostnike 
- Sodelovali smo v projektu za mladostnike NajPoletavci. 
- Pripravljali smo vsebine za e-kviz za Robinzonijado v informacijski džungli in izpeljali zaključno 

prireditev z nagradami za reševalce kviza. 
- 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 
- V Knjižnici Šiška smo odpisali skupaj 5.065 knjig, od tega 3.939 v Knjižnici Šiška, 221 v Knjižnici 

Šentvid, 429 v Knjižnici Gameljne in 476 v Knjižnici Vodice. 
- V knjižnicah smo sami popravili skupaj 1.801 knjig, od tega 1.411 v Knjižnici Šiška, 283 v Knjižnici 

Šentvid, 35 v Knjižnici Gameljne in 72 v Knjižnici Vodice. 
- V vezavo zunanjemu izvajalcu smo posredovali 239 enot knjižnega gradiva. 
- Naši uporabniki so v letu 2015 podarili knjižnici 760 enot knjižnega gradiva. Darovalcev je bilo 34.  
- Različnim društvom in organizacijam smo posredovali 298 enot gradiva, in sicer: Vrtec Metka 35 

enot, Knjižnica ob vodi 100 enot, Zveza prijateljev mladine Slovenije 58 enot, Kavarna NUK 333 
enot, Dan MKL, Mesto bere 100 enot, Kavarna Drama 40 enot. 

- V letu 2016 smo uspešno izvajali antikvarno prodajo.   
- Maček v žaklju: pripravili in izposodili smo skupaj 928 paketov, od tega v Knjižnici Šiška 217 za 

odrasle, 112 za mladostnike, 202 za osnovnošolce in 193 za malčke, v Knjižnici Šentvid 52 za 
odrasle, 27 za mladostnike, 28 za osnovnošolce in 77 za malčke ter v Knjižnici Vodice pet za 
odrasle, pet za mladostnike, pet za osnovnošolce in pet za malčke. 

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

značke. 
- V Knjižnici Šentvid smo se redno ukvarjali s korekturami programa za RFID izposojo gradiva  in s 

pripravami na s knjigomatom podprto evidenco izposoje. Redno smo o RFID sistemu obveščali 
sodelavce, organizirali sestanke, pripravljali poročila in testirali nove verzije programa za 
knjigomat.  

- V Knjižnici Šentvid si uporabniki od maja 2016 gradivo izposojajo in vračajo samostojno na dveh 
knjigomatih. Izposoja, vračanje in podaljševanje gradiva so možni le s člansko  izkaznico. 
Knjižničarji v Šentvidu smo izobraževali sodelavce in uporabnike za samostojno delo s 
knjigomatom. 

 
Dejavnosti za odrasle 
Knjižnica Šiška: Praviloma smo izvedli eno do dve prireditvi tedensko. Tematski sklop je bil vse leto 
posvečen Ljubljani - Zeleni prestolnici,  na to temo smo izvedli več  predavanj, razstav in delavnic. 
- Med literarnimi  prireditvami izpostavljamo: predstavitev spominov primorskega igralca Andreja 

Jelačina, predstavitev izvirne knjige z etnološko tematiko Pavla Medveščka Iz nevidne strani neba, 
predstavitev knjige in raziskave Vlaste Grabeljšek Pretežka šolska torba, ki govori o problemih in 
pomanjkljivostih slovenskega šolskega sistema. Petra Meterc je v dveh predavanjih »Nigerijska 
proza« predstavila bogato književnost te dežele.  

- Nadaljevali smo z že leto prej osnovanimi bralnimi skupinami v Knjižnici Šiška in Knjižnici Šentvid. 
- Organizirali smo več predavanj s poljudnoznanstveno in drugo strokovno tematiko: arheolog 

Davorin Vuga je v Predavanju Bitka pri Frigidu predstavil svojo teorijo o znameniti bitki iz poznega 
rimskega cesarstva, ki naj bi se odvijala v Vipavski dolini; Aleš Krisper je predaval o tveganjih v 
osebnem in poslovnem življenju; v sodelovanju z Novo Akropolo smo organizirali predavanje 
Klavdije Blažun Mali princ – veliki učitelj; psihoterapevtka Taisa Darja Cerkvenik je predstavila 
izbrane probleme iz psihoterapije v dveh predavanjih: Postavljanje ciljev in Intuicija; Simon Zidar je 
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v povezavi z razstavo Netopirji – skrivnostni Ljubljančani predstavil netopirje in njihovo zaščito v 
našem mestu; iz Indije izhajajoči sistem zdravljenja ajurvedo je predstavila dr. Monica Mohan, 
homeopatijo pa dr. Vesna Gorjanc; v okviru tedna francoske kulture je Nicolas Hanot na zanimiv 
način predstavil fenomen belgijskega stripa; v sodelovanju z Društvom Up smo organizirali tri 
odmevna predavanja na temo takšne ali drugačne zasvojenosti, predavali so dr. Sanja Rozman, 
Matic Munc in Ivo Levandič; Nina Cvar je pripravila filmsko šolo »V kraljestvu dokumentarnega 
filma«; mag. Marko Ogris je nadaljeval cikel  dobro obiskanih predavanj Srečanja ob humanistiki, 
kjer se je skozi očala filozofije osredotočil na probleme sodobnega človeka in sveta, v katerem 
živi.  

- Med potopisi izpostavljamo Skrivnosti izza tančice Brede Stele, kjer je predstavila življenje žensk v 
Iranu in potopisni film Aleksandra Zalarja Mali. 

- Skušali smo zajeti čim širši spekter likovnih, fotografskih in oblikovalskih razstav ter razstavljati 
tako profesionalne kot amaterske ustvarjalce: najodmevnejša je bila mednarodna razstava 
Sodobna Japonska umetnost, v sodelovanju z Japonskim veleposlaništvom v Sloveniji, 
razstavljalo je šest japonskih umetnikov; v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur smo postavili  
mednarodno razstavo 100 slovanskih romanov, ki je predstavila več avtorjev, katerih knjige so bile 
izdane v okviru tega projekta; v sodelovanju z revijo Ventilator besed smo organizirali razstavo  
natečaja Pesem in slika, ki je združevala likovno umetnost in poezijo; Tomaž Miško je na razstavi 
Jakob Aleševec temeljito predstavil tega slovenskega literata in novinarja; Likovna šola SAB je na 
razstavi predstavila nekaj najuspešnejših likovnih avtorjev, ki so ustvarjali v njenem okviru; zelo 
odmevna je bila fotografsko izobraževalna razstava Netopirji – neznani Ljubljančani. 

- Več projekcij dokumentarnih in igranih francoskih filmov v okviru projekta Teden francoske kulture. 
- Gledališke predstave: odmevna monodrama V krempljih hudiča, v kateri je dramski igralec Sergej 

Ferrari prepričljivo in duhovito upodobil lik alkoholika na zdravljenju. 
- Največ ustvarjalnih delavnic je organizirala Borza znanja. 
- V sodelovanju z Medgeneracijskim društvom Tromostovje smo nadaljevali srečanja Skupine starih  

ljudi za samopomoč, ki se je sestajala 1x tedensko, vodili sta jo Anja Žitnik in Gusti Lindič. 
- Knjižnica Šentvid je priredila predstavitve knjig, strokovna in potopisna predavanja in razstave. 

Več prireditev je bilo povezanih s 150 letnico ustanovitve Blaž Potočnikove čitalnice. Nadaljevali 
smo projekt Eko teden v Knjižnici Šentvid. Nadaljevala se je bralna skupina, ki jo je enkrat 
mesečno vodila kolegica Mateja Kobal. Odmeven je bil literarni večer s pesnikom Milanom 
Jesihom. Med razstavami izpostavljamo domoznansko razstavo Šolstvo in čitalništvo v Šentvidu 
skozi stoletja, ki jo je pripravil Bojan Jakopin. Več predavanj je bilo organiziranih v okviru Eko 
tedna. Med potopisnimi predavanji posebej izpostavljamo predavanje alpinista Vikija Grošlja Moja 
soočanja s Himalajo. Ob 150 letnici Blaž Potočnikove čitalnice smo organizirali koncert skupine 
Same babe. 

- Knjižnica Gameljne je organizirala osem potopisnih predavanj.  
- Izvajali smo vodene obiske v okviru projekta Rastem s knjigo. 
- Izvedli smo dva tečaja kitajščine (začetni in nadaljevalni), ki ga je vodila kolegica Sara Jakopič ter  

krajši tečaj Priprava na maturo iz angleščine, ki ga je vodila Monica Caltran.  
- Dušica Kunaver  je v Knjižnici Šentvid predstavila svojo metodo poučevanja angleščine: Temelji 

angleščine v dveh urah po metodi mavrične bližnjice.  
 
Dejavnosti za otroke 
V letu 2016 smo imeli pester program otroških in mladinskih dejavnosti. Pri izboru le-teh smo 
načrtovali prireditve za vse starostne skupine otrok in mladostnikov. Od vseh bi izpostavili naslednje 
dejavnosti: Rock`n roll delavnica, ki jo šele uvajamo in je namenjena mladostnikom; Vzgojnice – nova 
dejavnost, ki je potekala enkrat mesečno za otroke od 3. leta dalje; Ure pravljic so naša najbolj 
obiskana prireditev za otroke in jo zaradi velikega obiska izvajamo  dvakrat tedensko in »Beremo s 
tačkami« - delavnica za katero je velik interes. Vzgojnice so  izobraževalno - pogovorne delavnice za 
otroke od tretjega do šestega leta starosti. Otroci spoznavajo, kaj so pravila, navade in dolžnosti. 
Zakaj veljajo v družbi in posamezni družini določena pravila. Vse skupaj je podkrepljeno skozi poučno 
pravljico, ki odpre pogovor. Zaželeno je tudi sodelovanje staršev. Odvijajo se enkrat mesečno od 
oktobra do maja. Obiskalo jih je 23 otrok s starši. 
- Obisk na Urah pravljic je iz leta v leto večji. Na posamezno pravljico je prihajalo tudi po več kot 50 

otrok, tako da jo je bilo težko kvalitetno izvesti. Zato smo se odločili, da dodamo še en tedenski 
termin (ista pravljica, isti pravljičar), kar se je izkazalo kot pravilno, ker se otroci razporedijo na oba 
termina. Vse pravljice izvajamo knjižničarke same. V letu 2016 smo izvedli 52 Ur pravljic, ki jih je 
obiskalo 1.023 otrok. 
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- Beremo s Tačkami: v sodelovanju z Društvom Tačke pomagačke knjižnico obiščejo terapevtski 
psi, izšolani za terapevtski program R.E.A.D (Reading Education Assistence Dogs). Otroci 
kužkom berejo pravljice in zgodbice. Dejavnost je še posebej primerna za otroke, ki imajo težave z 
branjem. Zanimanje je ogromno, zato se je potrebno predhodno vpisati v čakalno vrsto. Izvedli 
smo 17 delavnic, ki sta jih obiskala 102 otroka.  Trenutno je v čakalni vrsti 70 otrok. 

- Lutkovne igrice za malčke, za otroke od drugega leta dalje in njihove starše. Sodelujemo z 
waldorfskim vrtcem Mavrica, ki je pri nas gostoval (petkrat) s kratko lutkovno igrico. Igrice je 
obiskalo 75 otrok. Ponudbe dejavnosti za tako majhne otroke nimamo veliko, zato prihajajo 
obiskovalci tudi iz drugih predelov mesta. 

- Kinološke urice se izvajajo že vrsto let  in so dopolnilo bogati ponudbi Kinološkega kotička v 
Knjižnici Šiška. Otroci se seznanijo s kinologijo in kinološko kulturo. Knjižničarka - kinologinja, ki 
vodi delavnico, vedno odgovarja na postavljena kinološka vprašanja in delavnico zaokroži s 
pravljico o kužku. Novost letošnje sezone je popestritev Kinoloških uric z živim kužkom. Izvedli 
smo 6 delavnic, ki jih je obiskalo 211 otrok. Ena od teh delavnic se je izvedla na Slovenskem 
knjižnem sejmu. 

- Kitajščina za otroke se navezuje na našo posebno zbirko knjižničnega gradiva Okno Kitajske in 
predstavlja Kitajsko in njeno kulturo. V delavnicah Kitajščina za otroke se otroci srečajo s 
pismenkami in fonetiko kitajskega jezika. Naučijo se nekaj besed, spoznavajo običaje, navade ter 
življenje na Kitajskem. Delavnico vodi naša bibliotekarka, diplomirana sinologinja enkrat mesečno. 
Ena od teh delavnic se je izvedla na Slovenskem knjižnem sejmu. Letos je delavnice obiskalo 117 
otrok. 

- Vsak mesec potekajo dobro utečene ustvarjalne delavnice, ki jih vodimo knjižničarke. Poleg naših 
rednih mesečnih delavnic, smo v mesecu septembru gostili Društvo GUMB, ki je pri nas izvedlo tri  
eko-ustvarjalne delavnice: Beležke, Mobile iz filmskega traku in Lutke na kvadrat. Obiskalo jih je 
26 otrok. 

- Sodelovali smo z Društvom za razvoj tehničnega izobraževanja (DRTI), ki so pri nas izvedli tri 
izobraževalne delavnice: Naredi svojega robota, Zabavna elektronika in Svet zvoka. Delavnice 
združujejo vsebine računalniškega programiranja, konstruiranja modelov, strojev ter spoznavanje 
elektronskih vezij in uporabo le teh pri reševanju zastavljenih nalog. Imeli smo 25 udeležencev, ki 
so bili navdušeni.  

- Med zimskimi počitnicami smo v sodelovanju z Zavodom za popularizacijo matematike Mathema 
organizirali dve matematični delavnici: Mathemine igre za otroke. Obiskalo ju je 24 otrok od 
petega leta dalje.  

- Ob svetovnem dnevu gora smo organizirali dva  dogodka: Kdor vesele pesmi pojeV Otrokom, bilo 
jih je 49, smo pripovedovali zgodbice o Kekcu in jim skušali razplamteti željo po spoštovanju 
gorske narave. 

- Za organizirane skupine smo izvedli tri literarne delavnice. Na malo drugačen način, s 
pripovedovanjem anekdot, smo predstavili življenje in delo pesnika Franceta Prešerna. Delavnic 
se je udeležilo 74 osnovnošolcev. 

- V okviru Festivala Bobri smo imeli  delavnico: Ekologi brez meja in štiri Ure pravljic z ekološko 
tematiko. 

- Na mladinskem oddelku smo pripravili več razstav. Najobsežnejša med njimi je bila razstava 
likovnih del Likovne šole SAB. Pripravili smo več priložnostnih razstav ob okrogli obletnici rojstva 
Roalda Dahla, ob svetovnem dnevu mladinske književnosti, razstave knjig s prazničnimi 
tematikamiV 

- V mesecu marcu smo gostili WET English Theatre iz OŠ Valentin Vodnik, ki je pri nas v 
angleškem jeziku uprizoril igrico za otroke The ugly duckling. Imeli smo 52 gledalcev. 

- Za Svet med nami, Teden francoske kulture smo v sodelovanju z francoskim inštitutom pripravili 
delavnico francoskega jezika, ki je požela navdušenje ter predvajali tri otroške francoske filme. 

- Izvajali smo bibliopedagoško delo za organizirane skupine vrtcev, OŠ in SŠ. Knjižnico si je prišlo 
ogledati 758 otrok v 33. organiziranih skupinah. 

- Sprejemali smo organizirane skupine otrok, ki so vključene v naš projekt »Ciciuhec«. V okviru 
projekta Rastem s knjigo za OŠ nas je obiskalo 393 otrok v šestnajstih skupinah. 

 
Dejavnosti za mladostnike 
- Izvajali smo projekt Rastem s knjigo za SŠ. 
- Rock`n'roll delavnica: udeleženci se spoznajo z osnovami Rock`n roll-a in igranja v bendu. 

Delavnico vodi knjižničar iz KŠ, ki se ljubiteljsko ukvarja z glasbo. Udeleženci na delavnico 
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prinesejo svoje inštrumente. Delavnica je bila v letu 2016 poizkusno izvedena enkrat. Zaradi 
dobrega odziva bomo z delavnico nadaljevali v letu 2017. 

 
 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Redno delo z zbirkami 
Katalogizacija in pridobivanje gradiva: 
- Kreirali smo 2.248 novih zapisov za različne vrste gradiva (v načrtu 2.000). 
- Kreirali smo 255 novih zapisov v normativni bazi CONOR (v načrtu 100). 
- Pridobili smo 120 domoznanskih knjižnih enot, ki jih iščemo sami (neformalna nabava) (v načrtu 

100). 
 

Urejanje fonda: 
- Označevanje domoznanske zbirke v obstoječem fondu: 1.309 zapisov (v načrtu 500). 
- Spreminjanja dostopnosti gradiva (na dom/v čitalnico) nismo izvajali zaradi kadrovskih razlogov.  
- Vezava: 198 enot vezanih letnikov serijskih publikacij in osnovno restavriranje poškodovanega 

gradiva, ki ga opravljamo sami: 25 enot.  
- Od 4. do 7. aprila 2016 smo opravili redno inventuro knjižničnega gradiva. 

 
Posebne zbirke: 
- Repozitorijska zbirka: preko seznamov je bilo pregledanih 5.025 enot premalo izposojanega 

knjižnega gradiva (načrtovan pregled 2.000), od tega smo v repozitorij uvrstili 599 enot (v načrtu 
350), iz repozitorijske zbirke smo izposodili 50 enot.   

- Prejeli smo donacijo približno 300 enot različnega gradiva zbirke Prešerniana dr. Martina 
Žnideršiča in jo obdelali ter postavili kot corpus separatum v čitalnico, kjer je na ogled 
uporabnikom 

- Osebno knjižnico dr. Franceta Škerla, ki se je iz knjižnice Franceta Škerla prenesla v skladišče 
Slovanske knjižnice zaradi pomanjkanja prostora, smo strokovno pregledali, prelocirali in po 
potrebi katalogizirali ter organizirali kot corpus separatum, ki vsebuje 1.047 knjižnih enot in nosi 
oznako »Zbirka Franceta Škerla«. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- Ob partnerskem sodelovanju z društvom Ruslo smo šestič izvedli Cikel ruskega filma, predvajanje 

štirih filmov z začetno predstavitvijo in slovenskimi podnapisi. K sodelovanju smo četrtič zapored 
pritegnili slovenske splošnih knjižnice, v letu 2016 je z nami sodelovalo sedem knjižnic (Maribor, 
Ljutomer, Medvode, Jesenice, Idrija, Izola in Ravne na Koroškem). 

- Domoznansko razstavo »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« smo v letu 2016 posvetili jubilejni 
70-letnici ustanovitve Slovanske knjižnice ter poleg fizične razstave pripravili tudi virtualno 
razstavo in zgodbo na Kamri.  

- V ciklu domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih slikah« smo organizirali tri 
predavanja s projekcijami filmov oz. dokumentarcev, posvečena izginevajočim starim poklicem v 
Ljubljani in okolici: sodarji iz Tacna, ljubljanski krojači in postreščki. 

- Za promocijo posebnih zbirk smo pripravili razstavo miniaturnih knjig (Miniaturne knjige v Sloveniji) 
v septembru in razstavo ekslibrisov v januarju. Izvedli smo načrtovan prejem zbirke Prešerniana 
donatorja dr. Martina Žnideršiča in pripravili promocijo ter podelitveno slovesnost. 

- Izdali smo dve številki petega letnika domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami ter 
pridobili zanje sofinanciranje MOL preko javnega razpisa. 

- Sodelovanje SLK pri vnašanju vsebin na portal Kamra: priskrbeli smo načrtovane vsebine o 
ljubljanskih soseskah ter o ljubljanskih županih, dodatno smo poskrbeli še za zbirko o Blaž 
Potočnikovi čitalnici. Naš prispevek za Kamro je torej šest digitalnih zbirk, deset novic, pridobili 
smo dva nova partnerja za vnos na portal Kamra. Na spletni strani smo pripravili dve spletni 
razstavi. 

- Nismo izvedli načrtovanih treh literarnih večerov v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur, 
čeprav smo v letu 2016 imeli več pogovorov s FSK in poskrbeli za organizacijo in ureditev njihove 
interne knjižnice. 

 
V letu 2016 sta bila publicistična projekta Slovanske knjižnice revija Ljubljana med nostalgijo in 
sanjami ter zbirka brošur Kulturna dediščina za družine uvrščena v redno dejavnost MKL. 
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Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- V okviru zbirke Kulturna dediščina za družine smo v letu 2016 pripravili načrtovano brošuro na 

temo ljubljanske Poti ob žici (večja naklada zaradi jubileja Poti), sodelovanje z društvom Zeleni 
prstan in Timing in razdeljevanje brošure osnovnošolcem, ki so se udeležili Pohoda ob žici v maju 
2016.  

- Dodatno smo pripravili še brošuro, posvečeno 150 obletnici Blaž Potočnikove čitalnice, tako smo 
sodelovali s knjižnico Šentvid in se pridružili občinskemu dogajanju ob tej obletnici. 

 
 
 
Potujoča knjižnica 
Redno delo z zbirkami 
- Dnevna priprava naročil in rezervacij preko e-pošte in telefona. 
- Priprava bibliobusa za teren: dnevni pregled izposojenega gradiva po izpisih, dodajanje novega, 

aktualnega gradiva, gradiva za Cankarjevo priznanje, obvezno branje, bralno značko, izločanje 
pomnoženih izvodov, pospravljanje vrnjenega in naročenega gradiva ter rezervacij. 

- Urejanje, izločanje za repozitorij, odpisovanje gradiva.  
- Priprava seznamov za nakup knjižnega in neknjižnega gradiva in urejanje darov.   
- Paketni odpis zastarelega gradiva 
- sprotno urejanje, pospravljanje skladišča. 
- Osnovna knjigoveška popravila gradiva 
- Uvajanje študentov za pomoč pri terenskem delu. 
- Udeležba na strokovnih predavanjih za kvalitetnejše in strokovno delo z zbirkami. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Predstavitev ljubljanske potujoče knjižnice na Festivalu potujočih knjižnic v Kamniku in Volčjem 

potoku. 
- Predstavitev potujoče knjižnice na prireditvi Noč knjige na Prešernovem trgu v Ljubljani in na 

prireditvi Filmobus v Parku slovenske reformacije. 
- Izobraževanje obiskovalcev za samostojno uporabo knjižnice (iskanje gradiva ipd.). 
- Svetovanje o izboru gradiva, informiranje o novitetah. 
- Promocija prireditev in ostalih dejavnosti ter projektov MKL. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Predstavitev Potujoče knjižnice v vrtcih – »Potujoča knjižnica se predstavi«. 
- Sodelovanje na Festivalu Bobri. 
- Bibliopedagoške ure in ure pravljic v bibliobusu  (enote vrtcev v MOL in v primestnih občinah). 
- Sodelovanje  v projektu Ciciuhec, beremo z malčki in Poletavci ter NajPoletavci. 
- Priprava in organizacija dvodnevnega projekta za družine Filmobus. 
- Izobraževanje predšolskih in šolskih otrok za samostojno uporabo knjižnice, o lepem ravnanju s 

knjigo in podajanje informacij o gradivu. 
- Projekcija risanih filmov v bibliobusu. 
 
 
Trubarjeva hiša literature 
V Trubarjevi hiši literature smo gostili 361 prireditev in dogodkov, ki so namenjeni odraslim in otrokom. 
Za odrasle smo pripravili 332 različnih literarnih dogodkov, strokovnih predavanj, okroglih miz, 
glasbenih dogodkov, filmskih projekcij, gledaliških predstav, natečajev in tekmovanj. Postavili smo 
deset razstav in izvedli 13 izobraževalnih delavnic. V prostorih THL smo izvedli tudi enajst prireditev in 
pet 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 Francoske 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 2016 smo gostili 17 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; 
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mednarodne konference študentov primerjalne književnosti – Prva stran; filmskega festivala otrok in 
mladih: Trije mali volkci – Transit Film Bazaar; jezikovnega tečaja portugalskega jezika – 
Veleposlaništvo Brazilije; filmske šole za mlade – Zavod Apis; projekta Rast: Rastišče – Društvo Novi 
dijak in 3. mednarodnega kritiškega simpozija: Umetnost kritike – LUD Literatura. 
V letu 2016 je dogodke v THL obiskalo 9.095 obiskovalcev in obiskovalk.  
 
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 vseh leposlovnih in poučnih knjig za otroke in mlade 

(sodelovanje s SPOK). 
- Dopolnitev lokalnih polj COBISS/3 z "zlatimi hruškami" (vsakoletno dopolnjevanje). 
- Pregledali smo arhivsko zbirko mladinskih serijskih publikacij in izločili zastarelo gradivo. Nekaj 

naslovov, ki še niso bili obdelani, smo skupaj z zalogo posameznih letnikov in številk vnesli v 
COBISS. 

 
Dejavnosti za odrasle, otroke in mladostnike: 
Program Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, njena redna dejavnost kot tudi 
njeni projekti, segajo na lokalno območje (MKL) in tudi na nacionalni nivo: 
- V okviru 32. Slovenskega knjižnega sejma smo v Cankarjevem domu organizirali Praznik zlatih 

hrušk – podelitev znaka "zlata hruška" in priznanj "zlata hruška". 
- Letošnja sezona Strokovnih sred je bila posvečena problematiki jezika in z njim povezanimi 

tematikami. 
- Praznovanje 2. aprila, mednarodnega dneva knjig za otroke, smo obeležili s simpozijem "Meje 

mojega jezika so meje mojega sveta" in bralno spodbujevalno akcijo »Nekoč je V (bila knjižnica). 
- Skozi vse leto smo pripravljali Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016, ki je izšel z 

naslovom Od gnezd do zvezd. Trinajstčlanskemu strokovnemu odboru so se z namenom rasti in 
razvoja Priročnika pridružili še znanstveniki iz mreže Kvarkadabra, ki smo jih zaprosili za dodaten 
pregled izbranih poučnih knjig, k sodelovanju pa smo povabili tudi strokovnjaka s področja 
knjižnega oblikovanja. Za namen promocije "zlatih hrušk" smo izdelali zgibanke, plakate in 
nalepke. Letos smo domislili koncept zgibanke, ki se od večletnega pregleda posveča le še 
konkretnemu letu, tokrat produkciji knjig za leto 2015, ki so si prislužile znak "zlata hruška". 
Tekočo produkcijo mladinskih knjig sprotno vrednotimo na Knjigometru. 

- Junija smo v dvorani Knjižnice Otona Župančiča izvedli končno žrebanje 10. cikla MEGA kviza. 
Oktobra smo odprli nov, 11. cikel MEGA kviza: Naše malo veliko morje. 

- S Knjigarno Konzorcij smo kot sodelujoči partnerji pripravili prodajno razstavo mladinskih knjig v 
tujih jezikih, 24. "Bologno po Bologni", ki se je 1. junija odvila v prostorih Knjižnice Otona 
Župančiča. 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 (trije osrednji dogodki v Knjigarni Konzorcij so bili: srečanje 

Fejstbukerjev – bralnega kluba za mlade, pravljična ura s pladnjem zlatih hrušk ter Irski 
večer). 

- Junija smo v okviru festivala Junij v Ljubljani dvakrat izvedli Pesniški tricikel na Kongresnem trgu.  
- Praznovanje 100. obletnice Roalda Dahla: v sodelovanju z različnimi ustanovami smo pripravili 

bralno-spodbujevalno akcijo in program praznovanja. 
- S svojimi prispevki smo sodelovali na različnih simpozijih, okroglih mizah in strokovnih srečanjih. 
- Maja je pri nas gostovalo Društvo slovenskih pisateljev, Sekcija za mladinsko književnost. 

Razglasili so deset nominirancev za nagrado desetnica. Ob tem smo na mladinskem oddelku 
Knjižnice Otona Župančiča pripravili knjižno razstavo nominiranih knjig za nagrado desetnica 2016 
in izpostavili zmagovalko. 

- Članica Pionirske aktivno sodeluje kot »izobraževalka" v izobraževanju za mentorje Ciciuhca na 
terenu; Pionirska tudi vsako leto posodobi Priporočilni seznam za Ciciuhca, doda 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, končna vsebinska in 
finančna poročila. 
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- Skupaj s sodelavci Oddelka za otroke in mladino Knjižnice Otona Župančiča z rednimi pregledi 
oglednega gradiva v SPOK in tudi drugod (NUK V) 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 Cankarjevem domu in sicer z Ministrstvom za zdravje RS 
in Ministrstvom za kulturo RS s prispevkom za e-priročnik Skozi umetnost o zdravju, ki smo ga 
tudi javno predstavili. Za mentorje smo predstavili koncept MEGA kviza. Pripravili smo izbor 
promocijskega gradiva za razstavni prostor ("bralna kultura") in bili del predstavitvenega programa 
Pot knjige. 

 
 
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 deset izobraževalnih delavnic na temo 
zaposlovanja, poslovne komunikacije, govorice telesa, predstavljanja in poslovnega oblačenja. 
Skupno jih je obiskalo 55 udeležencev. Izvedli smo delavnico Razgovor je vstopnica za zaposlitev 
v okviru projekta LinkINjob in Iščem delo. Kako? v okviru projekta Svet mladih. V Info točki je bilo 
individualno obravnavanih 100 uporabnikov.   

- Individualni karierni coaching za uporabnike smo izvajali peto leto zapored, tretje leto je uvrščen v 
okvir redne dejavnosti BD. Izvedenih je bilo 373 individualnih srečanj, v skupnem obsegu 595 ur 
za 131 različnih posameznikov.  

- Organizirali in izvedli smo skupinske predstavitve in vodene obiske knjižnice s predstavitvijo 
ponudbe MKL in servisov 15 skupinam s skupno 154 udeleženci. Med njimi so prevladovale 
skupine brezposelnih in tujcev, ki so jih k nam v okviru svojih izobraževanj za iskalce zaposlitve 
pripeljali Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana,  Center za zdravljenje 
odvisnih od prepovedanih drog in Zavod RS za zaposlovanje. 

- Sedmo leto sodelujemo z Univerzitetno Psihiatrično kliniko Ljubljana, Center 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 enajst 
delavnic s skupno 75 udeleženci.  

- Izobraževalne delavnice smo izvajali v: Knjižnici Fužine deset delavnic, s skupno 55 udeleženci, 
Knjižnici Bežigrad devet delavnic s skupno 57 udeleženci, v Knjižnici Prežihov Voranc deset 
delavnic s skupno 64 udeleženci in v Knjižnici Otona Župančiča 28 delavnic s skupno 291 
udeleženci. 

- Organizirali in izvedli smo tečaj Misija diplomska naloga. 
- V okviru projekta LinkINjob smo sodelovali pri četrtem srečanju partnerjev v Ljubljani; v okviru 

projekta smo izvedli delavnice Razgovor je vstopnica v zaposlitev v Knjižnici Bežigrad in Knjižnici 
Fužine, v Knjižnici Prežihov Voranc Poslovna obleka je pomemben del govorice telesa in v 
Knjižnici Otona Župančiča Posebnost ženske v poslovnem svetu. 

- Za tuje zaposlitvene svetovalce v projektu Academia ZRSZ, EURES smo organizirali predstavitev 
dela z brezposelnimi v BD, CVŽU in širše v MKL in izobraževanje Introduction to innovative 
methods of guidance and counselling developed in the Lifelong career guidance project and 
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presentation of workshop Diferently v izvedbi Petra Gaborja, Zavoda RS za zaposlovanje 
(Karierno središče). 

- Z Zavodom RS za zaposlovanje (Centralna služba) smo organizirali izobraževanje in delavnico za 
svetovalce zavoda Psihološki in komunikacijski aspekti zastopanja strank v izvedbi mag. Zorana 
Milivojevića.  

- Vodja BD se je kot prejemnica Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih na povabilo 
Andragoškega centra Slovenije predstavila na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. 

- Z Andragoškim centrom Slovenije sodelujemo v okviru Foruma za Slovenijo, učečo se skupnost,   
sodelovali smo na srečanju članov Izvršnega odbora EAEA in na Dnevu učečih se – naj se sliši 
naš glas. 

- Z Knjižnico Brežice smo sodelovali na 70. obletnici Knjižnice Brežice in proslavi ob zaključku 
Toporišičevega leta. 

- Za Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za družbene vede smo izvedli delavnice s področja govorice 
telesa. 

- S Tufro, d.o.o., mag. Gordano Tekavčič smo izvedli delavnico in predavanje Socialni kapital. 
Mreženje.  

- Z DayAct, Mitja Drenik, smo izvedli izobraževanje Kako dobiti zaposlitev v treh dneh? in omogočili 
udeležencem izobraževanja uporabo platforme za iskanje zaposlitve DayAct. 

- Za Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto smo izvedli delavnice s področja govorice telesa. 
- Organizirali in izvedli smo enodnevno strokovno srečanje Partnerji pri iskanju zaposlitve: 20. 

obletnica Borze dela in valorizacijsko srečanje projekta LinkINjob, na katerem so s svojimi 
prispevki sodelovali Zavod RS za zaposlovanje (Centralna služba in Karierno središče), Knjižnica 
Brežice, Univerzitetna psihiatrična klinika, Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, 
Javni zavod Cene Štupar in Mestna knjižnica Ljubljana. V okviru 20-letnice Borze dela smo za 
uporabnike MKL organizirali dve delavnici Zakaj LinkedIn? in Socialno podjetništvo, zavod in 
davčna blagajna. 

- Z Javnim zavodom Cene Štupar smo sodelovali v projektu Ferfl, na Start up vikendu – izvedba 
delavnice in mentorstva. 

- V letu 2016 je informacijski servis BD 1.908 uporabnikov obiskalo 3.863-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 2016 zabeležili 310 novo vpisanih udeležencev (poleg novo vpisanih članov pa je 

BZ obiskalo 1.712 udeležencev). Med vsemi udeleženci (med novo vpisanimi in tistimi, ki so bili 
člani že pred 2016) smo zbrali 111 učnih ponudb in 1.153 povpraševanj ter med njimi ustvarili 702 
učni povezavi. 

- 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 (52%). 31% 
udeležencev je zaposlenih, šolajoče populacije je 17%. Nezaposlene uporabnike predstavlja 26% 
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 matematika.  

- Dejavnost in znanje članov BZ smo promovirali predvsem z delavnicami in razstavami. Izvedli smo 
59 izobraževalnih delavnic (573 udeležencev), 30 ustvarjalnih delavnic (274 udeležencev) in 14 
razstav izdelkov članov BZ.  

- Na BZ sta opravljali 14-dnevno obvezno prakso dve študentki iz oddelka za pedagogiko in 
andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Podrobno sta spoznali dejavnost BZ, CVŽU 
in MKL.  

- V letu 2016 smo v okolje, v katerem deluje Osrednja BZ, vnesli nove, aktualne vsebine, po katerih 
so iskalci znanj sami povpraševali, ponudnikom znanj pa smo omogočili, da je znanje našlo 
nadaljnje uporabnike. Pokazali smo, da se dandanes veliko ljudi uči zaradi osebnega zadovoljstva 
ob učenju, zaradi učenja samega, zaradi osebnostne rasti in lastnega razvoja. To dokazujejo 
skupine ljudi, ki precej svojega prostega časa kakovostno preživijo na predavanjih in delavnicah 
BZ in tako utrjujejo in nadgrajujejo že obstoječe znanje ter predvsem pridobivajo novo znanje. 

 
Koordinacija: 
- Pripravili smo program koordinacije Mreže BZ in ga uskladili s pristojnim ministrstvom. 
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- 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. 

- Pripravili smo medijske objave v e-novičkah Andragoškega centra, spletnem portalu EPALE in 
Knjižničarskih novicah. 

- Organizirali in izvedli smo srečanje mreže slovenskih BZ (januar 2016). 
- Za zaposlene v Mreži BZ smo organizirali in izvedli različna 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 Mreže BZ in BZ v MKL smo predstavili tudi na Študentski areni. 
 
Tudi v letu 2016 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 2016 obiskalo 485 udeležencev (leta 2015: 507), ki so skupno opravili 5.156 obiskov 
(leta 2015: 5.409). Dnevno se v SSU samostojno uči do dvajset uporabnikov. Najbolj zasedena sta 
termina med 10.00 in 12.00 uro ter med 16.00 in 18.00 uro, zaradi česar vsem uporabnikom, ki bi se 
želeli samostojno učiti v teh terminih, ne moremo vedno zagotoviti prostora v učnih celicah. 
- Za podporo samostojnemu učenju smo za uporabnike pripravili, organizirali in izvajali jezikovna 

izobraževanja. Udeleženci so tako aktivno sodelovali na jezikovnih delavnicah angleške 
konverzacije, španščine 1., 2. in 3. stopnje, posebnih delavnicah Vesela šola angleščine in 
Angleščina ter španščina skozi pesem. 

- Cikel delavnic Vesela šola angleščine je bil izveden v KOŽ, prvič pa tudi v enoti Knjižnica Rudnik. 
Načrtovane delavnice v enoti Knjižnica Glinškova ploščad so bile zaradi premalo prijavljenih 
odpovedane. 

- V Knjižnici dr. France Škerl in KOŽ so potekali jezikovni tečaji španščine 3. in 4. stopnje, 
francoščine 4. in 1. stopnje, nemščine 3., 4., in 1. stopnje ter italijanščine 3. in 1. stopnje, pri 
katerih je SSU koordinator in izvajalec.  

- Nadaljevali smo z izvajanjem tečaja Slovenskega znakovnega jezika in tako izvedli dva tečaja, po 
enega v KOŽ in Knjižnici Fužine. 

- Na področju IKT vsebin smo organizirali delavnice iz sledečih vsebinskih področij: delo s tabelami 
na osnovnem in zahtevnejšem nivoju (program Excel 2010), izdelovanje predstavitev s 
programom PowerPoint (2010), predstavitev programa za učenje slepega tipkanja, uporaba 
komunikacijskih možnosti e-uprava, uporaba pametnih telefonov, uporaba elektronske pošte 
ponudnika Gmail na osnovnem in zahtevnejšem nivoju. Na podlagi povpraševanja smo nadaljevali 
z izvajanjem delavnic: Predstavitev spletnih strani za učenje (za dve področji, splošno in tuji 
jeziki), Google drive in Dropbox pa razdelili, na dve delavnici, ker je praksa pokazala, da 
uporabniki želijo eno ali drugo vsebino. 

- Pilotno je vodja SSU izvedla delavnico z novo vsebino: predstavitev portala OSV, ki združuje 
veščine obvladovanje IKT, področje jezikovnih norm slovenskega jezika in zakonitosti 
komuniciranja preko e-pošte.  

- Zaradi manjšega zanimanja uporabnikov smo izvedli manj delavnic e- pošte, spletni viri za 
samostojno učenje in e točka javnih nosilcev oblasti. 

- Na podlagi večjega povpraševanja smo izvedli dve dodatni delavnici Uporaba pametnega telefona 
in eno Hitrih 10.  

- Kar 38 izobraževanj so izvedli zaposleni v MKL. Prvič je bila izvedena delavnica Movie Maker. 
Zaradi kadrovskih sprememb so bile izvedene štiri delavnice Svet Excela manj od načrtovanih, po 
drugi strani pa se je zmanjšal del stroškov za jezikovna izobraževanja, ki ga je namesto zunanjih 
izvajalcev izvedla usposobljena zaposlena. 

- Načrtovane delavnice učenje učenja je zamenjal cikel delavnic Spoznajmo ptice okoli nas v 
enakem obsegu, na lokaciji KOŽ. 

- Od septembra smo sodelovali s prostovoljkama, ki sta vodili delavnice Svet Worda 1, 2 in 
konverzacija v francoščini. 

- Izveden je bil dokup gradiv za učenje slovenščine kot tujega jezika ter nemščine in francoščine. 



55 
 

- Za podporo pri učenju, predvsem za tiste z nižjimi sposobnostmi samoorganizacije smo oblikovali 
nasvete za pomoč pri samostojnem učenju. Nasveti so uporabnikom na voljo v pisarni in na 
vsakem učnem mestu. 

- V mesecu oktobru smo priredili teden odprtih vrat, s katerim smo praznovali 20. obletnico 
delovanja SSU. Ob tej priliki so bila podeljena priznanja najzvestejšim uporabnikom. Oblikovali 
smo priložnostni logotip. 

- SSU smo promovirali ob rednih obiskih skupin Zavoda Papilot, brezposelnih iz Izobraževalnega 
centra Cene Štupar, na predstavitvah SSU na računalniških delavnicah S klikom v družbo znanja,  
na sejemskih dogodkih in ob obisku Kariernega Centra Zavoda RS za zaposlovanje. 

- V letu 2016 smo povečali število objav na FB. V SSU smo vabili intenzivneje v poletnem času, ob 
dnevu tujih jezikov in v času praznovanja obletnice. Vabila za dejavnosti so bila redno objavljena v 
Napovedniku, FB, spletni strani MKL in na info galerijah v KOŽ. Preko plakatov se je o delavnicah 
obveščalo tudi v drugih enotah MKL. 

- Svoje dejavnosti je SSU oglaševal tudi na portalu ACS (pregled izobraževanja odraslih), v 
novičkah L'mit in na Festivalu za tretje življenjsko obdobje ter portalu EPALE.  

- V mesecih november in december se je v SSU usposabljala mentoriranka projekta Kul služba. 
- SSU je prispeval pomemben delež k priznavanju kvalitetnega dela na področju učenja tujih 

jezikov, za kar je MKL v decembru prejela Evropsko jezikovno priznanje za prioritetno področje – 
jezikom prijazna družba – priložnostno učenje. 

 
Tudi v letu 2016 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 2016 so mentorstvo na Točkah izvajali bibliotekarji v posameznih knjižnicah med svojim 
delovnim časom v okviru kadrovskih zmožnosti knjižnice in za razliko od prejšnjih let ni bilo zaposlenih 
posebnih mentorjev za to delo. Skupno je bilo v štirih knjižnicah izvedenih 200 ur individualnega 
mentorskega dela z udeleženci, natančneje v Knjižnici Bežigrad 22, Knjižnici Jožeta Mazovca 69, v 
Knjižnici Rudnik 61 in Knjižnici Šiška 48 ur. 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. 
 
 

Kazalnik 2015 2016 
Število izvedenih izobraževanj za vse uporabnike 1.171 1.187 
Skupno število obiskov servisov 9.652 9.329 
Število ur izobraževanja zaposlenih v MKL 6.117 6.741 
Število zunanjih udeležencev izobraževanj Učnega centra MKL 838 725 
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Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2015 in 2016: 
Skupno število izvedenih izobraževanj se je v primerjanih letih nekoliko povečalo. V primerjavi z letom 
2015 smo v letu poročanja povečali celotno število izobraževanj za otroke za dobrih devet odstotkov 
(9,1 %) (leta 2016: 614, leta 2015: 558), pri odraslih pa se je število izobraževanj zmanjšalo za dobrih 
šest odstotkov (6,5 %) (leta 2016: 573, leta 2015: 613).  
 
Skupno število obiska servisov se je zmanjšalo za 323 ali 3,5 %, kar je posledica manjšega števila 
vodenih obiskov knjižnice, v okviru katerih so brezposelni obiskali Borzo dela ter manjšega števila 
izobraževalnih delavnic, na katerih smo udeležence povabili k nadaljevanju učenja v Središču za 
samostojno učenje. 
 
Skupno število ur izobraževanja zaposlenih v MKL se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 624 ur 
(9,3 %). Relativno veliko povečanje števila ur udeležbe na izobraževanjih je posledica udeležbe 
velikega števila zaposlenih na obveznih izobraževanjih (Prva pomoč, Varstvo pri delu in COBISS3). 
 
Izobraževanj v organizaciji Učnega centra MKL se je v primerjanih letih udeležilo manj zunanjih 
udeležencev, v primerjavi z letom 2014 pa je bilo na isti ravni (728). Največ je k zmanjšanju prispevala 
manjša udeležba zunanjih udeležencev na Strokovnih sredah v primerjavi z lanskim letom (leta 2016: 
417 udeležencev, leta 2015: 472 udeležencev). 
 
Podrobni podatki in razlage so navedeni v sklopih 5.4.1 (Izobraževanje za odrasle in Izobraževanje za 
otroke) in 5.4.2.1 in 5.4.2.2. 
 
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. 
- Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti je v letu 2016 prešla v redno dejavnost. V obliki 

vsebinskih sklopov so vse najpomembnejše vsebine objavljene na spletni strani MKL, preko 
CVŽU smo za uporabnike pripravljali seznanitvene izobraževalne delavnice na teme e-storitev 
javne uprave. 

- Oblikovali smo smernice in pripravili izobraževanje o 3D tiskanju. 
- Sodelovali smo pri lokalnih, nacionalnih in evropskih projektih in razpisih. 
- Vsebinsko se je del izobraževanj za uporabnike navezoval na tematske sklope 2016. 
- Sodelovanje v mednarodnem projektu LinkINjob: job-hunting with the help of librarians, ki se je 

uspešno zaključil 31. 8. 2016 in v okviru katerega smo izvedli izobraževanja za brezposelne 
uporabnike. 

- Prejem nagrade Zlato jabolko kakovosti - Evropsko jezikovno priznanje za celo paleto dejavnosti 
na področju neformalnega in priložnostnega učenja tujih jezikov. 

 
Izobraževanje zaposlenih v MKL, knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti  
- V letu 2016 so se zaposleni v MKL na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih posvetovanjih 

izobraževali v skupnem obsegu 6.741 ur (6.117 v letu 2015). 
- Za izobraževanje zaposlenih je knjižnica namenila 0,54 % celotnega proračuna, kar je v okvirih 

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.  

- Sodelovali smo v DS za pripravo mednarodnega posveta 2016 »Knjižnica, srce mesta: naši 
potenciali in motivacija«. 

- Pripravili smo kataloga izobraževanj Učnega centra MKL za leto 2016. 
- E-učilnica je v letu 2016 prešla v redno dejavnost knjižnice 
- Sodelovali smo pri organizaciji izvedbe paketa predstavitev in izobraževanj za vodje OE in 

krajevnih knjižnic »Kaj moraš kot vodja vedeti o MKL«. 
- Izvajanje programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih delavcev med 

Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana, v okviru katerega sta bili dve zaposleni iz 
Mariborske knjižnice na izmenjavi v MKL. 

                                                 
1 The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development. (2001). München: Saur, str. 
62–63. 
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- Mentorski program za študente smo izvajali v skladu z Mentorskim programom MKL. 
- Januarja 2016 smo izvedli dve Bralnici – izobraževalni delavnici o branju za vzgojitelje v VVZ-jih, 

ki sodelujejo v projektu Ciciuhec, beremo z malčki, in predavanja Oblike motiviranja za branje v 
vrtcu in družinah za starše otrok, ki prav tako sodelujejo v omenjenem projektu. Ponudbo 
nadgrajujemo s predavanji Predstavitev knjižnih novosti za otroke in Kako poiskati knjige za otroke 
v predšolskem obdobju, namenjenimi mladinskim knjižničarjem, študentom, ki izvajajo ure pravljic, 
ter vzgojiteljem. 
 

5.4.1 Izobraževanje uporabnikov 

 
V primerjavi z letom 2015 smo v letu 2016 za spoznanje zmanjšali število izvedenih izobraževanj, in 
sicer za dobrih šest odstotkov (6,5 %) (2016: 573, 2015: 613). Posledično se je zmanjšalo število ur 
izvedenih izobraževanj za odrasle za dobrih deset odstotkov (10,6 %) (2016: 1.633,5 ur, 2015: 1.827 
ur) ter število udeležencev izobraževanj za 11,9 % (2016: 8.884 udeležencev, 2015: 10.088 
udeležencev). V letu 2015 se je posameznega srečanja udeležilo povprečno 16,5 udeležencev, v letu  
2016 pa povprečno 15,5, udeležencev, kar pomeni, da udeležba ni bistveno upadla. Pri odraslih je 
prišlo do zmanjšanja predvsem zaradi zmanjšanega števila vodenih obiskov Knjižnice Otona 
Župančiča v okviru projekta Rastem s knjigo (2016: 31 obiskov, 924 udeležencev, 2015: 68 obiskov, 
2.108 udeležencev) in v organizaciji Javnega zavoda Cene Štupar (2016: 4 obiski, 41 udeležence,  
2015: 21 obiskov, 604 udeleženci). Javni zavod Cene Štupar je bil neuspešen na razpisu za aktivnosti 
za brezposelne, v okviru katerih je organiziral obiske KOŽ. V Knjižnici Bežigrad se je povečalo število 
izobraževalnih delavnic, in sicer iz 23 delavnic s skupno 217 udeleženci v letu 2015 na 63 delavnic s 
skupno 643 udeleženci v letu 2016. V letu 2016 je bilo izvedenih 21 računalniških opismenjevanj manj 
kot v letu 2015 (2016: 47, 2015: 68), s čimer lahko pojasnimo zmanjšanje števila udeležencev v tej 
kategoriji (2016: 319 udeležencev, 2015: 434 udeleženci). Število izobraževalnih delavnic, njihovo 
skupno trajanje in število udeležencev ostaja na isti ravni kot v letu 2015. 
 
Pri posameznih krajevnih knjižnicah so prikazana tudi vsa izobraževanja, ki se izvajajo v organizaciji in 
financiranju s strani Borze znanja, Središča za samostojno učenje, Točk vseživljenjskega učenja 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 2015 smo v letu poročanja povečali celotno število izobraževanj za otroke za 
dobrih devet odstotkov (9,1%). Za dobrih petnajst odstotkov (15,4%) se je povečalo število udeležencev 
na izobraževanjih (2015: 10.757, 2016: 12.665). Največjo razliko lahko opazimo pri udeležbi vodenih 
obiskov knjižnice, in sicer za dobrih sedemnajst odstotkov (17,3 %) (2015: 9.192, 2016: 11.117 – 
razlika je pojasnjena v sklopu 5.3.6 Prireditve za otroke). Nadaljuje se trend upadanja računalniških 
opismenjevanj (2014: 5, 2015: 2, 2016: 0). Število tečajev smo obdržali na enakem nivoju kot leto prej, 
le da smo jim znatno skrajšali čas trajanja (2015: 8 tečajev v obsegu 180,5 ur, 2016: 8 tečajev v obsegu 
88 ur). V letu poročanja so dobro sedmino (14,7 %) izobraževanj izvedli zunanji izvajalci, strokovnjaki z 
različnih področij, preostalo večino (85,3 %) pa mladinski knjižničarji v naših knjižnicah. 
 

Izobraževanje uporabnikov 

Krajevna 
knjižnica 

otroci odrasli SKUPAJ 

št. ur št. udel. št. ur št. udel. št. ur št. udel. 
KB 163,0 1.977 355,5 1.967 518,5 3.944 
KJM 164,0 2.654 125,0 571 289,0 3.225 
KOZ 100,5 960 739,0 3.552 839,5 4.512 
KPV 168,5 3.708 140,5 1.498 309,0 5.206 
KŠ 204,5 2.955 111,0 756 315,5 3.711 
SK 14,0 270 0,0 0 14,0 270 
Potujoča k. 0,0 0 20,5 285 20,5 285 
THL 20,0 141 142,0 255 162,0 396 
SKUPAJ 834,5 12.665 1.633,5 8.884 2.468,0 21.549 

 



58 
 

 
Za odrasle: 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 217 320,0 5.552 
Računalniško opismenjevanje  47 223,0 319 
Tečaji  24 501,0 237 
Izobraževalne delavnice 285 589,5 2.776 
SKUPAJ 573 1.633,5 8.884 

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 28,5 0 15 15 154 

Vodeni obiski - 
skupaj 28,5 0 15 15 154 

Računalniško 
opismenjevanje 

Središče za 
samostojno 
učenje 216,0 23 16 39 310 

Računalniško 
opismenjevanje - 

skupaj 216,0 23 16 39 310 

Tečaji 

Borza dela 50,0 0 1 1 13 
Središče za 
samostojno 
učenje 208,0 10 2 12 110 

Tečaji - skupaj 258,0 10 3 13 123 

Izobraževalne 
delavnice 

Borza dela 195,5 9 54 63 853 

Borza znanja 135,0 59 0 59 573 
Središče za 
samostojno 
učenje 107,0 32 20 52 420 

Izobraževalne 
delavnice - skupaj 437,5 100 74 174 1.846 

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA 940,0 133 108 241 2.433 

 
 

Samostojno učenje* 

 2015 2016 

Število obiskov BD 3.929 3.863 
Število novih članov BZ 314 310 
Število obiskov SSU 5.409 5.156 

Obisk servisov - skupaj  9.652 9.329 
Število povezav med člani BZ 674 702 
Število ur mentorstva v TVŽU  199 200 

* Tabela Samostojno učenje kaže podatke, ki jih zaradi vsebinske različnosti ne moremo seštevati z ostalimi izobraževanji za 
odrasle. 

 
Borza dela (BD) in Središče za samostojno učenje (SSU) 
Zmanjšanje obiska na Borzi dela je posledica manjšega števila vodenih obiskov od načrtovanega s 
strani Javnega zavoda Cene Štupar, ki so bistveni partner za pridobivanje novih obiskovalcev Borze 
dela. Kljub temu smo presgli skupno načrtovano število obiskov BD v letu 2016 (3.550). Zmanjšanje 
obiska Središča za samostojno učenje pa je posledica zmanjšanega števila izobraževalnih delavnic, 
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na katerih udeležence povabimo k nadaljevanju učenja v Središču za samostojno učenje (vendarle 
smo presegli načrtovanih 4.500 obiskov). V letu 2016 je bilo izvedenih 174 delavnic, ki jih je obiskalo 
1.846 udeležencev, v letu 2015 pa 204 delavnice s 1.983 udeleženci. 
 
Borza znanja (BZ)  
Število novih članov Borze znanja je ostalo na enaki ravni kot v lanskem letu, število povezav med 
člani pa se je nekoliko povečalo. Posameznike, ki se zaradi omejitve mest ne morejo udeležiti 
delavnic, povežemo z izvajalci teh delavnic. Zaradi večjega zanimanja za delavnice, se je povečalo 
tudi število teh povezav. 
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Na Točkah vseživljenjskega učenja (TVŽU) je število ur mentorstva ostalo na isti ravni kot leta 2015. 
 
 
Za otroke: 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 477 566,5 11.117 
Računalniško opismenjevanje  0 0 0 
Tečaji  8 88 42 
Izobraževalne delavnice  129 180 1.506 
SKUPAJ 614 834,5 12.665 

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 

92 907 725 1.632 
 

5.4.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL 

 

Izobraževanja zaposlenih 

Število ur izobraževanja Število zaposlenih, ki so se izobraževali 
6.741 221 

 
 
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 2015 povečalo za 624 ur (9,3 %). Povečanje števila ur je 
predvsem posledica obvezne udeležbe 67 zaposlenih na sedemurnem tečaju Prva pomoč (skupaj so 
prispevali 469 ur). Poleg tega se je 61 zaposlenih udeležilo obveznega izobraževanja Varstvo pri delu 
(skupaj 122 ur) in dodatno organiziranih tečajev za prehod na COBISS3 (102 uri, 143 udeležencev). 
 
 V Učnem centru smo organizirali pomembni daljši izobraževanji Kaj moraš kot vodja vedeti o MKL: 
Paket predstavitev in izobraževanj za vodje (24 ur) in Strategije iskanja knjižničnega gradiva (10 ur), 
katerih udeleženci so bili le zaposleni MKL (29 zaposlenih). Pri številu zaposlenih, ki so se 
izobraževali, smo vsakega zaposlenega šteli samo enkrat, ne glede na to, koliko izobraževanj se je 
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udeležil. V primerjavi z letom 2015 se je izobraževalo več zaposlenih (2016: 221 zaposlenih, 2015: 
207 zaposlenih), saj so bila v letu 2016 izvedena že omenjena izobraževanja COBISS3, ki so bila 
obvezna za večino zaposlenih. 
 
Eksterna izobraževanja 
Zaposleni so se izobraževali na tečajih v IBC NUK in na IZUM-u. Poleg tega so se zaposleni 
izobraževali na izobraževanjih, ki so jih izvajali drugi zunanji izvajalci: Andragoški center Slovenije, 
Pripovedovalski variete, Inštitut A. Trstenjak, Slovenska filantropija idr. Zunanji izvajalci so izvedli 
sledeča izobraževanja: Izterjava zamudnin v knjižnici, Povezovanje in vodenje prireditev v knjižnici, 
Pripovedovalska šola Pripovedovalskega varieteja, Motiviranje in spremljanje prostovoljcev, 
Nadaljevalno usposabljanje za voditelje bralnih skupin ipd. Bibliotekarski izpit je opravilo pet delavcev 
(dva sta opravila diferencialni izpit). Zaposleni v knjižnici so se udeležili še izobraževanj s kadrovsko-
pravnega in z računovodskega področja. 
 
Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj v Sloveniji in v 
tujini. Posebej izpostavljamo: 
- Posvetovanje ZBDS "Upravljanje znanja v knjižnicah" (ZBDS, Maribor),  
- Knjižni sejem Sa(n)jam knjige v Istri (Pulj), 
- 16. Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama na temu Knjižnice i dostupnost informacija u 

obrazovanom procesu (Zagreb), 
- Mednarodna konferenca Duhovna dediščina sv. Cirila in Metoda in slovanske kulture (Forum 

slovanskih kultur, Ljubljana), 
- Kongres založnikov in knjigotržcev (Bled), 
- Knjižničar – knjižničarju drugič: Dan dobrih praks, Kranj (Sekcija za splošne knjižnice), 
- Simpozij Prenos pravljic v raznotere pojavne oblike in umestitve (Mariborska knjižnica), 
- Srečanje potujočih knjižnic v Kamniku, 
- Strokovno srečanje Kje pa vas strip žuli? (Bralnice pod slamnikom), 
- 20. andragoški kolokvij: Spretnosti odraslih premislek o stanju in izzivih (MIZŠ, ACS), 
- Srečanje partnerjev projekta LinkINjob: job-hunting with the help of librarians (Slovenija). 
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 Frankfurtu, 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, 8 udeležencev), 
- COBISS3/Izposoja (17 izvedb, 143 udeležencev), 
- E-gradiva javnih oblasti, e-demokracija (1 izvedba, 12 udeležencev), 
- Excel 2010, začetna in nadaljevalna delavnica (3 izvedbe, 18 udeležencev), 
- Kaj moraš kot vodja vedeti o MKL: Paket predstavitev in izobraževanj za vodje (1 izvedba, 10 

udeležencev), 
- Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (2 izvedbi, 12 udeležencev), 
- Napredovanja v bibliotekarstvu (2 izvedbi, 20 udeležencev), 
- (Ne)formalna biblioterapija (1 izvedba, 18 udeležencev), 
- Obdelava fotografij - Gimp, FastStone Viewer (3 izvedbe, 19 udeležencev), 
- PowerPoint 2010, začetna delavnica (1 izvedba, 5 udeležencev), 
- Promocija na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube (1 izvedba, 15 

udeležencev), 
- Publisher 2010, začetna delavnica (1 izvedba, 12 udeležencev), 
- Oblikovanje tiskovin v knjižnici (1 izvedba, 6 udeležencev), 
- Outlook I in II (2 izvedbi, 20 udeležencev), 
- Strategije iskanja knjižničnega gradiva (1 izvedba, 9 udeležencev), 
- Uvod v uporabo e-učilnice (2 izvedbi, 10 udeležencev), 
- Word 2010 I in II, začetna in nadaljevalna delavnica (2 izvedbi, 14 udeležencev). 

 
Poleg tečajev COBISS3 so potekala tudi mentorstva zaposlenim za prehod na Cobiss3/izposojo.  
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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. 
 
Organizirali smo delavnice Excel 2010, začetna in nadaljevalna delavnica, Knjigoveštvo za hitro in 
enostavno popravilo knjig v knjižnici, Napredovanja v bibliotekarstvu, Obdelava fotografij - Gimp, 
FastStone Viewer, Oblikovanje tiskovin za knjižnico, PowerPoint 2010, začetna delavnica, Publisher 
2010, začetna delavnica, Strategije iskanja knjižničnega gradiva, Word 2010 I in II, začetna in 
nadaljevalna delavnica, ki so jih izvajali zaposleni v MKL. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci pa 
delavnice Izterjava zamudnin v knjižnici, Oblike motiviranja za branje v vrtcu in družinah, Po korakih 
do uspešne storitve v splošni knjižnici, Povezovanje in vodenje prireditev v knjižnici, Predstavitev 
knjižnih novosti za otroke in Sam svoj lektor. 
 
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 44. ciklu smo se posvetili problematiki 
jezika, predvsem s temami, ki se tičejo knjižnic, njihovih zbirk ter gradiva in dela z uporabniki, k 
sodelovanju pa povabili strokovnjake, ki materijo dobro poznajo. Razdeljen je na informativni in 
izobraževalni del. Teme posameznih strokovnih sred v letu 2016 so bile: 
 
- 20. januar: Jezik in knjižnica 
- 10. februar: Pisana beseda ostane 
- 9. marec: Jezik živi (tudi) s prevajanjem 
- 13. april: Simpozij: "Meje mojega jezika so meje mojega sveta" 
- 11. maj: Strokovna ekskurzija v Belo krajino 
- 14. september: Ustanove in društva za dobro knjigo 
- 26. oktober: Predstavitev 11. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza 
- 9. november: Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016 
- 14. december: Jezična zlata hruška 
 
Devetih sred v letu 2016 se je udeležilo 592 udeležencev, od tega 175 zaposlenih v MKL. V vlogi 
predavateljev je nastopalo 49 strokovnjakov. 
 
Bralnice – izobraževalne delavnice o branju 
Januarja, smo izvedli dve Bralnici – izobraževalni delavnici o branju za vzgojitelje v VVZ-jih, ki 
sodelujejo v projektu Ciciuhec, beremo z malčki, in predavanja Oblike motiviranja za branje v vrtcu in 
družinah za starše otrok, ki prav tako sodelujejo v omenjenem projektu. Ponudbo nadgrajujemo s 
predavanji Predstavitev knjižnih novosti za otroke in Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem 
obdobju, namenjenimi 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 enote, servise in službe MKL. 

- Potekala je redna strokovna izmenjava v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. 
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V letu 2016 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 2016 smo opravili informativni pogovor za pripravo magistrske naloge s študentko Oddelka za 
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. 
 
V sklopu priprav na prehod v sistem Cobiss3/Izposoja, ki je sistemsko in organizacijsko zahteven 
projekt, smo organizirali interna izobraževanja, ki se jih je udeležilo 152 zaposlenih; v območnih 
enotah so kolegi prenašali izkušnje in znanje ter usposabljali ostale zaposlene, ki bodo potrebovali ta 
programski sklop. 
 
Pripravili in izvedli smo program strokovne izmenjave med MKL in Mariborsko knjižnico, ki sta se je 
udeležili dve strokovni delavki Mariborske knjižnice. Izmenjava je trajala pet dni, program pa je bil 
naravnan na strokovne vsebine po željah obeh udeleženk. 
 
Za članico projekta »Kolegice« (Zavod Nefiks) smo v prvi polovici leta 2016 opravljali mentorsko delo z 
namenom podpore pri oblikovanju zaposlitvenega cilja. Seznanjali smo jo s strokovnim delom v 
knjižnici in ji svetovali, kako uspešno stopiti na poklicno pot. 
 
V okviru projekta MOL »Kul služba« smo začeli izvajati mentorstvo za pet udeležencev; usposabljanje 
se nadaljuje v letu 2017. V okviru projekta se je za mentorsko delo usposabljalo  pet zaposlenih. 
 
Priprava programov in koordinacija mentorstva poteka v Služni za razvoj in območnost. 
 
 

5.5 Domoznanska dejavnost 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju domoznanske dejavnosti v letu 2016 
S Službo za razvoj in območnost ter urednico spletne strani smo pripravili vsa besedila, ki so bila še 
potrebna za načrtovani nov spletni razdelek za domoznanske vsebine. Z izdajo publikacij in spletnimi 
objavami smo promovirali in utrjevali brend Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice v virtualnem in 
fizičnem okolju. 
 
Za dopolnitev nove domoznanske spletne strani MKL smo organizirali delovno skupino. Kot obeležitev 
obletnic delovanja sta v letu 2016 Slovanska knjižnica in Knjižnica Bežigrad pripravili vizualno 
zanimivo vsebino o dogajanju in / ali zgodovini knjižnice. Prav tako so vse vodje pripravile vsebine za 
prenovljeno infografiko – zgodovinske mejnike za svoje knjižnice, digitalizirali smo tudi vse jubilejne 
zbornike. Na podlagi razstave v SLK je bila pripravljena večja virtualna razstava.  
 
Skladno z večletno vsebinsko zasnovo domoznanskih zgodb in gradiv v SLK smo izdali dve številki 
petega letnika domoznanske revije »Ljubljana med nostalgijo in sanjami«. Prizadevali si bomo, da bi 
revijo ponudili kupcem tudi na nekaj drugih ustreznih prodajnih in promocijskih mestih izven knjižnic 
MKL.  
 
V zbirki »Kulturna dediščina za družine« smo izdali dve brošuri. S prvo smo izvedli tematsko vključitev 
v obeležitev obletnice ljubljanske Poti ob žici in obenem tudi vključevanje v projekt Mestne občine 
Ljubljana – Zelena prestolnica. S strani organizatorjev ljubljanskega pohoda je bilo izvedeno v maju 
2016 razdeljevanje naše brošure mladim udeležencem pohoda in s tem promocija zbirke KDZD in 
brenda Ljubljanske zgodbe iz SLK. Pripravili smo tudi brošuro za obeležitev 150. obletnice Blaž 
Potočnikove čitalnice in pri tem sodelovali s Knjižnico Šiška. 
  
V večjem številu kakor sicer smo se udeležili posveta Domfest 2016 (Ptuj). 
 
V povečanem obsegu smo pripravili digitalizacijo gradiv iz zbirke SLK: redke zbirke opernih libretov, 
izseljenske liste, opus Von Radicsa ter digitalizacijo vseh jubilejnih zbornikov prej samostojnih  
ljubljanskih knjižnic. 
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Zbiranje spominov v SLK je s projekta prešlo v stalno storitev 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 letu 2016 smo za 
to dejavnost uredili še eno dodatno računalniško mesto z vso potrebno opremo za vnašalca. 
 
Skrbnik oz. vnašalec na Kamro iz SLK je opravil  redne in kvalitetne vnose zaključenih zgodb na 
Kamro in kot virtualne razstave MKL: šest zbirk, osem novic o razstavah; pridobili smo dva nova 
partnerja za vnos na portal Kamra. 
 
Kot nadaljevanje Bibliografije serijskih publikacij, opravljene že v 2014, smo s strani MKL pripravili 
nadaljnje dopolnitve bibliografije za obdobje od 2014-2016 za osrednjeslovensko območje in ga oddali 
NUK. Za pripravo teh podatkov smo komunicirali z vodji ali domoznanci knjižnic naše regije in jih 
povabili, da nekatere od serijskih publikacij prevzamejo v stalno obdelavo člankov iz te publikacije. Tem 
pobudam sta se odzvali Cankarjeva knjižnica Vrhnika, ki je prevzela eno serijsko publikacijo in Knjižnica 
Logatec, ki je prevzela dve. MKL (torej SLK) je v tovrstno obdelavo prevzela 19 naslovov domoznanskih 
serijskih publikacij, predvsem glasila občin. 
 

Kazalnik 2015 2016 
Število vnesenih multimedijskih elementov na portalu 
KAMRA 

340 295 

Število vpogledov na dLib  1.245.512 2.848.401 
Število objavljenih virtualnih domoznanskih razstav v spletnih 
»Ljubljanskih zgodbah iz Slovanske knjižnice« 

3 3 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2015 in 2016: 
Zaradi narave digitalnih zbirk v letu 2016, ki so nekoliko manj obsežne in opremljene z manj 
multimedijskimi elementi, je število vnesenih multimedijskih elementov na portal Kamra nekoliko 
manjše kot v letu 2015. 
Močno se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečalo število vpogledov na dLib.si v gradiva, ki 
jih je objavila MKL. Omenjeno dejstvo potrjuje, da je MKL izvedla digitalizacijo tistih gradiv, ki so za 
širšo javnost tako zanimiva, da se zanje iz leta v letu povečuje interes. Pri pregledu vsebin, ki so bile 
glede na statistike portala dLib.si najpogosteje iskane, lahko trdimo, da med uporabniki portala 
prevladuje predvsem interes za digitalizirano starejšo mladinsko periodiko (revije Angelček, Vrtec in 
Zvonček), občinska glasila in zbornike občin osrednjeslovenskega območja ter Kroniko slovenskih 
mest.  
 
 
Domoznanske dejavnosti v drugih OE: 
 
Knjižnica Bežigrad: 
V novembru smo praznovali 60 let Knjižnice Bežigrad z otvoritvijo razstave, kjer smo se družili sedanji 
in nekoč zaposleni z našimi bralci. 
Literarni večer z Alešem Bergerjem, bežigrajskim avtorjem in promotorjem knjižnice. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca: 
Nova postavitev domoznanske Geološke zbirke mineralov in fosilov  z izbranimi eksponati s 
slovenskega ozemlja v novi Knjižnici Zalog. Zbirko sta strokovno uredila sodelavca Geološkega 
zavoda Slovenije, predstavljena pa je na portalu Kamra. 
Izdelovanje zadvorskih velikonočnih butaric v Knjižnici Zadvor. 
 
Knjižnica Otona Župančiča:  
Literarni sprehodi po Ljubljani (predstavitev literarne in kulturne zgodovine Ljubljane za otroke). 
 
Knjižnica Prežihov Voranc: 
V Knjižnici Frana Levstika smo v sodelovanju z Občino Velike Lašče pripravili dva spominska kulturna 
večera: ob obletnici rojstva Josipa Stritarja Stritarjev večer in ob 180. obletnici rojstva  Frana Levstika 
Levstikov večer.  
V letu 2016 so bile v spletni kviz Robinzonijada v informacijski džungli  vključene tudi nekatere vsebine 
s področja domoznanstva (pripravila Slovanska knjižnica). 
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Knjižnica Šiška: 
Razstava o slovenskem literatu in novinarju Jakobu Alešovcu. 
Knjižnica Šentvid: več prireditev, povezanih s 150. obletnico ustanovitve Blaž Potočnikove čitalnice. 
V okviru projekta Kulturna dediščina za družine smo izvedli delavnico Nove stare otroške igre, kjer so 
otroci spoznavali že skoraj pozabljene otroške igrice, ki so se jih igrali že njihovi dedki in babice. 
 
 

5.6 Projekti 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju projektov 
V letu 2016 smo izpeljali večino načrtovanih projektov. Projekti so bili usmerjeni na nove aktivnosti za 
različne ciljne skupine prebivalcev. V letu 2016 smo testno izvajali tudi nekatere zamisli, ki so glede na 
rezultate služile kot izhodišče za SN 2017-2021. 
 
V letu 2016 izpostavljamo: 
- Priprava SN 2017-2021 
- Posvetovanje MKL Knjižnica, srce mesta: naši potenciali in motivacija 
- Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 
- PoVEZana – cikel srečanj za mlade starše z dojenčki 
- Knjižnica ob vodi 
- Smernice za oblikovanje storitev za starejše 

Od načrtovanih 35 projektov iz Programa dela MKL 2016 smo popolnoma ali deloma izvedli 29 
projektov, dodali smo dva nova projekta: PoVEZana in Prepletimo zimo. V letu 2016 smo tako izpeljali 
skupno 31 projektov.  
 
Razlogi za preložitev ali opustitev projektov v letu 2016: 
1. Plačljiva dostava in prevzem gradiva: izkazalo se je, da 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. Uvedbo projekta načrtujemo v novem 
strateškem obdobju 2017-2021. 

2. Katalog znanj in postopkov za delo z uporabniki v MKL smo prenesli v leto 2017, ker je v letu 2016 
potekalo usklajevanje Kataloga znanj na področju IKT. 

3. Ker je nosilec mednarodnega projekta Mind the Gap, v katerem smo sodelovali kot partnerji, 
spremenil pogoje sodelovanja in partnerje vključene v projekt, smo se odločili, da iz projekta 
izstopimo. 

4. Projekt Premična zbirka Igroteke MKL (Knjižnica dr. France Škerl) smo zaradi drugih prioritet in  
pomanjkanja sredstev premaknili v leto 2017. 

5. Zaradi pomanjkanja parkirnih mest v okolici Knjižnice Prežihov Voranc smo preverili možnost 
uvedbe storitve »Drive in«. Ker po podatkih Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na 
Mestni občini Ljubljana sprememba prometne ureditve parkirišča do sprejetja novega OPPN, ki 
predvideva razširitev Tržaške ceste, ni možna, do nadaljnjega ne bomo nadaljevali z 
načrtovanjem projekta. 

6. Projekt Pravice živali smo zaradi drugih večjih projektov v letu 2016 prenesli v leto 2017. 
 
Na različne razpise smo prijavili 7 projektov: 
- Na razpis JAK za promocijo branja smo uspešno prijavili dva projekta: Priročnik za branje 

kakovostnih mladinskih knjig 2016 in Strokovne srede. 
- Na neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja posebnih 

nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2016. 
- Na razpis MOL za strokovni tisk smo uspešno prijavili domoznansko serijsko publikacijo 

»Ljubljana med nostalgijo in sanjami«. 
- Na razpis NA Cmepius za Evropsko jezikovno priznanje 2016 smo prijavili aktivnosti na področju 

učenja jezikov v MKL in decembra 2016 tudi prejeli priznanje. 
- Za nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2016 smo prijavili 

dva projekta: Vračilo gradiva v drugi knjižnici in Info točka javnih oblasti (neuspešni prijavi). 
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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 petem letniku sta izšli dve številki, ki prinašata prispevke: 

Ljubljanica kot eden glavnih urbanističnih motivov mesta; Saša Šantel in njegovi ekslibrisi; Savsko 
naselje; Žensko delo v mestu. 

- Kulturna dediščina za družine: V letu 2016 smo pripravili dve brošuri: »Pot ob žici« (obeležitev 
jubileja Poti, sodelovanje z društvoma Zeleni prstan in Timing) in »150 obletnica Blaž Potočnikove 
čitalnice« (v sodelovanju s Knjižnico Šentvid). 

- Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016 »Od gnezd do zvezd«, ki prinaša produkcijo 
mladinskih knjig za leto 2015. 

MKL je bila v letu 2016 za nekaj svojih projektov tudi nagrajena (poglavje 5.11 Nagrade in priznanja). 
 
 

Kazalnik 2015 2016 
Število obiskov na prebivalca 6,7 7,0 
Število krajevnih knjižnic, ki jih obišče povprečni uporabnik 1,7 1,7 
Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 78.203 78.239 
Število ur izobraževanj za uporabnike 2.708.5 2.468,0 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2015 in 2016: 
Spremljanje uporabljenih kazalnikov v letih 2015 in 2016 kaže stabilno uporabo in obisk knjižnic v 
mreži MKL. Obisk prireditev in izobraževanj se povečuje tudi v letu 2016, kar kaže na veliko potrebo 
prebivalcev Ljubljane in okolice po obiskovanju prireditev in izobraževanj (kljub manjšemu številu ur), 
ki so namenjena znanjem za vsakdanje življenje in so za končne uporabnike brezplačna. 
 
 
Projekti za poenotenje delovanja MKL 
 
1. Povsod v mestu: Strateški načrt MKL 2017-2021 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2016 je MKL oblikovala SN 2017-2021, prvič za obdobje petih let (ZUJIK, člen 35 ). Pri 
oblikovanju SN smo izhajali iz nacionalnih in lokalnih strategij in dokumentov. Za oblikovanje osmih 
strateških področij (Mesto, bere, gleda in posluša; Knjižnica za vse; Knjižnica na daljavo; Spomin 
mesta; Vidna knjižnica; Aktivna knjižnica; »Knjižnica plus«) in ciljev (20) smo izdelali podporne 
dokumente: Poročilo o izvajanju SN 2013-2016; Raziskava zunanjega okolja; Pregled dejavnikov v 
zunanjem okolju, ki bodo vplivali na delovanje MKL v strateškem obdobju 2017-2021; Segmentiranje 
na osnovi uporabe knjižničnih storitev; SWOT (4P) analiza elementov, ki vplivajo na delovanje MKL. 
Za SN je sta bila oblikovana nova struktura dokumenta in komunikacijski načrt za njegovo pripravo. 
Strateška področja s cilji je oblikovala DS s sodelovanjem sodelavcev (60). V poletnih mesecih je bil 
osnutek SN v javni razpravi med zaposlenimi MKL. Decembra je bil dopolnjeni osnutek poslan v 
proceduro na MOL / Oddelek za kulturo (sledi obravnava na Odboru za kulturo MOL in na Mestnem 
svetu ter na Svetu MKL). 
Doseženi cilji: 
Strateški cilji so oblikovani na osnovi petih funkcij knjižnice: neformalno srečevanje in druženje, 
izposoja gradiva in posredovanje informacij (o gradivu in iz gradiva; o lokalni skupnosti; informacije 
javnih oblasti), dostop do izobraževanja (tečaji, predavanja, samostojno učenje), dostop do kulturnih 
vsebin (še posebej lokalne dediščine) in možnost izražanja lastne ustvarjalnosti. 
 
2. »Knjižnica, srce mesta: naši potenciali in motivacija« 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Strokovno enodnevno posvetovanje, ki ga bienalno izvajamo v MKL, smo poimenovali »naši potenciali 
in motivacija«. S posvetom, na katerem je sodelovalo osem referentov, smo želeli odpreti razpravo o 
znanju, organizaciji in selekciji ter karieri kadrov v slovenskih splošnih knjižnicah kot multifunkcionalnih 
ustanovah. Projekt, ki ga je vodila širša delovna skupina MKL, je obsegal oblikovanje vsebine 
posvetovanja in načrtovanje izvedbe, pridobitev referentov ter pripravo tiskovin za posvetovanja 
(zbornik in druga promocijska gradiva). V lastni režiji smo posneli tudi krajši video prispevek s primeri 
različnih karier v slovenskih knjižnicah in ga predvajali na posvetu. Dogodek je potekal 25. maja v 
prostorih MKL, na Kersnikovi 2, ki sta se ga udeležila 102 udeleženca. Prispevke in video predstavitev 
smo objavili na spletni strani MKL v rubriki Zgodilo se je, ter na You Tube MKL. 
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Doseženi cilji:  
Odprli smo razpravo o knjižnici kot večfunkcijski ustanovi, ki potrebuje široko paleto različnih znanj in 
delovnih mest; evalvacija posveta prinaša visoke ocene, ki kažejo vsesplošno zadovoljstvo s 
posvetom (povprečna ocena zadovoljstva 4,88).  
 
3. Spletna stran knjižnice kot osrednja informacijska točka 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2016 smo redno objavljali vsebine na spletni strani in skrbeli za njeno ažurnost. Redno smo 
pripravljali in objavljali tudi vsebine za objavo na družbenih omrežjih, od tega na Facebooku 
povprečno 32 objav na mesec, na Twitterju 45 objav na mesec, na Pinterest 12 objav na mesec, na 
YouTubu 6 objav na mesec ter od aprila 2016 na novem MKL družbenem omrežju Instagram 14 objav 
na mesec.  
Na spletni strani smo poleg vzdrževanja in posodabljanja spletne strani skrbeli tudi za nadgradnjo in 
korekcijo spletnih aplikacij. Posodobili smo Joomlo, platformo, na kateri deluje spletna stran. 
Najnovejša pridobitev v letu 2016 je možnost naročanja na newsletter za priporočeno gradivo, ki si ga 
uporabnik prilagodi lastnim željam. Za domoznansko podstran »Ljubljanske zgodbe« smo določili 
strukturo in pripravili vsebine za objavo v letu 2017. 
Za vse, ki se dogodkov v naših knjižnicah niso mogli udeležiti, smo posneli večje število izbranih 
prireditev in jih objavili na YouTube profilu MKL ter na spletni strani. V letu 2016 smo posneli, pripravili 
in objavili 74 posnetkov (v letu 2015: 56). 
Doseženi cilji:  
Stalna nadgradnja in vzdrževanje spletne strani ter družbenih omrežij; promocija knjižnice, njenih 
storitev in gradiva; informiranje uporabnikov; promocija priporočenega gradiva knjižnice. 
 
4. Tuja domačnost 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Glede na aktualnost begunske problematike v državah EU smo projekt razširili na druge narode in 
družbene skupine ter začeli sodelovati z društvi, kot je Zavod Apis, ter ustanovami, kot so FDV, FF, 
Urad varuha človekovih pravic. Pripravili smo strokovna predavanja, pogovorne večere. V sodelovanju 
s Slovensko filantropijo in Azilnim domom Vič smo se dogovorili za obisk azilantov v  knjižnicah v 
spremstvu prostovoljcev (tudi za mladoletnike, ki so v Sloveniji brez staršev) in jim predstavili 
delovanje naših knjižnic in možnosti brezplačne uporabe našega gradiva in interneta. Pripravil smo 
izobraževalne delavnice, pogovorna srečanja za tujce ter tudi razstave (THL, KPV, KŠ). Skupaj smo v 
okviru tega projekta pripravili 32 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, namenjena tujcem v 
Sloveniji; pridobljeno tujejezično gradivo z donacijami. 
 
5. KOMPAS 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt KOMPAS, ki smo ga v letu 2016 preoblikovali v redni program MKL, poteka po začrtanem 
programu. Bazo COBISS smo vse leto polnili z vsebino, ki je potrebna za strokovno delo Pionirske in 
izdelavo Priročnika na način, ki smo ga skupaj s SPOK pripravili za sistem COBISS. 
Doseženi cilji: 
Testni poizkusi v letu 2016 so bili zadovoljivi, realna učinkovitost delovanja vseh dopolnil pa se bo 
izkazala pri izdelavi Priročnika v letu 2017. 
 
6. Študij uporabniške izkušnje v knjižnici 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt s področja študij uporabnikov (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 2016 
osredotočil na analizo prireditev za odrasle v MKL, intervjuje s prireditveniki (organizatorji prireditev v 
MKL) in obiskovalci prireditev, ki so jih izvedli kolegi z Oddelka ter opredelitev person (tipičnih 
obiskovalcev prireditev). Pripravili smo anketni vprašalnik za udeležence prireditev.  Anketo so izvajali 
študenti bibliotekarstva v seminarju dr. Tanje Merčun Kariž, člani DS iz MKL in prireditveniki MKL v 
mesecu novembru 2016, ko je po tradiciji največ prireditev v knjižnici. Anketa se je izvajala na 57 
prireditvah za odrasle, kjer je bilo 1.257 udeležencev, izpolnjene ankete smo dobili od 779 
udeležencev. Rezultati ankete bodo predstavljeni na predstavitvi dobrih praks April v MKL 2017. 
Doseženi cilji: 
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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 MKL v letu 2017. 
 
7. Ljubljana – zelena prestolnica  
Poročilo o izvajanju projekta 
Zelena prestolnica Evrope je pobuda EU komisije, naziv vsako leto prejme mesto z visokimi okoljskimi 
standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. Mesto, 
zavodi, društva in izobraževalne inštitucije so pri svojem delu in svojih dejavnostih dali poseben 
poudarek temu nazivu, ki ga je v letu 2016 nosila Ljubljana.  
V Mestni knjižnici Ljubljana smo pripravili 147 dogodkov za vse ciljne in starostne skupine, ki se jih je 
udeležilo 3.180 obiskovalcev. Dogodki so obravnavali ekološke teme s področja celostnega razvoja, 
arhitekture, urbanizma, socioloških aspektov bivanja v urbanem okolju, zdrave prehrane, varstva 
okolja, zdravega in aktivnega načina življenja, energetske učinkovitosti, ravnanja z odpadki, ipd. Pri 
snovanju programa smo želeli spodbuditi zavedanje o pomembnosti varovanja okolja in trajnostnega 
razvoja mesta Ljubljane. 
Doseženi cilji: 
Boljša ozaveščenost o pomembnosti varovanja okolja in trajnostnega razvoja mesta Ljubljane; 
povečan obisk dogodkov; večje zanimanje za naravoslovna področja. 
 
Posebna priloga poročila: Ljubljana – zelena prestolnica (dogodki v Mestni knjižnici Ljubljana) 
 
 
Projekti za otroke: 
 
8. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MEGA kviz strokovno pripravlja in organizira MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo 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. V šolskem letu 2016/2017 smo se posvetili naši naravni dediščini, 
slovenskemu morju (Naše malo veliko morje). Kviz je dostopen na spletni strani www.megakviz.si. 
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2015/2016 je potekal deseti cikel, s katerim smo zbrali 15.459 rešitev. Za enajsti cikel, 
ki poteka v šolskem letu 2016/2017, smo do 31.12. 2016 prejeli okrog 1.500 rešitev. 
 
9. Kobacajčki 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Nadaljevali smo z aktivnostmi za najmlajše (igralne urice in 10-minutne lutkovne predstave). Razvili 
smo ponudbo Moja prva knjižnica – tematski kovčki na kolesih, ki poleg promocijskega gradiva in 
didaktične igrače vsebujejo gradivo za otroke in strokovno literaturo za starše ter služijo kot pomoč pri 
bralnem opismenjevanju najmlajših. Del gradiva je tudi revija Cicido, ki jo otroci lahko zadržijo zase 
(daruje jih Založba Mladinska knjiga). V prihodnjem letu želimo ponudbo razširiti tudi na ostale 
knjižnice mreže MKL. 
Doseženi cilji:  
Povečan vpis predšolskih otrok v knjižnico; pomoč staršem pri bralnem opismenjevanju otrok 0–3; 
spoznavanje literature skozi igro; razvijanje ročnih spretnosti; razvijanje koncepta knjižnice za družine; 
promocija dogodkov MKL. 
 
10. Ciciuhec 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V projektu spodbujanja družinskega branja je sodelovalo 6.779 otrok od dveh do šestega leta iz 367 
vrtčevskih skupin (v letu 2015: 6.240 otrok iz 311 vrtčevskih skupin), knjižnico je obiskalo 240 skupin 
(v letu 2015: 245). Mestna občina Ljubljana nam je podarila 255 knjig za obdarovanje vrtčevskih 
skupin, 90 knjig pa so nam podarile KUD Sodobnost International, Mladinska knjiga Založba d.d. in 
Založba Morfem.  
Sodelovali smo pri izvedbi 27 zaključnih prireditev za 54 skupin, na katerih smo pripovedovali 
pravljice, ustvarjali, otroci so recitirali pesmi, uprizorili predstavo, igrali na glasbila ali peli, otrokom smo 
podelili pohvale in medalje iz kartona (v želji po varovanju okolja smo pohvale natisnili na certificiran 
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brezlesni papir). Mentorjem v vrtcih smo izdali potrdila o izvajanju aktivnosti pri projektu v tekočem 
šolskem letu – teh je bilo 773 (od tega je bilo 145 potrdil za udeležence osem izobraževalnih delavnic, 
ki smo jih organizirali in izvedli v vrtcih in knjižnicah). Pripravili smo Priporočilni seznam otroških knjig, 
ki ga je prejel vsak sodelujoči otrok.  
Z namenom spodbujanja družin z otroki 0–6 let k obiskovanju knjižnic, smo vzporedno s projektom 
Ciciuhec, beremo z malčki v šolskem letu 2015/16 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. 
Doseženi cilji:  
Promocija branja med najmlajšimi; spodbujanje družinskega branja in koncepta knjižnice za družine; 
prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju; bogatenje knjižnih kotičkov v vrtčevskih igralnicah; širjenje 
dobre knjige za otroke; spodbujanje branja lokalnih avtorjev, večji obisk spletne strani MKL; povečana 
izposoja knjig; aktivno sodelovanje z vzgojno-varstvenimi zavodi v Ljubljani. 
 
11. Poletavci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Šesto leto izvedbe projekta nam je za počitniško branje uspelo navdušiti 728 Poletavcev med sedmim 
in dvanajstim letom, 21 izmed njih iz tujine (BIH, Berlin, OŠ Proseco/Italija). Skupaj s slovenskimi 
splošnimi knjižnicami (Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Dol 
pri Ljubljani, Knjižnica Logatec, Knjižnica Litija, Knjižnica Medvode, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, 
Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Knjižnica Šentjur), ki so aktivno sodelovale v našem projektu, smo 
Poletavcem podelili 1.571 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 seznamom na domači spletni strani.  
Projekt smo zaključili s prireditvijo v Parku slovenske reformacije, kjer smo razdelili različne nagrade – 
darove donatorjev, ki se jo je udeležilo preko 450 otrok in staršev. 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; izposoja otroških in mladinskih knjig tudi v 
poletnih mesecih; aktivno sodelovanje s splošnimi knjižnicami in drugimi javnimi zavodi; pridobitev 
donatorjev; večji obisk spletne strani MKL. 
 
 
Projekti za mladostnike: 
 
12. 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 96 
NajPoletavcev (v letu 2015: 67), ki so med poletnimi počitnicami prebrali tri knjige, na spletni strani 
MKL oddali seznam prebranih knjig ter obrazložili, kateri knjižni junak 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:  
Mladi bralci obiskujejo knjižnice tudi v poletnem času; mnenja mladih o prebranih knjigah; izposoja 
mladinskih knjig tudi v poletnih mesecih; pridobitev donatorjev; večji obisk spletne strani MKL. 
 
13. metaFORA – IZZA ZRCALA: natečaj za najboljšo kratko zgodbo 
Poročilo o izvajanju projekta: 
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. Knjižnica jim pri tem nudi spodbudo ter skrbi za popularizacijo pisanja in branja.  
metaFORA je natečaj za najboljšo kratko zgodbo, ki smo ga jeseni 2016 razpisali v sodelovanju s 
Knjižnicami grada Zagreba. Z natečajem smo pričeli 15. novembra 2016 in bo potekal do 15. marca 
2017. Namenjen je mladim, med 15 in 25 letom. Natečaj smo razpisali z željo po pridobitvi kratkih 
zgodb z elementi fantastike. Najboljše tri zgodbe bodo nagrajene. 
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Doseženi cilji:  
Spodbujanje mladih k branju, kreativnosti in ustvarjanju; pomoč in spodbujanje pri uveljavljanju mladih 
avtorjev. 
 
14. 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 in informira otroke o bogatih referenčnih bazah, ki jih ustvarjamo 
slovenske knjižnice in so zbrane in dostopne na spletni strani MKL. V drugi sezoni kviza smo pripravili 
devet vprašalnikov. Večina se je tematsko navezovala na želje otrok, ki so jih posredovali delovni 
skupini za pripravo kviza, dva sklopa vprašanj pa sta vključevala vprašanja s področja projektov MKL 
(Zelena prestolnica, Ljubljana v bodeči žici). Kviz so reševali 103 reševalci, kar je 11 več kot prvo 
sezono. Med reševalci je bilo več deklic (56) kot fantov (47). Največ reševalcev (27) je bilo starih 13 
let, sledili so deset- in enajstletniki (po 19), najmanj pa je bilo petnajstletnikov (3). Oddano je bilo 383 
rešenih vprašalnikov (lani 218), največ kvizov je bilo rešenih junija (97). Za zaključek sezone smo 
reševalcem omogočili udeležbo na delavnici varne uporabe interneta z naslovom »Si faca, znaš 
pametno in odgovorno uporabljati mobilni telefon« v izvedbi zavoda Safe.si.  
Doseženi cilji: 
Število sodelujočih se je v primerjavi z letom prej povečalo; uspešno smo izvedli zaključno prireditev; 
ohranili smo nekaj donatorjev.   
 
15. Svet mladih  
Poročilo o izvajanju projekta: 
S projektom smo želeli v KJM narediti prve korake k spremembi pogleda na knjižnico kot zgolj 
izposojevališče in vzpostaviti knjižnični prostor kot možnost za predstavitev dejavnosti mladih, pa tudi 
oblikovati ponudbo predavanj, delavnic in drugih dogodkov na teme, ki mlade v starosti 15 – 20 let 
najbolj zanimajo. Ta ciljna skupina namreč redkeje kot druge obiskuje knjižnico. V Knjižnici Fužine 
smo zato v sodelovanju z Borzo dela pripravili štiri delavnice na temo iskanja počitniškega ali 
študentskega dela ter prve zaposlitve. Izvedena je bila delavnica o negi kože in osnovah ličenja, 
predavanje o vzgoji za dober karakter, mladi pa so se pomerili tudi v reševanju kviza v t.i. »Sobi 
pobega« (»Escape room«). V Knjižnici Polje so se o moralnih vrednotah mladih pogovarjali na 
srečanju bralne skupine. V Knjižnici Zalog smo imeli predavanji o nenasilni komunikaciji  ter o družini, 
mladih in drogah, pri tem smo sodelovali z Društvom Up in Zavodom Mladi zmaji. Skupno se je osmih 
dogodkov udeležilo 77 obiskovalcev. 
Povabilu, da se v knjižnici predstavijo s svojo dejavnostjo, se je odzvalo devet posameznikov in devet 
skupin (5x zadnji razredi OŠ Zadobrova in Zalog, likovni krožek OŠ Zalog, skupina deklet iz Zadvora, 
mladi s posebnimi potrebami iz CUDV Draga v Jaršah, mladi iz projekta Skala na Fužinah). Tako je 
bilo pripravljenih skupno kar 17 razstav, ki so jih pripravili mladi. Zanje so po želji prejeli potrdila 
knjižnice o izvedbi kot referenco in spodbudo za svojo nadaljnjo aktivnost.  
Doseženi cilji:  
Prepoznavnost knjižnice kot prostora za različne aktivnosti, še posebej dejavnosti prek razstav (že 
nekaj rezerviranih terminov za razstave tudi v letu 2017). 
 
 
Projekti za družine: 
 
16. Eko teden: tretji teden v mesecu (Knjižnica Šentvid – zelena knjižnica) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Nadaljevali smo z načrtovanjem in organiziranjem projekta za družine Knjižnica Šentvid – zelena 
knjižnica: v Knjižnici Šentvid smo v letu 2016 organizirali sedem Eko tednov (sedem eko delavnic za 
otroke, sedem strokovnih predavanj za odrasle in sedem eko pravljic za otroke). Pripravili smo 
promocijsko gradivo, obveščali uporabnike, sodelovali z avtorji in s Četrtno skupnostjo Šentvid ter 
pripravljali poročila in obvestila za spletno stran MKL. Vsi dogodki so bili zelo dobro obiskani. Projekt 
se je vsebinsko navezoval tudi  na prireditve MKL v okviru Ljubljana - zelena prestolnica Evrope 2016. 
Doseženi cilji: 
Eko teden je projekt za družine, s katerim z različnimi ekološkimi temami ozaveščamo družine 
(predavanja za odrasle na temo okolja in narave; delavnice za otroke, na katerih otroci izdelujejo 
predmete iz naravnih ali recikliranih materialov; ure pravljic, na katerih z našo literaturo v knjižnici in 
praktičnimi aktivnostmi ozaveščamo starše in otroke o skrbi za naše okolje).  
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17. PoVEZana – cikel srečanj za mlade starše z dojenčki 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Cikel smo namenili novi ciljni skupini, staršem za najmlajšimi otroki (0-1 leto). V Knjižnici Bežigrad smo 
pripravili sklop osmih predavanj, namenjen 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 bomo izvajali od oktobra 2016 do 
februarja 2017. 
Doseženi cilji: 
Dosegli smo novo ciljno skupino, ki do projekta knjižnice ni prepoznala kot možnega prostora za prosti 
čas; promovirali smo strokovno gradivo za starše; knjižnica je nudila podporo mladim staršem pri 
vzpostavljanju povezanih in uglajenih odnosov v družini. 
 
18. Prepletimo zimo 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V oktobru 2016 smo pričeli s projektom Prepletimo zimo, s katerim želimo povezati bralce in 
zaposlene v okviru spominske zbirke Kristine Brenkove v Knjižnici Bežigrad. Skupaj pletemo in 
kvačkamo babičine kvadratke, iz katerih bomo naredili odejo. Pripravili smo več delavnic pletenja in 
kvačkanja. Projekt se bo zaključil marca 2017 z dvema pripovedovalskima večeroma, enim za otroke 
in drugim za odrasle. Projekt smo zastavili medgeneracijsko: povabili smo osnovnošolce in 
srednješolce, četrtkovih delavnic se udeležujejo tudi starši ter starejši, družine (starejše udeleženke so 
poučevale mlajše, pritegnili smo cele družine - kvačkali so otroci in starši). V aktivnost so se vključili 
tudi zaposleni. 
Doseženi cilji: 
Knjižnico smo predstavili kot prostor druženja in ustvarjanja; spodbujali smo medgeneracijsko 
sodelovanje; predstavili smo povezovalno vlogo knjižničarja; promovirali smo dela pisateljice Kristine 
Brenkove. 
 
19. Knjižnica ob vodi 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt smo oblikovali in izvedli v letu, ko je Mestna občina Ljubljana obeleževala naziv Ljubljana - 
zelena prestolnica Evrope 2016. V poletnih mesecih od junija do septembra smo obiskovalcem dveh 
ljubljanskih kopališč Kolezija in Kodeljevo, ki delujeta v sklopu zavoda Šport Ljubljana, omogočili 
branje knjig in revij ob bazenu. Na voljo je bilo približno zbirka 400 enot gradiva na dveh knjižnih 
vozičkih, ki smo jo skrbno izbrali med darovi in izločenim gradivom iz knjižnične zbirke MKL, in jo 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 bazena, knjižni vozički so bili na določenem 
in označenem mestu. Obiskovalci so bili nad knjižnico ob bazenu navdušeni, prav tako smo bili 
zadovoljni s sodelovanjem osebja na obeh kopališčih, ki je bdelo nad knjižnima vozičkoma in 
gradivom. 
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 opozarjali potencialne uporabnike knjižnic 
na pomembnost branja, obiskovanje knjižnic ter možnosti uporabe različnih storitev MKL. 
 
20. Knjižnica na vrtu (Knjižnica Glinškova ploščad) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt, načrtovan s okviru naziva Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016 smo izvedli le delno. V 
juliju in avgustu so bili tako uporabniki v času popoldanske odprtosti knjižnice od 15.00 do 19.00 in ob 
torkih dopoldne od 11.00 do 15.00 vabljeni k prebiranju, izbiranju knjig iz Mini bukvarne in igranju z 
igrami in igračami iz knjižnice. V ta namen smo na vrtu v senco dreves postavili mizico, štiri zložljive 
stole in stojalo za darovane knjige ter na trato namestili odejo, igre in igrače. Obiskovalci so si lahko 
ogledali tudi spomladi postavljeni panj za žuželke. Projekt bomo nadaljevali v letu 2017, ko bomo vrt 
uredili in projekt nadgradili z dejavnostmi za uporabnike. 
Doseženi cilji: 
Vrt smo aktivirali za uporabo in uporabniki so novost hitro sprejeli; vrt postaja prostor za druženje v 
poletnih mesecih, v knjižnico vstopajo tudi mimoidoči. 
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21. Popoldan s knjižnico 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Izvedli smo pet enodnevnih promocijskih dogodkov v vseh knjižnicah mreže KB (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. Pri organizaciji popoldnevov smo se aktivno povezali s Četrtnimi 
skupnostmi, ustanovami, društvi in posamezniki iz lokalnega okolja. Projekt bomo še nadgrajevali v 
letu 2017. 
Doseženi cilji:  
Ob pripravah vseh prireditev smo navezali nove stike v lokalne okolju in povezali deležnike; 
promovirali smo knjižnico in njene dejavnosti;  postali smo bolj prepoznavni v lokalnem okolju. 
 
22. FILMOBUS: Roald Dahl 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Konec avgusta smo s projektom Filmobus v potujoči knjižnici proslavili 100. obletnico rojstva 
britanskega pisatelja, pesnika in scenarista Roalda Dahla. Na Trgu slovenske reformacije v centru 
Ljubljane smo predstavili bibliobus oziroma potujočo knjižnico. V sodelovanju s Kinodvorom smo 
predvajali dva mladinska filma. Pogovarjali smo se o mladinskem pisatelju Roaldu Dahlu, 
pripovedovali smo njegove pravljice (Čudoviti lisjak, Čarobni prst), na koncu pa smo izvedli ustvarjalni 
delavnici, ki sta bili tematsko povezani z Dahlovim jubilejem. Poskrbeli smo tudi za izmenjavo igrač 
med otroki, nekaj smo jih tudi sami podarili.  
Doseženi cilji:  
Predstavitev in promocija potujoče knjižnice; predstavitev znanega mladinskega pisatelja Roalda 
Dahla; promocija celotne mreže knjižnic MKL.  
 
 
Projekti za odrasle: 
 
23. Mesto bere 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mesto bere je projekt na področju spodbujanja bralne kulture za odrasle, ki se izvaja v mreži knjižnic 
MKL. Delovna skupina na rednih delovnih sestankih pripravi izhodišča za izvajanje projekta, projekt pa 
vodimo v SDU v sodelovanju s kolegi iz posameznih strokovnih služb. V ospredju programa v peti 
sezoni bralnega projekta je bila sodobna severnoameriška literatura, knjige avtorjev in avtoric 
Združenih držav Amerike in Kanade, objavljene po letu 1950. Na seznam knjig smo uvrstili 60 izbranih 
knjižnih naslovov. Projekt smo začeli 3. decembra 2015, trajal je do 3. maja 2016 in ga zaključili ob 
dnevu MKL, junija na Stritarjevi ulici v Ljubljani. Število sodelujočih bralcev se je tudi v petem letu 
povečalo – v projektu je sodelovalo 274 bralcev, uspešno jih je branje zaključilo 263. Bralci so si knjige 
iz seznama v času trajanja projekta izposodili ali podaljšali skoraj 10.000 krat, kar je štirikrat več kot 
znaša povprečna izposoja istega gradiva. Kar četrtina med sodelujočimi je prebrala več kot 
predpisanih pet knjig s seznama. Tudi v tej sezoni smo zaznali spodbuden trend spletnih prijav. Ob 
bok programu smo organizirali multimedijska predavanja o literaturi, uvrščeni na seznam. Dan MKL in 
zaključno prireditev projekta Mesto bere ... severnoameriške romane smo z osveženim konceptom 
pripravili v petek, 10. junija 2016. Sodelujoči bralci so se z izpolnjenimi bralnimi seznami potegovali za 
glavno nagrado, vikend paket za dva v Bohinj Park hotelu. Partnerja pri projektu sta Mladinska knjiga 
in Knjigarna Konzorcij. 
Doseženi cilji: 
Promocija kakovostnega branja; cikel bralnih projektov trajnega značaja; povečanje izposoje 
kakovostnega gradiva in aktualizacija posameznih literatur in književnosti. 
 
24. Pomlad s knjigo 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V obdobju od druge polovice meseca marca do konca meseca 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 pripravili raznovrstne dogodke, ki prispevajo k promociji bralne kulture. 
Dogodke smo navezali tudi na projekt Mesto bere, ki se prav tako posveča promociji bralne kulture. 
Skupaj smo pripravili več kot 70 dogodkov. S slednjimi smo skušali vzbuditi zanimanje za knjigo in 
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bralno kulturo na čim bolj neformalne načine. Za celoten program dogodkov projekta Pomlad s knjigo 
je bila v e-obliki izdana obširna programska brošura. Noč knjige smo 22. aprila obeležili z našim 
osrednjim dogodkom na Prešernovem trgu v centru Ljubljane. 
Doseženi cilji:  
Promocija knjige in bralne kulture; promocija gradiva MKL. 
 
25. 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 in Kitajsko. V letu 2016 pa smo v sodelovanju z Veleposlaništvom republike 
Francije predstavili bogat teden francoske kulture. V tedenskem ciklusu dogodkov smo predstavili 
vrsto zanimivih literarnih dogodkov in strokovnih predavanj, tematskih in knjižnih razstav, jezikovni 
tečaj in tudi različne dogodke za otroke. V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Francije, ki nam je 
omogočilo brezplačne filmske projekcije smo predstavili bogat filmski program igranih, dokumentarnih 
in filmov za otroke. Predstavljeno je bilo 22 filmskih projekcij. Še posebej smo izpostavili literarne 
dogodke ter na knjižnih razstavah predstavili francoske avtorje ter promovirali strokovno literaturo in 
neknjižno gradivo o Franciji, ki ga imamo v svojih zbirkah. Skupaj je bilo izvedenih 50 raznovrstnih 
dogodkov. Pri organizaciji dogodkov smo sodelovali zlasti s  Filozofsko fakulteto, oddelkom za 
romanske jezike, Francoskim inštitutom v Sloveniji ter Ministrstvom za kulturo Francije. Na 
otvoritvenem dogodku smo pripravili tudi zanimiv literarno-glasbeni dogodek. Izdana je bila 
programska brošura.   
Doseženi cilji:  
Obširna in bogata predstavitev kulture Francije; kulturno zbliževanje, sodelovanje, premagovanje 
kulturnih, rasnih razlik in predsodkov; promocija gradiva. 
 
26. LinkINjob: job-hunting with the help of librarians 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MKL je kot koordinator uspešno prijavila dvoletni projekt LinkINJob: job-hunting with the help of 
librarians v program Erasmus+, KA2: strateška partnerstva. V projektu je sodelovalo še šest partnerjev 
(pet splošnih knjižnic in ena izobraževalna ustanova): Regionalna narodna biblioteka “Petko Rachev 
Slaveikov”, Veliko Tarnovo (Bolgarija), Monaghan County Library Service, Clones (Irska), Biblioteca 
Judeţeană „George Bariţiu”, Braşov (Romunija), Volkshochschule Linz, Linz (Avstrija), Vantaan 
Kaupunki, Vantaa (Finska) in Kauno Apskrities viesoji Biblioteka, Kaunas (Litva). V letu 2016 je projekt 
vstopil v zaključno fazo (do 31.08.2016): partnerji smo izvedli 32 izobraževanj za ciljno skupino 
brezposelnih (350 udeležencev). Glavni intelektualni rezultat projekta je e-Priročnik s petimi poglavji 
(99 strani), ki je bil preveden v vse nacionalne jezike projektnih partnerjev. Slovenska verzija je 
objavljena na spletni strani MKL: http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja. Partnerji smo 
širši strokovni javnosti (knjižnice, izobraževanje odraslih, ustanove, ki delajo z brezposelnimi) 
predstavili rezultate projekta na valorizacijskih srečanjih (143 udeležencev). MKL je valorizacijsko 
srečanje izvedla v okviru praznovanja 20. obletnice Borze dela maja 2016. Partnerji smo celotno 
projektno obdobje promovirali rezultate projekta prek projektne spletne strani (6.358 posameznih 
obiskovalcev in 21.451 obiskov): http://www.linkinjob.eu/. Zaključno poročilo projekta, ki ga je 
koordinator pripravil za NA (Cmepius) je bilo potrjeno in visoko ocenjeno (88 od 100 možnih točk). 
Doseženi cilji:  
Oblikovana sta bila E-priročnika z izobraževalnimi vsebinami za brezposelne in modul izobraževanja 
za knjižničarje, ki bodo delali z brezposelnimi; vzpostavili smo partnerstvo kot način za dosego 
inovativnih rezultatov; MKL je kot koordinator projekta pridobila nova znanja in spretnosti pri 
upravljanju projektov. 
 
27. Razvoj Ljubljane 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt vsebinsko sledi gradivom, ki jih v Slovanski knjižnici pripravimo za fizične razstave. Projekt želi 
skozi daljše obdobje oblikovati nabor digitalnih zbirk, ki prikazujejo razvoj Ljubljane po posameznih 
območjih, razvoj njenih izstopajočih, unikatnih mestnih točk in posebnih lokacij, ki jo razlikujejo od 
drugih mest. V letu 2016 smo na portalu Kamra v okviru projekta »Razvoj Ljubljane« objavili digitalno 
zbirko Pot ob Žici, v okviru katere smo raziskovali potek razvoja tega posebnega območja Ljubljane. 
Za pomoč pri pridobivanju slikovnega gradiva smo se obrnili tudi na druge javne zavode, predvsem na 
društvo Zeleni prstan. Zbirko smo promovirali na družbenih omrežjih MKL in Kamre. 
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Doseženi cilji: 
Predstavitev poteka razvoja posameznih ljubljanskih območij; sodelovanje z drugimi deležniki. 
 
28. 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 
2016 smo na portalu Kamra v okviru projekta »Znameniti ljubljanski župani« objavili štiri digitalne 
zbirke: 
- Mihael Ambrož (1808-1864), ljubljanski župan 
- Ljubljanski župan Peter Grasselli (1841-1933) 
- Dominik Dinko Puc (1879-1945), ljubljanski župan 
- Anton Laschan, vitez Barjanski, zadnji nemški župan Ljubljane 
Vse štiri zbirke smo promovirali na družbenih omrežjih MKL in Kamre. Zbirke so na Kamri zelo solidno 
obiskane. 
Doseženi cilji: 
Promocija ljubljanske zgodovine; sodelovanje z drugimi deležniki na področju kulture. 
 
29. Digitalizacija gradiva »Korpus opernih libretov« 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V MKL že vrsto let izvajamo projekte digitalizacije gradiv iz lastnih fondov, ki predstavljajo lokalno, 
regionalno in nacionalno pomembne vsebine. Sredstva za tehnično izvedbo projektov digitalizacije 
zagotavljamo bodisi iz namenskih sredstev Ministrstva za kulturo, bodisi iz lastnih sredstev. V letu 
2016 smo uspeli sredstva za izvedbo projektov digitalizacije zagotoviti iz ministrskih sredstev. 
Libreti so del zbirke redkih knjig Slovanske knjižnice, večinoma predstavljajo edini dostopen izvod v 
Sloveniji. Vsi razen enega so bili izdani v Ljubljani, večinoma v italijanščini in nemščini, verjetno za 
potrebe repertoarjev takratnih ljubljanskih gledališč oz. opernih predstav in s tem predstavljajo redek in 
dragocen vpogled v umetniško dejavnost Ljubljane koncem 18. in v prvi polovici 19. stol. Po teh delih 
vlada precejšnje povpraševanje strokovne javnosti, zato smo menili, da bi bila digitalizacija smiselna. 
Za vse gradivo smo v sodelovanju s strokovno službo pri NUK v skladu s strokovnimi smernicami 
pripravili tehnično dokumentacijo za potrebe izvedbe digitalizacije z zunanjim izvajalcem. Po predaji 
testnih skenov in potrditvi njihove ustreznosti so gradivo v celoti digitalizirali, po končnem 
kakovostnem pregledu digitalnih kopij in potrditvi ustreznosti izvedbe tehničnega postopka 
digitalizacije pa je bilo gradivo tudi 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 640 strani gradiva formata A5 v italijanščini in 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 in tako dopolnili 
zbirko vsebin, ki se navezujejo na zgodovino ljubljanskega območja in širše krajine. 
 
 
Projekti za starejše: 
 
30. Smernice za oblikovanje storitev za starejše 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V novem strateškem obdobju so poleg mladih v MKL izpostavljeni starejši kot druga prioritetna ciljna 
skupina uporabnikov knjižnice. Novembra 2016 je bila predstavljena končna verzija dokumenta, ki 
vsebuje dve ključni poglavji: organizacijska izhodišča (Vključevanje storitev za starejše v program dela 
knjižnice in v proračun; Zagotavljanje fizičnega dostopa do knjižnične stavbe, gradiva in storitev; 
Vzpostavitev odgovornega odnosa do starejših; Uporaba izkušenj in znanj starejših pri oblikovanju 
storitev in programov; Zagotavljanje dostopa do informacij in virov povezanih s staranjem; 
Zagotavljanje storitev glede na potrebe starejših; Sodelovanje s ponudniki programov za starejše v 
lokalni skupnosti) in osem temeljnih vsebinskih področij, ki so najbolj pogosto navedena v strokovni 
literaturi in najbolj celovito vključujejo interese večjega dela populacije starejših (Delo in kariera; 
Načrtovanje financ; Zdravje in dobro počutje; Uporaba sodobne tehnologije; Posredovanje informacij 
in stiki v lokalni skupnosti; Kreativnost; Vseživljenjsko učenje; Medgeneracijski programi). Smernice 
so, predvsem v delu, ki prinaša primere dobre prakse, namenjene praktični rabi in so podlaga za 
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oblikovanje bodočih projektov in storitev. Smernice so objavljene na spletni strani MKL: 
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja. 
Doseženi cilji:  
Večje poznavanje in razumevanje ciljne skupine starejših; enostavno uporabni primeri dobrih praks. 
 
31. Odkrivajmo Slovenijo 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V želji po poudarjanju in promociji naravne in kulturne dediščine Slovenije smo v maju pripravili pet 
strokovnih predavanj, dve predstavitvi knjig, posvečeni slovenski etnografski in zgodovinski dediščini, 
pet potopisnih predavanj in dve razstavi. Dogodki so bili posvečeni slovenski kulturni in naravni 
dediščini in so bili predstavljeni v širokem vsebinskem spektru od ekoloških, zgodovinskih, 
geografskih, etnoloških in drugih tem ter zlasti odkrivanju bogastva slovenskega ljudskega izročila s 
področja domače obrti, slovenske kulinarike, lingvistične raznolikosti slovenskih pokrajin ter 
arhitekturnih in geografskih posebnosti. V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, Društvom 
slovenskih reportažnih fotografov, Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine, Turistično zvezo 
Slovenije, revijami (National Geographic Slovenija, Gea, Planinski vestnik), društvi, fotografi, 
strokovnjaki, poznavalci in publicisti.    
Doseženi cilji:   
Poudarili smo pomen slovenske kulturne in naravne dediščine ter ozaveščanje o pomembnosti 
njunega varovanja; spodbujali smo aktivno preživljanje prostega časa starejših in promovirali  
domoznansko gradivo MKL.  
 
Ostali projekti:  
 
Projekt ICORN (projekt izven rednega programa MKL) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
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 2016 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 2016 beležimo sedem 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. Povečuje se število zaposlenih, 
ki sodelujejo v slovenskih in mednarodnih projektih. 

- Z organizacijo posveta »Knjižnica, srce mesta: naši potenciali in motivacija« smo še dodatno 
odprli knjižnico navzven. 

- Promocija knjižnice prek medijev je bila v letu 2016 zelo uspešna (279 objav in prispevkov, 272 
objav in prispevkov v letu 2015). Potencialne uporabnike smo v knjižnico privabljali s številnimi 
odmevnimi prireditvami, za posredovanje informacij in komunikacijo z uporabniki uporabljamo  
spletno stran.  

- Storitve in projekte MKL smo promovirali na različnih sejmih, dogodkih in strokovnih srečanjih. 
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- 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, fotografska razstava Povsod v mestu / All around the city na Krakovskem nasipu). 

- Oblikovanje nove kolekcije promocijskega gradiva in izdelkov. 
- Uspešno komunikaciramo in sodelujemo z uporabniki prek družbenih omrežij (v letu 2016 novost 

objave na Instagramu). 
- Oblikovana so bila številna promocijska gradiva za različne dejavnosti knjižnice, prireditve, 

predstavitve in mednarodne 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 

2016. 
 
 

Kazalnik 2015 2016 
Število skupnih projektov, dogodkov in dejavnosti 85 85 
Število posebnih marketinških akcij 11 9 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2015 in 2016: 
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. 
 
 
Sodelovanje 
 
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2016 vzpostavila različne oblike sodelovanja s 775 (v letu 2016 
smo sodelovali tudi še s 377 založbami in knjigotržci) organizacijami, podjetji, združenji, društvi in 
posamezniki (611 v letu 2015). (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 vzojnoizobraževalnimi ustanovami: vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami. 
- 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. 
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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 IFLA in IBBY pri mednarodnem projektu „The World through Picture Books”; 
predstavitev in oblikovanje zbirke 10 najbolj reprezentativnih slovenskih klasičnih slikanic. 

- Sodelovanje s Francosko in Japonsko nacionalno knjižnico pri mednarodnem projektu „The World 
through Picture Books”; pošiljanje gradiva (10 izbranih slovenskih klasičnih slikanic) za 
mednarodno zbirko slikanic. 

- 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 Ruskim centrom znanosti in kulture pri različnih aktivnostih (prireditve, filmi, manjše 

izmenjave gradiv). 
- Sodelovanje z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov Ruslo (cikel ruskega filma). 
- Nacionalna knjižnica Srbije – (izmenjava in informacije o miniaturkah). 
- 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). 

- Sodelovanje s šestimi partnerji v evropskem projektu LinkINjob (Erasmus+ strateška partnerstva): 
Regionalna narodna biblioteka “Petko Rachev Slaveikov”, Veliko Tarnovo (Bolgarija), Monaghan 
County Library Service, Clones (Irska), „George Bariţiu”, Braşov (Romunija), Volkshochschule-
Stadtbibliothek Linz (Avstrija), Library and Information Services/ City of Vantaa (Finska) in Kauno 
apskrities viesoji biblioteka, Kaunas (Litva). 

- Sodelovanje s Knjižnico Vantaa, Finska – partnerstvo pri EU projektu Libraries as publishing 
centres. 

- 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: 
direktorji srbskih splošnih knjižnic (9); udeleženci četrtega projektnega srečanja LinkINjob (12); 
prevajalci, ki so obiskovali prevajalski tečaj na JAK (4); na Prazniku zlatih hrušk obisk norveške 
mladinske pisateljice Marie Parr. 

- 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 
 
Cilj promocije je redno in sprotno obveščanje uporabnikov, partnerjev in širše zainteresirane javnosti o 
dejavnosti knjižnice ter večja prepoznavnost knjižnice v lokalnem in širšem okolju. V času od 1.1. do 
31.12. 2016 smo zabeležili 279 tiskanih, radijskih in televizijskih prispevkov o MKL ter omogočili 6 
snemanj v prostorih knjižnic. 
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Pripravili smo tudi dve oglaševalski akciji za bralni projekt Mesto bere (in zaključek projekta na Dan 
MKL) v sodelovanju s TAM-TAM in Radiem Ekspres. 
 
Pripravili smo fotografsko razstavo Povsod v mestu / All around the city na Krakovskem nasipu. 
Izdelali smo tudi dva promocijska filma Ko bom velik,  bom knjižničar? in Učni center v MKL. 
 
Medijsko so bili odmevni naslednji projekti: 
Zelena prestolnica Evrope 2016, praznovanje Mednarodnega dneva knjig za otroke (2. april), 
zaključek Mesta bere in Dan MKL, 100-obletnica Roalda Dahla, 150- obletnica šolstva in čitalništva v 
Šentvidu, Knjižnica ob vodi, odprtje Knjižnice Zalog, dejavnosti Slovanske knjižnice (Prešerniana, 
razstave), podelitev nagrade Zlata hruška, Svet med nami / Teden francoske kulture. 
 
Med uporabniki smo promovirali naslednje storitve in projekte: 
- Otroke, ki aktivno obiskujejo ure pravljic, smo nagradili s priznanji in magnetki s podobo lisičke. Za 

sodelovanje v projektu Ciciuhec smo za vrtčevske otroke izdelali medalje in športne vrečke z 
vrvico. 

- Oblikovali smo celostno podobo projekta Vračilo gradiva v drugi knjižnici. Oblikovali smo plakate in 
zloženke s kazalko z naslovom Izposodi tu, vrni tam. 

- Oblikovali smo celostno podobo bralnega projekta Mesto bere s plakati, kazalkami, zgibankami, 
magnetki in silhuetami. Prav tako smo za oglaševanje Mesta bere izdelali pasico za e-podpis, 
promocijska gradiva za knjigarno Konzorcij ter oglas na avtobusu LPP in oglasih TAM-TAM po 
Ljubljani. 

- V projektu Poletavci - poletni bralci in NajPoletavci smo otroke obdarili z majicami z napisom 
projekta in priznanji. 

- Oblikovali majice za foto natečaj MKL S knjigo. 
- Pripravili smo: papirnate vrečke za počitniško branje Maček v žaklju; kazalke z različnimi motivi; 

vabila na različne prireditve in otvoritve; elektronsko in tiskano novoletno voščilo.  
- Izdelali smo signalizacijo za novo Knjižnico Zalog in svetlobni napis nad vhodom v Knjižnico 

Otona Župančiča. 
 
Obveščanje o prireditvah in dejavnostih knjižnice 
 
Uporabnike smo redno obveščali o prireditvah, strokovnih novostih in dejavnostih na spletni strani 
knjižnice, s plakati, z zgibankami, z obvestili na blagajniških izpiskih, preko spletne storitve Moja 
knjižnica ter v časopisnih in spletnih napovednikih. 
 
Dogodke smo promovirali tudi na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest in po 
novem tudi na Instagramu, delili Napovednike ter različne letake po lokalih v ožjem središču Ljubljane 
s pomočjo DPG d.o.o. 
 
Redno sodelujemo tudi z MOL, saj na spletni strani občine in njihovem FB profilu oglašujemo naše 
največje dogodke MKL, prav tako samostojno objavljamo napovedi dogodkov tudi na digitalnih 
zaslonih LPP. 
 
Obveščanje o prireditvah 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.  
 
Sodelavci 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) ter v Bukli, kjer imamo svojo redno 
mesečno rubriko. 
 
Oblikovanje promocijskih gradiv  
 
Pripravili in izdali smo naslednje publikacije in tiskovine: 
- Promocijsko letno poročilo MKL 2015 
- Mesečne napovednike prireditev 
- Katalog izobraževanj MKL za leto 2016 
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- Brošura Pomlad s knjigo 
- Priročnik za branje kakovostnih knjig  »Od gnezd do zvezd« 
- Domoznanska revija »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« (dve številki publikacije) 
- Zgibanka Zlate hruške 
- Zgibanka za uporabnike (Borza znanja) 
- Brošura »Teden francoske kulture« 
- Brošura »Blaž Potočnik in šentviška čitalnica« (knjižica Kulturna dediščina za družine) 
- metaFORA (plakat, kazalke) 
- »Knjižnica, srce mesta! (mapa, programska knjižica, priponke, pasica, e-vabilo) 
- Infografika  (plakat) 
- Letaki in kazalke za promocijo bralnih skupin 
- Knjižnica ob vodi (plakati, kazalke) 
- Razstava fotografij Povsod v mestu / All around the city na Krakovskem nasipu 
- Promocija za 20-let Borze dela (rolo / pingvin, USB kartica) 
- LinkINjob (kazalka s koledarjem) 
- Zastave z logotipom Zelene prestolnice Evrope 
- 100 let rojstva Roalda Dahla (vabila in plakati za promocijo dogodka, izdelava ilustracij lisjaka in 

Matilde na kapa plošči za promocijo dogodka v parku) 
- Newsletter – priporočamo. 
 
 

5.8 Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih 
 
Igor Andrin 
-  član delovne skupine za oddaljen vpis na IZUMu  
 
Matjaž Bizjak 
-  član Sveta delavcev MKL 
 
Barbara Cesar 
-  članica Strokovnega sveta MKL  
-  predsednica Stepišnikovega sklada pri ZBDS 
 
Tanja Curhalek 
-  članica Izvršnega odbora DBL  
-  delegatka na občnih zborih DBL  
 
Marisa Čebular 
-  članica področne delovne skupine za film in avdiovizualno kulturo Zavoda RS za šolstvo 
-  sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
Marija Čeh 
-  podpredsednica Sveta delavcev MKL 
 
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 
 
Aleš Klemen 
-  predsednik Strokovne komisije za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu za kulturo  
-  član Strokovnega sveta Mestne knjižnice Kranj  
-  član Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
-  član Uredniškega odbora revije Knjižnica  
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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 Komisije za katalogizacijo pri NUK 
-  članica Uredniškega odbora revije Šolska knjižnica 
-  članica Skupine splošnih knjižnic za COBISS  v okviru Združenja splošnih knjižnic  
 
Polona Maček 
-  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 
- član žirije nagrade Večernica 
 
Lili Ozim 
-  predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Kristina Picco 
-  koordinatorica projekta Rastem s knjigo v MKL  
-  članica strokovne komisije za knjigo in literarne festivale (MOL, Oddelek za kulturo) 
-  članica UO Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS 
 
Simona Prednik Plantev 
-  članica Sveta delavcev MKL 
 
Jagoš Repanović 
-  član Sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 
-  članica Delovne skupine za pripravo koncepta kompetenčnih centrov pri NUK 
-  članica Izvršnega odbora DBL 
 
Veronika Rijavec Pobežin 
-  članica komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete 
-  članica Nadzornega sveta DBL 
-  članica projektne delovne skupine pri ZSK za projekt Branju prijazna občina 
 
Simona Šinko 
-  članica uredniškega odbora revije Andragoška spoznanja. 
 
Marijan Špoljar 
-  član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
-  predsednik uredniškega sveta revije Knjižnica 
-  član ožje DS splošnih knjižnic za Cobiss 
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Vesna Trobec 
-  članica PR kolegija MKL 
 
Miro Tržan 
- Vodja delovne skupine za enotno nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva pri Združenju splošnih 

knjižnic 
 
Slavica Vinčec 
-  predsednica Sveta delavcev MKL 
 
Veronika Vurnik Škrabec 
- članica uredniškega odbora portala Dobreknjige.si 
 
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 
-  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 2016 
 
Strokovni in znanstveni članki 
GAZVODA, Jelka. Multifunkcionalnost splošne knjižnice kot motivacija zaposlenim. V T. Pristolič (Ur.), 
Knjižnica, srce mesta: naši potenciali in motivacija (str. 2). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 
HUDOLIN, Gašper. Dominik Dinko Puc (1879-1945), ljubljanski župan. Kamra. Objavljeno 14. 9. 2016 
na spletni strani: http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/dominik-dinko-puc-1879-1945-ljubljanski-
zupan.html. 
HUDOLIN, Gašper. Ljubljanski župan Peter Grasselli (1841-1933). Kamra. Objavljeno 14. 9. 2016 na 
spletni strani: http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/ljubljanski-zupan-peter-grasselli-1841-
1934.html. 
HUDOLIN, Gašper. Mihael Ambrož (1808-1864), ljubljanski župan. Kamra. Objavljeno 14. 9. 2016 na 
spletni strani: http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/mihael-ambroz-1808-1864-ljubljanski-
zupan.html. 
HUDOLIN, Gašper, ZORKO, Teja, GOLLI, Jelka. Savsko naselje: od delavske kolonije do sodobne 
zelene ljubljanske soseske. V T. Zorko (Ur.), Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 5 (2), 5–53. 
KLEMEN, Aleš. Zadostuje znanje sedanjosti za knjižničarje prihodnosti? V T. Pristolič (Ur.), Knjižnica, 
srce mesta: naši potenciali in motivacija (str. 6–7). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 
KAVČIČ, Polonca, VIDMAR, Saša, KLEMEN, Aleš, MALEC, Luana. Rastući s e-izvorima II. V D. 
Pšenica (Ur.), 16. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Knjižnice i dostupnost informacija u 
obrazovnom procesu: zbornik radova (v tisku). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo. 
KODELA, Tatjana. Skriti zakladi. Knjižničarske novice, 26(9/10), 20–21. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Knjiga te čaka, poišči jo!: nova postavitev 
leposlovja na mladinskih oddelkih MKL po bralnih perspektivah. V Stručna obrada knjižnične građe 
namijenjene djeci i mladima: knjižica sažetaka (str. 9–10). Sisak: Knjižničarsko društvo Sisačko-
moslavačke županije. 
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LOČNIŠKAR - FIDLER, Mateja, CURHALEK, Tanja. Od gramofonskih plošč do spletnih 
videoposnetkov. V Multimedijalne zbirke i digitalna budućnost knjižnica = Multimedijske zbirke in 
digitalna prihodnost knjižnic: 12. međunarodni stručni skup Knjižnica - središte znanja i zabave = 
Strokovno srečanje z mednarodno udeležbo Knjižnica - igrišče znanja in zabave (str. 11–12). 
Karlovac: Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić«, Novo mesto: Knjižnica Mirana Jarca. 
RESMAN, Simona. Podobe moje knjižnice. Knjižnica, 60(1), 173-184. 
RESMAN, Simona. Kariera je krasna, ampak na mrzel večer se ne moreš stisniti k njej (Marilyn 
Monroe). V T. Pristolič (Ur.), Knjižnica, srce mesta: naši potenciali in motivacija (str. 8–9). Ljubljana: 
Mestna knjižnica Ljubljana. 
RIJAVEC POBEŽIN, Veronika, ŠINKO, Simona. Učni center v Mestni knjižnici Ljubljana. V Upravljanje 
znanja v knjižnicah, posvetovanje sekcij ZBDS. Maribor. Objavljeno 19. 9. 2016 na spletni strani: 
http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/ dokumenti/2013/izvlecek_ rijavec2016.pdf.  
ŠINKO, Simona. Podpirati in spodbujati menjavo znanja. Knjižničarske novice, 26(7/8), 28-30. 
 
Neobjavljeni referati in predstavitve 
GAZVODA, Jelka. Irski večer z Barjanskim otrokom: otvoritveni nagovor. Teden zlatih hrušk v knjigarni 
Konzorcij, Ljubljana, 14. 1. 2016. 
GAZVODA, Jelka. Pozdravni nagovor. Simpozij Meje mojega jezika so meje mojega sveta. Mestna 
knjižnica Ljubbljana, Ljubljana, 13. 4. 2016. 
GAZVODA, Jelka. Bologna po Bologni: pozdravni nagovor. Knjigarna Konzorcij, Ljubljana, 1. 6. 2016. 
GAZVODA, Jelka. Otvoritev nove Knjižnice Zalog: pozdravni nagovor. Poslovno upravni center Zalog, 
Ljubljana, 5. 9. 2016. 
GAZVODA, Jelka. Ustanove in društva za dobro knjigo: pozdravni nagovor. Strokovna sreda, MKL, 
Ljubljana, 14. 9. 2016. 
GAZVODA, Jelka. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016: Od gnezd do zvezd. 
Strokovna sreda, MKL, Ljubljana, 9. 11. 2016. 
GAZVODA, Jelka. Praznik zlatih hrušk: pozdravni nagovor. Cankarjev dom, Slovenski knjižni sejem, 
Ljubljana, 23. 11. 2016. 
GAZVODA, Jelka, RIJAVEC POBEŽIN Veronika. Povsod v mestu. Mestna knjižnica se predstavi. 
Sa(n)jam knjige u Istri - Pulski festival knjiga i autora, Nulti dan, okrogla miza,Pulj, Hrvaška, 30. 11. 
2016. 
GAZVODA, Jelka. Odprtje Tedna francoske kulture/Svet med nami. Knjižnica Prežihov Voranc, 
Ljubljana, 5. 12. 2016. 
KLEMEN, Aleš. Mestna knjižnica Ljubljana. Mednarodna konferenca duhovna dediščina sv. Cirila in 
Metoda in slovanske kulture. Narodna galerija, Ljubljana, 1. 8. 2016. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Vsi jeziki praznika knjig za otroke in mladino. Simpozij Meje mojega 
jezika so meje mojega sveta. Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 13. 4. 2016. 
RESMAN, Simona. LinkINjob in Borza dela v mednarodnih projektih. Partnerji pri iskanju zaposlitve: 
20. obletnica Borze dela. Ljubljana, 12. 5. 2016. 
ŠEME, Mojca, TINTA, Lavra. Zakaj je vredno brati predšolskemu otroku. Povezana. Mestna knjižnica 
Ljubljana, Ljubljana, 6. 4. 2016. 
ŠINKO, Simona. Posterji  na konferencah. Zbor članov Društva bibliotekarjev Ljubljana, 24. 3. 2016. 
ŠPOLJAR, Marijan, FRAS POPOVIČ, Sabina. ZEJOLA: strokovna izmenjava med MKL in Mariborsko 
knjižnico. Upravljanje znanja v knjižnicah, Posvetovanje sekcij ZBDS, Maribor, 20. 9. 2016. 
RIJAVEC POBEŽIN, Veronika. Bralne spodbude v MKL. Strokovna sreda, MKL, Ljubljana, 14. 9. 
2016. 
RIJAVEC POBEŽIN, Veronika. Učni center v Mestni knjižnici Ljubljana. Upravljanje znanja v 
knjižnicah, Posvetovanje sekcij ZBDS, Maribor, 20. 9. 2016. 
TINTA, Lavra. Ure pravljic v Knjižnici Bežigrad. Povezana.Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 5. 10. 
2016 
TINTA, Lavra. Branje z otrokom je pomembno! Povezana. Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 13. 
12. 2016. 
 
Spremne besede, poglavja, bibliografije v monografiji 
GAZVODA, Jelka. Uvod. V T. Pristolič (Ur.), Knjižnica, srce mesta: naši potenciali in motivacija (str. 1). 
Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Tematika zdravja v literaturi za otroke in 
mladino. V M. Krajnc, N. Bucik in N. Požar Matijašič (Ur.), Skozi umetnost o zdravju: priročnik izbranih 
kulturnih vsebin (str. 26–46). Ljubljana: Javni zavod Kinodvor. 
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LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Bober bere dobre knjige. V T. Pungerčar in T. 
Malič (Ur.), Bobri: 8. Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje (str. 109). Ljubljana: Slovensko 
mladinsko gledališče. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Nagrajene mladinske knjige in ustvarjalci. V D. Lavrenčič Vrabec in I. 
Mlakar Črnič (Ur.), Od gnezd do zvezd (str. 34–39). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Od gnezd do zvezd: umetnost v mladinski pripovedni prozi 2015. V D. 
Lavrenčič Vrabec in I. Mlakar Črnič (Ur.), Od gnezd do zvezd (str. 5–7). Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana. 
PUSTOLOVSKE zgodbe. V P. Slatinšek (Ur.), Misija Arktika (str. 15). Ljubljana: Javni zavod Kinodvor. 
ZADRAVEC, Vojko. Štetje zvezd. V D. Lavrenčič Vrabec in I. Mlakar Črnič (Ur.), Od gnezd do zvezd 
(str. 8–12). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 
 
Uredniško delo 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida (ur.). Od gnezd do zvezd. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana. 
PRISTOLIČ, Tatjana (ur.). .), Knjižnica, srce mesta: naši potenciali in motivacija. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana. 
ZORKO, Teja, ŠIPIČ, Maša (ur.). Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana, 5 (1). 
ZORKO, Teja (ur.). Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 5 (2). 
 
Informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena dela 
BESEDNA postaja V zibeli drugega jezika. YouTube kanal Besedna postaja. Objavljeno 9. 9. 2015 na 
spletni strani: https://www.youtube.com/watch?v=8y74DM-74Ls. 
FAJDIGA, Pavel. "Prevajalske svobode si prevajalec ne jemlje sam, temveč mu jo ciljni jezik pogosto 
'vsili'": Intervju: Pablo Fajdiga. Bukla, 12(122), 16. 
FAJDIGA, Pavel. "Resnična Slovenija je bila še lepša od domišljijske" : Lavrinova diploma. Dobil jo je 
Pablo Juan Fajdiga za uveljavljanje slovenske književnosti v Argentini in drugih špansko govorečih 
državah. Delo, 58(125, 31. maj), 14. 
GALE, Vanja, LAMPIČ, Vanja. Lepota v kovini. Zeleni glas, 19(1), 8. 
GAZVODA, Jelka. Noč knjige in somrak knjigarn. TV Slovenija, oddaja Panoptikum, 21.4.2016. 
GAZVODA, Jelka. Nočni obisk – Jelka Gazvoda. Radio Slovenija 1, 17.10.2016. 
GRUBAR PRAČEK, Nataša. Naša skupna leta – Knjižnica Bežigrad praznuje 60 let delovanja. Naš 
Bežigrad, 5(2016), 2. 
KMETEC, Andreja. Povabilo v Knjižnico Podpeč. Barjanski list, 12, 14. 
LAMPIČ, Polonca. Poletje v Knjižnici Fužine. Zeleni glas, 19(5), 9. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Jezik ni samo ... Bukla, 12(118/119), 40.  
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Roald Dahl – "Prvak sveta" : praznujemo 100. obletnico rojstva Roalda 
Dahla. Bukla, 12(125), 40–41.  
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Otroci naj berejo, da bodo zahtevni državljani. 
Delo, 58(268, 18. november), 14. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Seznam dobrih, zelo dobrih in odličnih otroških 
in mladinskih knjig na temo prehrane. Kulturni bazar. Objavljeno 31. 3. 2016 na spletni strani: 
http://www.kulturnibazar.si/data/upload/tematski_seznam__prehrana.pdf. 
LESAR, Mateja. E-Priročnik dobrih praks učnih aktivnosti za brezposelne. EPALE - ePlatforma za 
izobraževanje odraslih v Evropi. Objavljeno 1. 9. 2016 na spletni strani: 
https://ec.europa.eu/epale/sl/content/e-prirocnik-dobrih-praks-ucnih-aktivnosti-za-brezposelne. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Vulkan – ogenj iz zemeljskih globin.. Dodatno branje: Cici Vesela šola. 
Objavljeno 15. 1. 2016 na spletni strani: 
http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/branje?aid=5123. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Pisave in pisala. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 2. 2016 na 
spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/branje?aid=5193. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Gibalno-športni program Mali sonček ter športnovzgojni karton. Dodatno branje: 
Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 3. 2016 na spletni strani: 
http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/branje?aid=5250. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. »Čudežno drevo«. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 5. 2016 na 
spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/branje?aid=5441.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Na obisk ali na počitnice k prijateljem, sosedom, sorodnikom in znancem. 
Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 6. 2016 na spletni strani: 
http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/branje?aid=5500.  
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MLAKAR ČRNIČ, Ida. O varčevanju. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 9. 2016 na 
spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/o-varcevanju. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Zobki. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 1. 10. 2016 na spletni 
strani: http://www.mladinska.com/cicido/cici_vesela_sola/dodatno_branje/zobki.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Naravne nesreče. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 10. 2016 na 
spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/naravne-nesrece.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Nasilje boli. Dodatno branje: Cici Vesela šola. Objavljeno 15. 11. 2016 na 
spletni strani: http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/nasilje-boli.  
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Skupaj v knjižnici: besedno in nebesedno sporočanje. Dodatno branje: Cici 
Vesela šola. Objavljeno 15. 12. 2016 na spletni strani: 
http://www.mladinska.com/ciciban/cici_vesela_sola/dodatno_branje/skupaj-v-knjiznici-besedno-in-
nebesedno-sporocanje. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Zimske zgodbe sredi (vročega?) poletja. Bukla, 12(123/124), 40.  
PICCO, Kristina. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 2016/2017: 11 cikel: Naše male veliko 
morje. Bukla, 12(126), 40. 
PICCO, Kristina. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 2016/2017: 11 cikel: Naše male veliko 
morje. Kekec, 25(3), 31–33. 
PREDNIK PLANTEV, Simona, LAMPIČ, Polonca. Pomlad v Knjižnici Fužine. Zeleni glas, 19(2), 10. 
SEPTEMBER v Knjižnici Fužine. Zeleni glas, 19(6), 10 
ŠINKO, Simona. Learning from each other. EPALE - ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi. 
Objavljeno 17. 2. 2016 na spletni strani: https://ec.europa.eu/epale/en/blog/learning-each-other. 
ŠINKO, Simona. Učimo se drug od drugega. EPALE - ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi. 
Objavljeno 2. 2. 2016 na spletni strani: https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/ucimo-se-drug-od-drugega. 
ŠUBIC ZALEZINA, Špela. 20 let Središča za samostojno učenje v Mestni knjižnici Ljubljana. e-novičke 
Andragoškega centra Slovenije, november 2016, 20. Objavljeno 10. 11. 2016 na spletni strani:  
http://arhiv.acs.si//e-novicke/2016/november.pdf 
ŠUBIC ZALEZINA, Špela. 20 let Središča za samostojno učenje v Mestni knjižnici Ljubljana. EPALE - 
ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi. Objavljeno 5. 12. 2016 na spletni strani: 
https://ec.europa.eu/epale/sl/content/sredisce-za-samostojno-ucenje-v-mestni-knjiznici-ljubljana-je-
praznovalo-20-let. 
TROBEC, Vesna.  Bi radi brali, pa ne morete priti v knjižnico? Knjižnica lahko pride k vam!. 
Šmarnogorski razgledi, 3, 24. 
TROBEC, Vesna. Vrnite knjigo drugje. Šmarnogorski razgledi, 4, 14. 
ZADRAVEC, Vojko. Od gnezd do zvezd in spet nazaj. Bukla, 12(127/128), 68–69.  
ZADRAVEC, Vojko. Ali pazi, hruška! Kekec, 25(4), 23–25. 
ZADRAVEC, Vojko. Praznik zlatih hrušk 2016. Otrok in knjiga, 43(97), 85-89. 
ZORKO, Teja. 70, 115 let Slovanske knjižnice. Arsov forum. Radio Ars, 16.11.2016. 
ZORKO, Teja. Slovanska knjižnica. Studio ob 17h. Radio Slovenija 1, 18.11.2016. 
ZORKO, Teja. Nedeljska reportaža. Radio Slovenija 1, 4.12.2016. 
 
Objavljene strokovne publikacije 
HUDOLIN, Gašper. KULTURNA dediščina za družine. Blaž Potočnik in šentviška čitalnica. Ljubljana: 
Mestna knjižnica. 
HUDOLIN, Gašper, KERŠEVAN, Ana Nuša. KULTURNA dediščina za družine. 60. obletnica Pohodov 
ob žici. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Let. 5, št. 1. Ljubljana: 
Mestna knjižnica Ljubljana.  
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Let. 5, št. 2. Ljubljana: 
Mestna knjižnica Ljubljana.  
OD gnezd do zvezd: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016: pregled knjižne produkcije 
za mladino iz leta 2015. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar Črnič. Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana. 
 
 

5.10 Knjižnica v medijih 
 
BRANJE IN LITERATURA: 
2016-01-01 Jezik ni samo V Bukla, let 12, št. 118/119, str. 40 
2016-01-05 Letos beremo severnoameriške romane. - Dnevnik, str. 9. 
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2016-01-09 Intimna vez med ljubeznijo do knjig in umetnostjo. - Delo, str. 18. 
2016-01-09 Mestna knjižnica Ljubljana – najbolj brane knjige lanskega leta , izjava Barbara Marinčič. – 

Radio Slovenija, 1. program 
2016-01-12 Obletnica Agathe Christie (novinarka Tjaša Petrič), izjava Tatjane Martinčič o izposoji 

kriminalk. Svet na Kanalu A ob 19h. 
2016-01-29 Predstavitev pesniškega prvenca POEZIJA, avtorja Gorana Gorjanaca. - Sent.com 
2016-02-02 V Slovanski knjižnici razstava o literarni zgodovinarki Marji Borštnik. - STA.si 
2016-02-02 Prispevek o Marji Borštnik. - TV SLO 1, Kultura ob 22h. 
2016-02-02 Prispevek o Marji Borštnik.- (novinarka Uršula Zaletel)- izjava Eva Premk Bogataj.- Val 

202, Kulturnice 
2016-02-09 Literarna detektivka Marja Borštnik. Dokumentarna razstava.-Dnevnik (Kultura), str. 23. 
2016-02-10 Roman Tomislava Vrečarja. TV SLO 1, Kultura ob 22h 
2016-02-14 Ljubezen do poezije. Slovenske novice. 
2016-02-28 Usmiljenje v slovenski literaturi. TV SLO 1, Obzorja duha. 
2016-03-14 Zbirka Slovanske knjižnice bogatejša za dragoceno Prešerniano. - RTVSLO.si 
2016-03-15 Prešerniana. - Delo, str. 22 
2016-03-16 Knjiga za knjigo v mestnem središču. - Dnevnik, str. 8. 
2016-03-21 Dragocena Prešerniana zdaj pred očmi Ljubljančanov. - Delo, str. 14 
2016-03-23 Simpozij Meje mojega jezika so meje mojega sveta. - Kulturnibazar.si 
2016-03-24 Za pogledi tema. - LUDLiteratura.si 
2016-03-30 Mesto bere. - Delo, str. 11 
2016-04-02 Ljubljena med knjigo in filmom. - Delo, let. 58, st. 77, str. 14. 
2016-04-06 Predpomladna slovesnost v Slovanski knjižnici v znamenju Prešernove bibliofilske zbirke 

dr. Martina Žnideršiča. - Bukla, št. 120-121, str. 18. 
2016-04-15 Pomlad s knjigo. - Ljubljana.si 
2016-04-15 Vizualnost in jezik. Radio SLO 1, Kulturni fokus 
2016-04-16 Spreminjanje in vitalnost slovenščine. - Blog Katje Cingerle 
2016-04-18 Foto - Teden, posvečen njenemu visočanstvu Knjigi. - RTVSLO.si 
2016-04-18 Prešerniana dr. Martina Žnideršiča, dar Slovanski knjižnici - Dr. Eva Premk Bogataj. –  

glasilo MOL Ljubljana, št.2, mar-apr 2016, str. 17.  
2016-04-19 Likovni jezik. Radio SLO 3, ARS, Jezikovni pogovori. 
2016-04-21 Noč knjige in somrak knjigarn. TV SLO 1, Panoptikum 
2016-04-22 Noč knjige. Radio SLO 1, Radijski dnevnik. 
2016-07-09 Iz 24UR: Rekorderka v branosti. 24ur.com 
2016-09-12 BESEDNA postaja V zibeli drugega jezika. YouTube, 2016 
2016-10-11 V Slovanski knjižnici o krojačih in postreščkih - Nekoč v Ljubljani. Ljubljanski krojači. -

Dnevnik, str. 11 in 24. 
2016-10-12 Ljubljana v gibljivih slikah. TV SLO 1, Dobro jutro, Slovenija. 
2016-10-27 Mednarodni kritiški simpozij o spreminjajoči se kritikovi odgovornosti. - Misli.sta.si 
2016-10-27 Ves, kritik, svoj dolg?. - RTVSLO.si 
2016-10-27 Mednarodni kritiški simpozij o spreminjajoči se kritikovi odgovornosti. Misli.STA.si 
2016-10-28 Kritiški mostovi. - Dnevnik, str. 36. 
2016-11-16 70-115 let Slovanske knjižnice v Ljubljani. – Ars, Arsov forum 
2016-12-01 Bibliothek Ljubljana. Die einmalige Sammlung von Dr. Martin Znidersic. Miniaturbuch 

journal. Št. 4/2016, str. 20. 
2016-12-01 Dr. Martin Znidersic über das Leben als Miniaturbuchsammler. Miniaturbuch journal. Št. 

4/2016, str. 18. 
2016-12-01 Sonette des Unglücks. Eine einmalige Edition von Dr. Martin Znidersic. Miniaturbuch 

journal, št. 3/2016, str. 12. 
2016-12-01 Mesto bere. - Ljubljana.si 
2016-12-03 Ta vesela slovenska kultura v številkah. - Delo.si 
2016-12-04 Slovanska knjižnica. - Radio Slovenija 1, Nedeljska reportaža 
 
OTROŠKA IN MLADINSKA LITERATURA: 
2016-00-00 Rastem s knjigo. Letopis gimnazije Šentvid, 2015/2016 
2016-01-05 S knjigo po praznični Ljubljani. - Primorske novice, st. 3, str. 11. 
2016-01-16 Bralnik klub Fejstbuk in zlate hruške. Izjava Darja L. Vrabec.- Radio Slovenija 1, 

Kulturomat 
2016-01-28 Knjižnica Hrastnik - Zlata hruška - razstava ob dnevu kulture. - ZON.si 
2016-02-05 Roza je zakon! TV SLO 1, Infodrom 
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2016-02-06 Bistvo stripa je vzdušje, šele nato pridejo junaki. RTVSLO.si 
2016-03-06 Nekoč, pred davnimi časi, so živele pravljice. - Delo.si 
2016-03-08 Kosovel in Stepančič, poezija in ilustracije. TV SLO, Kultura ob 22h 
2016-04-00 2. april - mednarodni dan knjig za otroke. - Bukla, st. 120-121, str. 54 
2016-04-00 Kam pa kam. V knjižnico!. - Pogled, str. 28-29. Priloga Ciciban in Cicido. 
2016-04-02 Danes mednarodni dan knjig za otroke. - Večer, str. 8. 
2016-04-02 Mednarodni dan knjig za otroke. Radio Slovenija 1, druga jutranja kronika. 
2016-04-02 Mednarodni dan knjig za otroke. Radio Slovenija 3, Ars, Kulturna panorama. 
2016-04-02 Nabriti,uporniški,radovedni,srčni in še kaj.-Delo,let. 58, št. 77, str.19. 
2016-04-06 Knjižnica Fužine v aprilu pripravlja dva dogodka za mlade. - Lmit.org. 
2016-04-06 2. april  -mednarodni dan knjig za otroke.-Bukla št. 120-121, str. 54. 
2016-04-09 Intervju z urednico mladinskega leposlovja Alenko Veler - Starši pozabljajo na hruške. - 

Dnevnik.si. 
2016-04-16 Kako sem (skoraj) dosegla, da moji otroci radi berejo. - Siol.net 
2016-05-10 Deseterica v boju za desetnico. - RTVSLO.si 
2016-05-31 Zlati bralci nagrajeni za devetletno zvestobo bralni znački. - RTVSLO.si 
2016-05-31 Zlati bralci ob zaključku bralne značke prejeli knjigo Album 14-15-16. - Siol.net 
2016-06-01 Zimske zgodbe sredi (vročega?) poletja. Bukla, let. 12, št. 123/124, str.40 
2016-06-01 V Mestni knjižnici Ljubljana Bologna po Bologni z drugačnim konceptom. - STA.si 
2016-06-06 1. letniki v Knjižnici Rudnik. - BIC-Lj.si 
2016-06-08 Letošnja 24. Bologna po Bologni – malo drugače. Bukla.si 
2016-06-10 Branje je lahko prijeten napor. - Delo, str. 8 
2016-08-24 Bliža se stoletnica rojstva najduhovitejšega in neposrednega otroškega pisatelja. - 

RTVSLO.si 
2016-09-00 Roald Dahl - Prvak sveta. - Bukla, st. 125, str. 40-41. 
2016-09-00 September v Knjižnici Fužine. - Zeleni glas, let. 19, st. 6, str. 10. 
2016-09-02 100 let, odkar se je rodil Roald Dahl. - Dnevnik, str. 10. 
2016-09-10 Veličastna obletnica. - NG Junior.si 
2016-09-13 Dahl in njegova čudežna tovarna zgodb. - Delo, str. 13 
2016-09-13 Roald Dahl in njegova čudežna tovarna zgodb. - Delo.si 
2016-09-16 Roald Dahl. Radio SLO 1, Kulturni fokus. 
2016-09-21 Dan za poletavce. - Ljubljana.si 
2016-09-25 Dobitnik večernice je Peter Svetina. - RTVSLO.si 
2016-10-04 TOP 20 - knjige, ki otrokom razširjajo obzorja. - SiOL.net 
2016-10-22 100 slikanic za ciciuhce. - Dnevnik, str. 11. 
2016-11-00 Kosmate zgodbe. - National Geographic Junior, st. 133, str. 28-31. 
2016-11-01 Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 2016/2017 : 11 cikel; Naše malo veliko morje. 

Bukla, 12(126), 40. 
2016-11-01 Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 2016/2017 : 11 cikel : Naše malo veliko morje. 

Kekec, 25(3), 31-33. 
2016-11-01 Od gnezd do zvezd in spet nazaj. Bukla, 12(127/128), 68-69.  
2016-11-01 Ali pazi, hruška! Kekec, 25(4),23-25 
2016-11-09 Priročnik kakovostnih mladinskih knjig. Radio Val 202. 
2016-11-18 Otroci naj berejo, da bodo zahtevni državljani. - Delo.si 
2016-11-23 32. Slovenski knjižni sejem - Tržna niša - knjige za vse. - Delo.si 
2016-11-23 Zlate hruške. Radio SLO 1, Danes ob 13h 
2016-11-24 32. Slovenski knjižni sejem - Super »zlato« za mlade bralce in starše. - Delo.si 
2016-11-28 Nagrade ne samo blišč tudi sramota. - ZalozbaMis.com 
2016-12-03 Kakovostne otroške knjige, igrače, glasba, filmi. Val 202, Reakcija. 
2016-12-10 Ciciuhec! Radio SLO 1, Radijski ringaraja 
 
PRIREDITVE: 
2016-01-01 Vabilo na Stritarjev večer; Trobla 1/2016, str. 15. 
2016-01-01 Vabilo na literarni večer; Trobla 1/2016, str. 15. 
2016-01-01 Objava v koledarju prireditev: Stritarjev večer; Trobla 1/2016, str. 36. 
2016-01-01 Knjižnica Vodice. Knjižne novosti. Kopitarjev glas, št. 1, januar 2016, str. 34. 
2016-01-07 Spomini, dragocenosti, Španski borci in ljubljanski prišlek.- glasilo MOL Ljubljana, st. 7, 

str. 55. 
2016-01-08 Fotografski natečaj Zeleno mesto. - Ljubljana.si 
2016-01-08 Pravljični večer za odrasle. - Ljubljana.si 
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2016-01-12 Pravljice za odrasle. - Delo, str. 10. 
2016-01-13 Bobri v prestolnici z obilico kulturne ponudbe za mlade. - RTVSLO.si 
2016-01-27 Delavnice za maturante. - Facebook, Dijaski.net 
2016-02-27 Zimske počitnice. Ljubljana.si 
2016-02-01 Lepota v kovini. Šent.com 
2016-02-01 Vabilo – Svetovni dan knjige v velikolaški zibelki kulture; Trobla 2/2016, str. 12. 
2016-02-01 Barbara Pečnik in Veronika Vasič: Stritarjev večer; Trobla 2/2016, str. 15. 
2016-02-01 Jere Grmek, Mateja. 67. Govekarjev večer. Mostiščar, XXII (2016) 2, str. 12 
2016-02-01 Peterle Udovič, Pavla. Velikanska najdba na Igu. Mostiščar, XXII (2016) 2, str. 17 
2016-02-01 Maja Smole: Potopisno predavanje v knjižnici; Trobla 2/2016, str. 16. 
2016-02-01 Objava v koledarju prireditev: Noč knjige-»mladi prostovoljci« na fotografski razstavi in v 

resnici; Trobla 2/2016, str.44. 
2016-02-01 Kulturni praznik v Mestni knjižnici ter v muzeju in galerijah Ljubljane. - Ljubljana.si 
2016-02-02 Najlepše vreme je slabo vreme . - Delo, str. 19. 
2016-02-02 Napovednik za 8. februar v KOŽ.- Radio 1. 
2015-02-05 Marko Korošec, lovec na tornade - fascinira me zverinska moč narave. - Dnevnik.si 
2015-02-05 Prešernov list v knjižnici. Dnevnik, Ljubljana, str. 8. 
2016-02-07 Prešernov dan: dan odprtih vrat. Delo, Ljubljana, str.14. 
2016-02-09 Pestra počitniška izbira za ljubljanske otroke.- Delo (Ljubljana), str. 10  
2016-02-09 Pestra počitniška izbira za ljubljanske otroke. Delo.si 
2016-02-15 Zimske počitnice v MKL (novinarka Tadeja Bizilj), izjava Vesna Trobec .-Radio Slovenija, 

1. program, informativni program ob 15.30. 
2016-02-16 Marko Korošec, lovec na tornade: »Že najmanjša napaka je lahko usodna.« RTVSLO.si 
2016-02-00 Dejavnosti Konfucijevega inštituta za občane. Glasilo MOL Ljubljana, str. 15. 
2016-03-00 Pomlad v Knjižnici Fužine. - Zeleni glas, let. 19, st. 2, str. 10 
2016-03-01 Arunachal Pradesh - zadnji lovci na glave Indije. - Ljubljana.si 
2016-03-01 Knjižnica Vodice. Knjižne novosti. Kopitarjev glas, št. 2, marec 2016, str. 34. 
2016-03-02 Vabilo na ogled fotografske razstave: Če bi živali govorile; Trobla 3/2016, str. 7. 
2016-03-01 Vinšek, Zdenka. Jeraj, Alenka. 68. Govekarjev večer ob občinskem prazniku. Mostiščar, 

XXII (2016) 3, str. 15 
2016-03-01 Na bibliobusih tudi Iz sveta tišine. - Zveza gluhih in naglušnih Slovenije 
2016-03-04 Arunachal Pradesh - zadnji lovci na glave Indije. - FB MOL 
2016-03-05 Dogodki Mestne knjižnice Ljubljana v mesecu marcu. - Notranjskoprimorske.si 
2016-04-01 Knjižnica Vodice. Knjižne novosti. Kopitarjev glas, št. 3, april 2016, str. 34. 
2016-04-01 Martina Tekavec: Akcije skupine Mladi Parnas; Trobla 4/2016, str. 35. 
2016-05-01 Objava vabila na Levstikov večer; Trobla 5/2016, str. 7. 
2016-05-01 Vinšek, Zdenka. 70. Govekarjev večer. Mostiščar, XXII (2016) 5, str. 11 
2016-05-02 Vabilo na ogled fotografske razstave: Sedenje ob človeku; Trobla 5/2016, str. 21. 
2016-05-01 Objava v koledarju prireditev – vabilo na Levstikov večer; Trobla 5/2016, str. 40. 
2016-05-01 Knjižnica Vodice. Knjižne novosti. Kopitarjev glas, št. 4, maj 2016, str. 34. 
2016-05-31 Dan sosedov - Zaživele bodo Moste. - Dnevnik, str. 7 
2016-05-31 Sosedski dan v Mostah. - Dnevnik.si 
2016-06-01 Poletje v Knjižnici Fužine. - Zeleni glas, str. 9. 
2016-06-01 Knjižnica Frana Levstika: Levstikov večer; Trobla 6/2016, str. 14. 
2016-06-01 Martina Tekavec: Fotografska razstava Ane Debeljak; Trobla 6/2016, str. 20. 
2016-06-01 Vabilo na ogled fotografske razstave Od klade do ust; Trobla 6/2016, str. 29. 
2016-06-01 Veronika Vasič: Praznovali smo Levstikov rojstni dan; Trobla 6/2016, str. 53. 
2016-06-01 Knjižnica Vodice. Knjižne novosti. Kopitarjev glas, št. 5, junij 2016, str. 34. 
2016-06-08 Napovednik dogodkov po četrtnih skupnostih.-  glasilo MOL Ljubljana, str. 40. 
2016-06-24 Krožek kreativnega pisanja in literarno popoldne v Trubarjevi hiši literature. - Slamnik, let. 

LVI, st. 6. str. 18. 
2016-07-01 Martina Tekavec: Avtomobilografija Boštjana Podlogarja; Trobla 7/2016, str. 15. 
2016-07-01 Objava v koledarju prireditev: Pogovor z Iljo Popitom; Trobla 7/2016, str. 60. 
2016-07-01 Jere Grmek, Mateja. Govekarjev večer. Mostiščar, XXII (2016) 7, str. 12 
2016-07-07 Mestna knjižnica Ljubljana. - FB MOL 
2016-07-07 Poletna Mestna knjižnica Ljubljana. - Ljubljana.si 
2016-08-01 Vinšek, Zdenka. 74. Govekarjev večer. Mostiščar, XXII (2016) 8, str. 12. 
2016-08-01 Državna sekretarka na odprtju mednarodne konference Duhovna dediščina Sv. Cirila in 

Metoda in slovanske kulture. - mk.gov.si 
2016-08-01 O dediščini sv. Cirila in Metoda, ki smo ju Slovenci vzeli za svoja. - RTVSLO.si 
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2016-08-01 Knjižnica Vodice. Knjižne novosti. Kopitarjev glas, št. 6, avgust 2016, str. 34. 
2016-08-02 Konferenca o slovanski duhovni dediščini. - Družina.si 
2016-08-02 O slovanski duhovni dediščini. - Večer, str. 8. 
2016-08-17 Ura pravljic v Labirintu umetnosti. - Dnevnik, str. 11 
2016-09-26 Ob koncu počitnic na Filmobus. - Delo, str. 11. 
2016-09-01 Vinšek, Zdenka. O zdravilnosti ubesedenih misli. Mostiščar, XXII (2016) 9, str. 16 
2016-09-01 Potočnik, Zala. Rastem s knjigo. Mostiščar, XXII (2016) 9, str. 19 
2016-09-01 Knjižnica Vodice. Knjižne novosti. Kopitarjev glas, št. 7, september 2016, str. 34. 
2016-10-01 Knjižnica Vodice. Knjižne novosti. Kopitarjev glas, št. 8, oktober 2016, str. 38. 
2016-10-18 Dr. Mitja Reichenberg - George Frideric Handel in Domenico Scarlatti (20.10.2016). - Za-

misli.si 
2016-11-01 Knjižnica Vodice. Knjižne novosti. Kopitarjev glas, št. 9, november 2016, str. 30. 
2016-11-30 O smiselnosti in nesmiselnosti literarnih prireditev. - Ars, Arsov forum. 
2016-12-01 Knjižnica Vodice. Knjižne novosti. Kopitarjev glas, št. 10, december 2016, str. 38. 
2016-12-12 Bi šli v Kostariko. - Dnevnik, str. 10 
2016-12-12 Bi šli v Kostariko. - Dnevnik.si 
2016-12-14 Novi okraski iz zamaškov. - Dnevnik.si 
 
STORITVE: 
2016-00-00 Uuendused raamatukogus: raamatute tagastuskast ja uus koduleht. Voru Linna Leht. 

Januar 2016, str. 14 
2016-01-26 Ljubljanski podhodi - izgubljeni v prostoru in času. - Dnevnik.si 
2016-01-29 Epilog ustavljenega razpisa za podporo portalu e-knjig - okoli riti v Beletrinin žep. - 

Dnevnik.si 
2016-02-00 Leto ustvarjalnih presežkov in poslovne uspešnosti javnih zavodov na področju kulture. 

Glasilo MOL Ljubljana, str. 8. 
2016-04-01 Bi radi brali, pa ne morete priti v knjižnico? Knjižnica lahko pride k vam!. Šmarnogorski 

razgledi. Informator krajanov Gameljn, Rašice, Šmartna in Tacna. št. 3, april 2016, str. 24. 
2016-04-12 Knjiga na dom. - Radio Ognjišče, Modrost v očeh 
2016-05-27 Potujoče knjižnice na kolesih se pripeljejo v sleherno vas. - Dnevnik.si 
2016-05-28 Festival potujočih knjižnic. TV SLO 1, Prvi dnevnik  
2016-05-30 150 let šolstva in čitalništva v Šentvidu. - Ljubljana.si 
2016-06-06 Dan Mestne knjižnice Ljubljana. - Ljubljana.si 
2016-06-06 Dolga tradicija, ki združuje Šentvid nad Ljubljano. - Dnevnik.si 
2016-06-08 Slovesnosti ob 150. obletnici šolstva in čitalništva v Šentvidu.- glasilo MOL Ljubljana, str. 

42. 
2016-06-08  Kul služba! Karierna priložnost.- glasilo MOL Ljubljana, str. 27. 
2016-06-10 Mestna knjižnica nagrajuje. - Dnevnik, str.11 
2016-06-10 Po Mačka v žaklju med počitnicami. - Delo.si 
2016-06-11 Poletavci, boste brali tudi to poletje?. - Otroski.rtvslo.si 
2016-06-12 Poldrugo stoletje šolstva in čitalništva v Šentvidu pri Ljubljani. - Radio Slovenija 1, Sledi 

casa. 
2016-06-12 Poldrugo stoletje šolstva in čitalništva v Šentvidu pri Ljubljani. - RTVSLO.si 
2016-06-16 Mladi, ki iščejo svojo prvo zaposlitev, kljub pogostim zavrnitvam se vedno optimistični. - 

Dnevnik.si 
2016-06-19 Ljubljansko ogledalo - Kdor tu ni znorel, ni normalen. - Delo.si 
2016-06-23 Brleku tri dodatne plače. - Delo, str. 11 
2016-06-23 Mladi iskalci zaposlitve so bili najbolj hvaležni za praktične napotke pri razgovorih. - 

Dnevnik.si 
2016-06-27 Plesanje odvrača človeka od delavnosti. - Delo, str. 20. 
2016-06-30 Trubarjeva hiša literature. TV SLO 1, Dobro jutro, Slovenija. 
2016-09-01 Koliko stane, če izgubite knjigo iz knjižnice. - Moje finance, st. 9, str. 7. 
2016-10-01 Novak, Vesna. Prenovljena Knjižnica Notranje Gorice vabi!. Barjanski list, 10/2016, str. 9 
2016-10-01 Kovačič, Alenka. Knjižnica Rakitna deluje neprekinjeno že 30 let (2. del). Barjanski list, 

10/2016, str. 12 
2016-10-19 PrintBox v KOZ. - FB PrintBox 
2016-09-24 Ena parcela prekrižala prenovo tržnice Moste. - Dnevnik.si 
2016-10-18 Za živali gre - Kako sem postala veganka. - AirBeletrina.si 
2016-10-26 Prosta delovna mesta. Ryanair, Petrol, Švedska, Nemčija ... - SiOL.net  
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2016-11-01 Vrnite knjigo drugje. Šmarnogorski razgledi. Informator krajanov Gameljn, Rašice, 
Šmartna in Tacna. št. 4, november 2016, str. 14. 

2016-11-02 Naša skupna leta - Knjižnica Bežigrad praznuje 60 let delovanja. - Naš Bežigrad, str. 22. 
2016-11-28 Mestne knjižnice neporavnane dolgove terjajo s pomočjo zunanjih izterjevalcev. - 

Dnevnik.si 
2016-11-28 Izterjevalci nad zamudnike. Danes, Planet TV. 
 
NAGRADE: 
2016-04-16 Čast Jelki Reichman in Cirilu Zlobcu. - Delo, str. 14. 
2016-04-16 Častna meščana bosta Jelka Reichman in Ciril Zlobec. - Delo.si 
2016-04-18 Jelka Reichman in Ciril Zlobec letošnja častna meščana Ljubljane. - RTVSLO.si 
2016-04-18 Za častna meščana predlagana Reichmanova in Zlobec. – Dnevnik, Ljubljana, let. 21, st. 

2, str. 17 in 31. 
2016-05-09 Na praznik Ljubljane dva nova častna meščana - Reichmanova in Zlobec. - RTVSLO.si 
2016-05-09 Zlobec in Reichmanova postala častna meščana. TV SLO 1, Slovenska kronika 
2016-05-10 Ovacije za Reichmanovo in Zlobca. - Delo, str. 11 
2016-05-17 Lavrinova diploma prevajalcu in neutrudnemu posredovalcu slovenske kulture Pablu 

Juanu Fajdigi. - RTVSLO.si 
2016-05-19 Desetnica za Sanje o belem Štrpedu Marjane Moškrič. - RTVSLO.si 
2016-05-19 Marjana Moškrič - Dogajajo se stvari, ki me jezijo in žalijo. - Delo.si 
2016-05-31 Pablo Juan Fajdiga - Resnična Slovenija je bila še lepša od domišljijske. - Delo.si 
2016-06-00 Prevajalske svobode si prevajalec ne jemlje sam, temveč mu jo ciljni jezik pogosto vsili. - 

Bukla, st. 122, str. 16. 
2016-07-23 Kdo vse se bo potegoval za jubilejno 20. večernico. - RTVSLO.si 
2016-09-15 Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Vodice s podelitvijo priznanj 2016. - Vodice.si 
2016-10-27 Najboljša slovenska slikanica 2016 - O kravi, ki je lajala v luno. - RTVSLO.si 
2016-10-27 Nagrada Kristine Brenkove. TV SLO 1, oddaja Dobro jutro, Slovenija 
2016-10-27 Nagrada Kristine Brenkove. TV SLO 1, Kultura ob 22h 
2016-10-28 Ko stara krava in ocufan konj zaživita na novo. - Delo, str. 18 
2016-10-28 Ko stara krava in ocufan konj zaživita na novo. - Delo.si 
2016-10-28 Nagrada za izvirno slovensko slikanico v roke Idi Mlakar in Petru Škerlu - prepričala 

estetika realnega. - Dnevnik.si 
2016-10-28 Zmagala estetika realističnega. - Dnevnik, str. 32 
 
PROJEKTI: 
2016-01-01 Mestna knjižnica Ljubljana. Kviz  Robinzonjada v informacijski džungli. Barjanski list, 

1/2016, str. 8. 
2016-01-01 Pristolič, Tatjana. Bralni projekt Mestne knjižnice Ljubljana. Mesto bereVameriške 

romane 2015-16. Mostiščar, XXII (2016) 1, str. 18  
2016-01-01 Ekipa kviza Robinzonijada v informacijski džungli. Končana prva sezona kviza MKL za 

otroke. Mostiščar, XXII (2016) 1, str. 20 
2016-01-14 Zeleni naziv kot odgovornost za še bolj zeleno Ljubljano. - Dnevnik.si 
2016-02-11 Informacijska točka ZPE 2016. FB MOL 
2016-03-16 Kul služba! - Ljubljana.si 
2016-03-16 Portal Bližji knjigi javne agencije za knjigo za zdaj spominja na hišo duhov. - Dnevnik.si 
2016-03-17 Kul službe za mlade iz Ljubljane. - Dnevnik.si 
2016-04-11 Kul službe za mlade. - Ljubljana.si 
2016-04-12 Ljubljanska občina mlade vabi k sodelovanju pri projektu Kul služba. - Dnevnik.si 
2016-04-13 Slovenščina zdaj in v prihodnje. - Družina.si 
2016-04-15 Službe za mlade. TV SLO 1, Slovenska kronika. 
2016-04-17 Pranje možganov na Filozofski fakulteti. - Nova24TV.si 
2016-04-22 RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ - Töövarjuna Sloveenias - Merle Koik. - Raamatukogu, 

st. 2. 
2016-05-03 Vsi cenimo delo, a danes ga moramo znati tudi prodati. - SiOL.net 
2016-05-05 15 slovenskih mest v globalni akciji Jane`s walk: Hoja ne koristi le zdravju, spodbuja tudi 

poslovni utrip. Dnevnik.si 
2016-05-09 Center Zalog. - Ljubljana.si 
2016-05-10 Center Zalog po dobrem letu gradnje odprt. - Delo, str. 11. 
2016-05-13 Borza dela - v knjižnico po službo. - Dnevnik.si 
2016-05-23 Knjižnica, srce mesta - naši potenciali in motivacija. - Ljubljana.si 
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2016-05-25 V Mestni knjižnici Ljubljana posvet o zaposlenih in zaposlovanju v knjižnicah. - STA.si 
2016-07-07 V ljubljanskih bazenih - Kopalke iz dveh pionirskih rutic. - Dnevnik.si 
2016-07-29 Avgust, mesec trajnostnega turizma v Zeleni prestolnici Evrope. - Ljubljana.si 
2016-07-12 Najbolj brane knjige, Maček v žaklju in Knjižnica ob vodi. Izjava V. Trobec. Radio 2. 
2016-07-18 Knjižnice pod milim nebom. TV SLO, Poletna scena 
2016-07-21 Na bazen, v senco in po dobro knjigo. - Delo, str. 11. 
2016-07-30 Bazeni in morje. - Radio Slovenija 1, oddaja Hudo! 
2016-08-09 Library in the pool, a summer activity of Ljubljana City Library. - SisterLibrariesNaple 
2016-08-17 Fotografska razstava na Krakovskem nasipu - Povsod v mestu. - ZelenaLjubljana.si 
2016-08-17 Povsod v mestu na Krakovskem nasipu. - Ljubljana.si 
2016-08-18 Fotografska razstava - Povsod v mestu knjige. - RTVSLO.si 
2016-08-18 Mestna knjižnica v slikah. - Delo, str. 10. 
2016-08-18 Povsod v mestu. - Dnevnik, str. 25. 
2016-08-23 Fotografska razstava na temo knjižnic. - Delo, str. 13. 
2016-08-30 LinkINjob - e-Guidelines 2016. – SisterLibrariesNaple 
2016-09-05 Knjižnica Zalog v novih prostorih. - Ljubljana.si 
2016-09-05 V Zalogu odprli sodobno knjižnico. - Delo.si 
2016-09-06 Zaloška knjižnica končno zadihala. - Dnevnik, str. 10 
2016-09-06 Zaloška knjižnica zadihala v novih prostorih. - Dnevnik.si 
2016-10-12 Zakladi Zaloga – nova knjižnica MKL v Zalogu.-Ljubljana, let. XXI, št. 5, str. 10-11. 
2016-12-02 Teden francoske kulture. - Ljubljana.si 
2016-12-06 Teden francoske kulture. - Dnevnik, str. 11 
2016-12-06 Razstava Roke pisateljev v KPV, TV SLO 1, Kultura ob 22h 
2016-12-07 Nathalie Skowronek v KOŽ. TV SLO 1, Kultura ob 22h 
2016-12-13 Mesto bere južnoameriške zgodbe. - Delo, str. 13. 
 
INTERVJU: 
2016-06-08 Mag. Jelka Gazvoda - Gospa, ki gradi prihodnost knjižnic - ... – glasilo MOL Ljubljana, str. 

8-9. 
2016-08-27 Ljubljanske face - Barbara Cesar, vodja Knjižnice Otona Zupančiča. - Dnevnik.si 
2016-10-17 Mag. Jelka Gazvoda. - Radio Slovenija 1, Nočni obisk 
 
SNEMANJE V KNJIŽNICI: 
2016-01-05 Posnetek knjižničnih prostorov KB. Študentki FDV Urška Bratoš, Staša Štajnpihler 
2016-01-05 Snemanje nadaljevanke Planet TV, v K. dr. Franceta Škerla 
2016-02-02 Snemanje pogovora z Andrejem Rozmanom Rozo v Knjižnici Poljane.  
2016-02-18 Snemanje kratkih filmov v knjižnici. Zavarovalnica Triglav. Miss Moose production 
2016-02-18 Snemanje knjige Trgovec z življenjem v Knjižnici Jarše. Kanal A. 
2016-11-29 Snemanje pogovora z Boštjanom Gorencem Pižamo na mladinskem oddelku KOŽ. 
 
 

5.11 Nagrade in priznanja 
 
1. LAVRINOVA DIPLOMA 2016 (Nagrada Društva slovenskih književnih prevajalcev): za pomemben 

prispevek na področju posredovanja slovenske književnosti v druge jezikovne kulture (Pablo Juan 
Fajdiga) 

2. NAGRADA MESTA LJUBLJANE 2016 (Podelitev nagrad na slavnostni seji Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana, 09.05 2016): za pomembne dosežke življenjskega dela na področju 
delovanja knjižnic (mag. Jelka Gazvoda) 

3. DESETNICA 2016: (Nagrada Društva slovenskih pisateljev za najboljšo otroško ali mladinsko 
delo): za roman Sanje o belem štrpedu (Marjana Moškrič) 

4. NAGRADA KRISTINE BRENKOVE 2016 (Nagrada Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev za 
izvirno slovensko slikanico):  za slikanico O kravi, ki je lajala v luno (Ida Mlakar Črnič) 

5. NAGRADA SLOVENSKE SEKCIJE IBBY 2016 (Podelitev nagrad in priznanj na slovenskem 
knjižnem sejmu, 25.11.2016): za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in 
branja (Ida Mlakar Črnič) 

6. PRIZNANJE OBČINE VODICE 2016 (Podelitev priznanja na slavnostni seji občinskega sveta 
občine Vodice, 09. 09. 2016): za odlično medsebojno sodelovanje in vodenje Knjižnice Vodice, ki 
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spodbuja dostop do bralnih, kulturnih in umetniških vsebin vsem generacijam občanov (Mestna 
knjižnica Ljubljana) 

7. EVROPSKO JEZIKOVNO PRIZNANJE 2016 (Podelitev na dogodku Jabolka kakovosti 2016, 
07.12.2016): za neformalno in priložnostno učenje tujih jezikov za različne ciljne skupine 
uporabnikov knjižnice (Mestna knjižnica Ljubljana) 

8. ČOPOVO PRIZNANJE 2016 (ZBDS, 21.12.2016): za izjemne uspehe na področju knjižničarstva 
(Barbara Bračič Fabjančič) 

9. ČOPOVA PLAKETA 2016 (ZBDS, 21.12.2016): za podaritev obsežne zbirke miniaturnih knjig 
Slovanski knjižnici (dr. Martin Žnideršič na predlog MKL) 

 
 
 

6 NASTANEK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA  

 
MKL je tudi v letu 2016 izpeljala večino nalog uspešno in v pričakovanem obsegu. Opravila je tudi 
nekaj nenačrtovanih nalog (npr oprema gradiva z RFID tehnologijo v nekaj knjižnicah, uvedba 
sodobne in cenejše enotne telefonije) in izpeljala tudi marsikateri nov projekt (npr. literarni natečaj 
metaFora), opravila razna nujna tekoča vzdrževalna dela, zagotovila dodatno varnost pri delu (npr. z 
nakupi nekaj novih alarmnih naprav), ves čas skrbela za nemoteno delovanje informcijskih sistemov 
(Cobiss MKL, spletna stran in poslovni sistem), kupovala dodatno opremo kot posledico nenadnih 
okvar ipd.  
 
Finančna sredstva financerjev za knjižnično gradivo in materialne stroške so bila znatno nižja kot leto 
poprej, lastni prihodki pa so bili za dobrih 100.000 EUR višji kot prejšnja leta. Negativna posledica tega 
sta manjši nakup knjižničnega gradiva, kar bo, če se bo izkazalo za trajno dogajanje, lahko že 
srednjeročno odsevalo v zmanjšanju obiska knjižnic in manjšem zadovoljstvu uporabnikov, ter 
opustitev nekaterih investicij, za katere ob investiciji v novo Knjižnico Zalog ni bilo dovolj sredstev. 
Prav tako se postopoma kažejo nevarnosti premajhnega investiranja v posodabljanje IKT opreme, 
imamo zastarele in preobremenjene strežniške kapacitete in povprečno več kot pet let stare 
računalnike. 
 
Skupna odprtost knjižnic je presegla 60.000 ur. S tem presegamo zakonsko določeni obseg 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. 
Še vedno nismo prenovili dela prostorov Knjižnice Otona Župančiča za potrebe oblikovanja »tretjega 
prostora« za uporabnike in novega prostora Centra za vseživljenjsko učenje v tej stavbi, vendar to 
dejstvo ni negativno vplivalo na izvedbo naših servisov. Smo pa v nekaj drugih enotah z reorganizacijo 
prostorov in gradiva izboljšali pogoje za počutje uporabnikov v naših knjižnicah 
 
Naloga, ki tudi lani še ni bila opravljena, je sprejem in začetek izvajanja obveznega usposabljanja 
zaposlenih za IKT v skladu s pripravljenim internim pravilnikom. Cilj je, da uvedemo interno 
usposabljanje za delo z IKT preko notranje e-učilnice, ki bo vsebovalo tudi obvezno testiranje 
pridobljenih znanj. Zaradi pomislekov sindikata in sveta delavcev je bil predlog pravilnika umaknjen, 
spremenjen in predmetnik skrčen. Uvajanje tega (samo)usposabljanja bomo nadaljevali v letu 2017, 
saj  smo jeseni leta 2016 prioriteno začeli izvajati program usposabljanja zaposlenih za uvedbo nove 
platforme za izposojo gradiva Cobiss3/izposoja, ki je in bo tudi v letu 2017 zahtevala veliko časa. 
Negativne posledice niso nastale, saj se zaposleni kljub temu usposabljajo na področju IKT preko 
klasičnih internih izobraževanj s predavatelji. 
 
V zvezi z notranjo revizijo dela poslovanja za leto 2015, v kateri je bilo revidirano delovanje notranjih 
kontrol v procesu ravnanja z osebnimi podatki v letu 2015, smo predložili odzivno poročilo, ki je bilo 
ustrezno.  
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7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLEGA LETA  

 
 
Ocenjujemo, da smo načrtovane cilje v letu 2016 dosegli in na številnih področjih tudi presegli. V 
primerjavi s preteklim letom imamo pomembna negativna predznaka kazalnikov samo na dveh 
področjih: številu novo vpisanih članov in prirastu gradiva. Zabeležili pa smo nekaj velikih statističnih 
skokov, za katere ni posebnih opaznih razlogov in pri katerih ocenjujemo, da gre za posamične 
pojave, katerih posledica bo lahko ponovno znižanje kazalnikov v prihodnjem letu. Zato je potrebno 
spremljati večletna povprečja, ki pokažejo dejanska trajnejša gibanja in trende. 
 
Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2012 2013 2014 2015 2016 % 
Število članov 83.704 83.444 81.857 80.506 84.647 5,14% 
Število novo vpisanih 
članov 

12.663 13.349 12.805 11.486 10.793 -6,03% 

Število obiskov 
1.830.155 1.909.323 2.112.674 2.239.499 2.361.454 5,45% 

Virtualni obiski knjižnice 
– domača stran 

755.403 457.160 467.834 278.310 303.332 8,99% 

Izposoja 4.759.762 4.705.492 4.622.972 4.793.629 5.004.779 4,40% 
Medknjižnična izposoja 1.974 1.792 1.538 1.826 2.338 28,04% 
Transakcije  4.847.262 4.808.928 4.674.211 4.842.740 5.052.238 4,33% 
Posredovanje informacij - 314.095 275.059 281.353 279.209 -0,76% 
Prireditve in 
izobraževanje 

3.590 3.555 3.694 3.850 3.897 1,22% 

Ure odprtosti enot 62.173,50 61.583 59.592 60.832,5 60.630,0 -0,33% 
Zaloga knjižničnega 
gradiva 

1.668.624 1.694.270 1.689.903 1.703.280 1.722.091 1,10% 

Prirast gradiva 78.984 80.892 78.661 74.760 68.879 -7,87% 
Obrat gradiva 2,853 2,798 2,756 2,814 3,02 7,32% 
Povprečna cena 18,71 € 18,65 € 17,31 € 18,55 € 18,41 € -0,75% 
Število naročenih 
elektronskih virov  

9 8 8 7 6 -14,29% 

- od tega dostopnih na 
daljavo 

8 7 7 7 6 -14,29% 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

16.987 19.757 20.930 22.826 26.941 18,03% 

- od tega dostopov na 
daljavo 

11.573 9.355 11.627 12.422 14.661 18,02% 

 
 
Število aktivnih članov se je v letu 2016 povečalo celo za 5,14 %, medtem ko je bilo število novo 
vpisanih članov za 6 % nižje kot leta 2015. Ta dva podatka se navidezno izključujeta, vendar kažeta 
na eni strani razmerja do preteklega leta, na drugi pa določene aktivnosti knjižnice v ozadju, ki jih je 
izvedla med letom. Močno smo npr. okrepili izterjavo neplačanih obveznosti naših članov, pri čemer se 
je vsak član s plačilom svojih obveznosti avtomatično znova aktiviral v bazi članov. Po izkušnjah se 
število članov poveča tudi takrat, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov izvedemo 
večje brisanje neaktivnih članov, ki se potem ponovno vpisujejo. 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. 
 
Velika rast števila obiskov knjižnice, skoraj za 5,5 odstotka, in izposoje za 4,4 odstotke, potrjujeta našo 
oceno iz prejšnjega poročila, da posamezni nižji rezultati obiska in izposoje gradiva v posameznem 
letu ne pomenijo dolgoročnega trenda zniževanja obsega dejavnosti, temveč so posledica 
posameznih dogodkov v organizacijski sferi knjižnice ali pa dejstva, da kazalniki ne morejo neskončno 



92 
 

rasti, ker obstajajo tudi omejitve, ki so izven vpliva knjižnice (končno število prebivalcev oz. 
potencialnih uporabnikov, obseg sredstev, prostorski pogoji ipd.). Očitno je bilo leto 2016 eno 
uspešnejših, kar zadeva aktivnosti uporabnikov, saj so se tudi vse transakcije v Cobissu povečale za 
več kot štiri odstotke, virtualni obisk knjižnice preko spletne strani pa skoraj za 9 odstotkov. 
 
Povprečna cena knjižnega izvoda je bila 18,41 EUR, torej  se je v primerjavi z letom poprej znižala 
minimalno (za 0,75%), znova pa se je zaradi znižanja finančnih sredstev občutno zmanjšal obseg 
nakupa novega gradiva, in sicer za dodatnih 7,87% v primerjavi z leto 2015. Na več mestih v poročilu 
opozarjamo na nevarnost tega trenda za srednje- in dolgoročno delovanje MKL, zlasti njenih manjših 
knjižnic. 
 
Knjižnična zbirka MKL je konec leta 2016 dosegla 1.722.091 enot (leta 2015 1.703.280 enot), od tega 
1.474.504 tiskanih knjig. Celotni prirast gradiva v 2016 obsega skupno 68.879 enot (v letu 2015 
74.760 enot) knjižničnega gradiva, od tega  54.865 knjig, Kupili smo le 56.854 enot na fizičnih nosilcih 
in ( v letu 2015 63.681) 337 novih naslovov e-knjig in podaljšali licence za 118 naslovov. Od skupaj 
1.886 naslovov v Biblosu je bilo članom MKL dostopnih 1.010 naslovov e-knjig. Ostali prirast smo 
pridobili z drugimi načini nabave, z obveznim izvodom in darovi. Knjižnica je z nakupom knjižničnega 
gradiva v letu 2016 zagotovila 6.543 novih naslovov knjižničnega gradiva, s čimer za silo še ohranja 
kakovost in aktualnost knjižnične zbirke. Skupno z drugimi načini pridobivanja gradiva je bil dosežen 
letni prirast 15.368 naslovov. 
 
Dosegli smo 161 enot nakupa na 1000 prebivalcev (v letu 2015 188 enot), skupno z drugimi načini pa 
minimalnih 200 enot na 1000 prebivalcev (v letu 2015 še 220 enot). Ob tem podatku je potrebno veliko 
opozorilo, da nas je dolgoletno zniževanje sredstev za nakup gradiva pripeljalo do situacije, ko komaj 
še izpolnjujemo zakonsko določene pogoje za letni prirast. Knjižnica sicer v letu 2016 ohranja visoko 
nivo ponudbe časopisja, pridobili smo 815 naslovov v osrednji knjižnici, z nakupom 216. Skupno je bilo 
v vseh enotah mreže na voljo 3.272 letnikov serijskih publikacij, z nakupom 2.019. 
 
V letih, ko so bila sredstva za gradivo ustrezna, smo letno dosegali prirast blizu 300 enot na 1000 
prebivalcev. Tako se je knjižnica pri prirastu v letu 2016 še enkrat, kot smo opozarjali že lani, oddaljila 
od priporočenega standarda, ki zahteva 250 izvodov na 1000 prebivalcev, kar ocenjujemo kot dejstvo, 
ki nepopravljivo slabša kakovost zbirke in ni v čast knjižnici glavnega mesta in največji knjižnici v 
državi. Z maksimalnim trudom smo pri pridobivanju gradiva uspeli iz drugih virov, ki niso odvisni od 
financiranja, pridobiti več naslovov kot z nakupom (8,825) in tako zbirki dodati še 12.025 enot. 
Nefinančni viri pridobivanja gradiva pa nikakor niso primerljivi z rednim nakupom in ga ne morejo 
nadomestiti, saj s temi postopki ne moremo vplivati na vsebine pridobljenega gradiva, njegovo 
aktualnost (večinoma starejše gradivo, razen pri obveznem izvodu) in tudi ne na količino izvodov 
(pridobimo lahko praviloma le en izvod posameznega naslova). Edina rešitev je, da se začnejo 
sredstva za nakup gradiva ponovno zviševati na raven, ki bo zagotavljala s standardi priporočeni letni 
prirast. 
 
Inventurni  popisi knjižničnega gradiva so bili opravljeni v sedmih krajevnih knjižnicah: v Knjižnici 
Jarše, Knjižnici Škofljica, Knjižnici Poljane, Slovanski knjižnici, Knjižnici Zalog, Knjižnici Bežigrad in 
Knjižnici Prežihov Voranc. Vanje je bilo vključeno 357.083 enot knjižničnega gradiva, to je 20,7 % 
knjižnične zbirke. Knjižnica je v letu 2016 odpisala 51.872 enot knjižničnega gradiva, kar predstavlja 3 
% knjižnične zaloge, oziroma 75,3 % prirasta gradiva v letu 2016. 
 
Povprečna cena knjige, ki je v preteklem letu nepričakovano poskočila za dobrih 7%, je letos spet 
nekoliko nižja, 18,41 EUR (za 0,75%). Takšno znižanje seveda ni veliko prispevalo k obsegu 
kupljenega gradiva 
 
V naši temeljni dejavnosti, izposoji gradiva in posredovanju informacij, je bistvenega pomena tudi letni 
obisk uporabnikov. Že v letu 2015 se je povečal za 6% in tudi za leto 2016 lahko poročamo o ponovni 
skoraj pet in pol odstotni rasti. Dosegli smo namreč kar 2.361.454 obiskov. Vsak prebivalec območja, 
kjer deluje MKL, je v letu 2016 sedemkrat obiskal naše knjižnice.. Skupno število obiskovalcev 
prireditev in izobraževanj je bilo 78.239 .Kot zelo dober rezultat lahko letos predstavimo tudi izposojo 
gradiva na dom, ki se je v letu 2016 povečala za 4,4% in je dosegla 5.004.779 izposoj (že lanska rast 
je bila obetavna, 3,7 %). Povečanje izposoje se kaže tudi kot dodatna obremenitev zaposlenih, saj so 
tudi transakcije v sistemu Cobiss narasle za 4,4%. 
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Zmanjšanje letnega prirasta gradiva tokrat ni vplivalo negativno na izposojo. Domnevamo lahko, da se 
je izposojalo poleg novega gradiva v večji meri tudi starejše gradivo, ki je bilo vključeno v projekte 
aktivacije, npr. Mesto bere, Ciciuhec, Poletavci, tematske sklope, razstave, obletnice, bralne skupine, 
literarne pogovore itd. Imamo podatek, da se 60 naslovov gradiva, ki ga promoviramo v projektu 
Mesto bere, v tekmovalnem letu izposodi do deset tisočkrat! 
 
Na področju informacijskih in kulturnih storitev in projektov je MKL tudi v preteklem letu dosegla 
najboljše rezultate. Za odrasle smo izvedli smo 1.456 prireditev (v 2015 1.365), od tega 414 strokovnih 
in poljudnih predavanj, 420 literarnih dogodkov, 217 razstav, 113 ustvarjalnih delavnic, 102 potopisni 
predavanji itd., ki jih je obiskalo 33.072 udeležencev (v 2015 31.085). Za otroke smo leta 2016 izvedli   
1.254 prireditev, ki jih je obiskalo 23.618 udeležencev.  
 
V letu 2016 smo izpeljali večino načrtovanih projektov. Od načrtovanih 35 projektov smo jih v celoti ali 
deloma izvedli 29, dodali smo tudi dva nova in smo tako izpeljali skupno 31 projektov. Poleg glavnih 
dveh, priprave Strateškega načrta MKL 2017-21, ter posvetovanja MKL Knjižnica, srce mesta: naši 
potenciali in motivacija, so bili projekti usmerjeni v nove storitve in različne ciljne skupine prebivalcev. 
Uspešni so bili tudi projekti v okviru ZPE, mednarodni EU projekt LinkINjob, Strokovne srede, vrsta 
bralnih skupin, različni projekti iz konteksta »Povsod v mestu« in bazični bralni projekti MKL, ki 
uspešno potekajo že leta. 
 
Pomemben dosežek je tudi vsakoletna digitalizacija pisne kulturne oz. domoznanske dediščine, ki jo 
izvajamo v MKL. Na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije smo objavili 114.251 (2015: 
105.511) polnobesedilnih dokumentov, kar je predstavljalo 14 % celotne zbirke besedil na dLib.si. V 
letu 2016 je bilo vpogledov vanje 1.275.334 (2015: 741.259, 2014: 438.859). Vpogledov v 
metapodatke je bilo v letu 2016 1.573.067 (2015: 504.253, 2014: 185.239). Vir: dLib eSTATISTIKA  
 
MKL je za svoje uspešno delo v letu 2016 prejela devet različnih nagrad.  
 
 
 

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
Ocenjujemo, da je knjižnica poslovala gospodarno in učinkovito, saj je z razpoložljivimi sredstvi v 
največji meri dosegla zastavljene cilje. Nedoseženi cilji na področju nakupa gradiva so posledica 
finančnega stanja, na katero knjižnica ni mogla vplivati, je pa s pridobivanjem gradiva iz drugih virov 
bistveno izboljšala letni prirast, ki bi bil brez tega pod vsemi zakonskimi normami. 
 
V letu 2016 je bilo ustvarjenih skupno 8.128.573 EUR prihodkov. V primerjavi z letom 2015 so bili 
obračunani prihodki za 189.642 EUR nižji zaradi zmanjšanja proračunskih prihodkov. Že lani smo 
ugotovili, da je bil štiriletni padec celotnih prihodkov 500.000 EUR, z dodanim lanskim znižanjem je so 
se prihodki v petih letih zmanjšali za za skoraj 690.000 EUR. Pri doseganju zastavljenih ciljev je MKL 
sodelovala s pomembnim deležem lastnih prihodkov iz izvajanja javne službe in tržne dejavnosti, ki so 
znašali skupaj 1.057.568 EUR (v letu 2015 935.981 EUR), kar pomeni 12,98% (v letu 2015 11,25 %) 
vseh prihodkov v letu 2016. Strukturni deleži prihodkov iz nejavnih sredstev za izvajanje javne službe 
so: članarina 50,07%, zamudnina 42,76%, ostali prihodki iz tega naslova 7,17%. Prihodki od prodaje 
blaga in storitev so bili 15.673 EUR in so bili porabljeni za ob tem nastale stroške. 
 
Skupni stroški v letu 2016 so bili 8.009.262 EUR, kar je za 61.778 EUR manj kot leta 2015. Stroški za 
plače, prispevke in druge stroške dela so dosegli 5.971.236 EUR (v  2015 so bili 5.865.668 EUR), kar 
je pomenilo 73,46% (v 2015 70,52%) v celotnih prihodkih v letu 2016. Od tega je 89,60% prispevala 
MOL, zunanje občine 6,60%, projektna sredstva so znašala 2,18%, in lastna sredstva 1,57%.  
 
Knjižnica je vsem zaposlenim izplačala delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
v višini 100.029 EUR bruto, kar pomeni 2,13% v masi bruto plač. Dovoljena masa za ta namen za leto 
2016 je bila 247.597 EUR, torej ni bila presežena. Knjižnica izkazuje presežek prihodkov nad odhodki 
v višini 119.311 EUR (2015: 247.175 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 2017. 
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Za plačilo stroškov materialov in storitev smo porabili 2.029.679 EUR (v 2015 2.198.825 EUR), kar je 
za 169.146 EUR manj kot leto prej. Veliko znižanje stroškov smo dosegli zlasti pri storitvah, največ pri 
vzdrževanju poslovnih prostorov, telekomunikacijah, avtorskih honorarjih in storitvah, študentskem 
delu in promociji. Pri stroških materialov smo največ prihranili pri električni energiji, največje povečanje 
pa je bilo pri računalniške in informacijske opreme. Še vedno za MKL največji strošek predstavljajo 
najemnine, in sicer 8,42% vseh stroškov, sledijo pa stroški čiščenja prostorov. Materialne in 
programnske stroške 55,73% financirali iz sredstev lokalnih skupnosti, 1,23 iz projektnih sredstev in 
873.614 EUR oz.43,04% iz lastnih prihodkov (v letu 2015 21,57%). Stroške smo v primerjavi s 
prejšnjim letom dodatno znižali z varčevanjem in na podlagi postopkov javnega naročanja ter uvedbe 
boljših notranjih kontrol. To pomeni dodaten prihranek sredstev in nadgrajuje pozitivne rezultate naše 
varčevalne politike, ki se kažejo v sposobnosti knjižnice, da z lastnimi sredstvi financira nujne 
investicijske potrebe. 
 
Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili 1.071.046 EUR (2015:1.201.470 EUR, 2014: 1.220.943 
EUR), od tega je MOL prispevala 699.822 EUR oz. 65,35%, MK je prispevalo 237.601 EUR oz. 
22,18%, ostale občine 10,03%, iz lastnih sredstev smo prispevali 2,44%. Prirast gradiva je bil v 
primerjavi z letom prej ponovno manjši, tokrat za 7,87% (za 5.881 enot gradiva). Čeprav je MOL 
zmanjšala sredstva za nakup gradiva za kar 112.144 EUR v primerjavi z letom 2015, je prispevala za 
nakup gradiva čez 65% vseh sredstev, kar kaže na drastično zmanjšanje sredstev Ministrstva za 
kulturo, ki jih je celo v teh znižanih okvirih prispevalo le še 22%. Če bi MOL in druge občine ohranile 
nivo sredstev za nakup gradiva izpred nekaj let, ko je MKL dosegala letni prirast skoraj 300 naslovov 
na 1000 prebivalcev, bi se pokazalo, da ministrstvo dosega le še kakšnih deset odstotkov v njihovem 
deležu. To dejstvo govori, da se država morda postopoma umika iz sofinanciranja nakupa gradiva za 
splošne knjižnice. 
 
S sredstvi, pridobljenimi od MOL, občin pogodbenih partneric in s presežkom prihodkov nad odhodki iz 
leta 2015 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. Največja investicija v letu 2016 je bila načrtovanje in nakup opreme za novo Knjižnico 
Zalog, ki je bila zgrajena v javno zasebnem partnerstvu med MOL in podjetjem Spar in se nahaja v 
središču četrtne skupnosti Zalog v skupni stavbi s trgovino in drugimi družbenimi dejavnostmi, 
investicijo v stavbo je vodila Služba za lokalno samoupravo MOL.  
 
Menimo, da smo glede na finančno situacijo, v kateri nam ustanovitelj in občine pogodbenice niso 
namenili vseh potrebnih sredstev za izvajanje javne službe glede na zakonodajo, v letu 2016 kljub 
temu poslovali zelo dobro, kar kaže tudi ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki. S strani MOL niso 
bili v celoti pokriti stroški plač, pa tudi ne stroški investicijskega vzdrževanja, od večine občin nismo 
prejeli dovolj sredstev za nakup knjižničnega gradiva, prav tako občine pogodbenice večinoma še ne 
plačujejo vseh skupnih stroškov za izvajanje dejavnosti. So nam pa vse občine izven MOL z dodatnimi 
sredstvi za nakup IKT omogočile, da smo dopolnili informacijsko opremo v vseh enotah za potrebe 
uvedbe nove platforme Cobiss3/Izposoja. 
 
Rezultat poslovanja oziroma presežek prihodkov nad odhodki, čeprav ga je lani ostalo bistveno manj 
kot leto poprej, nam bo omogočil, da bomo tudi v letu 2017 opravili nekatera nujna investicijska dela.  
 
 
 

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA 
NADZORA  

 
 
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. Od leta 2013 uporabljamo posebno 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 storiteve, izvedbe, količine, cene ipd. 
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z dodanimi obrazložitvami predlagateljev pri vsakem naročilu zagotavlja boljše spremljanje porabe 
sredstev oz. precej večjo možnost nadzora stroškov. V sistem so v naprej 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 dveh letih odrazilo v 
vsakoletnem znižanju materialnih stroškov. 
 
Porabo javnih in lastnih sredstev spremljamo tudi z rednimi mesečnimi bilancami, s pomočjo katerih 
po potrebi uravnavamo tekoče transfere sredstev, pa tudi spremljamo uresničevanje programa dela, 
zlasti na področju nakupa gradiva, prireditev in izobraževanj ter investicijskega in tekočega 
vzdrževanja. 
 
V letu 2016 smo skladno z zakonodajo o javnem naročanju realizirali 5 večjih javnih naročil, in sicer za  
storitve širokopasovnih internetnih priključkov, najem IP stacionarne telefonije in storitve mobilne 
telefonije, dobavo in montažo za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za Knjižnico Zalog, 
sukcesivno dobavo materiala za zaščito in popravilo knjižničnega gradiva, dobavo in vzdrževanje 
sistema za upravljanje in varovanje knjižničnega gradiva na osnovi radio frekvenčne identifikacije, vse 
po odprtem postopku, ter izbrali izvajalca storitev zasebnega varovanja, ki sodijo med t.i. socialne in 
druge posebne storitve. 
 
V enostavnem postopku pa smo izbrali  izvajalca gradbeno obrtniških del v novih prostorih Knjižnice 
Zalog ter dobavitelja tonerjev in kartuš.  
 
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 
sistema na področju varstva osebnih podatkov zagotavlja poslovanje v skladu z zakoni. Notranja 
revizija skladnosti s predpisi je torej v letu 2016 revidirala procese nefinančne narave.  
 
Izdelana je bila tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je pokazala, da pri vseh 
segmentih nadzora dosegamo polje »na celotnem poslovanju«, saj so vsi ocenjevalci ocenili, da na 
vseh področjih dosegamo stopnji »pretežni del poslovanja« in »celotno poslovanje«..  
 
Rezultati iz izpolnjenih samoocenitvenih vprašalnikov: 6 izpolnjenih v celoti, 2 izpolnjena v 4 stolpcih 
 
Ocenjevalec Primerno 

kontrolno 
okolje  
 

Upravljanje 
s tveganji – 
realni in 
merljivi cilji 
 

Upravljanje 
s tveganji – 
uresničljivo
st ciljev  

Upravljanje 
s tveganji – 
kontrolne 
aktivnosti 
 

Ustrezen 
sistem 
informiranja 
in 
komuniciran
ja 
 

Ustrezen 
sistem 
nadziranja 
 

1 4 5 4 5 5 5 
2 4 5 5 5 4 5 
3 5 5 5 5 5 5 
4       
5 5 5 5 5 5 5 
6 / 5 4 / 5 5 
7 4 5 / 4 4 / 
8 5 5 5 4 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 4 5 5 
11 4 5 4 4 5 5 
POVPREČJE 4,5 5 4,6 4,5 4,8 5 
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10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI  

 
 
V letu 2015 smo še lahko rekli, da sicer »na področju obnavljanja knjižnične zbirke nismo bili tako 
uspešni, kot v preteklih letih, da pa še vedno ostajamo na nivoju, ki zagotavlja relativno ustrezno 
storitev za uporabnike«, tega pa za leto 2016 ne moremo več zagotovo trditi, saj so se potrebna 
sredstva znižala pod dopustno mejo za MKL. Dosegli smo samo še 200 naslovov prirasta na 1000 
prebivalcev, kar je minimalni pogoj za delovanje razvite splošne knjižnice. Celotni prirast gradiva v 
2016 je dosegel samo še 68.879 enot knjižničnega gradiva, s čimer se je knjižnica pri letnem prirastu 
spet oddaljila od priporočenega cilja, za katerega smo v naprej vedeli, da bo nedosegljiv. Sredstva za 
nakup gradiva so bila premajhna, zato tudi naši načrti glede tega niso presegali minimalne realizacije. 
Z vsakodnevnim nadzorom postopkov naročanja gradiva smo ostali v okviru sredstev in njihove 
porazdelitve na nujno potrebne naslove.  
 
Pri največji investiciji v letu 2016, Knjižnici Zalog, je zaradi nezadostnih finančnih sredstev ostal 
nerealiziran del projekta, in sicer oprema knjižnice s knjigomatoma za izposojo in vračanje gradiva. Pri 
knjigomatu za vračanje je previdena montaža v steno med knjižnico in zunanjo avlo, kar bo omogočalo 
vračanje gradiva tudi kadar bo knjižnica zaprta. Manjkajoča sredstva bomo poskušali pridobiti v letu 
2017. 
 
Od načrtovanih 35 projektov iz Programa dela MKL 2016 smo popolnoma ali deloma izvedli 29 
projektov, dodali smo dva nova projekta: PoVEZana in Prepletimo zimo. V letu 2016 smo tako izpeljali 
skupno 31 projektov. Razlogi za preložitev ali opustitev projektov v letu 2016: 
- Plačljiva dostava in prevzem gradiva: izkazalo se je, da izvedba projekta ni možna brez sistemske 

podpore IZUM-a.  
- Katalog znanj in postopkov za delo z uporabniki v MKL smo prenesli v leto 2017, ker je v letu 2016 

potekalo usklajevanje Kataloga znanj na področju IKT. 
- Ker je nosilec mednarodnega projekta Mind the Gap, v katerem smo sodelovali kot partnerji, 

spremenil pogoje sodelovanja in partnerje vključene v projekt, smo se odločili, da iz projekta 
izstopimo. 

- Projekt Premična zbirka Igroteke MKL (Knjižnica dr. France Škerl) smo zaradi drugih prioritet in  
pomanjkanja sredstev premaknili v leto 2017. 

- Zaradi pomanjkanja parkirnih mest v okolici Knjižnice Prežihov Voranc smo preverili možnost 
uvedbe storitve »Drive in«. Ker po podatkih Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na 
Mestni občini Ljubljana sprememba prometne ureditve parkirišča do sprejetja novega OPPN, ki 
predvideva razširitev Tržaške ceste, ni možna, zato do nadaljnjega ne bomo nadaljevali z 
načrtovanjem projekta. 

- Projekt Pravice živali smo zaradi drugih večjih projektov v letu 2016 prenesli v leto 2017. 
 
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 7 projektov: 

- Na razpis JAK za promocijo branja smo uspešno prijavili dva projekta:  
- Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016 in Strokovne srede 2016. 
- Na neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja 

posebnih nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2016. 
- Na razpis MOL za strokovni tisk smo uspešno prijavili domoznansko serijsko publikacijo 

»Ljubljana med nostalgijo in sanjami«. 
- Na razpis NA Cmepius za Evropsko jezikovno priznanje 2016 smo prijavili aktivnosti na 

področju učenja jezikov v MKL in decembra tudi prejeli priznanje. 
- Za nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2016 smo 

prijavili dva projekta: Vračilo gradiva v drugi knjižnici in Info točka javnih oblasti (neuspešni 
obe prijavi). 
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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 v strokovni komisiji Ministrstva za kulturo za knjižničarstvo, v 
Združenju bibliotekarskih društev Slovenije in Društvu bibliotekarjev Ljubljana, v uredništvu revije 
Knjižnica, v komisiji ZBDS za Čopove diplome, v upravnem odboru Stepišnikovega sklada, v 
nadzornem odboru Portala KAMRA in portala dobreknjige.si, v strokovnih svetih drugih knjižnic, 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 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. 
 
V letu 2016 smo v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo MOL izpeljali investicijo v prostor in 
opremo nove Knjižnice Zalog, več investicijskih vzdrževanj ter kupili precej računalnikov in druge IKT 
opreme ter licenc. S tem smo, čeprav v majhni meri, pozitivno vplivali na gradbeni in trg IKT ter z njima 
povezane storitve. 
 
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 občutno 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 portalz Dobre knjige ter izposoja e-knjige na 
portalu BIBLOS.  
 
Knjižnica naslavlja vse starostne skupine in že s svojim projektom za najmlajše Ciciuhec (ki je leta 
2016 pritegnil k sodelovanju blizu 7.000 vrtčevskih otrok, njihovih vzgojiteljic in staršev), stopa v 
aktivno sodelovanje s sistemom vzgoje in izobraževanja. Tudi v letu 2016 smo izvajali projekta 
Rastem s knjigo in Knjižnično muzejski Megakviz, 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 Priporočilni seznam kakovostnih mladinskih knjig in Strokovne srede, s katerimi odpiramo 
pomembne strokovne teme tako 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 in 
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. 
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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, v letu 2016 je aktivno sodelovala v 
projektu Zelene prestolnice Evrope. Javna sredstva za izvajanje javne službe in tista, ki smo jih prejeli 
iz nejavnih virov, smo tudi v letu 2016 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 31.12.2016: 
 
Zaposleni po tarifnih skupinah: 215,5 (od tega 5 invalidov) 

• I – IV: 5,5 
• V: 51,5 
• VI: 29,5 
• VII: 129 

  
Zaposlene (na dan 31.12.2016) financirajo: 

• 193 Mestna občina Ljubljana,  
• 3,5 Občina Škofljica,  
• 3,5 Občina Brezovica,  
• 3 Občina Ig,  
• 2 Občina Vodice,  
• 1,5 Občina Velike Lašče,  
• 1,5 Občina Dobrova – Polhov Gradec,  
• 0,5 Občina Horjul,  
• 5 druga javna sredstva za opravljanje javne službe in 
• 2  nejavna sredstva za opravljanje javne službe. 

 
Posebnosti zaposlitev: 

- Število zaposlenih za krajši delovni čas na dan 31.12.2016: 11 
- Število zaposlenih za določen čas na dan 31.12.2016: 10 (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.: 7 
- Število delavcev, ki je koristilo očetovski dopust v obdobju od 1.1. do 31.12.: / 
- Število prekinitev delovnega razmerja zaradi upokojitve: 2 (financiranje MOL) 
- Končanje delovnega razmerja zaradi smrti: 1 

 
Pojasnilo: V skladu s sistemizacijo delovnih mest je bilo v MKL v letu 2016 zasedenih 218,5 delovnih 
mest. Zaradi smrti sodelavke in upokojitve dveh sodelavk v decembru v kadrovskem poročilu na dan 
31.12.2016 navajamo le 215,5 zaposlenih. Obe prosti delovni mesti zaradi upokojitve sta ponovno 
zasedeni od 1.1.2017, prosto delovno mesto zaradi smrti pa od 2.2.2017. 
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Število napredovanj v plačnih razredih: 
Po delovnih mestih: 
DM knjižničar: 14 napredovanj 
DM višji knjižničar: 8 napredovanj 
DM bibliotekar VII/1: 2 napredovanji 
DM bibliotekar VII/2: 30 napredovanj 
DM vodja OE: 2 napredovanji 
DM vodja službe: 4 napredovanja 
DM oskrbnik  IV: 2 napredovanji 
DM samostojni strokovni sodelavec VII/2: 2 napredovanji 
DM računovodja VII/1: 1 napredovanje 
DM računovodja VII/2: 1 napredovanje 
DM skrbnik podpore uporabnikom in zaposlenim VI: 1 napredovanje 
 
Število napredovanj v strokovnih nazivih: 
Po delovnih mestih: 
DM knjižničar: 5 napredovanj 
DM višji knjižničar: 1 napredovanje 
DM bibliotekar VII/2: 21 napredovanj 
 
Formalno izobraževanje zaposlenih: 
Diplome, magisteriji, doktorati: 
Diploma: 140 zaposlenih 
Magisterij: 15 zaposlenih 
Doktorat: 1 zaposlena 
 
Izobraževanje  zaposlenih v MKL:  
- V letu 2016 so se zaposleni v MKL na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih posvetovanjih 

izobraževali v skupnem obsegu 6.741 ur (6.117 v letu 2015). 
- Za izobraževanje zaposlenih je knjižnica namenila 0,54 % celotnega proračuna.  
- Za deset vodij smo izvedli paketa izobraževanj za vodje OE in krajevnih knjižnic »Kaj moraš kot 

vodja vedeti o MKL«. 
 
Zaposleni v MKL so se izobraževali v Učnem centru MKL, pa tudi pri ponudnikih izobraževanj izven 
MKL. Skupno število ur izobraževanja zaposlenih v MKL se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 
624 ur (9,3 %). Izobraževalo se je več zaposlenih, ker so bila v letu 2016 izvedena izobraževanja 
COBISS3, ki so bila obvezna za večino zaposlenih. 
 
Zaposleni so se izobraževali tudi na tečajih v IBC NUK in na IZUM-u. Poleg tega so se izobraževali na 
izobraževanjih, ki so jih izvajali drugi zunanji izvajalci: Andragoški center Slovenije, Pripovedovalski 
variete, Inštitut A. Trstenjak, Slovenska filantropija idr. Zaposleni so se udeležili še izobraževanj s 
kadrovsko-pravnega in z 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 Frankfurtu, sejem knjig Frankfurt po 
Frankfurtu in Slovenski knjižni sejem. 
 
Sodelavci so pripravili in izvedli 17 internih izobraževalnih delavnic za zaposlene v MKL. Poleg tečajev 
COBISS3 so potekala tudi mentorstva zaposlenim za prehod na Cobiss3/izposojo.  
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13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, 
INVESTICIJAH IN NAKUPU OPREME  

 

13.1 Javna naročila  
 
 
Po odprtem postopku smo izvedli naslednja naročila: 

• storitve širokopasovnih internetnih priključkov, najem IP stacionarne telefonije in storitve 
mobilne telefonije 

• dobava in montaža za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za Knjižnico Zalog 
• sukcesivna dobava materiala za zaščito in popravilo knjižničnega gradiva 
• dobava in vzdrževanje sistema za upravljanje in varovanje knjižničnega gradiva na osnovi 

radio frekvenčne identifikacije. 
 
Izbrali smo tudi izvajalca storitev zasebnega varovanja, ki sodijo med t.i. socialne in druge posebne 
storitve. 
 
V enostavnem postopku smo izbrali: 

• izvajalca gradbeno obrtniških del v novih prostorih Knjižnice Zalog 
• dobavitelja tonerjev in kartuš  

 

13.2. Tekoče in investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, IKT in DI  
 
N A Z I V  Nakazilo 

TEKOČE VZDRŽEVANJE   

Slikopleskarska dela Zalog 9.454,29 
Zamenjava in ureditev razsvetljave Bežigrad, Šiška 1.197,13 
Vzdrževalna dela TKS v sklopu obratovalnih stroškov 8.995,13 
Oljenje parketa KOŽ 2.572,98 
Menjava toplotnih ventilov F. Škerl 996,07 

Obrezovanje vej in odstranitev korenin KPV 890,80 
Popravilo delovnega pulta Jarše 624,64 
Izdelava klančine za invalide in priključka za vodo KPV 1.159,00 
Elektroinstalacijska dela - razne enote 1.448,81 
Popravilo nadstreška Jarše 608,60 
Vzdrževanje dvigal 9.801,52 

Vzdrževanje klima naprav 1.864,74 
Vzdrževanje akvarijev 1.080,00 
Ostala redna vzdrževanja poslovnih prostorov 10.182,92 
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 27.021,30 
Tekoče vzdrževanje komunikacijske druge opreme  10.019,90 
Tekoče vzdrževanje licenčne in programske opreme  13.444,78 

Vzdrževanje gradiva 9.599,97 

SKUPAJ TEKOČE VZDRŽEVANJE 110.962,58 

  

NAZIV Nakazilo 

INVESTICIJE: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP OPREME, IKT in DI   

Licence, programska oprema   

Licenca za elektronsko obveščanje  121,70 
Licence MS WIN, Office in Server MKL  5.890,82 
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Licence Zalog  1.652,06 
Modul arhiv Pošta Slovenije (rn. 5405) 439,20 

Skupaj  8.103,78 

  

Investicijsko vzdrževanje   

Investicije Zalog 114.002,09 

Supernadzor in nadzor Zalog 5.075,20 

Skupaj 119.077,29 

  

Pohištvo in druga oprema   

Regali, stoli, predalniki, knjižne vitrine za več enot MKL 5.593,55 
Videonazdorni snemalniki KOŽ  1.490,84 

Videonazdorni in prostivlomni sistem Zalog, KPV  7.965,99 
Klima MKL, Dobrova 2.542,65 
Oprema Zalog 159.669,72 
Svetlobni napis nad vhodom KOŽ  2.255,78 

Skupaj  179.518,53 

  

IKT oprema   

IKT oprema Zalog  11.305,88 
RFID oprema Zalog 11.224,00 
Prenosnik za OOK 1.195,75 
Ohišje za knjigomat Šentvid 546,56 
Čitalci črtnih kod  1.226,10 

POS tiskalniki zaradi prehoda na COBISS3 7.341,96 
UPS napajalnik 169,58 
Osebni računalnik Škofljica 603,00 
Tiskalnik Ultimaker Erasmus  2.379,00 
Fotokopirni stroj - V. Lašče  868,64 

Skupaj  36.860,47 

  

Drobni inventar   

Drobna oprema Zalog - stojala, obešalniki, koši za smeti in podobno 3.287,27 
Drobno orodje in naprave 912,15 
Mobilni telefoni za zaposlene 548,96 
Ostali drobni inventar 948,07 

Skupaj  5.696,45 

  

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP OPREME, IKT IN DROBNI 
INVENTAR  

349.256,52 

 
 
Informacijska in komunikacijska tehnologija 2016 
 

OS 
Število 
kosov 

    
Zalog   

Nosilec SMS Aero light 2300 1 

Nosilec stropni TV CPLB 9441 1 
Računalnik MSI AIO AP 200 s stojalom 3 
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Računalnik MSI AIO AP 200 5 
Računalnik Intel NUC 5 

Led Monitor T2254p 22" 1 

Projektor Benq MH680 1 
Platno električno AVTEK 300 P290x218 1 

RFID Čitalec gradiva z anteno Feig 1 
LED  monitor AOC E2460PHU 4 

Čitalec DatalogicQuickscan 2 

Blagajniški predal Posiflex 1 
Blagajniški tiskalnik Epson TM-T20II 2 

Tiskalnik Zebra GK 420T 1 
Dostopna točka Cisco 1702 1 

Varnostna vrata RFIDFeigCristal gate 1 
Tv sprejemnik PHILIPSLED 4k Ultra HD 1 

Videonadzorni sistem 2 

Protivlomni sistem 1 
Mikser ojačevalnik SNO1114 1 

Zvočniki FS Elipse 5T 400W RMS,100 V 8 
Licenca MS Windovs 10 Pro 7 kos 1 

Licenca MS Office Standard 2016 7 kos 1 

  
Škofljica 

 Računalnik MSI AIO AP 200 1 
  
Velike Lašče 

 Fotokopirni stroj Develop ineo 228 1 

  
OOK 

 Računalnik Prenosnik HP 470 G3 1 

  
Licence 

 Licenca Acymailing 1 

Licenca MS Windovs 10 PRO 25 kos 1 
Licenca MS Office Standard 16 20 kos 1 

MS SQL Licenca(2 ks Care in Ext Connect 1 
Modul Arhiv Pošte Slovenija 1 

  
3D tiskalnik 

 Tiskalnik Ultimaker 2+3D 1 

  
Dobrova 

 UPS  Apollo 2 
  
Videonadzorni sistemi 

 KOŽ - snemalniki 2 
Vič prenova celotnega sistema 1 

  
Nakup opreme za C3 

Blagajniški tiskalnik Epson TM-T20II 51 
Čitalec Datalogic Quickscan 15 
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Mobilni telefoni 

 Sony Xperia M4 Aqua 1 

Mobitel Huawei PB lite 1 
Mobitel Samsung Galaxy J3 1 

Gsm aparat LG K10 4G 1 
Gsm aparat Huawei honor 7 1 

Gsm Huawei Honor 7 1 

Gsm Samsung Galaxy Xcover 1 
 
 

14 ZAKLJUČEK  
 
Leto 2016 nam bo ostalo v spominu kot precej težavno, vendar kljub temu uspešno za MKL. Zapomnili 
si bomo, da smo tega leta odprili novo knjižnico v Zalogu, ki je zelo lepa in posebna zaradi svojega 
panoramskega razgleda na zeleno hribovito okolico Ljubljane in zaradi zanimive opreme, zlasti barvitih 
oblakov, ki usmerjajo bralca k posameznim vsebinam v prostoru. Zapomnili si ga bomo tudi po izvedbi 
150 dogodkov v okviru Ljubljane, zelene prestolnice Evrope. 
 
Zapomnili si ga bomo po tem, da smo imeli precej manj javnih sredstev kot običajno, pa smo vseeno 
obdržali glavo nad vodo in zagotovili bralcem še vedno sprejemljiv nivo dostopnega gradiva in storitev, 
na koncu pa tudi nekaj presežka. Zelo 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. 
 
Kot vsako leto smo opravili zelo veliko dela, kar je razvidno tudi iz obsega tega poročila. Kakovost 
naših strokovnih prizadevanj je bila opažena in smo prejeli veliko nagrad in priznanj. 
 
Pomembno je bilo tudi to, da smo v letu 2016 našo knjižnico opredelili 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.  
 
In naj ponovim od lani: vsem sodelavkam in sodelavcem se iskreno zahvaljujem za odlično opravljeno 
delo, za kreativnost, sodelovanje in pripravljenost narediti vedno kaj novega, posebnega. Hvala tudi za 
vsakodnevno potrpežljivo in prijazno komuniciranje z našimi bralci, kar v današnjih težavnih časih ni 
vedno lahka naloga, je pa izjemno pomembna za celotno MKL! 
 
 
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. Jelka Gazvoda, direktorica 

 
 
 
 
 
 
 
 

mag. Jelka Gazvoda 
                             direktorica 
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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 30. seji, dne 21.2.2017, potrdil Letno poročilo 
Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2016 ter Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice za leto 2016, ki je priloga in sestavni del letnega poročila MKL. 
 
 

mag. Teja Zorko 
         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  

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 12:30–19:30 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. 
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Poletna odprtost 
• V Slovanski knjižnici poletni obratovalni čas velja od 27. 6. do 20. 8. 2016 
• Trubarjeva hiša literature med 4. 7. in 19. 8. 2016 ni obratovala. 
• Potujoča knjižnica od 29. 6. do 31. 8. 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 29. 06. do 31. 08. 2016 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 124.615 19.737 2.554 146.906 
Knjižnica Črnuče 31.019 8.123 268 39.410 
Knjižnica dr. France Škerl 26.952 7.497 261 34.710 
Knjižnica Glinškova ploščad 24.143 6.643 259 31.045 
Knjižnica Savsko naselje 21.063 2.275 159 23.497 
KB SKUPAJ 227.792 44.275 3.501 275.568 
Knjižnica Jožeta Mazovca 81.575 11.386 1.248 94.209 
Knjižnica Fužine 33.501 2.937 558 36.996 
Knjižnica Jarše 22.469 917 467 23.853 
Knjižnica Polje 47.935 3.435 862 52.232 
Knjižnica Zadvor 9.513 1.243 149 10.905 
Knjižnica Zalog 20.149 1.202 173 21.524 
KJM SKUPAJ 215.142 21.120 3.457 239.719 
Knjižnica Otona Župančiča 260.951 36.211 13.959 311.121 
Knjižnica Nove Poljane 7.524 2.904 117 10.545 
Knjižnica Poljane 12.170 1.371 119 13.660 
KOŽ SKUPAJ 280.645 40.486 14.195 335.326 
Knjižnica Prežihov Voranc 101.672 16.346 1.009 119.027 
Knjižnica Grba 25.323 5.264 198 30.785 
Knjižnica Rudnik 46.463 5.698 464 52.625 
Knjižnica Brezovica 15.805 2.638 77 18.520 
Knjižnica Notranje Gorice 5.242 391 7 5.640 
Knjižnica Podpeč 9.839 1.292 145 11.276 
Knjižnica Rakitna 3.757 331 4 4.092 
Knjižnica Dobrova 18.413 2.387 178 20.978 
Knjižnica Polhov Gradec 3.903 204 9 4.116 
Knjižnica Šentjošt 2.976 95 1 3.072 
Knjižnica Frana Levstika 18.518 2.179 220 20.917 
Knjižnica Rob 2.528 249 1 2.778 
Knjižnica Horjul 11.939 1.602 119 13.660 
Knjižnica Ig 24.410 2.920 270 27.600 
Knjižnica Škofljica 28.225 3.568 320 32.113 

KPV SKUPAJ 319.013 45.164 3.022 367.199 
Knjižnica Šiška 150.532 14.603 1.136 166.271 
Knjižnica Gameljne 25.142 2.306 134 27.582 
Knjižnica Šentvid 45.794 6.693 153 52.640 
Knjižnica Vodice 21.852 903 65 22.820 

KŠ SKUPAJ 243.320 24.505 1.488 269.313 

Slovanska knjižnica 109.100 3.315 33.357 145.772 
Trubarjeva hiša literature 0 0 65 65 
Potujoča knjižnica 54.276 6.084 145 60.505 
Drugo 1.060 69 409 1.538 
MKL SKUPAJ 1.474.504 187.780 59.807 1.722.091 
     

- od tega Knjižnica Jurij Vega 24.156 2.762 168 27.086 
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Priloga 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 5.017 984 188 6.189 
Knjižnica Črnuče 1.203 373 38 1.614 
Knjižnica dr. France Škerl 1.099 410 40 1.549 
Knjižnica Glinškova ploščad 965 285 37 1.287 
Knjižnica Savsko naselje 770 241 31 1.042 
KB SKUPAJ 9.054 2.293 334 11.681 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3.315 783 134 4.232 
Knjižnica Fužine 1.345 248 72 1.665 
Knjižnica Jarše 699 35 44 778 
Knjižnica Polje 1.532 223 102 1.857 
Knjižnica Zadvor 603 111 33 747 
Knjižnica Zalog 741 114 46 901 

KJM SKUPAJ 8.235 1.514 431 10.180 
Knjižnica Otona Župančiča 10.004 1.778 1.085 12.867 
Knjižnica Nove Poljane 227 218 15 460 
Knjižnica Poljane 862 48 21 931 

KOŽ SKUPAJ 11.093 2.044 1.121 14.258 
Knjižnica Prežihov Voranc 4.273 799 208 5.280 
Knjižnica Grba 1.302 377 58 1.737 
Knjižnica Rudnik 1.500 310 84 1.894 
Knjižnica Brezovica 1.082 236 27 1.345 
Knjižnica Notranje Gorice 52 22 0 74 
Knjižnica Podpeč 412 155 23 590 
Knjižnica Rakitna 340 40 0 380 
Knjižnica Dobrova 539 143 42 724 
Knjižnica Polhov Gradec 52 37 0 89 
Knjižnica Šentjošt 86 31 0 117 
Knjižnica Frana Levstika 618 187 44 849 
Knjižnica Rob 90 33 0 123 
Knjižnica Horjul 417 129 19 565 
Knjižnica Ig 729 211 50 990 
Knjižnica Škofljica 1.297 236 71 1.604 
KPV SKUPAJ 12.789 2.946 626 16.361 
Knjižnica Šiška 5.933 839 193 6.965 
Knjižnica Gameljne 813 177 36 1.026 
Knjižnica Šentvid 1.346 403 76 1.825 
Knjižnica Vodice 471 20 18 509 
KŠ SKUPAJ 8.563 1.439 323 10.325 

Slovanska knjižnica 3.057 52 371 3.480 
Trubarjeva hiša literature 0 0 11 11 
Potujoča knjižnica 1.083 233 8 1.324 
Skupne službe 19 1 15 35 
MKL SKUPAJ 54.865 10.742 3.272 68.879 
     

- od tega Knjižnica Jurij Vega 972 220 32 1.224 
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Priloga 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
STROKA / LEPOSLOVJE) 
 

Krajevna knjižnica Stroka Leposlovje SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 2.716 1.520 4.236 
Knjižnica Črnuče 791 698 1.489 
Knjižnica dr. France Škerl 808 657 1.465 
Knjižnica Glinškova ploščad 648 567 1.215 
Knjižnica Savsko naselje 552 468 1.020 

KB SKUPAJ 5.515 3.910 9.425 
Knjižnica Jožeta Mazovca 2.200 1.206 3.406 
Knjižnica Fužine 855 724 1.579 
Knjižnica Jarše 327 432 759 
Knjižnica Polje 950 763 1.713 
Knjižnica Zadvor 341 392 733 
Knjižnica Zalog 428 448 876 

KJM SKUPAJ 5.101 3.965 9.066 
Knjižnica Otona Župančiča 5.551 2.257 7.808 
Knjižnica Nove Poljane 311 143 454 
Knjižnica Poljane 384 484 868 

KOŽ SKUPAJ 6.246 2.884 9.130 
Knjižnica Prežihov Voranc 2.336 1.340 3.676 
Knjižnica Grba 853 743 1.596 
Knjižnica Rudnik 974 798 1.772 
Knjižnica Brezovica 678 623 1.301 
Knjižnica Notranje Gorice 32 41 73 
Knjižnica Podpeč 275 289 564 
Knjižnica Rakitna 113 250 363 
Knjižnica Dobrova 354 353 707 
Knjižnica Polhov Gradec 49 38 87 
Knjižnica Šentjošt 45 68 113 
Knjižnica Frana Levstika 428 391 819 
Knjižnica Rob 44 73 117 
Knjižnica Horjul 260 283 543 
Knjižnica Ig 511 451 962 
Knjižnica Škofljica 751 715 1.466 
KPV SKUPAJ 7.703 6.456 14.159 
Knjižnica Šiška 2.583 1.615 4.198 
Knjižnica Gameljne 488 512 1.000 
Knjižnica Šentvid 942 726 1.668 
Knjižnica Vodice 177 315 492 

KŠ SKUPAJ 4.190 3.168 7.358 
Slovanska knjižnica 2.110 1.092 3.202 
Trubarjeva hiša literature 7 3 10 
Potujoča knjižnica 599 566 1.165 
Skupne službe 32 0 32 
MKL SKUPAJ* 10.039 5.329 15.368 
    
Knjižnica Jurij Vega 640 536 1.176 

* - 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 848 3.388 4.236 
Knjižnica Črnuče 491 998 1.489 
Knjižnica dr. France Škerl 567 898 1.465 
Knjižnica Glinškova ploščad 430 785 1.215 
Knjižnica Savsko naselje 378 642 1.020 

KB SKUPAJ 3.148 7.453 10.601 
Knjižnica Jožeta Mazovca 726 2.680 3.406 
Knjižnica Fužine 487 1.092 1.579 
Knjižnica Jarše 311 448 759 
Knjižnica Polje 506 1.207 1.713 
Knjižnica Zadvor 341 392 733 
Knjižnica Zalog 372 504 876 

KJM SKUPAJ 2.743 6.323 9.066 
Knjižnica Otona Župančiča 1.221 6.587 7.808 
Knjižnica Nove Poljane 204 250 454 
Knjižnica Poljane 173 695 868 

KOŽ SKUPAJ 1.598 7.532 9.130 
Knjižnica Prežihov Voranc 901 2.775 3.676 
Knjižnica Grba 556 1.040 1.596 
Knjižnica Rudnik 596 1.176 1.772 
Knjižnica Brezovica 506 795 1.301 
Knjižnica Notranje Gorice 48 25 73 
Knjižnica Podpeč 280 284 564 
Knjižnica Rakitna 122 241 363 
Knjižnica Dobrova 322 385 707 
Knjižnica Polhov Gradec 39 48 87 
Knjižnica Šentjošt 45 68 113 
Knjižnica Frana Levstika 369 450 819 
Knjižnica Rob 39 78 117 
Knjižnica Horjul 274 269 543 
Knjižnica Ig 390 572 962 
Knjižnica Škofljica 554 912 1.466 
KPV SKUPAJ 5.041 9.118 14.159 
Knjižnica Šiška 902 3.296 4.198 
Knjižnica Gameljne 404 596 1.000 
Knjižnica Šentvid 539 1.129 1.668 
Knjižnica Vodice 218 274 492 

KŠ SKUPAJ 2.063 5.295 7.358 
Slovanska knjižnica 98 3.104 3.202 
Trubarjeva hiša literature 0 10 10 
Potujoča knjižnica 452 713 1.165 
Skupne službe 0 32 32 
MKL SKUPAJ* 2.596 12.772 15.368 

    
Knjižnica Jurij Vega 434 742 1.176 

* - 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 243 335 99 449 180 456 1.194 296 2.497 440 6.189 
Knjižnica Črnuče 56 63 9 53 56 111 417 42 736 71 1.614 
Knjižnica dr. France Škerl 61 47 4 59 61 148 369 37 694 69 1.549 
Knjižnica Glinškova ploščad 57 51 7 50 42 98 308 28 589 57 1.287 
Knjižnica Savsko naselje 45 33 2 37 39 84 227 23 479 73 1.042 

KB SKUPAJ 462 529 121 648 378 897 2.515 426 4.995 710 11.681 

Knjižnica Jožeta Mazovca 171 205 82 295 115 297 955 212 1.603 297 4.232 
Knjižnica Fužine 87 134 13 76 46 127 277 40 774 91 1.665 
Knjižnica Jarše 50 35 4 32 33 73 58 16 441 36 778 
Knjižnica Polje 107 97 16 122 73 120 270 83 853 116 1.857 
Knjižnica Zadvor 47 14 6 20 29 86 115 11 396 23 747 
Knjižnica Zalog 61 40 3 34 37 87 123 21 458 37 901 

KJM SKUPAJ 523 525 124 579 333 790 1.798 383 4.525 600 10.180 

Knjižnica Otona Župančiča 680 633 315 1.232 470 1.162 2.389 513 4.527 946 12.867 
Knjižnica Nove Poljane 26 9 2 10 16 25 218 1 145 8 460 
Knjižnica Poljane 38 39 6 55 22 61 74 22 513 101 931 

KOŽ SKUPAJ 744 681 323 1.297 508 1.248 2.681 536 5.185 1.055 14.258 

Knjižnica Prežihov Voranc 231 276 87 346 154 403 915 236 2.262 370 5.280 
Knjižnica Grba 83 70 5 55 55 126 407 39 806 91 1.737 
Knjižnica Rudnik 89 100 28 90 57 158 353 44 865 110 1.894 
Knjižnica Brezovica 60 69 4 56 44 105 255 21 643 88 1.345 
Knjižnica Notranje Gorice 4 0 0 1 3 3 22 0 41 0 74 
Knjižnica Podpeč 29 7 0 19 21 41 132 32 300 9 590 
Knjižnica Rakitna 4 6 8 8 6 17 37 13 261 20 380 
Knjižnica Dobrova 42 18 2 21 29 59 152 20 357 24 724 
Knjižnica Polhov Gradec 2 2 1 2 2 3 38 0 38 1 89 
Knjižnica Šentjošt 2 0 2 2 2 1 33 0 69 6 117 
Knjižnica Frana Levstika 48 21 1 29 34 80 185 22 402 27 849 
Knjižnica Rob 0 0 0 2 2 4 33 0 75 7 123 
Knjižnica Horjul 28 7 0 16 26 58 114 10 292 14 565 
Knjižnica Ig 51 32 2 33 37 87 207 24 464 53 990 
Knjižnica Škofljica 81 100 9 71 42 143 250 32 798 78 1.604 

KPV SKUPAJ 754 708 149 751 514 1.288 3.133 493 7.673 898 16.361 

Knjižnica Šiška 279 365 122 509 208 505 1.032 367 3.088 490 6.965 
Knjižnica Gameljne 54 40 2 35 38 72 190 19 525 51 1.026 
Knjižnica Šentvid 84 80 16 80 60 109 444 72 793 87 1.825 
Knjižnica Vodice 33 14 2 23 24 41 19 13 324 16 509 

KŠ SKUPAJ 450 499 142 647 330 727 1.685 471 4.730 644 10.325 

Slovanska knjižnica 176 92 188 419 36 81 435 211 1.175 667 3.480 
Trubarjeva hiša literature 7 0 0 0 0 0 1 0 3 0 11 
Potujoča knjižnica 52 46 6 54 50 119 227 37 661 72 1.324 
Skupne službe 26 0 0 3 0 2 1 2 0 1 35 

MKL SKUPAJ 3.255 3.141 1.057 4.454 2.191 5.261 12.720 2.580 29.495 4.725 68.879 

            

- od tega Knjižnica Jurij Vega 61 61 4 56 42 109 244 21 548 78 1.224 
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Priloga 7: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – NAČIN 
NABAVE 
 

Krajevna knjižnica Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 5.382 22 0 785 6.189 
Knjižnica Črnuče 1.369 1 0 244 1.614 
Knjižnica dr. France Škerl 1.225 7 0 317 1.549 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.099 3 1 184 1.287 
Knjižnica Savsko naselje 875 0 0 167 1.042 

KB SKUPAJ 9.950 33 1 1.697 11.681 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3.972 21 0 239 4.232 
Knjižnica Fužine 1.438 12 0 215 1.665 
Knjižnica Jarše 692 9 0 77 778 
Knjižnica Polje 1.712 62 0 83 1.857 
Knjižnica Zadvor 664 5 0 78 747 
Knjižnica Zalog 829 6 0 66 901 

KJM SKUPAJ 9.307 115 0 758 10.180 
Knjižnica Otona Župančiča 8.851 1.432 0 2.584 12.867 
Knjižnica Nove Poljane 428 14 0 18 460 
Knjižnica Poljane 866 45 0 20 931 
KOŽ SKUPAJ 10.145 1.491 0 2.622 14.258 
Knjižnica Prežihov Voranc 4.887 47 0 346 5.280 
Knjižnica Grba 1.629 13 0 95 1.737 
Knjižnica Rudnik 1.761 13 0 120 1.894 
Knjižnica Brezovica 1.237 0 2 106 1.345 
Knjižnica Notranje Gorice 52 0 0 22 74 
Knjižnica Podpeč 524 0 1 65 590 
Knjižnica Rakitna 58 0 0 322 380 
Knjižnica Dobrova 662 2 0 60 724 
Knjižnica Polhov Gradec 27 1 0 61 89 
Knjižnica Šentjošt 31 0 0 86 117 
Knjižnica Frana Levstika 791 1 0 57 849 
Knjižnica Rob 36 0 0 87 123 
Knjižnica Horjul 481 1 0 83 565 
Knjižnica Ig 947 1 0 42 990 
Knjižnica Škofljica 1.530 1 0 73 1.604 
KPV SKUPAJ 14.653 80 3 1.625 16.361 
Knjižnica Šiška 6.081 42 2 840 6.965 
Knjižnica Gameljne 988 1 0 37 1.026 
Knjižnica Šentvid 1.728 7 0 90 1.825 
Knjižnica Vodice 459 1 0 49 509 

KŠ SKUPAJ 9.256 51 2 1.016 10.325 
Slovanska knjižnica 1.124 300 12 2.044 3.480 
Trubarjeva hiša literature 11 0 0 0 11 
Potujoča knjižnica 1.196 15 0 113 1.324 
Skupne službe 18 4 0 13 35 
MKL SKUPAJ 56.854 2.089 18 9.918 68.879 

      
- od tega Knjižnica Jurij Vega 1.194 0 0 30 1.224 
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Priloga 8: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 6.826 949 256 8.031 
Knjižnica Črnuče 564 300 61 925 
Knjižnica dr. France Škerl 2.134 150 93 2.377 
Knjižnica Glinškova ploščad 907 22 41 970 
Knjižnica Savsko naselje 1.621 107 24 1.752 
KB SKUPAJ 12.052 1.528 475 14.055 
Knjižnica Jožeta Mazovca 2.878 394 214 3.486 
Knjižnica Fužine 1.532 348 58 1.938 
Knjižnica Jarše 664 27 32 723 
Knjižnica Polje 1.863 130 279 2.272 
Knjižnica Zadvor 405 6 2 413 
Knjižnica Zalog 1.570 146 46 1.762 

KJM SKUPAJ 8.912 1.051 631 10.594 
Knjižnica Otona Župančiča 6.810 335 410 7.555 
Knjižnica Nove Poljane 62 4 3 69 
Knjižnica Poljane 408 92 16 516 

KOŽ SKUPAJ 7.280 431 429 8.140 
Knjižnica Prežihov Voranc 4.618 546 232 5.396 
Knjižnica Grba 655 97 59 811 
Knjižnica Rudnik 662 63 103 828 
Knjižnica Brezovica 463 27 39 529 
Knjižnica Notranje Gorice 1 1 0 2 
Knjižnica Podpeč 27 4 0 31 
Knjižnica Rakitna 0 0 0 0 
Knjižnica Dobrova 457 56 40 553 
Knjižnica Polhov Gradec 36 1 0 37 
Knjižnica Šentjošt 18 0 0 18 
Knjižnica Frana Levstika 273 49 14 336 
Knjižnica Rob 2 0 2 4 
Knjižnica Horjul 414 19 17 450 
Knjižnica Ig 302 29 52 383 
Knjižnica Škofljica 1.010 166 76 1.252 
KPV SKUPAJ 8.938 1.058 634 10.630 
Knjižnica Šiška 2.869 883 187 3.939 
Knjižnica Gameljne 149 260 20 429 
Knjižnica Šentvid 123 23 75 221 
Knjižnica Vodice 433 12 31 476 
KŠ SKUPAJ 3.574 1.178 313 5.065 

Slovanska knjižnica 66 5 7 78 
Trubarjeva hiša literature 0 0 2 2 
Potujoča knjižnica 2.709 97 3 2.809 
Skupne službe 2 0 15 17 
MKL SKUPAJ 43.964 5.397 2.511 51.872 
     

- od tega Knjižnica Jurij Vega 431 49 2 482 



114 
 

Priloga 9: ČLANSTVO PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica 
Aktivni člani Novo vpisani člani 

otroci odrasli SKUPAJ otroci odrasli SKUPAJ 
Knjižnica Bežigrad 2.028 14.127 16.155 219 898 1.117 
Knjižnica Črnuče 650 2.272 2.922 116 124 240 
Knjižnica dr. France Škerl 468 1.543 2.011 56 63 119 
Knjižnica Glinškova ploščad 380 1.522 1.902 53 73 126 
Knjižnica Savsko naselje 291 1044 1.335 31 45 76 

KB SKUPAJ - - - 475 1.203 1.678 
Knjižnica Jožeta Mazovca 1.938 8.219 10.157 205 419 624 
Knjižnica Fužine 1.088 3.837 4.925 131 227 358 
Knjižnica Jarše 813 1.355 2.168 128 84 212 
Knjižnica Polje 1.320 3.612 4.932 198 212 410 
Knjižnica Zadvor 294 606 900 45 19 64 
Knjižnica Zalog 633 1.403 2.036 102 80 182 

KJM SKUPAJ - - - 809 1.041 1.850 
Knjižnica Otona Župančiča 2.636 27.955 30.591 272 2.640 2.912 
Knjižnica Nove Poljane 220 602 822 20 14 34 
Knjižnica Poljane 183 1.538 1.721 13 46 59 
KOŽ SKUPAJ - - - 305 2.700 3.005 
Knjižnica Prežihov Voranc 2.271 11.293 13.564 254 747 1.001 
Knjižnica Grba 720 2.550 3.270 77 127 204 
Knjižnica Rudnik 1.166 3.725 4.891 124 201 325 
Knjižnica Brezovica 525 1.340 1.865 66 89 155 
Knjižnica Notranje Gorice 223 133 356 - - - 
Knjižnica Podpeč 209 441 650 28 16 44 
Knjižnica Rakitna 120 60 180 - - - 
Knjižnica Dobrova 296 680 976 41 30 71 
Knjižnica Polhov Gradec 39 18 57 - - - 
Knjižnica Šentjošt 50 17 67 - - - 
Knjižnica Frana Levstika 253 412 665 30 19 49 
Knjižnica Rob 26 5 31 - - - 
Knjižnica Horjul 223 470 693 26 27 53 
Knjižnica Ig 478 1061 1.539 62 63 125 
Knjižnica Škofljica 886 1.824 2.710 108 108 216 
KPV SKUPAJ - - - 816 1.427 2.243 
Knjižnica Šiška 2.840 14.659 17.499 360 1.000 1.360 
Knjižnica Gameljne 236 956 1.192 24 30 54 
Knjižnica Šentvid 1.012 3.965 4.977 129 200 329 
Knjižnica Vodice 258 740 998 39 40 79 

KŠ SKUPAJ - - - 552 1.270 1.822 
Slovanska knjižnica 185 2.996 3.181 3 80 83 
Potujoča knjižnica 474 1.022 1.496 46 66 112 
OPAC 294 2.705 2.999 0 0 0 
SKUPAJ 17.494 67.153 84.647 3.006 7.787 10.793 
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Priloga 10: OBISK PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
 

Krajevna knjižnica 
Zaradi izposoje 

na dom 

Zaradi 
izposoje v 
knjižnici 

Obisk 
prireditev in 
izobraževanj 

SKUPAJ 
SKUPAJ 

otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli 

Knjižnica Bežigrad 14.738 143.142 31 567 2.017 3.489 16.786 147.198 163.984 

Knjižnica Črnuče 5.560 26.710 0 1 641 279 6.201 26.990 33.191 

Knjižnica dr. France Škerl 5.084 20.396 2 1 830 776 5.916 21.173 27.089 

Knjižnica Glinškova ploščad 3.376 15.734 0 1 1.147 306 4.523 16.041 20.564 

Knjižnica Savsko naselje 2.289 9.029 0 2 469 445 2.758 9.476 12.234 

KB SKUPAJ 31.047 215.011 33 572 5.104 5.295 36.184 220.878 257.062 

Knjižnica Jožeta Mazovca 10.685 69.764 1 26 2.039 1.048 12.725 70.838 83.563 

Knjižnica Fužine 7.065 41.218 0 9 1.596 1.937 8.661 43.164 51.825 

Knjižnica Jarše 5.666 12.208 3 11 826 416 6.495 12.635 19.130 

Knjižnica Polje 10.400 37.773 1 2 2.745 192 13.146 37.967 51.113 

Knjižnica Zadvor 2.580 6.864 2 3 618 122 3.200 6.989 10.189 

Knjižnica Zalog 4.783 11.011 1 4 1.550 487 6.334 11.502 17.836 

KJM SKUPAJ 41.179 178.838 8 55 9.374 4.202 50.561 183.095 233.656 

Knjižnica Otona Župančiča 16.965 306.531 30 2.030 2.481 12.684 19.476 321.245 340.721 

Knjižnica Nove Poljane 1.529 4.153 1 1 0 0 1.530 4.154 5.684 

Knjižnica Poljane 842 10.478 1 1 0 0 843 10.479 11.322 

KOŽ SKUPAJ 19.336 321.162 32 2.032 2.481 12.684 21.849 335.878 357.727 

Knjižnica Prežihov Voranc 17.512 124.074 1 33 2.564 2.878 20.077 126.985 147.062 

Knjižnica Grba 7.018 36.073 3 5 616 305 7.637 36.383 44.020 

Knjižnica Rudnik 9.933 37.705 3 3 1.845 1.002 11.781 38.710 50.491 

Knjižnica Brezovica 4.175 14.593 0 1 1.071 217 5.246 14.811 20.057 

Knjižnica Notranje Gorice 388 204 0 0 0 0 388 204 592 

Knjižnica Podpeč 1.707 4.203 0 0 669 23 2.376 4.226 6.602 

Knjižnica Rakitna 210 248 0 0 0 0 210 248 458 

Knjižnica Dobrova 2.292 6.672 1 5 479 53 2.772 6.730 9.502 

Knjižnica Polhov Gradec 139 132 0 0 0 0 139 132 271 

Knjižnica Šentjošt 279 107 0 0 0 0 279 107 386 

Knjižnica Frana Levstika 2.829 5.067 1 0 840 202 3.670 5.269 8.939 

Knjižnica Rob 403 22 0 0 0 0 403 22 425 

Knjižnica Horjul 2.195 4.318 0 1 524 137 2.719 4.456 7.175 

Knjižnica Ig 4.421 12.316 3 0 834 700 5.258 13.016 18.274 

Knjižnica Škofljica 8.595 22.622 2 3 1.785 866 10.382 23.491 33.873 

KPV SKUPAJ 62.096 268.356 14 51 11.227 6.383 73.337 274.790 348.127 

Knjižnica Šiška 22.561 164.000 6 109 3.859 2.233 26.426 166.342 192.768 

Knjižnica Gameljne 1.462 9.609 0 0 326 190 1.788 9.799 11.587 

Knjižnica Šentvid 8.377 37.914 1 6 1.200 328 9.578 38.248 47.826 

Knjižnica Vodice 2.232 7.024 0 1 713 0 2.945 7.025 9.970 

KŠ SKUPAJ 34.632 218.547 7 116 6.098 2.751 40.737 221.414 262.151 

Slovanska knjižnica 232 7.060 8 1.995 0 931 240 9.986 10.226 

Potujoča knjižnica 3.000 8.556 1 4 532 0 3.533 8.560 12.093 

Trubarjeva hiša literature - - - - 376 8.719 376 8.719 9.095 

SDU - - - - 941 900 941 900 1.841 

Pionirska knjižnica     150 91 150 91 241 

OPAC 804 14.963 0 0 0 0 804 14.963 15.767 

SKUPAJ 192.326 1.232.493 103 4.825 36.283 41.956 228.712 1.279.274 1.507.986 
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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 120.203 315.844 845 6.683 16.965 54.455 138.013 376.982 514.995 

Knjižnica Črnuče 34.641 49.997 154 1.062 8.374 9.514 43.169 60.573 103.742 

Knjižnica dr. France Škerl 32.951 30.386 80 1.168 13.489 5.328 46.520 36.882 83.402 

Knjižnica Glinškova ploščad 27.695 30.153 52 1.413 6.116 6.041 33.863 37.607 71.470 

Knjižnica Savsko naselje 24.553 30.833 48 1.363 4.231 3.346 28.832 35.542 64.374 

KB SKUPAJ 240.043 457.213 1.179 11.689 49.175 78.684 290.397 547.586 837.983 

Knjižnica Jožeta Mazovca 66.227 158.104 161 3.435 6.395 21.394 72.783 182.933 255.716 

Knjižnica Fužine 42.710 76.182 433 4.628 5.369 8.542 48.512 89.352 137.864 

Knjižnica Jarše 20.753 27.118 14 854 1.562 1.598 22.329 29.570 51.899 

Knjižnica Polje 56.974 81.605 348 1.880 6.087 5.094 63.409 88.579 151.988 

Knjižnica Zadvor 15.296 14.543 152 622 2.573 1.076 18.021 16.241 34.262 

Knjižnica Zalog 21.527 22.501 49 788 2.594 635 24.170 23.924 48.094 

KJM SKUPAJ 223.487 380.053 1.157 12.207 24.580 38.339 249.224 430.599 679.823 

Knjižnica Otona Župančiča 163.280 693.576 1155 20.218 22.727 123.292 187.162 837.086 1.024.248 

Knjižnica Nove Poljane 6.841 5.518 27 279 3.379 5.021 10.247 10.818 21.065 

Knjižnica Poljane 5.202 22.381 1 43 92 1.135 5.295 23.559 28.854 

KOŽ SKUPAJ 175.323 721.475 1.183 20.540 26.198 129.448 202.704 871.463 1.074.167 

Knjižnica Prežihov Voranc 182.195 321.825 833 11.321 20.650 53.694 203.678 386.840 590.518 

Knjižnica Grba 49.242 72.402 328 4.644 10.280 13.378 59.850 90.424 150.274 

Knjižnica Rudnik 69.693 88.378 196 3.866 8.025 10.252 77.914 102.496 180.410 

Knjižnica Brezovica 29.576 31.110 129 1.472 3.613 3.102 33.318 35.684 69.002 

Knjižnica Notranje Gorice 1.854 847 0 0 125 10 1.979 857 2.836 

Knjižnica Podpeč 9.601 8.754 35 248 1.850 738 11.486 9.740 21.226 

Knjižnica Rakitna 689 307 0 0 94 36 783 343 1.126 

Knjižnica Dobrova 13.458 12.923 25 1.326 1.699 1.178 15.182 15.427 30.609 

Knjižnica Polhov Gradec 655 500 0 0 15 26 670 526 1.196 

Knjižnica Šentjošt 677 195 0 0 4 0 681 195 876 

Knjižnica Frana Levstika 18.780 15.329 183 1.153 1.406 765 20.369 17.247 37.616 

Knjižnica Rob 872 63 0 0 229 2 1.101 65 1.166 

Knjižnica Horjul 17.068 13.642 35 277 1.283 600 18.386 14.519 32.905 

Knjižnica Ig 31.963 29.322 134 1.319 4.499 3.720 36.596 34.361 70.957 

Knjižnica Škofljica 47.297 58.967 181 2.903 5.233 3.085 52.711 64.955 117.666 

KPV SKUPAJ 473.620 654.564 2.079 28.529 59.005 90.586 534.704 773.679 1.308.383 

Knjižnica Šiška 209.552 446.837 578 11.758 22.977 40.152 233.107 498.747 731.854 

Knjižnica Gameljne 16.780 27.177 104 854 3.074 2.126 19.958 30.157 50.115 

Knjižnica Šentvid 75.133 96.869 39 1.244 11.177 19.309 86.349 117.422 203.771 

Knjižnica Vodice 22.325 18.768 17 290 2.887 1.434 25.229 20.492 45.721 

KŠ SKUPAJ 323.790 589.651 738 14.146 40.115 63.021 364.643 666.818 1.031.461 

Slovanska knjižnica 472 7.429 1 170 0 35 473 7.634 8.107 

Potujoča knjižnica 22.782 21.221 0 14 3.812 2.425 26.594 23.660 50.254 

OPAC 154 300 6 33 1.789 12.319 1.949 12.652 14.601 

SKUPAJ 1.459.671 2.831.906 6.343 87.328 204.674 414.857 1.670.688 3.334.091 5.004.779 
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Priloga 12: ŠTEVILO REZERVACIJ IN NAROČIL V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH  

 

Krajevna knjižnica E-rezervacije E-naročila Rezervacije Naročila 

Knjižnica Bežigrad 10.425 17.326 4.969 3.747 
Knjižnica Črnuče 1.385 1.959 1.784 949 
Knjižnica dr. France Škerl 738 1.466 1.137 429 
Knjižnica Glinškova ploščad 672 1.288 740 463 
Knjižnica Savsko naselje 486 1.137 379 280 

KB SKUPAJ 13.706 23.176 9.009 5.868 
Knjižnica Jožeta Mazovca 4.080 7.297 2.813 2.188 
Knjižnica Fužine 2.665 2.646 1.877 792 
Knjižnica Jarše 352 669 547 501 
Knjižnica Polje 1.828 2.874 1.665 839 
Knjižnica Zadvor 342 432 326 329 
Knjižnica Zalog 383 759 369 283 
KJM SKUPAJ 9.650 14.677 7.597 4.932 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

18.431 36.734 6.546 7.938 

Knjižnica Nove Poljane 177 450 76 96 
Knjižnica Poljane 754 1.024 264 236 
KOŽ SKUPAJ 19.362 38.208 6.886 8.270 
Knjižnica Prežihov Voranc 7.088 11.965 6.079 3.292 
Knjižnica Grba 1.874 2.359 3.312 936 
Knjižnica Rudnik 2.181 3.176 2.556 1.238 
Knjižnica Brezovica 954 1.059 892 384 
Knjižnica Notranje Gorice 0 0 0 0 
Knjižnica Podpeč 103 208 107 83 
Knjižnica Rakitna 0 0 0 0 
Knjižnica Dobrova 275 552 235 153 
Knjižnica Polhov Gradec 0 0 0 0 
Knjižnica Šentjošt 0 0 0 0 
Knjižnica Frana Levstika 106 250 233 100 
Knjižnica Rob 0 0 0 0 
Knjižnica Horjul 114 248 156 75 
Knjižnica Ig 518 704 619 279 
Knjižnica Škofljica 1.133 1.458 1.783 532 
KPV SKUPAJ 14.346 21.979 15.972 7.072 
Knjižnica Šiška 11.140 16.204 4.839 3.769 
Knjižnica Gameljne 463 1.084 354 470 
Knjižnica Šentvid 1.797 2.911 1.579 2.562 
Knjižnica Vodice 128 417 199 127 

KŠ SKUPAJ 13.528 20.616 6.971 6.928 
Slovanska knjižnica 57 899 31 94 
Potujoča knjižnica 0 2 1.348 3.192 
OPAC 2 4 4 2 
MKL SKUPAJ 70.651 119.561 47.818 36.358 
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Priloga 13: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE  
 

Dogodek Krajevna knjižnica 
Število izvedenih prireditev Število 

udeležencev Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 24 2 26 320 
Knjižnica Savsko 
naselje 

1 0 1 15 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

12 10 22 258 

Knjižnica Fužine  7 0 7 192 
Knjižnica Polje 9 0 9 57 
Knjižnica Zadvor 2 0 2 69 
Knjižnica Zalog  2 10 12 159 
Knjižnica Otona 
Župančiča 75 18 93 1.518 

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

11 17 28 350 

Knjižnica Grba 8 0 8 93 
Knjižnica Rudnik 8 1 9 67 
Knjižnica Brezovica 0 1 1 0 
Knjižnica Podpeč 1 0 1 5 
Knjižnica Frana Levstika 2 1 3 71 
Knjižnica Horjul 1 9 10 101 
Knjižnica Ig 12 0 12 226 
Knjižnica Škofjlica 12 0 12 141 
Knjižnica Šiška 17 7 24 244 
Knjižnica Šentvid 2 8 10 80 
Slovanska knjižnica 1 0 1 40 
Trubarjeva hiša 
literature 

128 1 129 3.158 

Literarni dogodki skupaj 335 85 420 7.164 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 6 5 11 150 
Knjižnica Črnuče  0 4 4 0 
Knjižnica dr. France 
Škerl 

0 2 2 0 

Knjižnica Glinškova 
ploščad 

7 4 11 0 

Knjižnica Savsko 
naselje 

5 2 7 0 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

7 1 8 15 

Knjižnica Fužine  6 1 7 111 
Knjižnica Jarše  5 10 15 0 
Knjižnica Polje 4 0 4 10 
Knjižnica Zadvor 0 1 1 0 
Knjižnica Zalog  5 1 6 153 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

27 2 29 40 

Knjižnica Poljane 1 0 1 0 
Knjižnica Prežihov 
Voranc 

11 3 14 389 

Knjižnica Grba 0 7 7 0 
Knjižnica Rudnik 0 12 12 0 
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Knjižnica Podpeč 2 1 3 0 
Knjižnica Frana Levstika 9 3 12 70 
Knjižnica Ig 15 3 18 306 
Knjižnica Škofjlica 10 0 10 380 
Knjižnica Šiška 11 1 12 145 
Knjižnica Šentvid 3 0 3 0 
Slovanska knjižnica 5 5 10 80 
Trubarjeva hiša 
literature 

10 0 10 0 

Razstave skupaj 149 68 217 1.849 

Strokovna in 
poljudna 

predavanja 

Knjižnica Bežigrad 30 2 32 685 
Knjižnica dr. France 
Škerl 

4 0 4 44 

Knjižnica Glinškova 
ploščad 

2 0 2 42 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

13 0 13 218 

Knjižnica Fužine  25 0 25 1.096 
Knjižnica Jarše  8 1 9 74 
Knjižnica Polje 4 0 4 52 
Knjižnica Zadvor 1 0 1 10 
Knjižnica Zalog  7 0 7 95 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

112 0 112 5.366 

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

28 0 28 672 

Knjižnica Grba 7 1 8 111 
Knjižnica Rudnik 3 0 3 72 
Knjižnica Brezovica 2 0 2 28 
Knjižnica Dobrova 3 0 3 13 
Knjižnica Frana Levstika 2 0 2 27 
Knjižnica Horjul 1 0 1 2 
Knjižnica Ig 6 0 6 59 
Knjižnica Škofjlica 5 0 5 210 
Knjižnica Šiška 39 0 39 799 
Knjižnica Šentvid 7 0 7 85 
Slovanska knjižnica 9 0 9 225 
Pionirska - CMKK 0 1 1 91 
Trubarjeva hiša 
literature 

91 0 91 2.414 

Strokovna in poljudna predavanja skupaj 409 5 414 12.490 

Potopisna 
predavanja 

Knjižnica Bežigrad 6 0 6 168 
Knjižnica dr. France 
Škerl 

8 0 8 168 

Knjižnica Glinškova 
ploščad 

1 0 1 35 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 8 0 8 212 

Knjižnica Fužine  8 0 8 323 
Knjižnica Polje 2 0 2 46 
Knjižnica Zadvor 1 0 1 12 
Knjižnica Zalog  4 1 5 80 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

9 1 10 910 

Knjižnica Prežihov 7 1 8 364 
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Voranc 

Knjižnica Grba 2 0 2 44 
Knjižnica Rudnik 5 1 6 229 
Knjižnica Brezovica 4 0 4 178 
Knjižnica Dobrova 2 0 2 32 
Knjižnica Frana Levstika 2 0 2 34 
Knjižnica Horjul 3 0 3 34 
Knjižnica Ig 3 0 3 56 
Knjižnica Škofjlica 3 0 3 135 
Knjižnica Šiška 6 1 7 142 
Knjižnica Gameljne 8 0 8 190 
Knjižnica Šentvid 4 0 4 127 
Slovanska knjižnica 1 0 1 83 

Potopisna predavanja skupaj 97 5 102 3.602 

Glasbene 
prireditve 

Knjižnica Bežigrad 5 0 5 152 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

5 0 5 276 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 20 
Trubarjeva hiša 
literature 

2 0 2 58 

Glasbene prireditve skupaj 506 506 506 506 

Filmske predstave 

Knjižnica Bežigrad 8 0 8 149 
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 2 2 10 

Knjižnica Otona 
Župančiča 

9 0 9 164 

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

3 0 3 1 

Knjižnica Rudnik 0 1 1 0 
Knjižnica Šiška 5 0 5 66 
Slovanska knjižnica 4 0 4 193 
Trubarjeva hiša 
literature 

32 0 32 1.235 

Filmske predstave skupaj 61 3 64 1.818 

Gledališke 
predstave 

Knjižnica Fužine  1 0 1 67 
Knjižnica Jarše  2 2 4 187 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

3 0 3 105 

Knjižnica Dobrova 1 0 1 8 
Knjižnica Šiška 1 0 1 40 
Trubarjeva hiša 
literature 

14 0 14 266 

Gledališke predstave skupaj 22 2 24 673 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 4 4 8 93 
Knjižnica Črnuče  0 1 1 15 
Knjižnica Glinškova 
ploščad 

1 0 1 12 

Knjižnica Savsko 
naselje 

50 0 50 280 

Knjižnica Fužine  0 4 4 46 
Knjižnica Jarše  3 0 3 32 
Knjižnica Zadvor 1 1 2 31 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

23 0 23 217 

Knjižnica Grba 2 0 2 33 
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Knjižnica Rudnik 4 0 4 38 
Knjižnica Brezovica 2 0 2 11 
Knjižnica Podpeč 3 0 3 18 
Knjižnica Ig 6 0 6 53 
Knjižnica Šiška 4 0 4 32 

Ustvarjalne delavnice skupaj 103 10 113 911 

Natečaji in 
tekmovanja 

Knjižnica Otona Župančiča 0 1 1 0 

Trubarjeva hiša literature 7 0 7 416 

Natečaji in tekmovanja skupaj     

Drugo 

Knjižnica Bežigrad 1 1 2 150 
Knjižnica Črnuče  1 0 1 250 
Knjižnica dr. France 
Škerl 

1 0 1 250 

Knjižnica Glinškova 
ploščad 

1 0 1 200 

Knjižnica Savsko 
naselje 

1 0 1 150 

Knjižnica Fužine  0 1 1 16 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

15 0 15 536 

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

6 1 7 224 

Knjižnica Šiška 2 0 2 25 
Slovanska knjižnica 0 1 1 25 
Trubarjeva hiša 
literature 

47 0 47 917 

SDU 2 0 2 900 
Drugo skupaj 77 4 81 3.643 

MKL SKUPAJ 1.273 183 1.456 33.072 
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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 1 1 2 30 
Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 0 

Knjižnica Jarše 0 3 3 56 

Knjižnica Polje 1 1 2 41 

Knjižnica Zadvor 0 5 5 126 
Knjižnica Otona 
Župančiča 0 8 8 186 
Knjižnica Prežihov 
Voranc 0 0 0 0 

Knjižnica Škofljica 1 0 1 25 

Knjižnica Šiška 0 3 3 74 

Pionirska – CMKK  1 3 4 150 

Potujoča knjižnica 0 1 1 12 

Trubarjeva hiša literature 2 0 2 47 

SDU 0 1 1 800 
Literarni dogodki skupaj 6 26 32 1.547 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 0 0 0 0 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 1 2 35 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 0 3 100 

Knjižnica Polje 5 0 5 0 

Knjižnica Zadvor 3 0 3 0 

Knjižnica Zalog  3 0 3 29 
Knjižnica Otona 
Župančiča 0 1 1 0 
Knjižnica Prežihov 
Voranc 0 0 0 0 

Knjižnica Grba 1 1 2 0 

Knjižnica Rudnik 0 6 6 0 

Knjižnica Dobrova 3 0 3 52 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 0 

Knjižnica Ig 1 0 1 0 

Knjižnica Škofljica 1 0 1 0 

Knjižnica Šiška 1 0 1 40 
Razstave skupaj 23 9 32 256 

Ure pravljic, 
bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 1 27 28 481 

Knjižnica Črnuče  28 1 29 452 

Knjižnica dr. France Škerl 14 16 30 415 

Knjižnica Glinškova ploščad 26 1 27 397 

Knjižnica Savsko naselje 27 1 28 306 

Knjižnica Jožeta Mazovca 7 47 54 813 

Knjižnica Fužine  0 67 67 1.055 

Knjižnica Jarše  0 29 29 342 
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Knjižnica Polje  0 67 67 1.485 

Knjižnica Zadvor 1 12 13 167 

Knjižnica Zalog  2 65 67 1.262 
Knjižnica Otona 
Župančiča 4 50 54 1.167 
Knjižnica Prežihov 
Voranc 6 23 29 526 

Knjižnica Grba 5 5 10 263 

Knjižnica Rudnik 23 6 29 664 

Knjižnica Brezovica 13 0 13 289 

Knjižnica Podpeč 7 0 7 36 

Knjižnica Dobrova 7 0 7 106 

Knjižnica Frana Levstika 7 27 34 639 

Knjižnica Horjul 7 3 10 228 

Knjižnica Ig 8 2 10 178 

Knjižnica Škofljica 28 30 58 1.292 

Knjižnica Šiška 0 52 52 1.023 

Knjižnica Gameljne 26 0 26 233 

Knjižnica Šentvid 0 27 27 505 

Knjižnica Vodice 26 0 26 258 

Potujoča knjižnica 0 5 5 250 

Trubarjeva hiša literature 0 6 6 121 
Ure pravljic, bralne ure skupaj 273 569 842 14.953 

Predstave 

Knjižnica Bežigrad 2 0 2 12 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 2 4 136 

Knjižnica Fužine 0 1 1 6 

Knjižnica Zalog  0 1 1 6 
Knjižnica Otona 
Župančiča 1 0 1 55 
Knjižnica Prežihov 
Voranc 0 0 0 0 

Knjižnica Rudnik 1 1 2 60 

Knjižnica Brezovica 1 0 1 266 

Knjižnica Podpeč 1 1 2 160 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 52 

Knjižnica Horjul 1 0 1 120 

Knjižnica Ig 1 0 1 70 

Knjižnica Škofljica 2 0 2 184 

Knjižnica Šiška 5 2 7 131 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 85 

Knjižnica Vodice 1 0 1 200 

Trubarjeva hiša literature 2 0 2 57 
Predstave skupaj 22 8 30 1.600 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 0 2 2 11 

Knjižnica dr. France Škerl 7 1 8 80 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 5 5 69 

Knjižnica Jožeta Mazovca 6 0 6 78 
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Knjižnica Fužine  0 3 3 26 

Knjižnica Jarše  5 5 10 84 

Knjižnica Polje 1 4 5 118 

Knjižnica Zadvor 0 4 4 34 

Knjižnica Zalog  1 4 5 88 
Knjižnica Otona 
Župančiča 6 0 6 48 
Knjižnica Prežihov 
Voranc 0 7 7 154 

Knjižnica Grba 5 2 7 127 

Knjižnica Rudnik 16 1 17 222 

Knjižnica Brezovica 4 1 5 59 

Knjižnica Podpeč 3 1 4 34 

Knjižnica Dobrova 2 0 2 21 

Knjižnica Frana Levstika 3 0 3 29 

Knjižnica Horjul 3 2 5 69 

Knjižnica Ig 3 1 4 47 

Knjižnica Škofljica 0 1 1 11 

Knjižnica Šiška 4 6 10 82 

Knjižnica Šentvid 6 2 8 95 

Trubarjeva hiša literature 1 0 1 10 

Ustvarjalne delavnice skupaj 76 52 128 1.596 

Uganke, kvizi 

Knjižnica Bežigrad 0 12 12 513 

Knjižnica Črnuče  0 12 12 134 

Knjižnica dr. France Škerl 0 12 12 66 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 12 12 83 

Knjižnica Savsko naselje 0 6 6 43 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 5 5 147 

Knjižnica Fužine  0 6 6 56 

Knjižnica Jarše  0 6 6 145 

Knjižnica Polje 0 5 5 105 

Knjižnica Zadvor 0 6 6 144 

Knjižnica Zalog  0 5 5 71 
Knjižnica Otona 
Župančiča 0 11 11 65 
Knjižnica Prežihov 
Voranc 1 6 7 640 

Knjižnica Grba 0 6 6 106 

Knjižnica Rudnik 0 8 8 196 

Knjižnica Brezovica 0 6 6 191 

Knjižnica Podpeč 0 6 6 41 

Knjižnica Dobrova 0 6 6 67 

Knjižnica Frana Levstika 0 8 8 55 

Knjižnica Horjul 0 6 6 83 

Knjižnica Ig 0 6 6 71 

Knjižnica Škofljica 0 6 6 86 

Knjižnica Šiška 0 4 4 159 
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Knjižnica Gameljne 0 5 5 42 

Knjižnica Šentvid 0 6 6 216 

SDU 0 12 12 141 

Uganke, kvizi skupaj 1 189 190 3.666 

MKL SKUPAJ 401 853 1.254 23.618 
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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 53 53 1.132 83,5 
Knjižnica dr. France 
Škerl 

0 4 4 92 4 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 8 8 293 11 

Knjižnica Otona 
Župančiča 

0 71 71 1.911 114,5 

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

0 28 28 787 41,5 

Knjižnica Rudnik 0 11 11 276 16,5 

Knjižnica Šiška 0 26 26 711 26,5 

Slovanska knjižnica 0 14 14 285 20,5 
Trubarjeva hiša 
literature 

0 2 2 65 2 

Vodeni obiski knjižnice skupaj 0 217 217 5.552 320.0 

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 0 0 0 0 0 
Knjižnica dr. France 
Škerl 

2 0 2 9 12 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 4 4 5 3 

Knjižnica Polje 0 4 4 4 4 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

21 16 37 301 204 

Računalniško opismenjevanje skupaj 23 24 47 319 223,0 

Tečaji 

Knjižnica Bežigrad 1 0 1 15 20 
Knjižnica dr. France 
Škerl 

8 0 8 76 128 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 0 0 0 0 

Knjižnica Fužine  1 1 2 22 34 

Knjižnica Polje 0 1 1 12 5 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

1 3 4 37 110 

Knjižnica Šiška 0 4 4 28 82 
Trubarjeva hiša 
literature 

4 0 4 47 122 

Tečaji skupaj 15 9 24 237 501,0 

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 39 10 49 475 86,5 

Knjižnica Črnuče  1 0 1 14 2,5 

Knjižnica dr. France 
Škerl 

12 0 12 137 18 

Knjižnica Glinškova 
ploščad 

1 0 1 17 1 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 12 12 37 12 

Knjižnica Fužine  1 10 11 64 32 

Knjižnica Jarše  0 10 10 123 21 
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Knjižnica Polje  0 3 3 11 3 
Knjižnica Otona 
Župančiča 

101 36 137 1.303 310,5 

Knjižnica Prežihov 
Voranc 

2 10 12 91 27,5 

Knjižnica Grba 2 0 2 24 3 

Knjižnica Rudnik 23 3 26 320 52 

Knjižnica Šiška 0 1 1 1 1 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 16 1,5 
Trubarjeva hiša 
literature 

7 0 7 143 18 

Izobraževalne delavnice skupaj 190 95 285 2.776 589,5 

MKL SKUPAJ 228 345 573 8.884 1.633,5 
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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 36 36 597 40,5 

Knjižnica Črnuče  0 3 3 55 3,0 

Knjižnica dr. France Škerl 0 15 15 212 15,0 
Knjižnica Glinškova 
ploščad 0 36 36 563 35,0 

Knjižnica Savsko naselje 0 8 8 100 7,5 
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 0 29 29 670 29,0 

Knjižnica Fužine  0 23 23 453 26,0 

Knjižnica Jarše 0 7 7 127 7,0 

Knjižnica Polje 0 31 31 946 43,0 

Knjižnica Zadvor 0 8 8 147 11,0 

Knjižnica Zalog  0 5 5 94 5,0 
Knjižnica Otona 
Župančiča 0 35 35 894 46,5 
Knjižnica Prežihov 
Voranc 0 51 51 1.216 55,5 

Knjižnica Grba 0 5 5 120 10,0 

Knjižnica Rudnik 0 29 29 687 29,0 

Knjižnica Brezovica 0 3 3 266 6,0 

Knjižnica Podpeč 1 12 13 398 12,0 

Knjižnica Dobrova 0 5 5 233 5,0 

Knjižnica Frana Levstika 0 3 3 65 3,0 

Knjižnica Horjul 0 1 1 24 2,0 

Knjižnica Ig 0 13 13 384 13,0 

Knjižnica Škofljica 0 8 8 187 16,0 

Knjižnica Šiška 0 74 74 1.691 97,5 

Knjižnica Gameljne 0 2 2 51 3,0 

Knjižnica Šentvid 0 12 12 279 12,0 

Knjižnica Vodice 0 13 13 255 16,0 

Potujoča knjižnica 0 5 5 270 14,0 

Trubarjeva hiša literature 0 4 4 133 4 
 Vodeni obiski skupaj 1 476 477 11.117 566,5 

Računalniško opismenjevanje skupaj 0 0 0 0 0,0 

Tečaji  

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 0 0 0 0 0,0 

Knjižnica Polje 0 1 1 4 19,0 
Knjižnica Otona 
Župančiča 2 2 4 22 51,0 

Knjižnica Šiška 0 0 0 0 0 

Knjižnica Šentvid 2 0 2 8 2 
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Trubarjeva hiša literature 1 0 1 8 16 
Tečaji skupaj 5 3 8 42 88 

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 31 5 36 373 41,5 

Knjižnica dr. France Škerl 1 6 7 57 11,0 

Knjižnica Savsko naselje 1 3 4 20 9,5 
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 5 5 10 95 15,0 

Knjižnica Jarše 5 3 8 72 7,0 

Knjižnica Polje  2 0 2 46 2,0 
Knjižnica Otona 
Župančiča 1 2 3 44 3,0 
Knjižnica Prežihov 
Voranc 4 0 4 28 8,0 

Knjižnica Rudnik 1 0 1 16 2,0 

Knjižnica Ig 7 0 7 84 7,0 

Knjižnica Šiška 25 21 46 659 72,0 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 12 2,0 
Izobraževalne delavnice skupaj 84 45 129 1.506 180,0 

MKL SKUPAJ 90 524 614 12.665 834,5 
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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 
- Promideja d.o.o. in DrogART – organizacija predavanj s področja eZdravja 
- Beletrina - sodelovanje pri razvoju platforme za izposojo elektronskih knjig v splošnih knjižnicah 

Biblos Lib, 
- 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 podtakovnih 

zbirk EBSCOhost, 
- Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost – sodelovanje v delovni skupini za 

interoperabilnost Digitalne agende na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo 
- Mestni muzej Ljubljana – slikovno gradivo za digitalno zbirko o dr. Ljudevitu Periču 
- ZAL – slikovno gradivo za več digitalnih zbirk, objavljenih na portalu Kamra 
- Društvo Blaž Potočnikova čitalnica – slikovno gradivo za zbirko 150 let čitalništva in šolstva v 

Šentvidu nad Ljubljano 
- Arhiv Republike Slovenije – slikovno gradivo za zbirko Dominik Dinko Puc (1879-1945), ljubljanski 

župan 
- Društvo Zeleni prstan – slikovno gradivo za zbirko Pot ob žici 
- Krajinski park Ljubljansko barje – digitalna zbirka Ljudje z Ljubljanskega barja 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine – gradivo za digitalno zbirko Ljubljanica – rimska plovna pot 
- MIKROCOP - digitalizacija 
- ARNES – vzdrževanje dostopa do spleta 
- ATR.SIS – dobava strojne in programske opreme 
- ARNE – deobava mrežne opreme ter vzdrževanje informacijskega sistema 
- Telekom – stacionarna ter mobilna telefonija ter podatkovne povezave 
- Telemach – podatkovne povezave 
- T2 – stacionarna telefonija ter podatkovne povezave 



131 
 

- 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 
- 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 knjige, prireditev ob obletnici sežiga protestantskih knjig, 

Dan Mestne knjižnice Ljubljana, Festival Bobri, donatorica za projekt Ciciuhec, Ljubljana bere, 
podpornik Noč knjige, Študentska arena – skupni razstavni prostor, Zelena Ljubljana, Oddelek za 
varstvo okolja: razstava Gozd v knjižnicah MKL  

- Partnerji v medknjižnični izposoji: 42 splošnih, 45 univerzitetnih in visokošolskih knjižnic, 39 
specialnih, 10 srednješolskih in 1 zamejska knjižnica 

- Alpine convention - Brati gore 
- Andreja Zupančič, Družinsko gledališče Kolenc, Gledališče Smejček, Melita Osojnik, Pripovedno 

gledališče gdč. Bazilike, Teater za vse – predstave za otroke 
- Biotehniška fakulteta –  predavanja Zelena Ljubljana 
- Grafex d. o. o. – izdelava papirnih medalj Ciciuhec 
- Celjska Mohorjeva družba – donator Mesto bere 
- Collegium Graphicum – tisk plakatov, brošur (Knjižnica srce mesta, Brošura Svet med nami, 

Povsod v mestu, Ciciuhec medalje, Mega kviz, , Letno poročilo, Mali POP, LMNS, Priročnik za 
branje kvalitetnih mladinskih knjig, zgibanke (Mesto bere, Priporočilni seznam knjig za otroke, 
urniki Potujoče knjižnice) 

- Dobreknjige.si  
- Društvo BMG – izdelava magnetov Mesto bere, priponke Poletavci 
- Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS  
- Društvo reportažnih fotografov – slovenska reportažna fotografija  
- Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta – brezplačne delavnice aminiranega filma za otroke z 

disleksijo 
- Eagle – tisk na papirnate vrečke, majice, balone, vrečke z vrvico za Ciciuhca,  
- eBesede d.o.o. – donator Ciciuhec 
- Eco Park Hotel Bohinj – donator glavne nagrade Mesto bere 
- Fakulteta za družbene vede –  predavanja 
- Fakulteta za arhitekturo - Svet med nami, Odkrivajmo Slovenijo 
- Filozofska fakulteta, oddelek za romanske jezike - Svet med nami 
- Festival za 3. življenjsko obdobje 
- Forum slovanskih kultur - razstava 
- Fotokopirnica Gosposvetska – plakati Robinzonijada, NajPoletavci, kazalke Link in job, napisi 

MKL za stojnice 
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- Foto Format – tisk fotografij za razstavo na Krakovskem nasipu 
- Francoski inštitut v Sloveniji - Svet med nami 
- Galerija Kresija – Bobrova knjižna pot 
- Grafika 3000 d.o.o. – tisk knjižnih kazalk, nalepk (piktogrami za knjige), donator Poletavci  
- Grafex – medalje Ciciuhec, Plakat in pohvale Ciciuhec 
- Hervis d. o. o. – glavna nagrada Poletavci  
- Hiša otrok in umetnosti – delavnice za mladinske knjižničarje in predstave za otroke 
- 3D-art – nabava in tisk reklamnih stojal Poletavci 
- Kinodvor (Roald Dahl na Prešernovem trgu) 
- 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 – Poletavci   

- Knjižnice grada Zagreba – vzpostavitev sodelovanja, metaFORA natečaj za kratko zgodbo 
- 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 
- Mediabus – polepitev avtobusa – Mesto bere, Poletavci in NajPoletavci 
- Mednarodni grafični likovni center - predavanja, razstave 
- Minicity – promocija dogodkov za otroke v MKL 
- Ministrstvo za kulturo Francije - filmske projekcije, Svet med nami 
- Miš Založba- donator Ciciuhec 
- Mladinska knjiga založba – posnetki za spletno stran, donator Kobacajčki, donator Ciciuhec, 

praznični natečaj Medvedi in medvedki 
- Multiprojekt – tisk nalepk Zlata hruška 
- Narodni muzej Slovenije, Muzej in galerije mesta Ljubljana, Narodna galerija – Poletavci 
- 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 iz Internationale Jugendbibliothek München  
- Present – zgibanke Mega kviz, Priporočilni seznam otroških knjig,  
- Planinska zveza Slovenije – Odkrivajmo Slovenijo, Poletavci, Brati gore 
- Radio Študent – posnetki za spletno stran 
- Revija Gea – Odkrivajmo Slovenijo 
- Rosa – nabava papirnatih vrečk - Maček v žaklju 
- RTV Slovenija, MMC – posnetki za spletno stran, podpora Poletavci in NajPoletavci 
- Sa(n)jam knjige u Istri – prestavitev MKL 
- Schwartz print d. o. o. – tisk napovednikov 
- Sekcija splošnih knjižnic – projekt Branju prijazna občina 
- Slovenia Explorer – Odkrivajmo Slovenijo 
- Slovensko mladinsko gledališče – Festival Bobri 
- Slovensko protestantsko društvo - Vrnimo ljudem knjigo, predavanja 
- Slovensko veleposlaništvo v Berlinu – Poletavci 
- Sodobnost International – donator Mesto bere, donator Ciciuhec 
- Spark promotions – tisk promocijskih majic in trakov za ključe 
- Spletodrom – prenova in vzdrževanje spletne strani 
- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – obvezne izbirne vsebine: pomoč pri urah pravljic  
- Stripartnica Buch – Strip, ob bok knjižnim klasikom - razstave, pogovorni večeri 
- Studio OKO – nabava škatel za glasovnice 
- Svet promocije – tisk promocijskih majic in brezrokavnikov 
- Študentska založba – donator Mesto bere, Biblos, donator NajPoletavci 
- T 2, d. o. o. – donator NajPoletavci 
- Tisk Žnidarič- tisk promocijskega materiala Poletavci 
- Tiskarna Koštomaj – tisk na kuverte, darilni boni, kazalke: Robinzonijada, Mesto bere, poletni 

urnik 
- Unicef – Varne točke  
- Unicredit Bank – donator Poletavci in NajPoletavci 
- Veleposlaništvo Indije – predavanja, jezikovni tečaji 
- Veleposlaništvo Japonske – razstava mladih japonskih likovnikov, predstavitev kulture pitja čaja 
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- Veleposlaništvo republike Francije - Svet med nami 
- Vini d.o.o. – nabava majic Poletavci in NajPoletavci 
- Vzgojno varstvene enote –Ciciuhec 
- Wallonie-Bruxelles International - Svet med nami 
- Založba Didakta – sodelovanje, objave predavanj 
- KUD Sodobnost , Noč knjige, Roald Dahl na Prešernovem trgu, Sončnica na rami 
- Založba Morfem – festival Cicifest, donator Ciciuhec 
- Založba Rokus Klett- donator Ciciuhec 
- Založba Sanje - Noč knjige, Roald Dahl na Prešernovem trgu 
- Zavod RS za šolstvo – obvezne izbirne vsebine: pomoč pri urah pravljic  
- Zavod Apis - predavanja, izobraževalne delavnice, razstave  
- Zavod za zaščito kulturne dediščine RS – predavanja 
 
Služba za odnose z javnostmi 
 
- Delo – Deloskop, Ljubljana, Kultura, Panorama 
- Dnevnik - Scena, Kultura, Ljubljana 
- 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, zelena.ljubljana.si, FB MOL, Twitter MOL 
- Žurnal 24.si 
- TV Slovenija – oddaje: Infodrom, Kultura, Slovenska kronika, Dobro jutro 
- Radio Slovenija – Val 202, Radio prvi, Ars – informativni, kulturni program (Kulturnice), program 

za mlade 
- Spletna televizija za gluhe in naglušne 
- Radio Antena 
- Radio Center 
- Radio Ekspres- oglasi 
- Radio 1 
- Slovenska tiskovna agencija STA - objave medijskih sporočil 
- Kanal A - Svet 
- Revija Svet in ljudje – napovednik potopisnih predavanj 
- 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 Ljubljana 
- Mestni muzej Ljubljana 
- Mestni kino Kinodvor 
- Rumene strani – Inter Marketing d.o.o. 
- T A 1 d.o.o – restavracija in kavarna Plato 
- Različna društva, podjetja, posamezniki za oglaševanje v prostorih knjižnice 
- Mediabus.d.o.o., oglaševanje na avtobusih 
- DPG d.o.o. – oglaševanje 
- 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 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
- 377 založnikov in knjigotržcev – predstavitve novosti, naročanje in nakup knjižničnega gradiva v 

nabavnem obdobju 2016 
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- NUK – pridobivanje obveznega izvoda; izmenjava rednega in izrednega odpisa;  sodelovanje v 
Komisiji za katalogizacijo 

- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL – izvajanje predavanj za 
študente  

- Društvo bibliotekarjev Ljubljana (DBL), članstvo v Izvršnem odboru 
- IZUM – upravljanje sistema uporabniških imen in privilegijev, odpravljanje napak in motenj 

poslovanja, 
- Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije – upravljanje interne zbirke na temo druge 

svetovne vojne 
- Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas – upravljanje interne 

zbirke na temo človekovih pravic, aktivnega državljanstva in sociologije globalizacije 
- Uredniški odbor revije Šolska knjižnica – član uredniškega odbora iz oddelka SPOK 
- Združenje splošnih knjižnic, sodelovanje v dveh delovnih skupinah: DS splošnih knjižnic za 

COBISS in DS za nabavo in obdelavo v splošnih knjižnicah 
 
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 
- Center starejših Črnuče – oddali zbirko darov 
- Četrtna skupnost Bežigrad – prireditev ob materinskem dnevu, prireditve To je knjiga iz knjižnice, 

redno mesečno sodelovanje 
- Četrtna skupnost Črnuče - Črnuški september 
- Četrtna skupnost Posavje - popoldan s Knjižnico Glinškova ploščad, delavnica učenja risanja, 

predavanje 
- Četrtni mladinski center Bežigrad – 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 
- DCA Puhova - razstava v Knjižnici dr. Franceta Škerla 
- Dnevni center aktivnosti za starejše 
- Dom starejših občanov Bežigrad - izposoja kolekcij knjig, bralniki, darujemo serijske publikacije 
- 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 Pripovedke iz škatle kamišibaj Logatec - sodelovanje na prireditvi, gostovanje razstave 
- Društvo Spominčica – slovensko združenje za pomoč pri demenci - Alzheimer cafe 
- Društvo UP - tri predavanja v Knjižnici dr. France Škerl 
- Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja – delavnice v Knjižnici Bežigrad  
- FDV – Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja – oddaja darovanih knjig v nem. in angl. 
- FF – Oddelek za germanistiko – oddaja darov 
- Filozofska fakulteta – oddelek Bibliotekarstvo, informacijska znanost in knjigarstvo 
- Ga. Tatjana Oblak - tečaj klekljanja, razstava izdelkov 
- Gimnazija Bežigrad - projekt medgeneracijskega sodelovanj in branja poezije 
- Glasbena skupina Moje drage dame - nastop in koncert 
- Gospodarska zbornica Slovenije - razstava Izvirna slovenska Slikanica 
- Humanitarno društvo Nikoli sam - delavnica v Knjižnici Glinškova ploščad 
- Inštitut za politike prostora - Festival hoje 
- Izobraževalni center Cene Štupar 
- Knjižnica Reči 
- Kocka - ob obletnici Roalda Dahla 
- Mladinska knjiga - razstava ilustracij Maje Kastelic v Knjižnici Glinškova ploščad 
- Mladinsko gledališče - razstava ob 60 letnici 
- OŠ Danile Kumar - sodelovanje na Popoldnevu v Knjižnici Glinškova ploščad 
- OŠ N. H. Maksa Pečarja Črnuče – sodelovanje na Popoldnevu s Knjižnico Črnuče 
- Protestantsko društvo Primož Trubar - darovi ob obletnici sežiga protestantskih knjig 
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- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana - gostovanje predstave, predstavitve Igroteke in 
Knjižnice dr. France Škerl, sodelovanje na prireditvi Poezija med policami 

- ŠENT 
- VDC Tončke Hočevar - razstava voščilnic, darujemo serijske publikcaije 
- Zavod Bob, ČlovekINJe - popoldan s knjižnico Savsko naselje 
- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana  
- Zoopi - izmenjava igrača v okviru popoldneva s Knjižnico dr. France Škerl 
- Židovski inštitut – darovi z židovsko tematiko, v tujih jezikih 
 
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 za Knjižnice 

Jarše, projekt Življenje je zgodba 
- 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 od 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 
- Društvo Up – izvedba predavanj v projektu Svet mladih 
- Geološki zavod Slovenije – strokovna pomoč sodelavcev pri snemanju prispevka o Geološki zbirki 

mineralov, fosilov in kamnin in postavitev eksponatov v novi Knjižnici Zalog 
 
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 
- Mathema, ustvarjalne mesečne delavnice (Mathart) - Oddelek za otroke in mladino, tudi razstava 

likovnih del (»matematične teme«) na otroškem oddelku 
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- Jezikovno-pravljična delavnica English Bus - mesečne pravljično-ustvarjalne delavnice 
- Amnesty International – razstava  
- Auregea – svetovanje in raziskave  - predavanje  
- Belokranjski muzej Metlika - predavanje 
- Botanični vrt Univerze v Ljubljani – pogovorni večer 
- Biotehniški center Naklo – predavanja 
- Calesita Tango – predavanje 
- Cankarjeva založba – predstavitev knjige 
- Društvo Svetovni slovenski kongres – okrogle mize 
- Društvo up-predavanja 
- Društvo Za-misli-predavanje 
- Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju – literarni dogodki 
- Društvo Joga v vsakdanjem življenju – predavanja 
- Društvo Nova akropola – predavanje 
- Društvo Ognjič – predavanje 
- Društvo Humanitas – konferenca 
- Fatamorgana d.o.o – filmska projekcija 
- Hiša svetov – okrogla miza 
- Inštitut UJE – predavanje 
- Javno podjetje Snaga – pogovorni večer 
- Javni zavod Mala ulica – center za otroke in družine v Ljubljani – izobraževanje staršev 
- KD- IGLU – impro komedija 
- KGD Reciklaža Maribor - predavanje  
- Majamar d.o.o. – predavanje 
- Muzej novejše zgodovine – razstava 
- Napovednik.com- oglaševanje prireditev 
- Narodna in univerzitetna knjižnica – razstava 
- PH red, Bled - predstavitev knjige 
- Planinska založba PZS – predstavitev knjige 
- Popotniška agencija Lama  - potopisna predavanja  
- Prireditve.info – oglaševanje prireditev 
- Psihosocialno svetovanje – predavanja 
- RIC Bela krajina -predavanje  
- RT TRI- donator nagrad za fotonatečaj 
- Slovenski center PEN - pogovor 
- Slovenska matica – predstavitev knjige 
- Seniorji.info – oglaševanje prireditve 
- Slovensko društvo za estetiko – cikel predavanj 
- Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana - razstava 
- Slovenska filantropija – projekcija filmov 
- Skupnost Barka, Medvode- razstava 
- Šola čustvene inteligence – predavanja 
- Študijski krožek Noša pri Razvojnem društvu Vrhe – predavanje in razstava 
- Trajnice Carniola- predavanje 
- Univerza za 3. življenjsko obdobje – srečanje 
- Umetniško ustvarjanje Feri – predstavitev knjige  
- Vandrovc – storitve v turizmu- predavanje 
- Veleposlaništvo Islamske republike Pakistan v Italiji – razstava knjig 
- Waldorfska šola Ljubljana – glasbeni nastop 
- Za HEC – društvo za razvoj idej – koncert 
- Založba Mladinska knjiga – predstavitev knjige 
- Založba Delo – predstavitve knjige 
- Založba Litera – predstavitev knjige 
- Založba UMco – predstavitev knjige 
- Založba Sanje – predstavitve knjige 
- Založba Kmečki glas – predstavitev knjige 
- Založba Berton – predstavitev knjige 
- Zavod Dežela Kranjska – knjižna razstava 
- Zavod Bunker – projekt šola v kulturi 
- Zavod NUR- pridobivanje gradiva v arabskem jeziku 
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- Zavod Slon – otroške delavnice animateke 
- Združenje SAZAS 
-  ZRC SAZU – predavanje 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc -  redni obiski knjižnice, priprava in izvedba ur 

pravljic 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc -  projekt Rastem s knjigo in razstave 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc -  projekt Rastem s knjigo  
- Združenje slovenskih doul - Doule, obporodne in poporodne spremljevalke- predavanje 
- Pedagoška fakulteta UL v LJ- sodelovanje profesorjev in študentov Filozofske fakultete s SVZ 

Dutovlje 
- Filozofska fakulteta UL v LJ – branje poezije na prireditvi Pesemtry; predavanja profesorjev v 

okviru Tedna francoske kulture 
- Veleposlaništvo japonske – prikaz obreda pitja čaja 
- Biotehnična fakulteta UL v LJ – razstava del študentov 
- Krajinski park Ljubljana – razstave 
- Društvo Spletje Dobrova – predavanje Čustvena razbremenitev 
- Društvo Parnas in Mladi Parnas – razstave v Knjižnici Frana Levstika 
- Občina Velike Lašče – soorganizatorji Stritarjevega in Levstikovega večera  
- Društvo za študije kontemplativnih tradicij – Knjižnica Škofljica 
- Uredništva občinskih glasil (Naš časopis, Mostiščar, Barjanski list, Glasnik, Trobla) - mesečne 

objave prireditev in dejavnosti krajevnih knjižnic KPV  
- Srednja glasbena in baletna šola - projekt Rastem s knjigo 
- Biotehniški izobraževalni center - projekt Rastem s knjigo 
- KUD Fran Govekar Ig - priprava razstav in literarnih večerov v Knjižnici Ig 
- CUDV Draga - priprava razstav, delavnic Knjižnica Ig 
- Dom ostarelih Dobrepolje - obisk in darovanje knjig, Knjižnica Frana Levstika 
- KUD, Likovna sekcija 2002 -  priprava razstav v knjižnici Škofljica 
- Likovni krožek Društva upokojencev Škofljica  - priprava razstav v Knjižnici Škofljica 
- Radio Zeleni Val - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Škofljica in Knjižnice Ig 
- Z občinami, lokalno skupnostjo, z različnimi društvi, sekcijami - krajevne knjižnice KPV 
- Krajinski park Ljubljansko barje - priprava »Barjanskega kotička« v Knjižnici Podpeč 
- Radio 1 Orion - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Brezovica in Knjižnice Podpeč 
- Dom starejših občanov Horjul - bralne urice za varovance 
- Prosvetni dom Horjul - obvestila o prireditvah in prostor za lutkovne predstave 
- Podjetje Metrel - pomoč pri objavah prireditev in dejavnosti Knjižnice Horjul  
-  Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) - predavanja v  Knjižnici Prežihov 

Voranc 
-  KUD Galerija C.C.U. – delavnice 
-  Kulturno društvo Rakitna – izvedba ur pravljic v Knjižnici Rakitna 
-  Kulturno društvo Ivan Cankar Šentjošt - v Knjižnici Šentjošt je zbirka scenarijev in iger ter drugega 

gradiva 
-  Študentsko društvo Silaq - uporaba e-točke Knjižnica Šentjošt 
-  Kud Police Dubove 
- Združenje slovenskih doul - Doule, obporodne in poporodne spremljevalke (predavanje Knjižnica 

Rudnik) 
- Uredništva občinskih glasil (Naš časopis, Mostiščar, Barjanski list, Glasnik, Trobla) - mesečne 

objave prireditev in dejavnosti krajevnih knjižnic KPV  
- Srednja glasbena in baletna šola - projekt Rastem s knjigo 
- Biotehniški izobraževalni center - projekt Rastem s knjigo 
- KUD Fran Govekar Ig - priprava razstav in literarnih večerov v Knjižnici Ig 
- CUDV Draga - priprava razstav, delavnic Knjižnica Ig 
- Društvo Vita - predavanje Knjižnica Ig 
- Dom ostarelih Dobrepolje - obisk in darovanje knjig, Knjižnica Frana Levstika 
- KUD, Likovna sekcija 2002 -  priprava razstav v knjižnici Škofljica 
- Likovni krožek Društva upokojencev Škofljica  - priprava razstav v Knjižnici Škofljica 
- Radio Zeleni Val - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Škofljica in Knjižnice Ig 
- Z občinami, lokalno skupnostjo, z različnimi društvi, sekcijami - krajevne knjižnice KPV 
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- Krajinski park Ljubljansko barje - priprava »Barjanskega kotička« v Knjižnici Podpeč 
- Radio 1 Orion - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Brezovica in Knjižnice Podpeč 
- Dom starejših občanov Horjul - bralne urice za varovance 
- Prosvetni dom Horjul - obvestila o prireditvah in prostor za lutkovne predstave 
- Podjetje Metrel - pomoč pri objavah prireditev in dejavnosti Knjižnice Horjul  
-  Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) - 2 brezplačna predavanja v    

Knjižnici Rudnik 
-  KUD Galerija C.C.U. – delavnice 
-  Kulturno društvo Rakitna 
-  Kulturno društvo Ivan Cankar Šentjošt - v Knjižnici Šentjošt je zbirka scenarijev in iger ter drugega 

gradiva 
-  Študentsko društvo Silaq - uporaba e-točke Knjižnica Šentjošt 
-  Zavod Apis – brezplačne delavnice za ženske z migracijskim ozadjem in Romkinje in razstave 
-  Center CanSave – brezplačna predavanja za obolele za rakom 
-  Joga center Parinama – brezplačna predavanja 
-  Kud Police Dubove 
 
Knjižnica Šiška 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Šiška -  redni obiski knjižnice, priprava in izvedba ur pravljic 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Šiška -  projekt Rastem s knjigo in razstave 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Šiška -  projekt Rastem s knjigo  
- CUDV Draga Šiška - organizirani obiski njihovih varovancev 
- Četrtna skupnost Šiška 
- Četrtna skupnost Šentvid 
- Četrtna skupnost Šmarna Gora 
- Društvo Blaž Potočnikova čitalnica (Šentvid) 
- Društvo Mathema – počitniške matematične delavnice v Knjižnici Šiška 
- Društvo Tačke Pomagačke – izvajanje dejavnosti Beremo s tačkami 
- Društvo Up – tri predavanja 
- Društvo za gojenje ustvarjalnega mišljenja GUMB, Ljubljana – ustvarjalne ekološke delavnice 
- DRTI – društvo za razvoj tehničnega izobraževanja, Ljubljana – delavnice osnov robotike in 

elektronike 
- Ekologi brez meja 
- Festival Bobri, sodelovali z tremi delavnicami v Knjižnici Šiška 
- FF, Oddelek za bibliotekarstvo – sodelovanje (ankete) pri seminarskih in diplomskih nalogah in 

mentorstvo v Šentvidu 
- Forum slovanskih kultur – razstava 
- Francoski kulturni inštitut v Sloveniji – filmske projekcije 
- Hiša otrok Dravlje 
- Inštitut Lila, Šola življenja – predstavitev šole 
- Japonsko veleposlaništvo - razstava 
- KOSOVIR – zavod za oskrbo in pomoč ter osveščanje – predstavitev živali in delavnice 

animiranega filma 
- Likovna šola SAB – razstava 
- Maja Krč, s.p. 
- Maša Jazbec – izvajanje delavnice francoskega jezika 
- Medgeneracijsko društvo Tromostovje ¬– skupina za samopomoč 
- Naše Korenine, društvo za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila – dve razstavi, predstavitev 

knjige in predavanje 
- Nova Akropola – dve predavanji. 
- Občina Vodice 
- Revija Ventilator besed - razstava 
- Slovenski knjižni sejem – 2 delavnici na sejmu - kitajščina za otroke in kinološka urica za otroke 
- Slovensko društvo za proučevanje in zaščito netopirjev – predavanje, razstava 
- Srbsko kulturno društvo Mihajlo Pupin – predstavitev  dveh literarni knjigi srbskih avtorjev živečih v 

Sloveniji 
- Škratova čitalnica – dva cikla predavanj, tečaj nemščine 
- Teater za vse – gledališka predstava 
- Varuh človekovih pravic – otrokove pravice – zagovornik otrok 
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- VDC Tončke Hočevar – organizirani obiski njihovih varovancev 
- Slovensko društvo učiteljev francoščine - predstavitev 
- Strokovne šole Šolskega centra Ljubljana - razstava 
- Waldorfski vrtec Mavrica, Ljubljana – lutkovne igrice 
- Teozofsko društvo Slovenije – 2 predavanji, predstavitev knjige 
- YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa – izvedba dveh delavnic Bontonček in Kultura 

pobivanja 
- Zavod svetega Stanislava, Šentvid 
- Zasebni vrtec Moje sanje 
- Zasebni zavod za predšolsko vzgojo Zvezdica 
- Zen center Srce tišine – predavanje 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
- Antikvariat Glavan 
- Arhiv Slovenije  
- Biblioteka SAZU - gradivo 
- Časopis Delo – sodelovanje pri arhivu člankov, intervjuji  
- Center starejših Gmajna, Notranje Gorice 
- Center za rusko kulturo Ljubljana 
- Četrtna skupnost Bežigrad 
- Delikomat d.o.o. 
- Dessa d.o.o. – Andrej Hrausky 
- Dr. Lojze Gostiša 
- Dr. Martin Žnideršič 
- Društvo filatelistov Slovenije 
- Društvo Mladi hišni prijatelji – Savsko naselje 
- Društvo Samovar 
- Društvo slovenskih skladateljev  
- Društvo Zeleni prstan – Pot ob žici 
- Dušica Kunaver 
- Filozofska fakulteta – knjižnica slovenistike 
- Filozofska fakulteta – lektorati slovanskih jezikov 
- Gimnazija Bežigrad 
- Gimnazija Ledina 
- Gimnazija Vič 
- Gorenjski muzej 
- Igor Longyka 
- Jezikovna šola Ruski ekspres 
- Kinodvor Ljubljana 
- Knjižnica Celje 
- Knjižnica Domžale – strokovno mnenje o domoznanski zbirki 
- Knjižnica Ljutomer 
- Knjižnica Maribor 
- Knjižnica Ptuj – digitalizacija 
- Knjižnica Ravne na Koroškem 
- Knjižnica Vantaa, Finska – Jukka Pennanen 
- Knjižnica Vrhnika 
- Mednarodni klub Ruslo – priprava filmskega cikla 
- Mestna občina Ljubljana 
- Mladinska knjiga – Nela Malečkar 
- Moderna galerija Ljubljana- muzej sodobne umetnosti Metelkova 
- Muzej Idrija 
- Muzej novejše zgodovine - priprave razstav  
- Muzej za arhitekturo in oblikovanje 
- Muzej za novejšo zgodovino Slovenije  
- Nacionalna knjižnica Srbije – dr. Dejan Vukičević 
- Narodna galerija – gradivo, prošnje za digitalizacijo  
- Narodni muzej Slovenije  
- NUK  
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- Občina Dobrova – Polhov Gradec 
- Občina Vodice – glasilo, prireditev 
- OŠ Bežigrad 
- OŠ Fužine 
- OŠ Martina Krpana 
- OŠ Vič 
- OŠ Vita Kraigherja 
- Radio Ars tretji program 
- Rozinteater in Andrej Rozman 
- RTV Slovenija, uredništvo izobraževalnega programa, Radio Slovenija 1. Program, Program ARS, 

arhiv oddaj 
- ŠD Bežigrad 
- SEM – dokumentacija iz arhiva 
- Semantika d.o.o – pogodbeno sodelovanje pri programu za muzealije 
- 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 
- Srednja ekonomska šola Ljubljana 
- Srednja šola za elektrotehniko Vegova 
- Timing d.o.o. 
- Turistično društvo Škofljica 
- TV Novo Mesto 
- Univerza za tretje življenjsko obdobje 
- Veleposlaništvo Bolgarije – gradiva 
- Veleposlaništvo Indije - razstava 
- Veleposlaništvo Španije - gradiva 
- Vodnikova domačija 
- Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana 
- Zgodovinski arhiv Ljubljana (filmski oddelek) 
 
Potujoča knjižnica 
 
- Center starejših Medvode 
- Center starejših Trnovo 
- Četrtna skupnost Rožnik (Brdo) 
- Dom starejših občanov Bokalce (DSO Vič – Rudnik) 
- Ljubljanski potniški promet 
- Kinodvor 
- Osnovna šola Janka Modra  
- RTV Slovenija 
- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča 
- Vrtci občine Brezovica (Preserje)  
- Vrtci na področju MOL (Črnuče, Šentjakob, Gmajna, Galjevica, Najdihojca, Mladi rod, Ciciban, 

Fridolin V) 
- Vrtci občine Dobrova (Vrtec Brezje pri Dobrovi) 
- Vrtci v občini Velike Lašče (vrtec Turjak) 
- ZBDS 
- Zavod za prestajanje zaporne kazni Ig 
- Mestna knjižnica Kranj 
- Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 
 
Trubarjeva hiša literature 
 
- Agata Tomažič, samozaposlena v kulturi 
- Ana Schnabl, samozaposlena v kulturi 
- Aljoša Harlamov, samozaposlen v kulturi 
- Barbara Pia Jenič, samozaposlena v kulturi  
- Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 



141 
 

- Avstrijski kulturni forum Ljubljana 
- Breda Biščak, samozaposlena v kulturi 
- Center Janeza Levca Ljubljana 
- Dijana Matković, samozaposlena v kulturi 
- Društvo Aporija 
- Društvo bibliotekarjev Ljubljana 
- Društvo Koridor 
- Društvo književnih prevajalcev 
- Društvo literarnih kritikov 
- Društvo Marjan Rožanc 
- Društvo Nova Akropola 
- Društvo Novi Dijak – Društvo ljubljanskih gimnazijcev 
- Društvo slovenskih pisateljev 
- Društvo slovensko - portugalskega prijateljstva 
- Društvo študentov primerjalne književnosti 
- Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju 
- Društvo za sodobno umetnost X-OP 
- Društvo Humanitatis 
- Društvo Lingoholik 
- Društvo študentov psihologije 
- Elite izobraževanje 
- ESN Ljubljana University 
- Festival Zlati čoln 
- Fakulteta za družbene vede UL 
- Fakulteta za socialno delo UL 
- Filozofska fakulteta UL 
- Francoski inštitut v Sloveniji 
- Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik 
- Goethe inštitut 
- Igralski Studio Bratov Vajevec 
- Inštitut za delavske študije 
- Inštitut Lila 
- Inštitut Acheron 
- Javna agencija za knjigo RS 
- JSKD, območna enota Ljubljana 
- Mesto bere 
- Klub Romanistov Sofie 
- Kulturno društvo Iglu 
- KUD Impromobile 
- KUD Integrali 
- KUD KIKS 
- KUD Krik 
- KUD Lema 
- KUD Logos 
- KUD Nasmejal vas je 
- KUD Police Dubove 
- KUD Pranger 
- KUD Pravljičarija 
- KUD Sodobnost International 
- L'mit 
- Leonora Flis, samozaposlena v kulturi 
- Licej Franceta Prešerna Trst 
- Literarni klub L'etažer 
- Literarno društvo Navdih 
- LUD Literatura 
- Maša Ogrizek, samozaposlena v kulturi 
- Mednarodna organizacija za migracije 
- Melita Avsenak Osojnik, samozaposlena v kulturi 
- Mestna občina Ljubljana 
- Mirovni inštitut 
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- Ministrstvo za kulturo RS 
- Mohorjeva družba v Celovcu 
- Nina Cvar, samozaposlena v kulturi 
- Oddelek za filozofijo FF UL 
- Oddelek za slavistiko FF UL 
- Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko FF UL 
- OŠ Brezovica pri Ljubljani 
- OŠ Majde Vrhovnik 
- Pedagoška fakulteta UL 
- Pedagoški inštitut 
- Petra Koršič, samozaposlena v kulturi 
- Pogovorjevalnice 
- Radio Študent 
- 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 
- Tina Košir, samozaposlena v kulturi 
- Tina Poglajen, samozaposlena v kulturi 
- Transit Film Bazaar 
- Veleposlaništvo Brazilije 
- Veleposlaništvom Irske  
- Veleposlaništvo Republike Avstrije v Ljubljani 
- Veleposlaništvo Švice 
- Vilenica 2016 
- Založba Aristej 
- Založba E-besede 
- Založba Exlibris  
- Založba FF 
- Založba Fran 
- Založba Goga 
- Založba Krtina 
- Založba Malinc 
- Založba Mundilfari 
- Založba Pivec 
- Založba Sophia 
- Založba Studia Humanitatis 
- Zavod Apis 
- Zavod Bunker 
- Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo  
- Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
- Združenje Trubarjev forum 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
 
- Ana Ugrinović (decembrska Strokovna sreda). 
- Andrej Fon (Praznik zlatih hrušk, decembrska Strokovna sreda). 
- Arne Hodalič (simpozij). 
- Boštjan Gorenc Pižama (100. obletnica Roalda Dahla; Praznik zlatih hrušk). 
- Bralno društvo Slovenije (bralnospodbujevalna akcija; septembrska Strokovna sreda). 
- BUKLA, (mesečnimi prispevki). 
- Cankarjev dom Ljubljana (Kulturni bazar; Praznik zlatih hrušk). 
- Cankarjeva založba (decembrska Strokovna sreda). 
- Carmen L. Oven (Praznik zlatih hrušk). 
- Ciril Horjak (100. obletnica Roalda Dahla). 
- Damijan Šinigoj (decembrska Strokovna sreda). 
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- Danijel Čotar (decembrska Strokovna sreda). 
- Dolenjski muzej, Novo mesto (ekskurzija). 
- 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; sodelovanje na Dnevih knjige: Tabuji v otroških 
slikanicah). 

- Društvo slovenskih založnikov (februarska Strokovna sreda). 
- Fejstbukerji (Teden zlatih hrušk). 
- Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF 

UL – (študijska praksa študentov; seminarske, diplomske in magistrske nalogah študentov). 
- Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko FF UL in UM – (Strokovne srede; obiski študentov). 
- Gaja Kos (decembrska Strokovna sreda). 
- Goriška Mohorjeva družba (decembrska Strokovna sreda). 
- Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev (Nagrada Kristine 

Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2016; član strokovne žirije iz Pionirske; septembrska in 
novembrska Strokovna sreda; 32. Slovenski knjiženi sejem, Praznik zlatih hrušk). 

- Igor Šinkovec (decembrska Strokovna sreda). 
- JAK (priprava gradiva za projekt Rastem s knjigo; februarska in septembrska Strokovna sreda; 

članica Pionirske v Strokovni komisiji JAK za projekt Rastem s knjigo). 
- Jurij Paljk (decembrska Strokovna sreda). 
- Kinodvor (Kinobalon), (Priročnik 2016, 100-obletnica Roalda Dahla, novembrska Strokovna sreda, 

nabor literature pri pripravi didaktičnih gradiv). 
- Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga Trgovina (Bologna po Bologni; Teden zlatih hrušk; 100. 

obletnica Roalda Dahla. 
- Knjižnica Črnomelj (ekskurzija). 
- Knjižnica Franceta Balantiča, Kamnik (januarska Strokovna sreda) 
- Kvarkadabra, (Priročnik, decembrska Strokovna sreda). 
- Lektorsko društvo Slovenije (februarska Strokovna sreda). 
- Ljudska knjižnica Metlika (ekskurzija) 
- Maria Parr (Praznik zlatih hrušk). 
- Mariborska knjižnica 
- Marjana Moškrič (septembrska Strokovna sreda). 
- Mestna knjižnica Kranj  
- Mestna muzejska zbirka Črnomelj, Janez Weiss (ekskurzija). 
- Milanka Fabjančič (razstavna vitrina Knjigarne Konzorcij). 
- Ministrstvo za  izobraževanje, znanost, in šport RS, Ministrstvo za kulturo RS (Kulturni bazar; 

prispevki v gradivih: Katalog ponudbe kulturno – umetnostne vzgoje (vrtci) in Katalog ponudbe 
kulturno – umetnostne vzgoje (Osnovne šole); nastop Žige X Gombača in Ivana Mitrevskega v 
sklopu projekta MEGA kviz). 

- Ministrstvo za  izobraževanje, znanost, in šport RS, Ministrstvo za kulturo RS in Ministrstvo za 
gospodarstvo RS (slovenski tradicionalni zajtrk, priprava gradiv). 

- Mladinska knjiga Revije (član časopisnega sveta revij Cicido in Ciciban; prispevki za spletne strani 
V knjižnico; sodelovanje pri promociji »zlatih hrušk«, marčna Strokovna sreda). 

- Mladinska knjiga Založba (sodelovanje z uredništvom otroškega in mladinskega leposlovja, 
uredništvom učbenikov, z uredništvom leposlovja za odrasle; Strokovne srede in simpozij; 100. 
obletnica Roalda Dahla). 

- MOL (Festivala Bobri, priprava izbora literature za Bobrov dnevnik). 
- Narodni muzej Slovenije (zaključek 10. cikel MEGA kviza). 
- Nataša Konc Lorenzutti (Praznik zlatih hrušk). 
- NUK (priprava gradiva za Priročnik). 
- Oko besede: ARGO, društvo za hunmanistična vprašanja (predavanje). 
- OŠ Livada, Ljubljana (januarska Strokovna sreda). 
- 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). 
- Pripovedovalski festival Pravljice danes 2016 (sodelovanje pri programu). 
- Prirodoslovni muzej Slovenije (oktobrska Strokovna sreda). 
- RTV Slovenija (Bober Bor bere, Studio Kriškraš; izbor gradiva za oddajo). 
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- 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). 
- RTV Slovenija/založniška dejavnost (novembrska Strokovna sreda). 
- Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS 
- Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS  
- Skupnost muzejev Slovenije (MEGA kviz). 
- Slovenska kinoteka (100. obletnica Roalda Dahla). 
- Slovenska sekcija IBBY (2. april; simpozij; bralnospodbujevalni akciji »Nekoč je ... (bila knjižnica)« 

(april) in "Bralna spodbujevalnica ob 100. obletnici Roalda Dahla" (september); priznanje zlata 
hruška; predlogi kandidatur za nagrade slovenskih besednih in likovnih umetnikov v 
mednarodnem prostoru). 

- Slovensko Tolkienovo društvo Gil-Galad (simpozij). 
- Spominska hiša Otona Župančiča, Vinica (ekskurzija). 
- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija v Ljubljani (zaključna prireditev ur pravljic). 
- Tanja Komadina (decembrska Strokovna sreda). 
- Tina Bilban (novembrska Strokovna sreda). 
- Tina Mahkota (Teden zlatih hrušk). 
- Tomato Košir (novembrska Strokovna sreda). 
- Trubarjeva hiša literature (literarni sprehodi po Ljubljani; Bobrova knjižna pot). 
- Univerza v Celovcu (simpozij). 
- Večer (ČZP) (član strokovne žirije; seznam leposlovja za delo žirije). 
- Veleposlaništvo Irske (Teden zlatih hrušk). 
- Verska skupnost zaničnikov, Andrej Rozman Roza (februarska Strokovna sreda). 
- Vinko Möderndorfer (septembrska Strokovna sreda). 
- Vodnikova domačija (100. obletnica Roalda Dahla). 
- Vrtci in OŠ Ljubljana (Ciciuhec, obisk skupin). 
- Waldorfska šola v Ljubljani (obisk skupin). 
- Založba Miš (Strokovne srede). 
- Založba Sanje (100. obletnica Roalda Dahla). 
- Založba Umko (marčna Strokovna sreda). 
- Založba Zala (marčna Strokovna sreda). 
- Zasebni vrtec Zarja, Kamnik (januarska Strokovna sreda). 
- Zavod Divja misel (100. obletnica Roalda Dahla). 
- ZPMS, nacionalni literarni natečaj Evropa v šoli (predsednica in članica žirije). 
- ZRC – SAZU (priprava seznama mladinskih knjig z zemljevidi). 
- Žiga X Gombač in Ivan Mitrevski (10. cikel MEGA kviza; zaključna prireditev; oblikovanje celostne 

podobe 11. cikla in promocijskega stripa v nadaljevanjih; oktobrska Strokovna sreda). 
 
Center za vseživljenjsko učenje  MKL 
 
- Aisec- mednarodna študentska organizacija – sodelovanje pri dogodkih Borze znanja 
- Andragoški center Slovenije – sodelovanje v okviru projekta Središče za samostojno učenje, 

Borza znanja, Teden vseživljenjskega učenja 2016,  
- Andragoški center Slovenije – sodelovanje Borze dela v okviru  Foruma  za Slovenijo, učečo se 

skupnost: srečanje s člani Izvršnega odbora EAEA; sodelovanje Borze dela v okviru Dneva učečih 
se – naj se sliši naš glas 

- Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – sodelovanje v projektu GOAL 
- Biotehniški center Naklo – izvajanja delavnic Borze znanja 
- Center aktivnosti Fužine – sodelovanje v okviru Borze znanja 
- Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 

CMEPIUS – izvajanje projekta LinkINjob, sodelovanje pri pripravi objav na EPALE, e-platformi za 
izobraževanje odraslih, izobraževanje zaposlenih v MKL. 

- Center za dopisno izobraževanje Univerzum - CDI Univerzum – sodelovanje v projektu GOAL 
- DayAct, Poslovno svetovanje Mitja Drenik S.P., izvajanje izobraževanja za uporabnike Borze dela 

in člane MKL 
- 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 
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- Društvo ŠKUC, CSD Moste Polje – Svetovalnica Fužine; DIC Legebitra; KUD Anarhiv – Škratova 
čitalnica; Mladinsko informacijski center – Info točka MIC; Zavod MOBIN; Zavod MISSS; 
Združenje DrogArt – v okviru Ljubljanske mreže info točk za mlade (L'mit), sodelovanje v okviru 
Borze dela (8 partnerjev) 

- Element, Primož Juvančič; s.p. - aplikacija za spremljanje delovanja Mreže borz znanja 
- Fakulteta za arhitekturo, Univerze v Ljubljani – sodelovanje pri dogodkih Borze znanja 
- Gregor Koler, s. p. - izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Informacijska točka 65+ in za osebe z oviranostmi, MOL, Mestna uprava SSU 
- Izobraževalni center Freising – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana - skupinski obiski za voden ogled 

knjižnice in predstavitev servisov, sodelovanje v okviru Borze dela; sodelovanje  Borze dela v 
projektu Ferfl Start up vikend;   sodelovanje v okviru dogodka Partnerji pri iskanju zaposlitve: 20. 
letnica Borze dela in valorizacijsko srečanje projekta Linkinjob 

- Karierni centri univerze v Ljubljani – sodelovanje pri promociji ponudbe izobraževanj za 
uporabnike MKL 

- Karierno središče Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - sodelovanje pri promociji 
ponudbe izobraževanj SSU za iskalce zaposlitve 

- Knjižnica Brežice – sodelovanja v okviru dogodka Partnerji pri iskanju zaposlitve: 20. letnica Borze 
dela in valorizacijsko srečanje projekta Linkinjob; 70. Obletnica Knjižnice Brežice in proslava ob 
zaključku Toporišičevega leta, sodelovanje v okviru Borze dela 

- 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 
- Element s.p. Primož Juvančič - aplikacija za spremljanje delovanja Mreže borz znanja  
- Marjana Žnidaršič s. p. - izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Mestna knjižnica Izola – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Mestna zveza upokojencev Ljubljana – Dnevni centri aktivnosti za starejše – sodelovanje pri 

programu Borze znanja 
- Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport – financiranje in sofinanciranje projektov Borza 

znanja, Središče za samostojno učenje, Teden vseživljenjskega učenja 
- Razvojno izobraževalni zavod Novo mesto – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Robert Krevh S. P. izvajanje izobraževanj za uporabnike SSU 
- Slovenska filantropija – sodelovanje v projektu GOAL 
- 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 
- Tomaž Kuralt, izvajanje izobraževanja za uporabnike Borze dela in člane MKL, sodelovanje v 

okviru Borze dela 
- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – opravljanje andragoške prakse, 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 pri 
projektu LinkINjob; sodelovanje na dogodku Partnerji pri iskanju zaposlitve: 20. letnica Borze dela 
in valorizacijsko srečanje projekta Linkinjob, sodelovanje v okviru Borze dela 

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede – izobraževalne delavnice za študente Oddelka 
za kadrovski menedžment, sodelovanje v okviru Borze dela 

- Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta – izobraževalne delavnice za študente, sodelovanje v 
okviru Borze dela 

- UPI – Ljudska univerza Žalec – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Zavod RS za zaposlovanje: EURES, Euroguidance, sodelovanje v okviru Borze dela v programu 

Academia študijski obisk evropskih kariernih svetovalcev; Centralna služba, sodelovanje v okviru 
Borze dela pri izvedbi izobraževanja in supervizije dela svetovalcev zavoda; Karierno središče 
Zavoda RS za zaposlovanje sodelovanje v okviru Borze dela Partnerji pri iskanju zaposlitve: 20. 
letnica Borze dela in valorizacijsko srečanje projekta Linkinjob, sodelovanje v projektu GOAL 

- Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik – izvajanje tečaja znakovnega jezika v 
SSU 

- Zavod Znanje Postojna – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja  
- Žensko združenje ZEM-ZEM – sodelovanje pri dogodkih Borze znanja 
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Ljubljana – zelena prestolnica (dogodki v Mestni knjižnici Ljubljana) 
 
 

Št. Ime dogodka / projekta Vrsta dogodka Datum, lokacija 
Ciljne 

skupina 
Št. 

udeležencev 
1. Na Terenu - razstava 

nagrajenih projektov BF/ Ana 
Kučan, Biotehniška fakulteta 

razstava januar 2016, Knjižnica 
Prežihov Voranc 

odrasli  19 

2. Zelena šola: Moj zelenjavni vrt predavanje 
11. januar ob 18.00 Knjižnica 
Otona Župančiča 

člani, 
obiskovalci  

50 

3. 
Mizica, pospravi se/Mateja 
Pušnik 

reciklažno-
ustvarjalna 
delavnica  

12. januar 2016, ob 17. uri, 
Knjižnica Šentvid 

otroci, 
starši 

8 

4. Moja igrača /Mojca Bartolič 
reciklažno-
ustvarjalna 
delavnica  

12.1.2016, Knjižnica dr. 
France Škerl 

otroci, 
starši 

9 

5. Varujmo naravo/Petra Dvojmoč razstava 12.1.2016 Knjižnica Horjul odrasli 0 

6. 
Zeleni poklici: arborist/ Matjaž 
Mastnak 

predavanje 
13. januar ob 18.00 Knjižnica 
Otona Župančiča 

člani, 
obiskovalci  

30 

7. Plastik Fantastik 
projekcija 
dokumentarnega 
filma 

13. januar ob 18.30, Knjižnica 
Bežigrad 

člani, 
obiskovalci  

6 

8. 
Eko pravljica. Red je v 
redu/Maša Uran 

pravljična urica za 
otroke 

14. januar ob 17. uri, Knjižnica 
Šentvid 

otroci, 
starši 

20 

9. 
Spoznajmo živali. Iz vode na 
kopno 

izobraževalna 
delavnica 

14. januar ob 17. uri, Knjižnica 
Bežigrad 

otroci, 
starši 

12 

10. Pridi se igrat! /Lavra Tinta 
izobraževalna 
delavnica za 
otroke 

14.1.2016, Knjižnica dr. 
Franceta Škerla 

otroci, 
starši 

9 

11. 
Zdravilne rastline in njihova 
uporaba /David Jan 

strokovno 
predavanje 

18.1.2016 odrasli 15 

12. 
V vsakem gospodinjstvu je 
mogoče zmanjšati energijske 
stroške/ Franc Kalan 

strokovno 
predavanje 

20. januar ob 19.30, Knjižnica 
Šiška 

člani, 
obiskovalci  

11 

13. 
Dream in English: Green!/Špela 
Podkoritnik Mokorel 

pravljična urica v 
angleščini 

21.1.2016 Knjižnica Brezovica 
otroci, 
starši 

27 

14. 
Zmajček Zog/Staša Tajana 

pravljična urica 27.1.2016 Knjižnica Rudnik 
otroci, 
starši 

31 

15. Dream in English: Forest Tales  
delavnica za 
otroke v angleščini 

28. januar ob 17.30, Knjižnica 
Rudnik 

otroci, 
starši 

9 

16. 

Umetnost in preživetje skrajnih 
okoljskih pogojev/dr. Polona 
Tratnik 

strokovno 
predavanje 

25. januar ob 18.00, Knjižnica 
Otona Župančiča 

člani, 
obiskovalci  25 

17. Izdelovanje eko vrečk/Bobri 

reciklažno-
ustvarjalna 
delavnica za 
otroke 26.1.2016 Knjižnica Šiška 

otroci, 
starši  15 

18. 
Urbana samooskrba na 10m2/ 
Sanja Lončar 

strokovno 
predavanje 

28. januar ob 18.00, Knjižnica 
Otona Župančiča 

člani, 
obiskovalci  100 

19. Bobri v potujoči knjižnici predstavitev 29.1.2016 Potujoča knjižnica 

vrtčevski 
otroci, 
vzgojiteljic
e 15 

20. Na terenu  

Razstava 
Biotehniške 
fakultete  

5.–30. januar, Knjižnica 
Prežihov Voranc 

člani, 
obiskovalci  0 

21. »Zeleno mesto« foto natečaj  
od 1.12.2015-31.1.2016, 
Mestna knjižnica Ljubljana  

člani, 
obiskovalci 0 
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Ljubljanča
ni 

22. Eko pravljičarija  
gledališka 
predstava 

30. januar ob 10.00 
Trubarjeva hiša literature 

otroci, 
starši 10 

23. 
Za naravo skrbim J/Nataša 
Žurga Žabkar razstava 1.2.-1.3.2016 Knjižnica Jarše odrasli   

24. Lepota v kovini/Franc Vidrih Razstava 1.2.2016 Knjižnica Fužine odrasli 59 

25. 
Lovec na tornade - Marko 
Korošec 

pogovorni večer in 
otvoritev razstave 

2. 2.2016, Knjižnica Prežihov 
Voranc 

odrasli, 
mladina 69 

26. V KOŽi besede in ZAVESTI  

pogovor z naravo 
varstvenikom 
Antonom 
Komatom 

9. februar ob 18.00 Knjižnica 
Otona Župančiča 

člani, 
obiskovalci 50 

27. Moja igrača /Mojca Bartolič 

reciklažno-
ustvarjalna 
delavnica za 
otroke 

9. februar ob 17.00 Knjižnica 
dr. France Škerl 

otroci, 
starši 6 

28. 
Spoznajmo živali/Simon 
Cirkulan 

izobraževalna 
delavnica za 
otroke 11.2.2016, Knjižnica Bežigrad 

otroci, 
starši 12 

30. 
Oblikovanje s trajnicami v 
urbanih okoljih/ Matic Sever 

strokovno 
predavanje 

11. februar ob 18.00 Knjižnica 
Otona Župančiča 

člani, 
obiskovalci 25 

31. 
Popravljalnica knjig/Helena 
Arko 

izobraževalna 
delavnica 

11. 2. 2016, od 10h-12h Info 
točka 

vrtčevski 
otroci, 
vzgojiteljic
e 40 

32. Bobri v potujoči knjižnici predstavitev 15.2.2016 Potujoča knjižnica 

vrtčevski 
otroci, 
vzgojiteljic
e 60 

33. Pridi se igrat! /Lavra Tinta 

reciklažno-
ustvarjalna 
delavnica za 
otroke 

16. februar ob 17.00 Knjižnica 
dr. France Škerl 

otroci, 
starši 7 

34. 
Novi tramvaj v Ljubljani: bi ali 
ne bi? / Tadej Brate 

strokovno 
predavanje 

16. februar ob 18.00 
Slovanska knjižnica 

člani, 
obiskovalci  22 

35. 
Reciklirana slika – Simona 
Prednik Plantev 

reciklažno-
ustvarjalna 
delavnica za 
otroke 

16. februar ob 10.00 Knjižnica 
Fužine, Preglov trg 15 

otroci, 
starši 7 

36. Okvirji iz narave 

reciklažno-
ustvarjalna 
delavnica za 
otroke 

16. februar ob 17.00 Knjižnica 
Šentvid 

otroci, 
starši 11 

37. 
Postanimo ekološko osveščeni 
– Barbara Tomšič  predavanje 

17. februar ob 19.30 Knjižnica 
Šentvid 

člani, 
obiskovalci 4 

38. 
V vsakem gospodinjstvu je 
mogoče /Franc Kalan predavanje 17.2.2016 Knjižnica Šiška odrasli 11 

39. 
Izdelaj si sam. broška/Tamara 
Hozjan 

reciklažno-
ustvarjalna 
delavnica za 
otroke 

18. februar med 9.00 in 11.00 
Knjižnica Bežigrad 

otroci, 
starši  6 

40. 
Eko pravljica. Moj dom pod 
soncem/Maša Uran 

pravljična urica za 
otroke 

18. februar ob 17.00 Knjižnica 
Šentvid 

otroci, 
starši 20 

41. 
Moja jablana - moja 
jabolka/Peter Gliha 

strokovno 
predavanje 18.2.2016, Knjižnica Bežigrad odrasli 15 

42. 
Izdelaj si sam. Ptičja 
hišica/Tamara Hozjan 

reciklažno-
ustvarjalna 
delavnica za 

19. februar med 9.00 in 11.00 
Knjižnica Bežigrad 

otroci, 
starši  5 
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otroke 

43. 
Zeleni poklici: okoljevarstvenik 
– dr. Peter Skoberne 

pogovor z 
direktorjem 
Triglavskega 
narodnega parka 

23. februar ob 18.00 Knjižnica 
Otona Župančiča 

člani, 
obiskovalci 30 

44. 
Pljuča zelene Ljubljane /Anita 
Šefer 

strokovno 
predavanje 

24. februar ob 14.00 Knjižnica 
Otona Župančiča 

člani, 
obiskovalci 11 

45. 
Ljubljana svetovna prestolnica 
Evrope 

likovna otroška 
razstava 

1.3.2016 Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

člani, 
obiskovalci 50 

46. 
Ljudje z Ljubljanskega 
barja/Dejan Veranič 

voden ogled 
razstave 

1.3.2016 Knjižnica Prežihov 
Voranc 

člani, 
obiskovalci 5 

47. 
Mala ustvarjalnica - Šivamo 
pomlad/Dunja Kranjac 

ustvarjalna 
delavnica 3.3.2016 Knjižnica Rudnik 

otroci, 
starši 13 

48. Moja igrača /Mojca Bartolič 

reciklažno-
ustvarjalna 
delavnica za 
otroke 

8.3.2016, Knjižnica dr. 
Franceta Škerla 

otroci, 
starši 9 

49. Robinzonijada/ Jan Strajnar 
reševanje 
spletnega kviza 

9.3.2016, od 13-14h Info 
točka 

člani, 
obiskovalci
, 
mimoidoči 0 

50. 

Spoznajmo živali: Žuželke, 
pajkovci in stonoge/Simon 
Cirkulan 

izobraževalna 
delavnica za 
otroke 10.3.2016 Knjižnica Bežigrad 

otroci, 
starši 17 

51. 
Užitne divje rastline/Dario 
Cortese predavanje 14.3.2016 Knjižnica Škofljica odrasli 60 

52. Pridi se igrat! /Lavra Tinta 

izobraževalna 
delavnica za 
otroke 

15.3.2016, Knjižnica dr. 
Franceta Škerla 

otroci, 
starši 11 

53. 
Vzgojnice: Voda brez nas ali mi 
brez vode?/Maša Uran 

izobraževalna 
delavnica za 
otroke 15.3.2016 Knjižnica Šiška 

otroci, 
starši 6 

54. 
izdelava torbic iz tekstilnih 
ostankov/Dragica Javornik 

ustvarjalna 
delavnica 16.3.2016 Knjižnica Podpeč odrasli 6 

55. 
Srebrni naboj narave/Vida 
Gostečnik 

strokovno 
predavanje 16.3.2016 Knjižnica Šentvid odrasli 6 

56. 
Voda brez nas ali mi brez 
vode/Maša Uran ura pravljic 17.3.2016 Knjižnica Šentvid 

otroci, 
starši 24 

57. 
Od zrna do kruha/Darja Kocjan 
Ačko 

strokovno 
predavanje 19.3.2016 Knjižnica Bežigrad odrasli 20 

58. 
Vodotok, jaz in najin osebni 
prostor/Darko Anzeljc 

strokovno 
predavanje 

22.3.2016 Knjižnica Prežihov 
Voranc odrasli 13 

59. 
Zeleni bregovi mesta 
Ljubljane/Anita Šefer 

strokovno 
predavanje 

31.3.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča odrasli 7 

60. 
Pridelava sladkega krompirja/ 
Nataša Kunstelj 

strokovno 
predavanje 

24.3.2016 ob 18h Knjižnica 
Otona Župančiča odrasli 35 

61. 
Sezonske selitve ptic/ Tanja 
Šumrada, DPPS 

strokovno 
predavanje 

29.3.2016 Knjižnica Prežihov 
Voranc odrasli 25 

62. 
Zeleni poklici: ravnanje z 
odpadki/ Janko Kramžar 

strokovno 
predavanje 

31.3.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča odrasli 30 

63. 
Za,ob,ljuba  /  
S.Drofenik,M.Herbst                      razstava 1.4.2016 Knjižnica Zalog odrasli 55 

64. Wood Story/Maja Korade Šubar razstava 4.4.2016 Knjižnica Fužine odrasli   

65. 
Ekološki vrt: sprostitev in ne 
obveza/Jerneja Jošar 

strokovno 
predavanje 5.4.2016 Knjižnica Bežigrad odrasli 25 

66. 

Bolezni in škodljivci v 
zelenjavnem vrtu/Marija 
Urankar 

strokovno 
predavanje 

5.4.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča odrasli 20 
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67. 
Popoldan s Knjižnico Glinškova 
ploščad 

dogodek na 
prostem 

7.4.2016, Knjižnica Glinškova 
ploščad 

odrasli, 
otroci, 
mimoidoči,  200 

68. 
Veganstvo kot družbeni 
aktivizem/ Anja Radaljac 

strokovno 
predavanje 

11.4.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča odrasli 40 

69. 

Moja igrača /Mojca Bartolič 

reciklažno-
ustvarjalna 
delavnica za 
otroke 

12.4.2016 Knjižnica dr. 
Franceta Škerla 

otroci, 
starši 8 

70. 
Postanimo ekološko 
osveščeni/Barbara Tomšič 

strokovno 
predavanje 13.4.2016 Knjižnica Šentvid odrasli 4 

71. 

Spoznajmo živali: dolge in 
gibčne/Simon Cirkulan 

izobraževalna 
delavnica za 
otroke 14.4.2016, Knjižnica Bežigrad 

otroci, 
starši 18 

72. 
Presajanje in oskrba sobnih 
rastlin/Slavko Zgonec 

strokovno 
predavanje 14.4.2016 Knjižnica Rudnik odrasli 12 

73. 
Zeleni poklici: parkovno 
vrtnarstvo/ Jože Strgar 

strokovno 
predavanje 14.4.2016, K. O. Župančiča odrasli 20 

74. 
Dream in English: Can I eat it?/ 
Špela Podkoritnik Mokorel 

pravljična urica v 
angleščini 14.4.2016 Knjižnica Brezovica 

otroci, 
starši 20 

75. 

Ptice vlažnih travnikov 
Ljubljanskega barja/ Katarina 
Denac, DOPPS 

strokovno 
predavanje 

18.4.2016 Knjižnica Prežihov 
Voranc odrasli 20 

76. Pridi se igrat! /Lavra Tinta 

izobraževalna 
delavnica za 
otroke 

19.4.2016 Knjižnica dr. 
Franceta Škerla 

otroci, 
starši 2 

77. 
pravljična urica/Simona Prednik 
Plantev 

pravljična urica na 
temo ekologije 19.4.2016 Knjižnica Fužine 

otroci, 
starši 16 

78. 
Cvetlični nasadi Ljubljane / 
Anita Šefer 

strokovno 
predavanje 

20.4.2016 Knjižnica Otona 
Župančiča odrasli 5 

79. Kosmata gosenica iz škatle 
ustvarjalna 
delavnica 21.4.2016 Knjižnica Rudnik 

otroci, 
starši 12 

80. Zeleno in čisto/Nataša Gliha 
strokovno 
predavanje 4.5.2016 Knjižnica Polje odrasli  12 

81. 
Rečeno, storjeno/ Sanja Lončar 

strokovno 
predavanje 

5.5.2016, Knjižnica O. 
Župančiča odrasli 80 

82. 
Izdelovanje eko ladij/ galerija 
C.C.U 

ustvarjalna 
delavnica  

11.5.2016 Knjižnica Jožeta 
Mazovca otroci 18 

83. 
Nega sobnih rastlin/ dr. Sabina 
Šegula 

strokovno 
predavanje 

12.5.2016 Knjižnica Otona 
Župančiča odrasli 15 

84. 
(Ne)znana Ljubljana/ Branko 
Čeak, Domen Pal, Jože Maček 

pogovorni večer in 
otvoritev razstave 

12.5.2016 Knjižnica Prežihov 
Voranc odrasli 20 

85. 

Popoldan s Knjižnico Savsko 
naselje 

dogodek na 
prostem 

17.5.2016, Knjižnica Savsko 
naselje 

odrasli, 
otroci, 
mimoidoči,  150 

86. 
Triglavski narodni park/ dr. 
Peter Skoberne 

strokovno 
predavanje 

23.5.2016 Knjižnica Otona 
Župančiča odrasli 25 

87. 
Ptice v mestih/Manca Velkavrh, 
DOPPS 

strokovno 
predavanje 

24.5. 2016 Knjižnica Prežihov 
Voranc odrasli 15 

88. 
Zeleni poklici:biodinamik /Meta 
Vrhunc 

strokovno 
predavanje 

31.5.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča odrasli 50 

89. 
Izdelovanje eko ladij/ galerija 
C.C.U 

ustvarjalna eko 
delavnica  31.5.2015 Knjižnica Grba 

otroci, 
starši 19 

90. 
Moje mesto je Ljubljana 

otroška likovna 
razstava 1.6.2016 Knjižnica Polje 

odrasli, 
otroci,  0 

91. 
Vezenine Zelene Ljubljane -
Ema Andoljšek razstava 

1-30.6.2016 Knjižnica 
Bežigrad odrasli 0 

92. 
Nega okrasnih lesnatih rastlin/ 
Peter Ribič 

strokovno 
predavanje 

2.6.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča odrasli 15 
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93. 
Popravljalnica knjig/Helena 
Arko 

delavnica za 
otroke 3.6.2016 knjižnica Šentvid 

otroci, 
starši 30 

94. 
Zeleni poklici: klimatologinja/ dr. 
Lučka Kajfež Bogataj 

strokovno 
predavanje 

6.6.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča odrasli 30 

95. 
Zvočna delavnica 
sestavljalnica/ Samo Svete 

ustvarjalna 
delavnica 7.6.2016 Knjižnica Podpeč 

otroci, 
starši 10 

96. 

Med ni samo hranljiva začimba, 
ampak ima tudi svojo 
kulturo/Malči Božnar 

strokovno 
predavanje 9.6.2016, Knjižnica Bežigrad odrasli 10 

97. 
Netopirji- skrivnostni 
Ljubljančani razstava 14.6.2016 Knjižnica Šiška odrasli 0 

98. Pasivna hiša/Jasna Ariana Jarc 
strokovno 
predavanje 

15.6.2016 Knjižnica Prežihov 
Voranc odrasli 11 

99. 
Izdelovanje eko ladij/ KUD 
Galerija C.C.U 

ustvarjalna eko 
delavnica  30.6.2016 Knjižnica Rudnik 

otroci, 
starši 8 

100. 
Zelena si Ljubljana - skozi oko 
fotografa/Tina Ramujkič otvoritev razstave 

5.7. Knjižnica Prežihov 
Voranc odrasli 43 

101. 
Preprosta glasbila iz odpadnih 
materialov - Angela Klančar 

otroška likovna 
razstava 

8.7.2016 Knjižnica na 
prostem, Šmartinski part otroci 2 

102. 
Biotično varstvo rastlin/ dr. 
Marija Gregori 

strokovno 
predavanje 

7.7.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča odrasli 15 

103. 
Čebela ni čebula, čebela ne 
peče, čebela piči/Maša Uran 

delavnica za 
otroke 15.7.2016 Info točka MOL  otroci 20 

104. 
Izdelava eko ladij - Galerija 
C.C.U 

delavnica za 
otroke 

15.7.2016 Knjižnica na 
prostem, Šmartinski park otroci 10 

105. 
Pravjica o Zeljku, ki ni hotel na 
počitnice - Tone Obadič 

pravljična urica na 
temo ekologije 4.8.2016 Točka.Zate 

vrtčevski 
otroci, 
vzgojiteljic
e 22 

106. 
Pravjica o Zeljku, ki ni hotel na 
počitnice - Tone Obadič 

pravljična urica na 
temo ekologije 11.8.2016 Točka.Zate 

vrtčevski 
otroci, 
vzgojiteljic
e 28 

107. Povsod v mestu 
fotografska 
razstava 

18.8. -19.9.2016 Krakovski 
nasip mimoidoči   

108. Moj mali zeliščni priročnik 
delavnica za 
otroke 

19.8.2016, Knjižnica na 
prostem, Šmartinski park otroci 

10 
 

      

109. 
Hipoteza Gaja: Zemlja kot živ  
organizem - Vojko Kovačič 

strokovno 
predavanje 

12.9.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča 

odrasli, 
člani 20 

110. 

Podstavki za kozarce iz 
odsluženih kavbojk- Katja 
Podstudenšek 

ustvarjalna 
delavnica 13.9.2016, Knjižnica Bežigrad odrasli 8 

111. 
Zeleno mesto polno dreves - 
KUD Galerija C.C.U. 

ustvarjalna 
delavnica 13.9.2016, Knjižnica Grba otroci 11 

112. 
Dan za Poletavce in 
NajPoletavce 

zaključna 
prireditev bralnega 
projekta v 
znamenju ZPE 

16.9.2016 ob 17.00, Park 
slovenske reformacije 

otroci, 
starši, 
družine 450 

113. 
Mestno drevje v Ljubljani - 
Matjaž Mastnak 

strokovno 
predavanje 

22.9.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča 

odrasli, 
člani 30 

114. 
Zeleno mesto polno dreves - 
KUD Galerija C.C.U. 

ustvarjalna 
delavnica 22.9.2016, Knjižnica Rudnik 

otroci, 
starši 10 

115. 
Ptice okoli nas - Barbara 
Vidmar 

strokovno 
predavanje 

26.9.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča 

odrasli, 
člani  9 

116. 
Hranjenje ptic pozimi - Manca 
Velkavrh 

strokovno 
predavanje 

27.9.2016, Knjižnica Prežihov 
Voranc 

odrasli, 
člani 10 

117. 
Zeleni poklici: botanik - dr. Jože 
Bavcon, Peter Ribič 

strokovno 
predavanje 

29.9.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča 

odrasli 
obiskovalci 50 
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118. 
Kako zemlji povrniti zdravje? - 
Vojko Kovačič 

strokovno 
predavanje 

3.10.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča 

odrasli, 
člani 20 

119. 

Netopirji- skrivnostni 
Ljubljančani- Nika Krivec 
SDPVN 

strokovno 
predavanje in 
odprtje foto 
razstave 

4.10.2016, Knjižnica Prežihov 
Voranc 

odrasli, 
člani 10 

120. 

Iz modrega planeta v zeleno 
prihodnost - KUD Galerija 
C.C.U. 

ustvarjalna 
delavnica za 
otroke 

4.10.2016 ob 17h Knjižnica 
Grba 

otroci, 
starši 5 

121. Pridi se igrat! /Lavra Tinta 

ustvarjalna 
delavnica za 
otroke 

7.10.2016 ob 10h, info 
Točka.Zate 

vrtčevski 
otroci, 
vzgojiteljic
e  16 

122. 
Spoznajmo ptice okoli nas - 
Barbara Vidmar 

strokovno 
predavanje 

10.10.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča 

odrasli, 
člani  10 

123. 
Čebelica in potepuh - Maša 
Uran eko pravljica 13.10.2016 Knjižnica Šentvid 

otroci, 
starši 23 

124. 

Postajališča, življenjsko 
pomembne postojanke na 
selitveni poti - Tanja Šumrada 

strokovno 
predavanje 

18.10.2016, Knjižnica 
Prežihov Voranc 

odrasli, 
člani 18 

125. 
Zeleno mesto polno dreves - 
KUD Galerija C.C.U. 

ustvarjalna 
delavnica  27.9.2016 Knjižnica Jarše 

otroci, 
starši  6 

126. Moja igrača /Mojca Bartolič 
ustvarjalna 
delavnica  

18.10.2016 ob 17.00 Knjižnica 
dr. France Škerl 

otroci, 
starši  16 

127. 

Iz modrega planeta v zeleno 
prihodnost - KUD Galerija 
C.C.U. 

ustvarjalna 
delavnica  

20.10.2016 ob 17.00, 
Knjižnica Rudnik 

otroci, 
starši 4 

128. 
Zeleni poklici: čebelar - mag. 
Trajče Nikoloski 

strokovno 
predavanje 

26.10.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča 

odrasli, 
člani 25 

129. 
Zeleno mesto polno dreves - 
KUD Galerija C.C.U. 

ustvarjalna 
delavnica 

26.10.2016 ob 17.00 Knjižnica 
Jožeta Mazovca 

otroci, 
starši  12 

130. 

Razstava recikliranih izdelkov - 
Veronika Čop, Špela Rode in 
Erika Omejec razstava 

28.10 - 30.11.2016 Knjižnica 
Otona Župančiča odrasli  0 

131. 
Ustvarjalnica izumov - KUD 
Galerija C.C.U. 

ustvarjalna 
delavnica iz 
recikliranih 
materialov 

3.11.2016 ob 17.00  Knjižnica 
Rudnik 

otroci, 
starši 19 

132. Škatlica 

ustvarjalna 
delavnica iz 
recikliranih 
materialov 

3.11.2016 ob 10.00 Knjižnica 
Fužine 

otroci, 
starši  12 

133. Zeleno mesto   
razstava fotografij 
foto natečaja MKL 

4.11-30.11.2016 Knjižnica 
Otona Župančiča odrasli  0 

134. 
Iz pravljice v zeleno mesto - 
KUD Galerija C.C.U. 

likovna otroška 
razstava 

9.11.-1.12.2016, Knjižnica 
Jožeta Mazovca 

otroci, 
starši  0 

135. Moja igrača/ Mojca Bartolič delavnica 
15.11.2016 Knjižnica dr F. 
Škerla 

otroci, 
starši  3 

136. 

Iz modrega planeta v zeleno 
prihodnost - KUD Galerija 
C.C.U. 

ustvarjalna 
delavnica  

16.11.2016, ob 17.00 
Knjižnica Jožeta Mazovca 

otroci, 
starši  12 

137. 

Obleka NE naredi človeka, 
človek naredi obleko - Maša 
Uran eko pravljica 

17.11.2016 ob 17.00 Knjižnica 
Šentvid 

odrasli, 
člani 18 

138. 16. Podgrajski likovni teden 
otvoritev razstave 
na temo ZPE 

22.11.2016 ob 18.00, 
Knjižnica Zalog 

odrasli, 
člani 34 

139. 
Sadno drevje v obhišnem vrtu - 
Peter Ribič 

strokovno 
predavanje 

29.11.2016 ob 18.00 Knjižnica 
Otona Župančiča 

odrasli, 
člani 40 

140. Moja eko vrečka - Darja Kos ustvarjalna 28.11.2016 ob 14.00 Knjižnica odrasli,  11 
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delavnica za 
odrasle 

Otona Župančiča člani 

141. 
Ustvarjalnica izumov - KUD 
Galerija C.C.U. 

ustvarjalna 
delavnica za 
otroke iz 
recikliranih 
materialov 

29.11.2016 ob 17.00 Knjižnica 
Grba 

otroci, 
starši 12 

142. 
Zeleni poklici: cvetličarstvo - dr. 
Sabina Šegula, Peter Ribič 

strokovno 
predavanje 

30.11.2016, Knjižnica Otona 
Župančiča odrasli 20 

143. 
Ustvarjalnica izumov KUD 
Galerija C.C.U. 

ustvarjalna 
delavnica  

7.12.2016, Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

otroci, 
starši 12 

144. Moja igrača/ Mojca Bartolič delavnica 
15.11.2016 Knjižnica dr 
Franceta Škerla 

otroci, 
starši 14 

145. 
Izdelovanje novoletnih okraskov 
iz zamaškov- Katja Macarol 

izobraževalna 
delavnica  

15.12.2016 ob 10.00, 
Točka.Zate 

vrtčevski 
otroci, 
vzgojiteljic
e  0 

146. 
Popravljalnica knjig/Helena 
Arko 

izobraževalna 
delavnica  

16.12.2016 ob 10.00, 
Točka.Zate 

vrtčevski 
otroci, 
vzgojiteljic
e  2 

147. 
Popravljalnica knjig/Helena 
Arko 

izobraževalna 
delavnica  

16.12.2016 ob 10.00, 
Točka.Zate 

vrtčevski 
otroci, 
vzgojiteljic
e  5 

Prireditve 147 
Obiskovalci 3.180 

 
 
 
 
 



 
 

         Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 
 
 

Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
(Obrazec za poročanje) 

 

Poročevalsko leto 2016 
 

Osnovni podatki 
 
Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica Ljubljana 
Naslov (sedež): Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 
Odgovorna oseba: mag. Jelka Gazvoda 
Telefon: 01 308 50 01 
Elektronska pošta: info@mklj.si 
Številka pogodbe 3340-16-091005 
 
Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2016: 
 
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    
 
Kratek opis in doseženi cilji izvedenega programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
(v nadaljevanju OOK) v letu 2016 
 
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 posebni 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. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko 
skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. Knjižničarjem regije smo podatkovne zbirke, kupljene iz 
sredstev območnosti prišli predstaviti tudi v njihove knjižnice. 

• 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. 
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• V skladu s strateškimi smernicami (2013 – 2016) 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. 

• V letu 2016 smo pripravili pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi podatkov za 
leto 2015. 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 2016 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).   

• 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 strateških usmeritev 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 2016 smo dopolnili podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 2016 (kontrola podatkov in 
analiza dostopnosti na posameznih območjih OOK). 

• Pričeli 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 2016 je bil izpolnjen s strani MKL in s strani knjižnic regije. Za 
potrebe knjižničarjev območja pa smo pripravili izobraževanje samostojnega vnašanja vsebin na 
Kamro za začetnike.  

• Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 
• V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja posebnih 

nalog osrednje območne knjižnice smo zaključili sklop digitalizacije občinskih zbornikov občin 
osrednjeslovenskega območja, digitalizacijo monografskih publikacij Petra von Radicsa, 
plemenitega (1836-1912), izbor publikacij v slovenskem jeziku ter neslovenskih publikacij do leta 
1800 (dragocenosti nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega  pomena). 

• Nudili smo podporo delovni skupini za vzpostavitev enotne bibliografske obdelave rokopisnih in 
zapuščinskih fondov v slovenskem knjižničnem sistemu v NUK ter izobraževanje zaposlenih za 
potrebe katalogiziranja rokopisov in zapuščin. 

• 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 
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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. 

 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20162  
 

1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij
3
  

 
1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 
V letu 2016 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 zbirke eBonitete.si, dostop je bil omogočen v 
mesecu novembru 2016. 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. Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov 
naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki 
zbirk.  
Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva smo OOK-ji v letu 2016 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 2016. 
Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 
• Prešerniana donatorja dr. Martina Žnideršiča – okoli 300 kosov različnih gradiv, umeščenih v 

zbirko kot corpus separatum. 
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 2.941,62 EUR. 
 
Učinki in doseženi rezultati: 

 

V letu 2016 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 

                                                 
2 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite 
učinke oziroma dosežene rezultate. 
 
3 Vsebino vpišite v bela polja. 
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za naročilo zbirke v letu 2016 odločile tudi preostale slovenske osrednje območne knjižnice, ki ravno tako 
beležijo pozitiven odziv. 

Za potrebe zagotavljanja dostopa do pravnih, davčnih in finančnih vsebin, smo pripravili pregled ponudb 
obeh slovenskih ponudnikov portalov s tovrstnimi vsebinami in se na podlagi primerjave odločili za 
podaljšanje naročnine na zbirko založnika IUS-Software (IUS-INFO in FinD-INFO) (Priloga 3).  

Dostop do naročenih zbirk je bil preko oddaljenega dostopa omogočen za vse knjižnice regije. Kot je 
razvidno iz »Poročila o uporabi storitve dostopa na daljavo do informacijskih virov za splošne knjižnice v letu 
2015«, ki so ga pripravili skrbniki dostopa na daljavo za slovenske splošne knjižnice -  Center za 
informacijske storitve pri NUK in ki je zadnje, ki podaja stanje na področju zagotavljanja oddaljenega dostopa 
za vse slovenske splošne knjižnice, je kar dobra petina vseh uporabnikov storitve (20,26 %) dostopala iz 
knjižnic Osrednjeslovenskega območja. Podatku da je bilo 16,07 % 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 2016 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. Hkrati je potekalo 
dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo elektronskih zbirk v 
sodelovanju z založniki zbirk. 

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 2016 knjižnice med seboj 
posredovale več paketov, kot je bilo prvotno načrtovano (1.000) 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 1.550 pošiljk preko območnostne brezplačne medknjižnične 
izposoje. Za prihodnje obdobje je bila s strani splošnih knjižnic predlagana tudi nadgradnja storitve v obliki 
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 2017, ko se pričnemo dogovarjati 
tudi v smeri sprememb modela v smislu vzpostavitve 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 2016 zagotavljali z obveznim izvodom. 
Mesečno obveščanje knjižnic območja o novem gradivu prek spletne strani knjižnice. 
V letu 2016 smo v Slovanski knjižnici Mestne knjižnice Ljubljana v hrambo in skrb prejeli domoznansko 
zbirko Prešerniana, donatorja dr. Martina Žnideršiča. Gre za okoli 300 kosov različnih gradiv, umeščenih v 
zbirko kot corpus separatum. Dr. Žnideršiča je tako Mestni knjižnici Ljubljana zaupal že drugo dragoceno 
donacijo (prva je zbirka preko 3.000 miniaturk iz 57 držav iz leta 2010). Za svoj izreden prispevek pri krepitvi 
družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke ter za njegov prispevek k razvoju in afirmacij knjižnic, 
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tudi preko obeh donacij Slovanski knjižnici je Zveza bibliotekarskih društev Slovenije dr. Martinu Žnideršiču 
za leto 2016 podelila Čopovo plaketo. 

 

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 IKTV) 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 

• V sodelovanju z glavnim uredništvom portala Kamra smo organizirali izobraževanje knjižničarjev 
regije za uporabo administracije medregijskega domoznanskega portala Kamra v obliki praktično 
naravnane delavnice, 7 udeležencev. 

• Izvedli smo izobraževanja strokovnih delavcev na območju ter izobraževanjem za nove naloge v 
knjižnicah po programi Učnega centra MKL (program v prilogi 4): 
• napredna uporaba orodij za namizno založništvo MS Publisher (22. 2. 2016), 13 udeležencev, 
• napredna uporaba orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki, ter 

njihove  predstavitve MS Word (16. 3. in 23. 3. 2016), 14 udeležencev, 
• napredna uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov MS Excel (30. 3., 21. 4., 

in 13. 9. 2016), 21 udeležencev, 
• obdelava fotografij - Gimp, FastStone Viewer (14. 9. 2016), 7 udeležencev, 
• izobraževanje za uporabo nacionalnega portala za izposojo e-knjig Poti do e-knjig v Biblosu 

(21. 9. 2016), 7 udeležencev, 
• knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (9. 6. in 27. 10. 2016), 20 

udeležencev, 
• Promocija na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube (24. 2. 2016), 15 

udeležencev. 
• napredovanja v bibliotekarstvu (25. 2. in 8. 9. 2016), 21 udeležencev, soizvajalec 

izobraževanja je bil Aleš Klemen, 
• E-gradiva javnih oblasti, e-demokracija (22. 3. 2016), 17 udeležencev, izvajalec izobraževanja 

je bil Aleš Klemen. 
• Maja 2016 so bile knjižnice območja vabljene na strokovni posvet  »Knjižnica, srce mesta: naši 

potenciali in motivacija« (56 udeležencev), na katerem smo obravnavali vprašanja o strukturi 
zaposlenih v knjižnicah, kako bazično izobraževanje sledi potrebam dela v knjižnici, o potencialih 
zaposlenih v knjižnicah ter o razvoju kariere v knjižnici. Posamezne predstavitve so dostopne na 
Multimedijskem centru MKL preko URL naslova: http://tinyurl.com/SrceMesta2016.  

• Knjižnice območja so bile povabljene tudi na brezplačno predstavitev »Članstvo v omrežju ARNES 
in uporaba storitev«, ki je bilo organizirano 12. 9. 2016 v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega 
centra NUK in organizaciji koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK.  

• Knjižnice so bile povabljene k sodelovanju na t. i. »Dnevu spletnega anketiranja 2016«, ki konec 
novembra 2016 v organizaciji Centra za družboslovno informatiko potekalo na FDV UL z vodilno 
temo strukturiranja splošnih metodoloških priporočil za izdelavo spletnih anket in s prenovljenimi 
praktičnimi tematskimi seminarji izbranih novih funkcionalnosti za učinkovito izvedbo celostnega 
spletnega anketiranja. 

• Knjižnice so bile vabljene na 4. festival domoznanstva Domfest, ki je na temo E-domoznanstva 
(Učinek sodobne informacijske tehnologije na domoznansko dejavnost v knjižnicah na 
Slovenskem) 20. 5. 2016 potekal v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. 

• Knjižničarji regije so bili v sklopu Strokovnih sred vabljeni tudi na strokovni simpozij »Meje mojega 
jezika so meje mojega sveta«, ki je v Mestni knjižnici Ljubljana potekal v aprilu 2016 (124 
udeležencev).  

• Izvajanje programa izmenjave knjižničarjev med osrednjimi knjižnicami območja in osrednjo 
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območno knjižnico - projekt Mobilnost kadrov v regiji. 
MKL kot osrednja območna knjižnica vrsto let organizira praktične vaje iz formalne in vsebinske 
obdelave gradiva za knjižničarje osrednjeslovenske regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. Vaje 
izvaja Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. Žal v letu 2016 nismo 
izvedli nobenega izobraževanja, saj ni bilo kandidatov.  Zmanjšanje števila potencialnih udeležencev 
je namreč potrebno razumeti v povezavi s problematiko zaposlovanja v slovenskih splošnih knjižnicah, 
saj knjižnice zaradi določb ZUJF v preteklih letih niso smele zaposlovati novega kadra, ki bi nato 
opravljal strokovne izpite. 
2.1.2 promocija območnosti 

• Predstavitve na festivalu 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 – direktorjem srbskih splošnih 
knjižnic, ter na strokovnih srečanjih, kjer je koordinator območnosti predstavljal izsledke, ki izhajajo 
iz izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice (okrogla mize 16 . okrugli stol o slobodnom 
pristupu informacijama Knjižnice i dostupnost informacija u obrazovnom procesu, mednarodni 
sestanek Sodelovanje županijskih matičnih služb za splošne knjižnice na Hrvaškem in koordinacija 
osrednjih območnih knjižnic v Sloveniji). 

• Portal Kamra smo predstavljali skupinam učencev in dijakov v okviru projekta Rastem s knjigo. 
• objavljanje seznama novega 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. 2015 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) 

 

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 na dom, 

• Knjižnica za družine, 

• 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, 

• Uvajanje videoiger v knjižnico, 

• Mesto bere, 

• Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi, 

• Dejavnosti za izboljšanje zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice, 

• Poletavci in NajPoletavci. 

• Infotočka e-gradiv javnih oblasti. 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 

• Projekt Moja ulica v okviru portala Kamra.si, 
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• Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci (od leta 2013 pri projektu MKL sodelujejo kar štiri 

knjižnice območja) 

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 delovni skupini za pripravo strateških usmeritev OOK (v okviru Centra za razvoj 
knjižnic NUK). 

• Sodelovanje v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK, v okviru katere je bila 
pripravljena in v letu 2014 dokončana Bibliografija serijskih publikacij po območjih OOK od 1991 do 
2013, ki pa je sicer v letu 2015 delovala v zmanjšanem obsegu zaradi objektivnih težav NUK 
(odsotnosti) glavnega koordinatorja skupine. 

• Pričeli smo s projektom priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v sodelovanju 
z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). 

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja 

 

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 
(priloga 3) 

• Pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi podatkov za leto 2015 (priloga 5). 
• Analiza statistike uporabe nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2016. 
• 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 (Priloga 5). 

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  

• 9 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo se je 
udeležilo 625 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 56 strokovnjakov (45 ur). 

• Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2016 (druga polovica šolskega leta 2015/2016 in 
prva polovica šolskega leta 2016/2017) nas je obiskalo 2.625 osnovnošolcev (7. razred) in 4.724 
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 6). 

• Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviz 2015/2016 in 2016/2017. 
2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju 
• Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi 

organizacijami (priloga 7). 
• Uporaba smernic za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR na novi spletni strani 

Knjižnice Medvode. 
2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 

• Izvajali smo program izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico 
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Ljubljana, v letu 2016 sta Mestno knjižnico Ljubljana obiskali dva kolegici iz Mariborske knjižnice 
(priloga 8). 

• 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). 

• Pričeli smo s projektom priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v sodelovanju 
z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje).  

• Sodelovanje pri projektu Dobreknjige.si. 
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 
• Z osrednjimi območnimi knjižnicami smo v letu 2016 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), promocije na družbenih omrežjih 
Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube ter znanj s področja knjigoveštva. 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. 
MKL kot osrednja območna knjižnica vrsto let organizira praktične vaje iz formalne in vsebinske obdelave 
gradiva za knjižničarje osrednjeslovenske regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. Vaje izvaja Služba 
za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. Žal v letu 2016 nismo izvedli nobenega 
izobraževanja, saj ni bilo kandidatov.  Zmanjšanje števila potencialnih udeležencev je namreč potrebno 
razumeti v povezavi s problematiko zaposlovanja v slovenskih splošnih knjižnicah, saj knjižnice zaradi 
določb ZUJF v preteklih letih niso smele zaposlovati novega kadra, ki bi nato opravljal strokovne izpite. 
V novembru 2016 smo obiskali vse knjižnice območja, kjer smo v vsaki posamezni knjižnici pripravili 
izobraževanja v obliki predstavitev knjižničarjem, na katerih so se imeli možnost seznaniti z možnostmi 
uporabe podatkovnih zbirk, kupljenih iz sredstev OOK (PressReader, IUS-INFO) in drugih virov 
(EBSCOhost), spletno aplikacijo »Prostorska analiza knjižnične mreže (PAM)«, Infotočko e-gradiv javnih 
oblasti, portalom Biblos in Albuma Slovenije v okviru portala Kamra. 
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. Na podlagi 
podatkov za leto 2015 je bil pripravljen pregled stanja Osrednjeslovenskega območja, z vključeno analizo 
lokalne skupnosti po osrednjih knjižnicah na območju, vključitvijo analize o stanju IKT opremljenosti knjižnic 
iz leta 2014 in pregledom stanja knjižnic in knjižnične dejavnosti na območju (Priloga 5).  
Z osrednjimi območnimi knjižnicami smo v letu 2016 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 mesecu marcu 2016 smo se koordinatorji območnosti v organizaciji koordinacije območnosti pri NUK 
udeležili prvega skupnega sestanka s kolegij iz hrvaških županijskih matičnih služb za splošne knjižnice, si 
izmenjali izkušnje in dobre prakse, ter se pogovorili o možnih skupnih sodelovanjih (poročili o sestanku s 
slovenske in hrvaške strani sta v prilogi 9). 
Sodelovali smo pri načrtovanju razvoja oz. smernic razvoja za izvajanje osrednjih območnih nalog do leta 
2020, ki lahko služijo tudi kot strokovna podlaga za morebitne spremembe Pravilnika o osrednjih območnih 
knjižnicah. 
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 
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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 bomo tudi 
nadalje v okviru izvajanja nalog OOK knjižničarje območja usposabljali za uporabo informacijskih točk za e-
gradiva javnih oblasti v povezavi z izobraževalnimi oblikami za končne uporabnike in ponudili možnost 
dostopa do vsebin tudi na njihovih spletnih straneh. 
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).  
Pričeli smo s projektom priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v sodelovanju z 
Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). 
Na portalu Dobreknjige.si poleg Mestne knjižnice Ljubljana sodelujejo skoraj vse osem knjižnic območja 
(Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, 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 (261), pri številu 
vpogledov v zapise knjižnic območja pa z 273.139 ogledi za skoraj 100.000 ogledov prekašamo naslednje 
območje z največ ogledi. V celotnem obdobju delovanja portala je 621 zapisov vnašalcev iz našega območja 
zabeležilo 402.092 ogleda (več kot 27 % celotnega prometa na portalu). 
Sodelujemo pri pripravi vseh pomembnejših razvojnih dokumentov in analiz na področju slovenskega 
splošnega knjižničarstva, izvajamo odmevne (tudi nacionalne) projekte. 
V letu 2015 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 1.667 otrok in 
mladih (1.571 Poletavcev in 96 NajPoletavcev), od tega petina (358) iz knjižnic območja : 
- Knjižnica Litija: 71 (63 Poletavcev in 8 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Logatec: 111 (106 Poletavcev in 5 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Medvode: 85 (76 Poletavcev in 9 NajPoletavcev), 
- Cankarjeva knjižnici Vrhnika: 91 (81 Poletavcev in 10 NajPoletavcev). 
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 6. 
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.  
Izvajali smo program izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana, 
v letu 2016 sta Mestno knjižnica Ljubljana obiskali dve kolegici iz Mariborske knjižnice (program in poročilo iz 
strokovne izmenjave sta v prilogi 8). 
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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 120 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 na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, Dnevu MKL in Dnevu 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. 

• Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

• V letu 2016 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. Novih oz. tekočih domoznanskih zapisov ni potrebno redigirati, 
odkar imamo domoznanski šifrant. Potrebe po redigiranju novih torej v letu 2016 ni bilo. 

3.7 izvajanje digitalizacije 

• V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice smo zaključili sklop digitalizacije občinskih zbornikov občin 
osrednjeslovenskega območja, digitalizacijo monografskih publikacij Petra von Radicsa, 
plemenitega (1836-1912), izbor publikacij v slovenskem jeziku ter neslovenskih publikacij do leta 
1800 (dragocenosti nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega  pomena). 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
Vsebinski načrt Kamre za leto 2016 je bil izpolnjen s strani MKL in s strani knjižnic regije. Kot rezultat 
dobrega sodelovanja smo uporabnikom portala Kamra tako ponudili 23 novih digitalnih zbirk (od tega devet 
iz MKL) in podzbirk s pripadajočimi multimedijskimi elementi (priloga 10). Pripravili smo načrt promocije 
vsebin, ki jih objavljamo na portalu Kamra, ter ga delno tudi izpolnili – zaradi redakcije velikega števila novih 
zbirk, prenove portala in kadrovskih sprememb v MKL smo izvedbo delavnic digitalizacije ter vnosa vsebin 
na Album Ljubljane / Album Slovenije prestavili v leto 2017. Za potrebe knjižničarjev območja pa smo 
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organizirali izobraževanje samostojnega vnašanja vsebin na Kamro za začetnike (izvedel glavni urednik 
Robert Ožura iz Osrednje knjižnice Celje). 
V septembru 2016 smo predstavili vsebine na Kamri in v Albumu Ljubljane na Festivalu za tretje življenjsko 
obdobje. Portal Kamra smo predstavljali skupinam učencev in dijakov v okviru projekta Rastem s knjigo. V 
reviji Ljubljana smo Kamro predstavili v prispevku o domoznanski reviji MKL. 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. Digitalne zbirke smo promovirali na profilih družbenih omrežij MKL. V okviru tekmovanja Websi smo 
poslali elektronska sporočila vnašalcem in direktorjem knjižnic regije, objavljali novice na družbenih omrežjih 
MKL, na spletnih straneh knjižnic regije: MKL, Litija, Kamnik, Vrhnika, Domžale, Medvode. Sodelovali smo v 
skupini za prenovo portala. V marcu smo gostili predstavitev Kamre in sestanek za direktorje osrednjih 
območnih knjižnic in regijske urednike. 
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. 
V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice smo zaključili digitalizacijo zadnjega sklopa občinskih zbornikov in javnih občinskih 
organizacij občin osrednjeslovenskega območja. Digitalizirani so bili zborniki in zborniško gradivo iz 
domžalskega, logaškega, cerkniškega, medvoškega in litijskega območja. Izvedli smo digitalizacijo 
monografskih publikacij Petra von Radicsa, plemenitega (1836-1912), slovenskega zgodovinarja in 
časnikarja, ki je s svojimi prispevki v nemškem jeziku v drugi polovici 19. stoletja in prelomu v 20. stoletja 
objavil nekaj temeljnih študij o Kranjski deželi. Širši javnosti je bil znan kot »historiograf kranjski« in naslednik 
Valvasorja.  
V svojih delih torej prinaša pregled zgodovinskih pogledov na območje Slovenije, ki sedaj sodi v okvir 
osrednje Slovenije, pri pripravi svojih študij pa je podatke zajemal iz prvih, predvsem arhivalnih virov. 
Manjši delež Radicsevih knjig je digitalizirala v preteklih letih Narodna in univerzitetna knjižnica, vendar pa 
ostaja večji delež njegove bibliografije v fondih Slovanske knjižnice, iz katere smo dopolnili zbirko na Digitalni 
knjižnici Slovenije. 
Projekt smo dopolnili z izborom publikacij v slovenskem jeziku do leta 1800 (dragocenosti nacionalnega, 
kulturnega in raziskovalnega  pomena), ter neslovenskimi publikacijami - kulturnimi spomeniki do 1800,  ki se 
vsebinsko ožje navezujejo na Ljubljano  oziroma njeno zgodovino (dragocenosti, pomembne za zgodovino in 
domoznanstvo Ljubljane ali Slovenije nasploh).V polnobesedilni obliki bodo v celoti spomladi 2017 dostopni 
na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije. 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.  
Sodelovanje v delovni skupini NUK za pripravo metodologije in koordiniranja obdelave člankov na 
nacionalnem nivoju po območjih OOK je bilo v letu 2016 zmanjšano zaradi objektivnih težav NUK 
(odsotnosti) glavnega koordinatorja skupine. Aktivnosti bi morale potekati kot druga faza oz. nadaljevanje 
bibliografije serijskih publikacij, opravljene v letu 2014. Pričakujemo, da se bodo aktivnosti pospešeno 
dogajale v letu 2017. 
S knjižnicami območja redno sodelujemo pri strokovnem delu na področju domoznanske dejavnosti, tako 
smo denimo v letu 2016 za knjižnico Domžale bibliografsko obdelali 20 domoznanskih razglednic, knjižnici 
Medvode pa smo pomagali z gradivom pri razstavi o bolgarski pesnici Jelisaveti Bagrjani, ki je bila tesno 
povezana z medvoškim okoljem. 
V letu 2016 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. Potrebe po redigiranju novih torej v letu 2016 ni bilo. 
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. 
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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 
                 

4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status 
kulturnega spomenika lokalnega 
pomena? 

DA           NE 
                 

 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju OOK (navedite knjižnice) 

1. Knjižnica Medvode (število poslanih seznamov: 2 seznama, 890 enot) 

2. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (število poslanih seznamov: 3 seznama, 3.173 
enot) 

3. Knjižnica Logatec (število poslanih seznamov: 1 seznam, 230 enot) 

4. Mestna knjižnica Grosuplje (število poslanih seznamov: 1 seznam, 884 enot) 

SKUPAJ: 7 poslanih seznamov s 5.177 enotami 

 

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. 
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Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je realizacija 
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 prilogi4: 
 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK  
 
 
 
 
 

 
Datum:             žig Podpis odgovorne osebe:  
14. 2. 2017  mag. Jelka Gazvoda 
 
 
 
Posebne priloge5 (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 IKTV) 
 
 
 

                                                 
4
 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 

5 V nadaljevanju lahko na tem obrazcu podrobneje opišete posamezne projekte (npr. digitalizacija…). 



 

14 
 

 
Trubarjeva hiša literature – poročilo za leto 2016 

 
1. PROGRAM IN ODPRTOST 
V letu 2016 je Trubarjeva hiša literature (v nadaljevanju THL) sledila raznolikosti in inovativnosti 
programskih vsebin, namenjenih različnim družbenim skupinam in vsem generacijam. Program THL je 
sledil strateškim ciljem Mestne knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju MKL), potrjeval njeno uveljavljanje 
kot središča kulturnega in intelektualnega življenja v Ljubljani in primere dobrih praks delil z drugimi 
kulturno izobraževalnimi institucijami v Ljubljani, Slovenji in na mednarodnem področju. THL se je tudi 
v letu 2016, usmerila v ustvarjanje odprtega, pluralnega in dinamičnega prostora, ki pripadnikom 
različnih literarnih, intelektualnih in nazorskih skupin omogoča izmenjavo mnenj in stališč o vseh 
kulturnih in družbenih vprašanjih, ki zaznamujejo današnji čas. Poleg uveljavljenih načinov 
predstavitve literature, smo sledili novim tokovom in spodbujali pristope, ki povezujejo literaturo z 
glasbenimi, likovnimi, lutkovnimi in drugimi umetniškimi izrazi. V tem smislu je THL postal prostor 
povezovanja pisateljev, pesnikov, ustvarjalcev in umetnikov različnih profilov in ustvarjalnih pristopov. 
Lastno produkcijo literarnih oziroma z literaturo povezanih dogodkov je THL dopolnjevala s programi 
partnerskih organizacij in posameznikov. 
 
Programsko ponudbo THL so v letu 2016 sestavljali uveljavljeni problemski večeri, ko so v ospredje 
stopile okrogle mize, strokovna predavanja in javne razprave. Glavnina programa je bila namenjena 
literarnim dogodkom, ki se vežejo na literarna branja in pogovore z avtorji. Izvajali pa smo tudi 
sproščen program, ki je bil vezan na serije filmskih, gledaliških in glasbenih dogodkov. Ob ponedeljkih, 
ko je hiša zaprta, smo prostor namenili ustvarjalcem, ki jim zaradi dolgoročnejšega programskega 
načrtovanja ne moremo zagotoviti drugih terminov. 
 
V THL smo v letu 2016 gostili 361 prireditev in dogodkov, ki so nili amenjeni odraslim ter otrokom in 
mladim. Za odrasle smo pripravili 332 različnih literarnih dogodkov, strokovnih predavanj, okroglih miz, 
glasbenih dogodkov, filmskih projekcij, gledaliških predstav, natečajev in tekmovanj. Postavili smo 10 
razstav in izvedli 13 izobraževalnih delavnic. V prostorih THL smo izvedli tudi 11 prireditev in 5 
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 
Francoske 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 2016 smo gostili 17 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, 
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• izvedbi mednarodne konference študentov primerjalne književnosti – Prva stran, 

• izvedbi filmskega festivala otrok in mladih: Trije mali volkci – Transit Film Bazaar, 

• izvedbi jezikovnega tečaja portugalskega jezika – Veleposlaništvo Brazilije, 

• izvedbi filmske šole za mlade – Zavod Apis, 

• izvedbi projekta Rast: Rastišče – Društvo Novi dijak in Društvo ljubljanskih gimnazijcev, 

• izvedbi 3. mednarodnega kritiškega simpozija: Umetnost kritike – LUD Literatura 
 
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 
2016 je bila THL skupno odprta 2.118 ur. V času med 1. julijem in 22. avgustom 2016 je bila THL 
zaprta. V letu 2016 je prireditve in dogodke v THL obiskalo 9.095 obiskovalcev in obiskovalk.  

 
2. DELOVANJE HIŠE 
THL je v letu 2016 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 55 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. 
 
V letu 2016 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 5.750 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 tudi 
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 
literarni natečaj (metaFORA) kratke proze, ki je namenjen mladim v starostni skupini med 15 in 25 let. 
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). 
 
 
Pripravil: 
Rok Dežman, 
programski vodja Trubarjeve hiše literature                                                                  Jelka Gazvoda 

                                                                                                                             Direktorica 
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Prireditve THL za odrasle 2016 
 

Dogodek Datum Naslov prireditve Izvajalec 
Število 

udeleženc
ev 

Literarni 
dogodki 

04.01.2016 Druženje ob knjigah - BS Tinka Lapajne 2 

06.01.2016 Poetično v umetnost Tomaž Lapajne 29 

07.01.2016 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir Mazi 28 

08.01.2016 
Predstavitev knjig založbe Inštituta 
Lila Inštitut Lila 25 

11.01.2016 
Literatura živi - mlade avtorice & 
avtorji iz Avstrije Alexander Peer 53 

15.01.2016 
Na pesniškem tandemu s Petro 
Koršič - Cvetka Lipuš in Ana Pepelnik Petra Koršič 12 

18.01.2016 Druženje ob knjigah BS Tinka Lapajne 1 

18.01.2016 
Zmenek z glasbo in besedo - 
KAVARET in Matej Kranjc Matej Kranjc 42 

21.01.2016 

S knjigo v roki: Alenka Jensterle-
Doležal, Iztok Osojnik, Tatjana 
Jamnik, Jana Unuk 

KUD Police Dubove in 
Zveza Modro-bela ptica 32 

27.01.2016 Pripovedke Pravljičarija 5 

01.02.2016 Druženje ob knjigah BS Tinka Lapajne 0 

03.02.2016 Poetično v umetnost Tomaž Lapajne 10 

04.02.2016 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir Mazi 24 

09.02.2016 2nd Hand Emotions Tomislav Vrečar 21 

11.02.2016 
Predstavitev antologije Jolke Milič: 
Poezija - bla bla bla od A doV? Jolka Milič 52 

15.02.2016 

Zmenek z glasbo in besedo - Jerica 
Mrzel, Katja Stare, Gregor Cvetko in 
Matej Kranjc Matej Kranjc 15 

18.02.2016 
Pogovor o knjižnem prvenci Jake 
Smerkolja Novi dijak 25 

22.02.2016 Druženje ob knjigah BS Tinka Lapajne 2 

22.02.2016 Haiku pesniški večer Bojan Foršček 26 

23.02.2016 Antologija tesnobe - Suzana Tratnik Dijana Matković 38 

24.02.2016 Mitični miti Pravljičarija 10 

02.03.2016 Poetično v umetnost Tomaž Lapajne 24 

03.03.2016 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir Mazi 27 

04.03.2016 Bredka pripovedka Agata Tomažič 47 

07.03.2016 Druženje ob knjigah BS Tinka Lapajne 3 

07.03.2016 
Literatura živi - mlade avtorice & 
avtorji iz Avstrije Susanne Gregor 46 

09.03.2016 V barvah utripajo bližine Založba Fran 22 

09.03.2016 
Aleister Crowley med genialnostjo in 
demonizacijo Andraž Žvab 10 
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15.03.2016 Antologija tesnobe - Peter Semolič Dijana Matković 25 

21.03.2016 Druženje ob knjigah - BS Tinka Lapajne 5 

21.03.2016 Zmenek z glasbo in besedo Matej Kranjc 20 

23.03.2016 Zlata lina Matjaž Jarc 52 

24.03.2016 
Zrcaljenje tujine v prozi Leonore Flis 
in Miriam Drev Breda Biščak 38 

24.03.2016 Pogovor s Kristino Kočan Aljoša Harlamov 13 

25.03.2016 
Mesto bereVsevernoameriške 
romane: Margaret Atwood Tina Poglajen 11 

29.03.2016 Jezik: sistem, sredstvo in simbol Tanja Petrović 25 

29.03.2016 
Literarni večer z Nežo Zajc in 
pesniško zbirko Ime gore dr. Alen Širca 21 

30.03.2016 
Mesto bereVsevernoameriške 
romane: Toni Morrison Tina Poglajen 12 

31.03.2016 L.N. Tolstoj: Ana Karenina Marjetka Krapež 85 

01.04.2016 
Mesto bereVsevernoameriške 
romane: Sylvia Plath Tina Poglajen 8 

04.04.2016 Druženje ob knjigah - BS Tinka Lapajne 8 

07.04.2016 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir Mazi 24 

08.04.2016 Dolgo smo čakali na dež Petra Koršič 26 

12.04.2016 Vas zanima Žida Velkavrh 32 

13.04.2016 

Mesto bere ... severnoameriške 
romane: Alice Walker, Skrivnost 
radosti  Tina Poglajen 7 

14.04.2016 Indija in zgodbe žensk Marija Sreš 37 

14.04.2016 Antologija tesnobe - Ana Pepelnik Dijana Matković 35 

18.04.2016 Druženje ob knjigah Tinka Lapajne 5 

18.04.2016 Zmenek z glasbo in besedo Matej Kranjc 17 

19.04.2016 
Literatura živi - mlade avtorice & 
avtorji iz Avstrije Johan Lughoffer 37 

21.04.2016 Trije klobuki in poezija Nodi 17 

22.04.2016 Pismo angleški kraljici Vincenc Pages Jorda 39 

04.05.2016 Vas zanima Žida Velkavrh 32 

06.04.2016 Knjiga za knjigo 
Tone Brlan in Rok 
Dežman 15 

09.05.2016 

Na pesniškem tandemu s Petro 
Koršič - Vinko Moderndorfer in 
Simona Kopinšek Petra Koršič 19 

10.05.2016 Majska šepetanja Janez Lah 43 

12.05.2016 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir Mazi 21 

13.05.2016 
Na pesniškem tandemu s Petro 
Koršič – Tina Kozin in Dušan Šarotar Petra Koršič 23 

16.05.2016 Ura za kulturo / Zeit für Kultur Johan Lughoffer 38 

19.05.2016 Antologija tesnobe z Dijano Matkovič Ana Schnabl 42 

23.05.2016 Zmenek z glasbo in besedo Matej Kranjc 13 

24.05.2016 
Literarni nastop skupine Nest of the 
best Mateja Mahnič 56 
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25.05.2016 Bret Easton Ellis: Ameriški psiho Tina Poglajen  4 

26.05.2016 Literarni nastop Zgodbopisk Mateja Mahnič 57 

27.05.2016 Bret Easton Ellis: Ameriški psiho Rok Govednik  7 

30.05.2016 Druženje ob knjigah Tinka Lapajne 4 

31.05.2016 Predstavitev knjižice Svitanja Darja Avsenak 42 

02.06.2016 
Zakaj je Slovenija postala samostojna 
država: Pogumen skok v prihodnost Milan Balažic 5 

01.06.2016 Azur/Himmelblau – Meta Kušar Petra Koršič 19 

09.06.2016 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir Mazi 17 

10.06.2016 Spominski večer - Uroš Mozetič Petra Koršič 48 

14.06.2016 Lalabajke Barbara Pia Jenič 19 

16.06.2016 Sodobna arabska književnost Grega Ulen 41 

16.06.2016 Antologija tesnobe z Dijano Matkovič Vid. V. Vodušek 37 

17.06.2016 

Na pesniškem tandemu s Petro 
Koršič - Esad Babačič in Maja 
Miloševič Petra Koršič 25 

20.06.2016 Zmenek z glasbo in besedo Matej Kranjc 10 

23.06.2016 
Na pesniškem tandemu s Petro 
koršič Petra Koršič 9 

24.06.2016 
mesto bere ... severnoameriške 
romane: Mario Puzzo, Sicilijanec Rok Govednik  5 

28.06.2016 
Konceptualna razprava: Poezija & 
Šport Pranger 21 

29.06.2016 

mesto bere V severnoameriške 
romane: William Styron, Sophiejina 
odločitev Rok Govednik  9 

26.08.2016 
Na pesniškem tandemu s Petrko 
Koršič Petra Koršič 29 

06.09.2016 
Literarni večer z Alexsandrom 
Bergaminijem Igor Ravnik 48 

15.09.2016 Nova knjiga Miranda Rumina 35 

16.09.2016 
Na pesniškem tandemu s Petrko 
Koršič Petra Koršič 11 

19.09.2016 Zmenek z glasbo in besedo Matej Kranjc 14 

22.09.2016 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir 12 

27.09.2016 Življenjska izbira Nova akropola 15 

29.09.2016 Sonca za en dan Samo Kreutz 5 

04.10.2016 
Literarni večer v znamenju Nobelovca 
Joséja Saramaga Barbara Juršič 29 

06.10.2016 Ubežnik iz laptopa Branko Lučič 35 

06.10.2016 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir 67 

07.10.2016 Rozagroza in Plavalava Kobrowsky 17 

08.10.2016 Nodi kavarna - poslušaj NODI 15 

08.10.2016 Literarno branje  NODI 13 

09.10.2016 Nodi kavarna - preberi NODI 13 

10.10.2016 
Literarni večer s češko pisateljico 
Radko Denemarkovo Tatjana Jamnik 25 
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14.10.2016 Literatura v živo Petra Koršič 37 

15.10.2016 Literatura v živo Petra Koršič 25 

17.10.2016 Zmenek z glasbo in besedo Metaj Krajnc 12 

18.10.2016 
Literatura živi – avtorice & avtorji iz 
Avstrije  Lydia Haider 21 

21.10.2016 
Na pesniškem Tandemu s Petro 
Koršič Petra Koršič 32 

03.11.2016 Evangelij bližine KUD Logos 37 

07.11.2016 Angel v Soseski Založba Malinc 24 

11.11.2016 Literatura v živo Petra Koršič 10 

12.11.2016 Literatura v živo Petra Koršič 21 

14.11.2016 Knjiga o filmskem poslušanju  Mitja Reichenberg 12 

15.11.2016 
Pesniški večer s Cathalom 
Póirtéirjem Veronika Dintinjana 41 

15.11.2016 Pisalni stroj THL1138 radio Študent 43 

16.11.2016 
Literatura živi – avtorice & avtorji iz 
Avstrije  Angelika Reitzer 19 

17.11.2016 

Ljudstvo migrantov: človeške smeti, 
neoliberalizem in kaj ima poezija s 
tem? Alenka Jovanovski 14 

17.11.2016 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir 27 

18.11.2016 
Zaključni večer delavnic dramskega 
pisanja Vzkrik Brina Klamfer 21 

21.11.2016 Zmenek z glasbo in besedo Matej Kranjc 23 

23.11.2016 
Na pesniškem tandemu s Petrko 
Koršič Petra Koršič 14 

24.11.2016 Življenju naproti Literarno društvo Navdih 62 

24.11.2016 
Knjiga Postkolonialna teorija in 
prikazen kapitala  Založba Sophia 53 

26.11.2016 Hiša iz rezil britve Linda Maria Baros 12 

01.12.2016 Literatura v živo Petra Koršič 14 

02.12.2016 Literatura v živo Petra Koršič 19 

03.12.2016 Literatura v živo Petra Koršič 20 

05.12.2016 Goljufive kocke Miha Pintarič 16 

09.12.2016 Francoska sodobna književnost Mathias Rambuad 32 

09.12.2016 Literatura v živo Petra Koršič 15 

12.12.2016 
Predstavitev pesniškega prvenca 
Zate Mirjana Šernek 17 

15.12.2016 Literatura v živo Petra Koršič 29 

15.12.2016 Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si Tina Košir 57 

16.12.2016 
Na pesniškem Tandemu s Petro 
Koršič Petra Koršič 23 

22.12.2016 Nodijev pogovor NODI 37 

23.12.2016 Literatura v živo Petra Koršič 25 
Literarni 
dogodki - 

skupaj       3158 
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Razstave 

januar Slončki (ilustracije) Marjana Šegula Miš   

februar Stripi za mladež Maša Ogrizek    

marec Si dekle ali si žena (ilustracije) Laura Ličer    

april Neiztrohnjeno srce Ajda Schmidt    

maj Živel strip, živela animacija 2016 Stripburger    

junij Živel strip, živela animacija 2016 Stripburger    

september Croquis Jelena Lasan    

oktober Rozagroza in Plavalava (ilustracije) Urša Kozak   

november Ljubljana zelena prestolnica Transit Film Bazaar   

december Pitagora Nova Akropola    
Razstave 
- skupaj       0 

Strokovna 
predavanj
a 

06.01.2016 Max Weber in Znanost kot poklic 
Slovensko sociološko 
društvo 27 

08.01.2016 Illustrated Biblical Ethics Ivan Ivanovski 8 

12.01.2016 
Marksistične teorije spolne 
neenakosti IDŠ 10 

19.01.2016 Filmski u - topos RŠ 21 

20.01.2016 

Sodobna češka angažirana poezija: 
Jan Těsnohlídek v slovenskem 
prevodu Katarina Rakušček 16 

20.01.2016 
Dileme in ''kontroverznosti'' najbolj 
laičnega Papeža SPD 28 

27.01.2016 
Temelji Platonove filozofije - Stjepan 
Palajsa Nova akropola 70 

28.01.2016 
Lucija Mulej Mlakar - Tatjana Pregl 
Kobe Lucija Mulej Mlakar 19 

09.02.2016 Utopičnost teles RŠ 38 

10.02.2016 Spet in še vedno je čas za Foucalta 
Založba Krtina in Studia 
humanitatis 65 

10.02.2016 

>>Enakost dosežkov = enakost med 
spoloma? Neoliberalni in 
postfeministični diskurzi<< PI 15 

17.02.2016 
Materialna podoba Dalmatinove 
Biblije - dr. Jedet Vodopivec Tomažič SPD 18 

24.02.2016 isrenost je moč Tomaž Jeglič 5 

29.02.2016 
Česa ne vidi moški? Kaj hoče 
ženska? Eva D. Bahovec 63 

02.03.2016 
Stephan Lessenich: Ponovno 
izumljanje socialnega SSD 52 

16.03.2016 
Max Weber, protestantizem in 
vprašanje krščanskosti dr. Marko Kerševan 35 

24.03.2016 Mazohizem - utopija - umetnost Izidor Barši 67 

31.03.2016 
>>Ameriške sanje: med mitom in 
idealom<< PI 12 

02.04.2016 Ples kot terapija Helen Payne 62 

11.04.2016 
Prihodnost moških in žensk je 
feminizem dr. Lilijana Burcar 57 

12.04.2016 
Aktualna Beauvior: avtobiografija kot 
filozofski problem  dr. Eva D. Bahovec 61 
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13.04.2016 Izobraževanje Romov PI 37 

18.04.2016 
Samskost_Med ideologijo družine in 
ideologijo izbire Iztok Šoli 39 

20.04.2016 
Pogovor o vlogi humanistične 
literature v družbi THD 75 

20.04.2016 »Podajmo si roke in srca!«:  dr. Angela Ilić 14 

25.04.2016 Ženski organ, oko in resnica 
Društvo za lacanovsko 
psihoanalizo 27 

10.05.2016 Max Weber - izbrani spisi SSD 19 

17.05.2016 

Agresivno vedenje v šolah: 
raziskovalna izhodišča in izzivi v 
šolski praksi – Pi pogovori PI 12 

18.05.2016 

Je bila Kristusova Cerkev res moška 
Cerkev? Mesto in vloga Jezusovih 
učenk v Novem testamentu dr. Božidar Debenjak 27 

21.05.2016 
S pomočjo plesa do uravnovešenja 
telesa, uma in duha Hazel Carey 18 

30.05.2016 

Etnična identiteta in medkulturna 
ozaveščenost pri sodobnem 
jezikovnem pouku. Model Tilka za 
preseganje etničnih konfliktov dr. Vesna Mikolić 29 

04.06.2016 Umetnost inVpogovor z Katy Tozer Alenka Vidrih 18 

06.06.2016 Vrtnice kot navdih Matjaž Mastnak 15 

08.06.2016 
Preteklost in prihodnost v muzejski 
pedagogiki  PI 24 

11.06.2016 
Umetnost in V  pogovor z dr. 
Zlatkom Bastašićem Alenka Vidrih 17 

15.06.2016 
Protestantizem včeraj, danes in jutri – 
pogledi iz istoimenskega zbornika SPD 24 

12.09.2016 Filmska kritika v slovenskem prostoru Nina Cvar 21 

20.09.2016 
Umetniški izraz telesa skozi 
psihoanalizo Sara Živkovič 49 

03.10.2016 Lacanove antifilozofske operacije  Carlos Gomez Camarena 52 

05.10.2016 O pisanju zgodovine Rastko Močnik in IDŠ 53 

08.10.2016 Dijaških 10 NODI 28 

09.10.2016 Lucidno sanjanje NODI 68 

10.10.2016 
Kaj pa slovenski film in v njem vse 
Mojce? Nina Cvar 36 

11.10.2016 Zgodbe iz Kurdistana radio Študent 63 

19.10.2016 
O dokumentu »Od konflikta k 
skupnosti« SPD  29 

20.10.2016 

»Quot linguas calles, tot homines 
vales: učenje in poučevanje tujih 
jezikov v slovenskih šolah« Pi pogovori 19 

24.10.2016 Kdaj bo ženska postala človek? Eva D. Bahovec 58 

27.10.2016 Pitagora, prvi filozof Nova akropola 34 

10.11.2016 Hipnoza skozi psihoanalizo  Ana Filipovič 68 

14.11.2016 Film, podoba misli in emancipacija Nina Cvar 43 

15.11.2016 
Introduction to Irish folklore – Cathal 
Póirtéir Cathal Póirtéir 38 
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16.11.2016 
Štiri Lutrova besedila z družbeno 
kritiko SPD 21 

21.11.2016 Kriza medijev, kriza legitimnosti  FDV 46 

28.11.2016 Kdaj bo Shakespeare postal ženska? Eva D. Bahovec 35 

30.11.2016 Staro za novo: Poliamorija Dijana Matković 48 

1.12.2016 

(Pred)revolucionarni duh v delu 
Denisa Diderota in njegovi 
Enciklopediji Milan Janjić 10 

1.12.2016 
Robert Browning in njegova kritika 
viktorijanske družbe David Zeleny 10 

1.12.2016 
Roman Stotnikova hči: Revolucija v 
literaturi Ethem Tale Mandić 10 

1.12.2016 Velika pričakovanja (od literature) Stefan Tanasijević 10 

1.12.2016 

 V iskanju avtonomnosti in 
korektnosti: literarna vsebina in 
politična ideologija Maša Pfeifer 10 

1.12.2016 

Religiozni obrat v sodobni literarni 
kritiki kot politični obrat: Med 
duhovnostjo in marksizmom Zorana Simić:  10 

1.12.2016 

William S. Burroughs, literarni 
terorist; opažanja o nagonski 
transgresiji Jaromir Lelek 10 

1.12.2016 

‘V rit s pregreho!’ Uporaba queer 
seksualnosti in medievalizma proti 
angleškim moralnim zapovedim v 
delu The Black Book Lawrenca 
Durrella Aren Ock 10 

1.12.2016 
Deklina zgodba – uresničenje nočne 
more? Tea Schmidichen 10 

02.12.2016 Češka avantgarda in politični sistemi  Aljaž Koprivnikar 10 

02.12.2016 

Od enega sistema k drugemu: Češka 
levo usmerjena avantgarda med 
demokracijo in komunizmom Zdenek Ježek 10 

02.12.2016 
Narava subverzivnosti v okviru 
literature – primer avantgarde Mateja Stojanović 10 

02.12.2016 

Radikalne nove in družbene 
spremembe: Možnost političnega 
udejstvovanja v inherentno elitistični 
avantgardi (Primer Bretona in 
Brechta) 

Marija Dejanović in Vinko 
Drača 10 

02.12.2016 Nora, feminizem in druge težave Miloš Ilić 10 

02.12.2016 

Dubravka Ugrešič & Slavenka 
Drakulić: Feminizem in poetika 
izgona 

Mislav Živković in 
Tomislav Karlić 10 

02.12.2016 

Feministične strategije v romanih 
Slavenke Drakulić Frida ali O 
bolečini in Dora i minotaur Elvira Mezit 10 

02.12.2016 

Subverzija patriarhata in nacionalnih 
ideologij v romanu Rio Bar Ivane 
Sajko Sarah Duspara 10 

03.12.2016 
Zahteve in možnosti prve queer 
književnosti v Srbiji Marko Tasić 10 

03.12.2016 Nočni gozd Djune Barnes: odpoved Jana Gridneva 10 
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reproduktivni spolnosti 

03.12.2016 

Roman Izlet v nebo Grozdane Olujić 
in vprašanje osvoboditve ženske 
seksualnosti v socialistični Jugoslaviji 

Dušan Marković in 
Jelena Riznić 10 

03.12.2016 

Gesla kot ideološko orožje; 
primerjalna analiza: 1984 Georga 
Orwella ter Brazil Terryja Gilliama. Lovre Petrić 10 

03.12.2016 
Kultura spominjanja in vojna proza 
Mihaila Lalića Aleksandar Momčilović 10 

03.12.2016 
Posameznik in njegova (ne)moč v 
romanih Trdnjava in Derviš in smrt Sara Arva 10 

03.12.2016 
Sovjetska postmoderna in ruski 
literarni disidenti 21. stoletj Filip Drača 10 

03.12.2016 
Absurd kot ključna ideja disidentske 
dramatike Borislava Pekića Andrej Čanji 10 

03.12.2016 Korepesem kot upor telesa in jezika Katja Gorečan 10 

03.12.2016 
“Caliban isn’t my name”: Ali je lahko 
kanon revolucioniran? Marko Rančić 10 

03.12.2016 

Prikazovanje migrantov in vprašanje 
drugosti v britanski (post)kolonialni 
književnosti Kristina Malbašić 10 

03.12.2016 
Ulična poezija (med protestom in 
uporom) Jernej Kusterle 10 

03.12.2016 
Glasbene prilastitve Lolite Vladimirja 
Nabokova Ivana Plevikova 10 

03.12.2016 
Subverzivni potencial pop kulture: v 
lokalnem kontekstu Ivan Damnjanović 10 

12.12.2016 
Pogovorimo se o svetovnem 
avtorskem filmu Nina Cvar 18 

13.12.2016 Ekološka zgodba gorenjskega bisera RŠ 37 

14.12.2016 

Motivacijski dejavniki dosežkov v 
raziskavah IEA TIMSS 2015 in OECD 
PISA 2015  Pi pogovori 29 

20.12.2016 Poslednji čas – Ali je blizu? Trubarjevo omizje 24 

21.12.2016 Kaj vse je/ni krščansko? SPD 43 
Strokovna 
predavanj
a - skupaj       2414 

Glasbene 
prireditve 

11.03.2016 
Predstavitev nove plošče 
ANTROPOID Sužnji sendvičev 15 

02.06.2016 Solistični koncert Mateja Berlota Matej Berlot 43 
Glasbene 
prireditve 
- skupaj       58 

Filmske 
predstave 

04.01.2016 
Srečevanje ob filmu/Treffpunkt Film - 
Gospodična/Das Fräulein Veleposlaništvo Švice 16 

05.01.2016 Filmski večeri v THL: Weekend DŠPK 50 

13.01.2016 
Qu'est qu'on a fait au bon dieu? – 
Bog, le kaj smo zagrešili? Sofie 45 

21.01.2016 Filmski večer: A Clockwork Orange NODI 39 

01.02.2016 

Srečevanje ob filmu/Treffpunkt Film - 
Kdo sem? Noben sistem ni 
varen/Who am I? Kein System ist Goethe inštitut 13 
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sicher 

02.02.2016 
Filmski večeri v THL: In the Mood for 
Love/ Razpoložena za ljubezen DŠPK 62 

01.03.2016 
Una giornata particolare/Poseben 
dan DŠPK 53 

08.03.2016 Diskretni šarm buržoazije Iskra 54 

10.03.2016 
Italijanski filmski večer Sofie: La 
grande bellezza Sofie 47 

14.03.2016 Moj sosed Totoro DŠPK 75 

04.04.2016 
Srečevanja ob filmu/Treffpunkt Film - 
Lionel Baier Veleposlaništvo Švice 7 

05.04.2016 
Filmski večeri v THL: We need to talk 
about Kevin DŠPK 36 

03.05.2016 
Filmski večeri v THL: Preden se 
stegneva DŠPK 38 

11.05.2016 They live  Iskra 14 

01.06.2016 Filmski večer: Mulholland Drive Rok Bohinc 43 

28.09.2016 Filmski večer: Taxi Driver NODI 56 

04.10.2016 Odločitev je naša/The Choice is Ours Društvo Humanitas 45 

08.10.2016 Filmski večer: The Dreamers NODI 48 

12.10.2016 Popolni tujci/Perfetti sconosciuti 
Društvo študentov 
psihologije 89 

26.10.2016 Tisočletna čebela/Tisícročná včela FF Oddelek za Slavistiko 19 

29.10.2016 Jebi ga ESN Ljubljana University 15 

03.11.2016 Trije mali volkci Transit Film Bazaar 70 

04.11.2016 Trije mali volkci Transit Film Bazaar 20 

05.11.2016 Trije mali volkci Transit Film Bazaar 15 

06.11.2016 Trije mali volkci Transit Film Bazaar 4 

08.11.2016 
Filmski večer v THL: Čisto nova 
zaveza DŠPK 42 

15.11.2016 Brezizhodnost rituala društvo Aporija 45 

29.11.2016 Tri četrtine sonca FF Oddelek za Slavistiko 17 

06.12.2016 Zgodovina ankanarskega pokola DŠPK 37 

07.12.2016 Soba NODI 53 

16.12.2016 

Projekcija kratkih filmov v okviru 
Svetovnega migrantskega filmskega 
festivala 

Mednarodna organizacija 
za migracije  17 

20.12.2016 Before the Flood Študentska Iskra 51 
Filmske in 

video 
projekcije 
- skupaj       1235 

Gledališke 
predstave 

30.01.2016 Pes, Miš, Tirih Improatelje 25 

27.02.2016 Živeti s pesnikom Improatelje 24 

26.03.2016 Trije mušketirji Improatelje 28 

30.03.2016 Literarni večer Irena Zagajšek 17 

04.05.2016 Literarni večer Irena Zagajšek 23 
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07.05.2016 Mini impro atelje Sara Šoukal 15 

07.05.2016 Mini impro atelje Sara Šoukal 18 

14.05.2016 Mini impro atelje Sara Šoukal 20 

14.05.2016 Mini impro atelje Sara Šoukal 12 

21.05.2016 Šund Improatelje 10 

28.05.2016 Fama Improatelje 17 

19.11.2016 Duva Svva Improatelje 21 

29.05.2016 Literarni večer Irena Zagajšek 13 

17.12.2016 Pisma mami Improatelje 23 
Gledališk

e 
predstave 
- skupaj       266 

Natečaji in 
tekmovanj
a 

14.01.2016 Kosajte se s Kosom! Koridor 62 

16.02.2016 Kosajte se s Kosom! Koridor 57 

22.03.2016 Kosajte se s Kosom! Koridor 60 

26.04.2016 Kosajte se s Kosom! Koridor 53 

24.05.2016 Kosajte se s Kosom! Koridor 69 

22.11.2016 Prenovačite Novaka Koridor 54 

19.12.2016 Prenovačite Novaka Koridor 61 
Natečaji 

in 
tekmovan
ja - skupaj       416 

Drugo 

05.02.2016 Odprtje razstave Stripi za mladež Maša Ogrizek 35 

11.02.2016 Podarjamo knjige Mohorjeva družba 55 

15.02.2016 

Pesem za liro - zalat medalja z 
aknjižno ilustracijo Evridika - 
novinarska konferenca Založba Pivec 21 

01.03.2016 Predstavitev novih knjig Založba Aristej 18 

15.04.2016 Živel strip! Živela animacija! 16 Stripburger 57 

18.04.2016 Prenos iz irskega festivala Cuirt DSP 2 

21.04.2016 Naše knjižničarstvo DBL 27 

12.05.2016 
Redno srečanje skupine starejših 
zainteresiranih za sobivanje Karina Sirk 17 

25.05.2016 KUD Sodobnost  KUD Sodobnost 18 

26.05.2016 
Redno srečanje skupine starejših 
zainteresiranih za sobivanje Karina Sirk 17 

26.05.2016 
Zaključek literarnega natečaja Rdeča 
nit ŠOFF 82 

09.06.2016 
Redno srečanje skupine starejših 
zainteresiranih za sobivanje Karina Sirk 12 

23.06.2016 
Redno srečanje skupine starejših 
zainteresiranih za sobivanje Karina Sirk 10 

05.09.2016 
Razglasitev nominirancev za 
Rožančevo nagrado 2016 Društvo Marijan Rožanc 17 

09.09.2016 
Tržnica slovenske in srednjeevropske 
literature Vilenica 2016 DSP 27 
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14.09.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 4 

21.09.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 14 

28.09.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 5 

05.10.2016 
Možnosti povezovanja Brazilija - 
Slovenija Veleposlaništvo Brazilije 31 

05.10.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 6 

07.10.2016 

Novinarska konferenca ob izidu 
otroške slikanice z naslovom 
Rozagroza in Plavalava Koborowsky 10 

12.10.2016 Evalvacija projekta "socialno varstvo"  FSD 15 

12.10.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 8 

13.10.2016 Pogovorjevalnice V Brina Menart 21 

18.10.2016 
Predstavitev portala Jezikovna 
Slovenija Ministrstvo za kulturo 72 

19.10.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 4 

26.10.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 5 

27.10.2016 Pogovorjevalnice V Brina Menart 15 

28.10.2016 
Umetnost kritike: Kritikova 
odgovornost LUD Literatura 29 

28.10.2016 
Umetnost kritike: Kritikova 
odgovornost LUD Literatura 32 

28.10.2016 
Umetnost kritike: Kritikova 
odgovornost LUD Literatura 17 

02.11.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 7 

09.11.2016 Predstavitev knjižnih novosti 
KUD Sodobnost 
International  19 

09.11.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 8 

10.11.2016 Pogovorjevalnice V Brina Menart 23 

16.11.2016 Tiskovna konferenca Založba Goga Založba Goga 17 

16.11.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 8 

23.11.2016 
Predstavitev tematske številke 
Dialogov Založba Aristej 22 

23.11.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 4 

30.11.2019 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 7 

01.12.2016 Pogovorjevalnice V Brina Menart 20 

07.12.2016 Srečanje Društva literarnih kritikov DLK 19 

07.12.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 9 

08.12.2016 Pogovorjevalnice V Brina Menart 18 

14.12.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 5 

15.12.2016 Srečanje Lingoholikov Društvo Lingoholik 7 

22.12.2016 Pogovorjevalnice V Brina Menart 21 
Drugo - 
skupaj       917 

SKUPAJ 
PRIREDIT

VE       8464 
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Izobraževanje v THL  za odrasle 2016 
 

Dogodek Datum 
Naslov 

izobraževanja 
Izvajalec Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 
31.05.2016 

Vodenje po 
THL Rok Dežman 1 30 

31.05.2016 
Vodenje po 
THL Rok Dežman 1 35 

Vodeni obiski knjižnice 
- skupaj       2 65 

Tečaji (daljša 
izobraževanja, več 
srečanj za iste 
udeležence) 

04.01.2016 

Tečaj 
portugalskega 
jezika Marcela Braga 25 10 

08.01.2016 

Tečaj 
portugalskega 
jezika Marcela Braga 23 8 

05.04.2016 

Delavnica 
dramskega 
pisanja 

Simona 
Semenič 50 15 

11.10.2016 

Delavnica 
kreativnega 
pisanja Leonora Flis 24 14 

Tečaji - skupaj       122 47 

Izobraževalne delavnice 
(krajša izobraževanja za 
različne udeležence) 

19.03.2016 
Robni Slam - 
Rob delavnica Dejan Koban 4 6 

04.04.2016 

Fishbowl: 
nalezljivost 
depresije 

Društvo 
študentov 
psihoterapije 2 27 

01.06.2016 
Delavnica FB 
marketinga L'mit 2 11 

08.10.2016 
Delavnica 
AKT NODI 2 23 

09.10.2016 
Delavnica 
Zine NODI 2 14 

09.10.2016 
Delavnica 
slam poezije NODI 2 27 

29.10.2016 
Japonska 
Ikebana 

Center Genki in 
Japonsko 
Veleposlaništvo 4 35 

Izobraževalne 
delavnice - skupaj       18 143 

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA       142 255 

 
 
 
 
 
 



 

28 
 

 
 
 
Prireditve v THL za otroke 2016 
 

Dogodek Datum Naslov prireditve  Izvajalec 
Število 

udeležencev 

Literarni 
dogodki 

02.04.2016 Literarni dogodek Brazilske ambasade 
Veleposlaništvo 
Brazilije 28 

19.11.2016 Literarni dogodek Brazilske ambasade 
Veleposlaništvo 
Brazilije 19 

Literarni 
dogodki - 

skupaj       47 

Ure pravljic, 
bralne ure 

27.01.2016 Bobrova knjižna pot 
Ida Mlakar in 
Samo Lojk 13 

28.01.2016 Bobrova knjižna pot 
Ida Mlakar in 
Samo Lojk 20 

29.01.2016 Bobrova knjižna pot 
Ida Mlakar in 
Samo Lojk 22 

03.02.2016 Bobrova knjižna pot Tone Obadič 20 

04.02.2016 Bobrova knjižna pot Tone Obadič 26 

05.02.2016 Bobrova knjižna pot Tone Obadič 20 
Ure pravljic, 
bralne ure - 

skupaj       121 

Predstave 
30.01.2016 Eko pravljičarija Pravljičarija 7 

19.04.2016 Lutkovna predstava Pionirska 50 
Predstave - 

skupaj       57 
Ustvarjalne 
delavnice 06.02.2016 Bober na poti ilustracij igor Šinkovec 10 
Ustvarjalne 
delavnice - 

skupaj       10 
SKUPAJ 

PRIREDITVE       235,00 
 
 
Izobraževanje v THL za otroke 2016 
 

Dogodek Datum 
Naslov 

izobraževanja 
Izvajalec Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski 
knjižnice 20.10.2016 

Vodenje po 
THL Rok Dežman 1 40 
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20.10.2016 
Vodenje po 
THL Rok Dežman 1 38 

27.10.2016 
Vodenje po 
THL Marko Lakovič 1 15 

23.12.2016 
Vodenje po 
THL Rok Dežman 1 40 

Vodeni obiski 
knjižnice - skupaj       4 133 

Tečaji (daljša 
izobraževanja, več 
srečanj za iste 
udeležence) 29.10.2016 Filmska šola 

Zavod Apis in 
Transit Film Bazaar 16 8 

Tečaji - skupaj       16 8 
SKUPAJ 

IZOBRAŽEVANJA       20 141 
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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 1.333 1.333
 Serijske publikacije 666 666
 Neknjižno gradivo 90 90
 SKUPAJ 2.089 2.089

 B. NAKUP
 Monografske publikacije 0 0 0 0
 Serijske publikacije 0 0 0 0
 Neknjižno gradivo 0 0 0 0
 Podatkovne zbirke 0 0 0 0
 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 0
 SKUPAJ A + B 2.089 2.089

 A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki
 Monografske publikacije 1.212 121
 Serijske publikacije 603 63
 Neknjižno gradivo 55 35
 SKUPAJ 1.870 219

 Monografske publikacije 0 0
 Serijske publikacije 0 0
 Neknjižno gradivo 0 0
 Elektronski viri 0 0
 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 1.870 219

Knjižnica: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Številka pogodbe:  3340-16-091005

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2016

 B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

 1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

 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 

621 261

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 90.817 100

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 
območje

216.430 13.719

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 4.665 575

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za 
območje

8.669 766
dodati zbirko 

15.2.2017 OOK_poročilo MKL_Priloga 1_2016 2/5



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 86.647
  - od tega število članov širšega območja OOK 5.733
  - delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
 Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 276.551

 Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih po 
medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 1.013
 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) 73
 SKUPAJ AKTIVA 1.086
 SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE 277.637

 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 273.139
 Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 1.275.334
 Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 51.203

 Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice
iz celotnega 

območja 
OOK   

od tega iz 
širšega  obm. 

OOK

  - število prijav 8.296 3.536
  - število članov 960 464
 Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice 
  - število prijav 5.200 2.224
  - število čanov 602 292
 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!
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

 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]

610

 2.1.1  Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 215 138
 2.1.2  Promocija območnosti 35
 2.1.3  Sodelovanje z nacionalno knjižnico 2 332
 2.2    Vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)
 2.2.1   - lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 18
 2.2.2   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 2
 2.2.3   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 4
 2.2.4   - skupni projekti mednarodnega sodelovanja
 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
1 382

 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.] 2.348

 2.8    Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 2 20
 2.9    Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 6 250

 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

 3.1    Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za 
knjižnice na območju 

[št. knjižnic]

 3.2    Informiranje zavezancev za obvezni izvod 120

 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] 37

 3.5    Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 
območja 

[število 
organiziranih 
izobraževanj/ 

svetovanj]

 3.6    Izvajanje normativne kontrole 
[število 

redigiranih 
zapisov]

 3.7    Izvajanje digitalizacije
[število 

projektov] 3

 4. USMERJANJE IZLOČENEGA (ODPISANEGA) KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IZ OBMOČJA

 Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju št. seznam. št. enot

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

 SKUPAJ: 7 5.177

Datum:
14.2.2017
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Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2016

Izvajanje  27. čl. ZKnj
SKUPAJ 

MK
Skupaj 

drugi viri
SKUPAJ 

Sredstva MK Drugi MK Drugi MK Drugi MK Drugi

Stroški dela* 0,00 30.835,09 30.032,29 0,00 60.867,38 60.867,38
EPZ - delež skupnega obsega ur** 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00
Število oseb, ki opravljajo naloge*** 0 2 2 0 4 4
Stroški nakupa gradiva (brez 
podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stroški nakupa podatkovnih zbirk 14.497,92 0,00 14.497,92 0,00 14.497,92
Skupaj stroški nakupa knjižničnega 
gradiva 14.497,92 0,00 14.497,92 0,00 14.497,92
Programski materialni stroški 
digitalizacije 0,00 0,00 0,00 0,00 12.169,35 0,00 0,00 0,00 12.169,35 0,00 12.169,35
Stroški izobraževanj 0,00 0,00 58,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,19 0,00 58,19
Stroški medknjižnične izposoje 3.882,08 0,00 3.882,08 0,00 3.882,08
Drugi programski materialni stroški 450,00 0,00 475,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,08 0,00 925,08
Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 18.830,00 0,00 31.368,36 0,00 42.201,64 0,00 0,00 0,00 92.400,00 0,00 92.400,00

Datum:                                                                           Žig: Odgovorna oseba:
14.2.2017 mag. Jelka Gazvoda

** 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 za območje. 

Knjižnica: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Številka pogodbe:  3340-16-091005

* 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
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PORO ILO KAMRA 2016 

Moja ulica 2016 
Objavljeno (13 nadrejenih zbirk): 

- Mestna knjižnica Ljubljana (150 let italništva in šolstva v Šentvidu nad 
Ljubljano)

- Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Neko  je bila Industrija usnja Vrhnika)
- Knjižnica Domžale (Zgodovinska podoba Domžal na akvarelih Milana 

Merharja)
- Knjižnica Litija (Hinko Lebinger, prvi litijski župan)
- Knjižnica Medvode (Zgodovina gori anske papirnice; Mlini na medvoških 

potokih; Elisaveta Bagrjana (1893–1991), prva dama bolgarske književnosti v 
Medvodah)

- Mestna knjižnica Grosuplje (Jur i eva Muljava; Krjavljeva zgodba po Krjavlju; 
Muljavski igralci se klanjajo rojaku pisatelju Josipu Jur i u; Ciril Jur i  kot 
oseba in amaterski igralec; Kapela sv. Urbana v Skorišnjaku 1705; Trla baba 
lan – Muljava)

 
Ostale zbirke 
Objavljeno (10 nadrejenih zbirk): 

- Mestna knjižnica Ljubljana (Geološka zbirka v Knjižnici Zalog; Pot ob žici; 
Anton Laschan, vitez Barjanski, zadnji nemški župan Ljubljane; Dominik Dinko 
Puc (1879-1945), ljubljanski župan; Ljubljanski župan Peter Grasselli (1841-
1933); Mihael Ambrož (1808-1864), ljubljanski župan)

- Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Knjižna zbirka ebelarja Jožeta Tršarja v 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika)

- Knjižnica Medvode (Zbirka umetniških del Knjižnice Medvode)
- Mestna knjižnica Grosuplje (Pesem premaga politiko – Tabor slovenskih 

pevskih zborov Šentvid pri Sti ni; Habjanov Ignac z Muljave je okusil 1. 
svetovno vojno)


