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1 UVOD  

 
 
 
Program Mestne knjižnice Ljubljana tudi v letu 2012 zasleduje cilje, ki izhajajo iz naših 
strateških usmeritev in se odražajo v programskih sklopih. Ker se v letu 2012 izteka zadnje 
programsko leto v okviru Strateškega načrta 2010-2012, je eden od pomembnejših letnih 
ciljev oblikovanje in sprejetje Strateškega načrta 2013-2016. Ta bo pripravljen na podlagi 
doseženih ciljev ter novih izzivov, ki jih je prinesel čas. Upoštevali bomo tudi vsebine, ki bodo 
strateško utemeljene v Programu razvoja kulture v MOL (2013-2016) in morebitnem novem 
nacionalnem programu za kulturo. MKL kot združena ljubljanska splošna knjižnica vsako leto 
znova dokazuje, da je bila združitev smiselna tako zaradi poenotenja dejavnosti kot tudi 
zaradi občutne racionalizacije, ki sedaj omogoča vsakoletno uvajanje novih enotnih storitev 
za uporabnike ter opazne izboljšave prostorov, opreme in delovnih procesov. 
 
Kljub še vedno prisotni in celo poglobljeni gospodarski krizi, ki bo v tem letu krepko zarezala 
v naša finančna sredstva, nameravamo zaposleni v MKL obsežen ter s tem tudi delovno in 
finančno zahteven program izpeljati po najboljših močeh. Zavedamo se, da bo ostal 
neizpeljan marsikateri načrt v zvezi s posodabljanjem in obnovo prostorov, vendar se 
načrtom ne bomo odrekli in bomo izvedli tisto, za kar bomo lahko zbrali dovolj delovne 
energije in finančnih sredstev. Glede na predvidene finančne omejitve bomo posebej pozorni 
na nujne nakupe opreme za dobro delovanje spletnega informacijskega sistema MKL, 
pripravo javnih naročil s področja IKT in druge opreme, nadaljnjo izgradnjo spletne strani 
knjižnice, razvoj e-servisov, IKT podporo uporabnikom ( npr. enotna članska kartica Urbana) 
in zaposlenim (intranet) ter tehnično podporo prireditvam in izobraževanju. Poleg 
prizadevanja za posodabljanje in obnovo knjižnic MKL ter za primeren dotok novega 
knjižničnega gradiva pa bomo naše moči usmerili predvsem v naslednja področja: 

- izboljšanje e-storitev knjižnice, tudi prek oddaljenega dostopa, 
- nadaljnjo integracijo knjižničnih notranjih sistemov,  
- sodelovanje s knjižnicami regije v vlogi osrednje območne knjižnice, 
- intenzivno delo na razvoju digitalne knjižnice in sodelovanje na regijskem portalu 

KAMRA, 
- implementacijo nove spletne strani MKL, 
- usmeritev knjižnice v permanentno učečo se organizacijo, 
- promocijske dejavnosti za izboljšanje prepoznavnosti knjižnice,  
- krepitev učinkovitosti delovnih procesov, 
- medsebojno sodelovanje ter vzpostavljanje nove notranje kulture. 

 
Program dopolnjevanja knjižničnih zbirk MKL je prilagojen možnostim, ki jih bomo v letu 2012 
imeli, vendar bodo kljub temu naša prva skrb pri upravljanju zbirke kvaliteta gradiva ter 
aktualnost, povpraševanje in policentrični dostop. Čim bolj aktivno bomo uporabljali tudi 
druge vire dotoka gradiva, zlasti s sredstvi območnosti, darovi in obveznim izvodom. Na novo 
bomo tudi proučili in uskladili z možnostmi nakup serijskih publikacij in elektronskih zbirk. 
Vsebinsko pri tem upoštevamo potrebe izrazitega mestnega okolja z visoko dnevno - 
delavsko in izobraževalno migracijo ter visokim deležem storitvenih dejavnosti, uradov, 
predstavništev, koncentracije izobraževalnih ustanov ipd., kar se vse odraža tudi v strukturi 
članstva knjižnice. Ker knjižnica opravlja dejavnost tudi na področju sedmih primestnih občin, 
načrtujemo nakup za ta del knjižnične mreže tudi glede na specifičnost teh okolij. 
 
Delo z uporabniki MKL pokriva široko področje delovanja knjižnice, od priprave pravil za 
poslovanje knjižnic, oblikovanja in dopolnitev internih pravilnikov poslovanja, do zagotavljanja 
primerne odprtosti knjižnic. Delo z uporabniki zahteva pravočasno in ažurno informiranje ter 
primerno promoviranje dejavnosti, storitev in prireditev MKL. Uporabnike bomo informirali na 
klasičen način v knjižnicah in zlasti z našo že močno prepoznavno publikacijo Mesečnik 
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prireditev MKL ter preko spleta, pri čemer dajemo poseben poudarek razvoju informacij na 
spletni strani ter prisotnosti MKL na družabnih spletnih omrežjih. Velik delež našega dela z 
uporabniki so številni projekti spodbujanja branja, razvoja bralne kulture in vseživljenjskega 
učenja odraslih in otrok. Posebej se bomo v letu 2012 angažirali okrog projekta Mesto bere 
in izobraževalnih projektov za vsakdanje življenje, v katere želimo tudi s povečano promocijo 
privabiti čim več Ljubljančanov.  
 
V letu 2012 začenjamo izobraževalno ponudbo MKL v obliki štirih trimesečnih vsebinskih 
sklopov (tokrat finance, šport, turizem, zdravje), ki bodo usmerjali pozornost uporabnikov in 
širšo javnost na izbrano tematiko in povezali ter poenotili ponudbo enot MKL. S prireditvami 
želimo aktivneje vključiti naše uporabnike v sodelovanje z MKL ter jim omogočiti kakovostno 
preživljanje prostega časa ter celovit dostop do kulturnih dogodkov in vsebin, ki jih 
pojmujemo kot del sodobne urbane kulture. Na področju razstavne dejavnosti in pri drugih 
kulturnih vsebinah, kot so koncerti, predavanja, delavnice itd. želimo postati eden izmed 
pomembnejših ponudnikov tovrstnih vsebin v Ljubljani. S poudarkom, da so vse dejavnosti v 
MKL za uporabnike še vedno brezplačne! S književnimi prireditvami (predstavitve knjig, 
literarna srečanja itd.) kot naše osnovne dejavnosti, skupaj z vsebinami Trubarjeve hiše 
literature, pa želimo spodbujati bralno kulturo, omogočiti dostop do informacij o avtorjih, 
knjigah in novih vsebinah, olajšati samostojno uporabo knjižničnega gradiva ter krepiti 
ustvarjalnost naših uporabnikov. 
 
Mestna knjižnica Ljubljana posebno pozornost posveča razvoju bralne kulture pri otrocih, ker 
sta branje in približevanje knjigi v tem starostnem obdobju ključna pri otrokovem razvoju. Že 
naši najmlajši bralci so v MKL deležni številnih dejavnosti, kot so pravljične in bralne ure, 
razstave, literarni dogodki, gledališke in lutkovne predstave ter ustvarjalne in izobraževalne 
delavnice. Pionirska, center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, se bo tudi v tem letu 
posvečala našim »nacionalnim« projektom kvalitetnega branja, s katerimi vstopamo kot 
strokovnjaki za otroško branje na »trg« udeležencev v verigi knjige za otroke in mlade.  
 
V letu 2012 se bomo intenzivno posvetili neformalnemu izobraževanju odraslih z novim 
izobraževalnim konceptom »Ustvarjajmo znanje«, razvitim v našem Centru vseživljenjskega 
učenja, ki pri delu knjižnice dobiva vse večjo težo. Poudarek bo na naslednjih vsebinskih 
sklopih: informacijsko opismenjevanje, jezikovno izobraževanje, zaposlitev in delo, zdravje, 
naravoslovno-tehnično področje, finančno opismenjevanje ter prosti čas.  
 
Ključno za MKL pa je, da bo ob vseh navedenih ciljih in dejavnostih najpomembnejše delo 
potekalo v naših 37 knjižnicah in na 49 izposojevališčih bibliobusa. Tudi v letu 2012 
načrtujemo nekaj kar impozantnih dosežkov, ki izhajajo iz lani doseženih rezultatov. Imeli 
bomo okrog 85.000 članov, naše knjižnice bodo v letu 2012 odprte 60.053 ur, na knjižne 
police bomo zopet postavili blizu 90.000 enot knjig in drugega gradiva, kar skupno 
predstavlja 255 enot na 1000 prebivalcev. Obiskalo nas bo predvidoma okrog 1.635.000 
obiskovalcev, virtualni obisk pa lahko doseže že 46% fizičnega obiska. Izposodili bomo 4,8 
milijona enot gradiva, načrtujemo pa kar 3.589 prireditev in izobraževanj, od tega 2.287 za 
otroke.  
 
Upamo seveda, da nas gospodarska kriza ne bo preveč omejila pri naših načrtih, saj smo 
večino programa zasnovali na znanju naših zaposlenih in ne toliko na finančnih virih. Krizo 
torej jemljemo kot izziv, ki se bo, kot pričakujemo, obrestoval v doseženih dobrih rezultatih 
tudi ob naslednjem koncu leta. 
 
 
 
         Mag. Jelka Gazvoda 
             Direktorica  
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1.1 Pravne podlage 

 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 
1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08 

in 105/08) 
2. Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in podzakonski predpisi: Uredba o 

osnovnih storitvah knjižnice (Uradni list RS, št. 29/03), Pravilnik o pogojih izvajanja 
knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 in 70/08), Pravilnik o 
osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03), Pravilnik o razvidu knjižnic 
(Uradni list RS, št. 105/03), Pravilnik o izdaji dovoljenj za vzajemno katalogizacijo (Uradni 
list RS, št.107/08), 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 (ZOIPPub) (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 
4. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–ZUJIK in 

UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11) 
5. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami) 
6. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) 

 
Na poslovanje knjižnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.:  
1. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) 
2. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06) 
3. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08) 
4. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) 
5. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu 
6. Računovodski standardi 
7. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Kolektivna pogodba za 

negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Kolektivna pogodba za javni sektor  
8. Interni pravilniki o delovanju knjižnice 
 
 

1.2 Funkcija knjižnice  

 
- Je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL 

(280.140 prebivalcev, podatki Statističnega urada RS 01. 01. 2011) s petimi območnimi 
enotami in 17 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 (46.007 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami. Za Knjižnico Jurij Vega 
(občina Dol pri Ljubljani, 5458 prebivalcev) izvaja nabavo in obdelavo gradiva. 

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (549.914 
prebivalcev) z osmimi osrednjimi knjižnicami (Knjižnica Domžale, Knjižnica Logatec, 
Matična knjižnica Kamnik, Knjižnica Litija, 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). 
- Izvaja naloge specialne knjižnice – Slovanska - Center za domoznanstvo in specialne 

humanistične zbirke.  
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- 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. 
- Razvija bralno kulturo in informacijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celotnem 

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

 
 

1.3 Dolgoročni cilji knjižnice 

 
V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva bo knjižnica načrtovala 
uravnoteženo mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih postajališč.  
 
Z izvajanjem nalog osrednje območne knjižnice bo spodbujala sodelovanje med splošnimi 
knjižnicami v osrednjeslovenski regiji.  
 
S skrbno nabavo gradiva si bo prizadevala oblikovati obsežno in pestro 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. Z 
uveljavljanjem koncepta hibridne knjižnice, torej fizične in virtualne hkrati, bo zagotovila 24-
urni oddaljeni dostop do gradiva in informacij. Poleg tega bo v naslednjih letih zagotovila 
trajen dostop do vsega svojega starejšega in manj aktualnega gradiva v enem izvodu v 
repozitoriju MKL. 
 
Še posebej vestno bo oblikovala ustrezno zbirko gradiva in informacijske vire ter razvijala 
storitve za svoje uporabnike, tudi za ranljive skupine prebivalstva (starejši, etnične manjšine, 
brezposelni, uporabniki s posebnimi potrebami). 
 
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala gradivo in informacije o svoji lokalni 
skupnosti in s tem ohranjala lokalno dediščino. V ta namen bo knjižnica vzpostavila enotno 
domoznansko službo. Obstoječe domoznansko gradivo bo digitalizirala in omogočila dostop 
do njega širokemu krogu uporabnikov. 
 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi 
izhodišči bo razvijala storitve, ki jih bodo potrebovali pri delu, učenju, raziskovanju ali v 
prostem času. 
 
S poenotenjem informacijskega sistema, z združitvijo baz gradiva in članov, bo poenostavila 
postopke tako za uporabnike kot za zaposlene.  
 
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mladino bo vzpodbujala 
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. Ob podpori 
napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije bo razvijala različne oblike pismenosti: 
vizualno, medijsko, računalniško in digitalno. 
 
Knjižnica se bo vključevala v procese vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov 
neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov. Z ustrezno oblikovanimi 
in opremljenimi prostori ter s kvalitetno in raznoliko ponudbo prireditev in dejavnosti bo 
knjižnica uporabnikom zagotavljala aktivno preživljanje prostega časa. 
 
Knjižnica si bo prizadevala z načrtno promocijo in stalnim obveščanjem na spletni strani in v 
medijih približati svoje storitve najširšemu krogu prebivalcev. 
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Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjižnice 
prinaša okolju. Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojnoizobraževalnimi in socialnimi 
ustanovami ter aktivno sodelovala z drugimi knjižnicami in ustanovami, povezanimi z 
bibliotekarsko in informacijsko stroko. 
 
Možnosti za razvoj bo iskala v sodelovanju z domačimi in tujimi organizacijami prek 
vključevanja v partnerstva in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih. 
 
Knjižnica bo imela razvito notranjo organizacijsko kulturo 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 skrbela za stalno strokovno 
izpopolnjevanje zaposlenih. V kolektivu bo razvijala pripadnost skupni ustanovi in zavezanost 
skupnim ciljem. 
 
 

1.4 Letni cilji knjižnice 

 
Na področju strokovnega dela knjižnice: 
Program knjižnice zasleduje cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se odražajo v 
posameznih vsebinskih sklopih. Ker se v letu 2012 izteka zadnje programsko leto v okviru 
Strateškega načrta 2010-2012, je eden od pomembnejših letnih ciljev oblikovanje in sprejetje 
Strateškega načrta 2013-2016. 
Najpomembnejši letni cilji so: 

- dopolnjevanje knjižnične mreže, prenova in modernizacija prostorov in opreme, 
- nadaljnja izgradnja kvalitetne in k uporabnikom usmerjene knjižnične zbirke, 
- prepoznavna domoznanska dejavnost, 
- delovanje repozitorija za manj aktualno gradivo, 
- zagotavljanje dostopnosti vseh enot knjižnice, knjižničnih storitev in informacijskih 

virov, 
- uveljavljanje odprte knjižnice z možnostjo vračanja gradiva v katerikoli knjižnici v 

mreži MKL in dostave gradiva proti plačilu (na dom, v službo), 
- dostopnost e-storitev knjižnice, ki so dostopne uporabnikom 24 ur vse dni v tednu, 

tudi prek oddaljenega dostopa, 
- sodelovanje s knjižnicami regije v vlogi osrednje območne knjižnice, 
- intenzivno delo na razvoju digitalne knjižnice in aktivno sodelovanje na regijskem 

portalu KAMRA, 
- implementacija nove spletne strani MKL, 
- usmeritev knjižnice v permanentno učečo se organizacijo prek delovanja učnega 

centra 
- oblikovanje in implementacija modela ključnih kompetenc, 
- prireditve in druge dejavnosti knjižnice za izboljšanje bralne kulture in informacijske 

pismenosti, 
- poudarek na storitvah za uporabnike, ki spodbujajo različne oblike pismenosti, uvajajo 

koncept knjižnice za družine in podpirajo Evropsko leto aktivnega staranja in 
medgeneracijske solidarnosti, 

- promocijske dejavnosti za izboljšanje prepoznavnosti knjižnice, s poudarkom na 
odnosih z mediji in celostni grafični podobi, 

- nadaljnja integracija notranjih knjižničnih sistemov, zlasti informacijskega in 
poslovnega 

- krepitev učinkovitosti delovnih procesov, 
- medsebojno sodelovanje ter vzpostavljanje nove notranje kulture in pripadnosti 

skupni organizaciji, 
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- sodelovanje z lokalnim okoljem s ciljem povečati pestrost delovanja za ciljne skupine 
uporabnikov in pridobiti nove člane, 

- sodelovanje v programski shemi Trubarjeve hiše literature, 
- izvedba Tedna MKL z dejavnostmi za zaposlene, uporabnike in širšo javnost. 

 
V primerjavi z letom 2011 bomo v MKL v letu 2012 zaradi različnih razlogov opustili oziroma 
redefinirali nekatere aktivnosti: 

- Teden MKL ni v dveh ponovitvah dosegel želenega cilja, to je večje prepoznavnosti 
knjižnice. 

- Knjiga za vsakogar: prodaja knjig se je v drugi polovici leta 2011 zelo zmanjšala, tudi 
same založbe ne naredijo prav dosti za promocijo svojih izdaj. 

- Nov koncept storitve »Knjiga na dom«, ki bo vključeval tudi možnost dostave gradiva 
v bolnišnice. 

- Zaradi nove zakonodaje s področja prostovoljstva, ki prepoveduje volontersko 
pripravništvo, smo bili primorani opustiti zelo uspešen projekt Prostovoljci v MKL. 

- Ker MVZT v letu 2011 ni objavilo razpisa za vzpostavitev e-vsebin in e-storitev, smo 
zaradi pomanjkanja sredstev opustili dva projekta: 3D digitalizacija spominske zbirke 
OŽ in Pikino drevo. 
 

Zaradi zagotavljanja preglednosti in učinkovitosti upravljanja s knjižnično zbirko je MKL v 
2011 pripravljala dokument o upravljanju s knjižnično zbirko. Dokument vsebuje vodenje, 
organiziranje, načrtovanje nabavne politike in nadzor nad njenim izvajanjem. Nalogo opravlja 
delovna skupina, ki z delom nadaljuje predvidoma do konca februarja 2012. 

2 KNJIŽNIČNA MREŽA IN PROSTOR 

 
Strateške usmeritve 
- Prostorske prenove v območnih enotah MKL za posodobitev in poenotenje poslovanja, 

modernizacija uporabniških prostorov v skladu s strokovnimi trendi ter ohranjanje 
vrednosti stavb. 

- Pridobivanje novega ali dodatnega knjižničnega prostora krajevnih knjižnic v MOL in na 
drugih območjih delovanja knjižnice, kjer mreža ni ustrezna. 

- Prostorska razbremenitev vseh knjižnic z izločitvijo neaktivnega gradiva ter delovanje 
repozitorija MKL. 

 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2012 bodo lahko nekoliko dopolnjeni ali spremenjeni 
glede na interes ustanovitelja in drugih akterjev, ki lahko vplivajo na časovne okvire izgradnje 
in prenove posameznih knjižnic. 
 
V letu 2012 načrtujemo pričetek prostorskega urejanja v naslednjih knjižnicah: 

1. Pričakujemo dogovor za pričetek prenove Knjižnice Jožeta Mazovca. 
2. Knjižnica Šmartno: čas izgradnje in začetka delovanja je odvisen od izvedbe investicije s 

strani zasebnega investitorja v dogovoru z MOL. Po končani izgradnji te knjižnice bo 
MKL v dogovoru z MOL ukinila krajevno knjižnico v Gameljnah, njeno gradivo pa 
preselila v nove prostore. 

3. Knjižnica Polje: v letu 2011 je bil izdelan idejni načrt, z ustanoviteljem se išče ustrezna 
nova lokacija za knjižnico.  

4. Knjižnica Črnuče: trenutni obseg prostorov (244m2) ne zadošča več za kvalitetno 
izvajanje knjižnične dejavnosti. Možna je širitev v obstoječi zgradbi ali pa novi prostori v 
nadomestni zgradbi na isti lokaciji. V 2012 načrtujemo dogovor z lokalno skupnostjo. 

5. Knjižnica Šentvid: trenutni obseg prostorov (252 m2) ne zadošča več za kvalitetno 
izvajanje knjižnične dejavnosti. Možnost za širitev v obstoječi zgradbi je majhna, najbrž 
bo potrebno poiskati novo lokacijo. V 2012 načrtujemo dogovor z lokalno skupnostjo. 
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6. Repozitorij je eden od pomembnih elementov upravljanja s knjižnično zbirko in 
povečevanja njene učinkovitosti. Repozitorij za vse knjižnice v mreži MKL od leta 2010 
vzdržuje Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke, oblikovan je kot ločena enota v skladiščnem prostoru na Einspielerjevi 1. 
Namenjen je hranjenju po enega izvoda starejših, manj aktualnih gradiv, ki se v vseh 
ostalih enotah MKL odpišejo in tako sprostijo prostor za aktualno gradivo. Postopke 
pregledovanja, selekcije in postavitve gradiva v repozitorij koordinira skrbnik repozitorija 
za vse knjižnice. Gradiva iz repozitorija si uporabniki lahko izposodijo v Slovanski 
knjižnici. 

 
Pričakovani učinki 
- Izenačitev pogojev dostopnosti in uporabe knjižnic v mreži MKL za vse prebivalce 

območij. 
- Modernizacija prostora za kvalitetnejše oblikovanje zbirk, izvajanje informacijskih storitev, 

organiziranja prireditev in izobraževanj in za omogočanje aktivnega preživljanja prostega 
časa.  

- Z rednim delovanjem repozitorija pričakujemo sprostitev prostora za gradivo v vseh 
knjižnicah za izboljšanje dostopnosti novega gradiva ter znižanje stroškov prostora za 
hranjenje gradiva.  

- Nadaljnja dosegljivost enega izvoda vsakega naslova za uporabnike. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Povečanje obiska in izposoje.  
- Povečanje obiska prireditev.  
- Povečanje uporabe knjižnice na daljavo.  
- Izboljšanje podobe knjižnice v javnosti (ankete).  
- Izboljšanje počutja uporabnikov v knjižnicah (ankete). 
- Večja izposoja aktualnega gradiva (starost gradiva do 5 let).  
- Večje število ljudi v prostorih knjižnice.  
- Uporaba gradiva iz repozitorija tudi izven mreže MKL (po pošti). 
 
 

2.1 Knjižnična mreža 

 
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 22 knjižnic (pet območnih enot s 17 krajevnimi 
knjižnicami) v MOL in 13 krajevnih knjižnic v sedmih občinah pogodbenih partnericah, 
specialna knjižnica ter 46 postajališč potujoče knjižnice. 
 
- Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana  

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

- Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, Ljubljana  
• Knjižnica Polje, Zadobrovška 1, Ljubljana – Polje  
• Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana  
• Knjižnica Zalog, Zaloška 220, Ljubljana  
• Knjižnica Jarše, Clevelandska 17–19, Ljubljana 
• Knjižnica Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana 

- Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana  
• Knjižnica Poljane, Zarnikova 3, Ljubljana  
• Knjižnica Nove Poljane, Povšetova 37, Ljubljana  
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• Knjižnica Kolodvor, Trg osvobodilne fronte 10, Ljubljana 
- Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47/a, Ljubljana 

• Knjižnica Rudnik, Dolenjska c. 11, Ljubljana  
• Knjižnica Brdo, Brdnikova 14, Ljubljana  
• Knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana  
• Knjižnica Ig, Ig  
• Knjižnica Dobrova,  
• Knjižnica Šentjošt,  
• Knjižnica Polhov Gradec, 
• Knjižnica Škofljica,  
• Knjižnica Velike Lašče,  
• Knjižnica Rob, 
• Knjižnica Horjul,  
• Knjižnica Brezovica 
• Knjižnica Podpeč,  
• Knjižnica Rakitna, 
• Knjižnica Notranje Gorice  

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

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

- Potujoča knjižnica s postajališči 
 
 

2.2 Knjižnični prostor 

 
Knjižnica Bežigrad 
- Knjižnica Črnuče ima za svojo dejavnost za uporabnike premalo prostora. Sledili bomo 

možnostim povečanja prostora v obstoječi stavbi. 
- Knjižnica Glinškova ploščad ima svoj vrt, kjer bomo uredili prostor za druženje in 

izvajanje dejavnosti knjižnice v toplejših mesecih. 
- V Knjižnici dr. Franceta Škerla bomo uredili in opremili predavalnico in računalniško 

učilnico ter sanirali pravljično sobo, ki je sedaj neuporabna zaradi vlage.  
- Prenova celotne stavbe, v kateri se nahajajo tudi prostori Knjižnice Savsko naselje, bo 

izvedena s strani MOL. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
- Knjižnica Jožeta Mazovca: na nujnost prenove prostora smo opozorili že v letu 2010, ko 

smo pripravili idejni načrt »Tudi mi rastemo« in načrt arhitekta, ki še čakata na izvedbo. 
- Knjižnica Polje: še vedno poslujemo v neprimernih kletnih prostorih nekdanje OŠ Polje, ki 

so v lasti ORN. Srečujemo se s težavami vzdrževanja prostora in zunanjosti stavbe, ki 
uporabnikom in zaposlenim ne zagotavlja varnosti, pomanjkanje ustreznega prostora pa 
zmanjšuje možnost za posebne oblike dela z uporabniki. Nujnost in konkretno vizijo 
novega knjižničnega prostora in dejavnosti smo predstavili v idejnem načrtu »Krepimo 
telo in duha: vzpostavitev Knjižnice Polje na novi lokaciji«. Začetek del v zvezi z novo 
lokacijo pričakujemo ob prvi možnosti ustrezne gradnje v ČS Polje v letu 2012 in 
zagotovljenih sredstvih financerja. 

- Knjižnica Fužine: pridobili smo prostor v velikosti 21m2, v letu 2012 ga želimo opremiti kot 
računalniško učilnico in prostor za študij. 
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Knjižnica Otona Župančiča 
- Knjižnica Otona Župančiča: potrebno je sanirati neustrezno prezračevanje prostorov za 

uporabnike v vseh 4 nadstropjih. Prvi postopki za reševanje tega vprašanja so se že 
začeli. Prav v zvezi s prezračevanjem je največ pripomb s strani uporabnikov. Mladinski 
oddelek: prostor v mladinskem oddelku želimo preurediti tako, da bi lahko odstranili nekaj 
steklenih sten. S tem bi lahko vzpostavili »Župančičev gaj''. Potrebno je najti prostor za 
pravilno shranjevanje arhivskega gradiva Pionirske, ki je zdaj izpostavljeno premočni 
svetlobi. 

- Knjižnica Poljane: ima za svojo dejavnost za uporabnike na voljo samo okoli 90m2, zato 
se bomo zavzemali za pridobitev novega prostora v prenovljeni zgradbi ''cukrarne'', 
kamor se bo preselila MOL. 

- Knjižnica Kolodvor: glede na predvideno gradnjo novega potniškega centra – Emonika in 
na predvideno odprtje postaje novembra 2013, pričakujemo, da se bomo v načrtovane 
nove prostore preselili v začetku leta 2014. 

 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
- Knjižnica Prežihov Voranc: glede na to, da v letu 2011 niso bili realizirani postopki za 

preureditev odprtega čitalniškega atrija v zaprt prostor, načrtujemo začetek postopkov v 
letu 2012 z namenom, da bo zaprt čitalniški atrij v vseh letnih časih in v vseh vremenskih 
razmerah lahko v polni meri služil knjižnični dejavnosti. Na mladinskem oddelku knjižnice 
načrtujemo preureditev pravljične sobe, saj razen beljenja že dolgo ni bilo sprememb, 
tako da je njena posodobitev nujna. 

- Knjižnica Brdo: knjižnica razpolaga le s 54 m2 površine (nahaja se v 1. nadstropju) in 
vsebuje okoli 15.000 enot knjižničnega gradiva. Prostora primanjkuje tako za primerno 
postavitev gradiva kot tudi za dobro počutje uporabnikov. Ena izmed možnosti prostorske 
širitve bi bila v isti stavbi, tako da bi Oddelek za lokalno samoupravo odstopil svoje 
prostore. V kolikor ne bo možnosti prostorske širitve, predlagamo ukinitev knjižnice in 
preselitev celotne izposoje v bližnjo Knjižnico Grba. 

- Knjižnica Dobrova: knjižnica Dobrova deluje na 200 m² mansardne površine. Prostori so 
zastareli in sanitarno, varnostno ter statično na meji ustreznosti. Dostop do knjižnice je 
otežen za gibalno ovirane, starejše ter starše z majhnimi otroki, saj se knjižnica nahaja 
na vrhu trinadstropne stavbe brez dvigala ter ima neprimerno ozko stopnišče. V letu 2012 
bi bila nujna sanacija knjižnice, da se zagotovi ustrezna varnost prostorov in ureditev 
sanitarnih prostorov, ki deloma niso uporabni. Sicer pa je preselitev knjižnice v 
ustreznejše prostore edina dolgoročna rešitev. 

- Knjižnica Rudnik se nahaja v 1. nadstropju v objektu Strelišča. Knjižnica deluje v treh 
etažah, stavba je slabo izolirana (okna slabo tesnijo), pušča tudi streha. Zavod Tivoli, ki 
upravlja stavbo, bo potrebno ponovno opozoriti na odpravo navedenih pomanjkljivosti. V 
letu 2011 ni bila realizirana preureditev podesta v knjižnici, ki bi služil kot prostor za delo 
zaposlenih, zato se preureditev podesta prenese v leto 2012.  

- Knjižnica Škofljica: knjižnica se nahaja v 1. nadstropju in je težko dostopna za starše z 
vozički in gibalno ovirane, zato bo v stavbo potrebno vgraditi dvigalo. 

- Knjižnica Velike Lašče: knjižnica je pretesna, možnosti širitve na isti lokaciji ni več. 
Poiskati bo potrebno večji, lahko dostopen prostor v pritličju.  

- Knjižnica Podpeč: Trenutno knjižnični prostor s 70m2 ne zadovoljuje potreb glede na 
število prebivalcev na območju in glede na število enot knjižničnega gradiva, kot 
priporočajo veljavni knjižnični standardi. Občina Brezovica je že leta 2009 zmanjšala 
knjižnični prostor s prvotnih 111m² na 70m², kar je v veliki meri zmanjšalo funkcionalnost 
in uporabnost prostora in nikakor ne zadostuje glede na zahteve standarda. Ta rešitev 
naj bi bila začasna (za eno leto, dokler pošta ne najde ustreznejšega prostora zase!), a 
ker sta pretekli že skoraj dve leti, resnično upamo, da se bo knjižnični prostor čim prej 
spet vrnil vsaj na prvotnih 111m². 
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Knjižnica Šiška 
- Knjižnica Šiška: v letu 2012 načrtujemo sanacijo zamakanja v knjižnične prostore, ki se 

vleče že vse od otvoritve dalje.  
- Knjižnica Šentvid: kaže se velika potreba po temeljiti prenovi prostorov (252 m2). 

Knjižnica v obstoječih prostorih deluje od leta 1991 in v tem času je prišlo do iztrošenosti 
opreme, še posebej zato, ker smo v tem času uvajali velike tehnološke spremembe in 
prilagajali opremo. V letu 2012 načrtujemo zamenjavo oken in obnovo tal. 

- Knjižnica Gameljne: knjižnica vse od leta 1992 deluje v prostorih v domu krajanov. Z leti 
in s porastom in razvojem dejavnosti so prostori postali pretesni. V letu 2012 bomo 
nadaljevali z aktivnostmi za pridobitev novih prostorov v Šmartnem. 

 
 
 

2.3 Odprtost knjižnice 

 
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). V letu 2011 je bil v pripravi nov pravilnik o odpiralnem 
času knjižnic v mreži MKL, ki bo uveljavljen v letu 2012. 
V juliju in avgustu bodo knjižnice v mreži MKL odprte v okviru posebnega poletnega 
odpiralnega časa. 
 
Potujoča knjižnica bo 46 izposojevališč (40 krajev in 6 posebnih sredin) obiskovala tedensko, 
štirinajstdnevno ali mesečno po vnaprej objavljenem urniku. 
 
 

3 RAZVOJ IN OBMOČNOST 

 
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, za uresničevanje ciljev Strateškega načrta 2010-2012 in za izvajanje 
ciljev strateških področij: Izgradnja digitalne knjižnice, Povezovanje z okoljem in promocija 
knjižnice ter Knjižnica kot učeča se ustanova in nova notranja organiziranost. 
 
Naloga SRO je tudi priprava temeljnih dokumentov MKL. V letu 2012 bomo pripravili: 
polletno poročilo o delu 2012, letno poročilo o delu 2011, program dela 2013 ter zbirnik 
statističnih podatkov 2011 in Meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti 
kot javne službe 2011 za CeZaR. 
 
Glavna naloga SRO v letu 2012 je priprava dokumenta Strateški načrt MKL 2013 – 2016, ki 
bo temeljil na Nacionalnem programu za kulturo 2012-2015 in Programu razvoja kulture v 
MOL 2012-2015. 
 
V letu 2012 bo SRO sodelovala pri pripravi novih storitev MKL: 
- vračanje gradiva v drugi knjižnici, 
- plačljiva dostava in odvoz gradiva, 
- aplikacija za spremljanje prireditev in izobraževanja, 
- model trženja storitev, aplikacij in produktov knjižnic, 
- razvoj socialnih omrežij. 
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V SRO bomo vodili projekte: Vpeljava RFID v mrežo knjižnic MKL, Video igre L v knjižnici?, 
Model beleženja informacij, Vpeljava agilne metodologije za vodenje projektov, Izboljšanje 
dostopa do interneta v krajevnih knjižnicah, Pametne finance - finančno opismenjevanje za 
mladostnike. 
 
Analize notranjega in zunanjega okolja krajevnih knjižnic predstavljajo temelj načrtovanja 
dejavnosti ter njihovega razvoja, zato SRO za potrebe knjižnic pripravi ustrezne zbirnike 
podatkov. V sodelovanju z NUK bomo izvedli analizo stanja knjižnične mreže s pomočjo GIS. 
Za preverjanje stanja oz. za izdelavo kvalitativnih analiz bo SRO sodelovala pri pripravi 
anketnih vprašalnikov v sodelovanju z izvajalci ali pobudniki različnih dejavnosti v knjižnici.  
 
SRO bo koordinirala prijave na nacionalne razpise MOL, MK, JAK, MŠŠ in MVZT ter 
mednarodni razpise.  
 
Oddelek za informatiko bo skrbel za izgradnjo spletno informacijskega sistema MKL, nakup 
IKT opreme, pripravo javnih naročil s področja, delovanje in nadaljnjo izgradnjo spletne strani 
knjižnice, razvoj e-servisov, podporo uporabnikom in zaposlenim, tehnično podporo 
prireditvam ter izobraževanje uporabnikov in zaposlenih. V letu 2012 izpostavljamo: 
- implementacija informacijskega sistema MKL v vse knjižnice v mreži MKL, 
- izboljšanje dostopa do interneta v krajevnih knjižnicah, 
- uvedba Urbane kot članske izkaznice knjižnice, 
- načrt vpeljave RFID v mreži knjižnic, 
- model beleženja informacij, 
- prenova spletne strani. 
 
Zaposleni v SRO se bodo aktivno udeleževali strokovnih posvetovanj in objavljali v 
strokovnih publikacijah. 
 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Matična knjižnica 
Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 
V SRO bomo za področje območnosti pripravili letno poročilo 2011 in program 2013, izvajali 
in koordinirali bomo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali program 2012: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
Poudarek bo na nabavi elektronskih virov, obdržali bomo 5 – 6 naslovov, ki bodo najbolj 
ustrezali potrebam regije. Uporabniki knjižnic regije bodo lahko tudi v nadalje dostopali s 
pomočjo programa EZProxy do elektronskih virov in servisov, ki so dostopni preko statičnih 
IP-jev ali gesel kar z domače lokacije. 
Stalnica je nakup gradiva s področja bibliotekarstva in informatike, kakor tudi s področja 
otroškega in mladinskega knjižničarstva. Gradivo v tujih jezikih bomo nabavljali prek 
katalogov in na mednarodnih knjižnih sejmih. 
Preko koncepta skrbnikov elektronskih virov bomo zagotavljali kontinuirano promocijo 
elektronskih virov v knjižnicah območja in v širši javnosti. 
 
Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
Oblikovali bomo projekt na območni ravni Dostopnost spletnih informacij za uporabnike s 
posebnimi potrebami na podlagi leta 2011 pripravljenega Priročnika primerov dobre prakse 
storitev za uporabnike s posebnimi potrebami v e-okolju. Narejen bo zbirnik podatkov o 
knjižnicah regije, svetovali bomo knjižnicam regije pri načrtovanju lokalnih računalniških 
omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. V povezavi z izvajanjem tretje naloge 
bomo pripravili izobraževanje s področja postopkov za izvedbo digitalizacije gradiva. 
Načrtujemo izvedbo izobraževanj s področij pridobivanja sponzorjev, promocije na socialnih 



 

16 
 

omrežjih in problematike vrednotenja mladinskih knjig. V sodelovanju s Centrom za razvoj 
knjižnic pri NUK načrtujemo izvedbo analize knjižnične mreže splošnih knjižnic 
osrednjeslovenskega območja s pomočjo GIS orodij. Organizirali bomo srečanja direktorjev 
knjižnic regije, ki imajo svetovalni in posvetovalni namen. 
 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Izvedli bomo projekte digitalizacije na treh ravneh: na nacionalnem nivoju sklop 
domoznanskih vsebin o 1. svetovni vojni v povezavi z domoznanskim portalom Kamra, na 
regionalnem nivoju se bo preko območne projektne skupine nadaljeval projekt digitalizacije 
občinskih zbornikov ter na lokalnem nivoju digitalizacija zbirke Španskih borcev. Svetovali 
bomo knjižnicam regije pri prijavi projektov digitalizacije na razpisu Ministrstva za kulturo. 
Nadaljevali bomo s projektom »Moja ulica«, ki bo predstavljal ulično podobo mest in krajev 
osrednjeslovenske regije iz različnih zornih kotov.  
Izvajali bomo redakcijo, organizacijo in koordinacijo dela na portalu Kamra za potrebe regije. 
Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovanja lokalnim urednikom vsebin. 
Sodelovali bomo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 
 
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. Z navodili za izločanje gradiva iz leta 2010 bomo 
usmerjali izločeno knjižnično gradivo iz knjižnic osrednjeslovenske regije. 
 
Podroben program izvajanja nalog osrednje območne knjižnice je priloga tega programa in 
njegov sestavni del. 
 
 

4 DEJAVNOSTI KNJIŽNICE 

 
Dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana izhajajo iz 3. člena Uredbe o osnovnih storitvah 
knjižnice (Uradni list RS, št. 29/03). 
Knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve za uporabnike: 
- vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo, 
- uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga, in drugih 

podatkovnih zbirk in informacijskih virov, 
- dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo, 
- posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva, 
- izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom, 
- medknjižnično izposojo, 
- usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice, 
- pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice, 
- seznanjanje z novostmi v knjižnici, 
- preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice, 
- rezerviranje knjižničnega gradiva, 
- uporabo tehnične opreme namenjene uporabnikom, 
- dostop do svetovnega spleta, 
- dostop do dejavnosti in prireditev. 
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4.1 Nabava, pridobivanje gradiva in obveznega izvoda, bibliografska obdelava in 
zaščita gradiva 

 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
Izbor in nakup novega knjižničnega gradiva za leto 2012 bo izvajala Služba za pridobivanje 
knjižničnega gradiva, ki po kriterijih nabavne politike knjižnice redno pregleduje novosti 
založniške produkcije.  
Služba prav tako ureja pridobivanje novega gradiva iz obveznega izvoda, ki ga knjižnica 
pridobi po Zakonu o obveznem izvodu. 
Služba ureja prirast darov bralcev in drugih darovalcev, ki jih pristojni knjižničarji uvrstijo v 
knjižnično zbirko. 
Služba bo zagotovila standardizirano bibliografsko obdelavo v letu 2012 pridobljenega 
knjižničnega gradiva v elektronskem katalogu COBISS. Prav tako bo za vse pridobljene 
enote zagotovila ustrezno opremo in zaščito novega gradiva za potrebe izposoje. 
 
Služba bo sodelovala z ostalimi enotami knjižnice pri vseh procesih urejanja zaloge, kot so 
izbor knjižničnega gradiva, inventure, odpis gradiva, urejanje postavitvenega sistema za 
prosti pristop, načrtovanje novih zbirk itd. 
 
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2012  
 
MKL z letnim nakupom knjižničnega gradiva opravlja eno od osnovnih nalog poslanstva pri 
zadovoljevanju izobraževalnih, informacijskih, raziskovalnih in kulturnih potreb prebivalcev 
lokalne skupnosti, njihovi rekreaciji in razvedrilu. 
Zaradi zagotavljanja preglednosti in učinkovitosti upravljanja s knjižnično zbirko je MKL v 
2011 pripravljala dokument o upravljanju s knjižnično zbirko. Dokument vsebuje vodenje, 
organiziranje, načrtovanje nabavne politike in nadzor nad njenim izvajanjem. Nalogo opravlja 
delovna skupina, ki z delom nadaljuje predvidoma do konca februarja 2012.  
V primerjavi z letom 2011 bomo v MKL v letu 2012 zaradi različnih razlogov opustili oziroma 
redefinirali nekatere aktivnosti: 

- Teden MKL ni v dveh ponovitvah dosegel želenega cilja, to je večje prepoznavnosti 
knjižnice. 

- Knjiga za vsakogar: prodaja knjig se je v drugi polovici leta 2011 zelo zmanjšala, tudi 
same založbe ne naredijo prav dosti za promocijo svojih izdaj. 

- Nov koncept storitve »Knjiga na dom«, ki bo vključeval tudi možnost dostave gradiva 
v bolnišnice. 

- Zaradi nove zakonodaje s področja prostovoljstva, ki prepoveduje volontersko 
pripravništvo, smo bili primorani opustiti zelo uspešen projekt Prostovoljci v MKL. 

- Ker MVZT v letu 2011 ni objavilo razpisa za vzpostavitev e-vsebin in e-storitev, smo 
zaradi pomanjkanja sredstev opustili dva projekta: 3D digitalizacija spominske zbirke 
OŽ in Pikino drevo. 

 
Strateške usmeritve 
Temeljna strateška usmeritev knjižnice pri pridobivanju knjižničnega gradiva je preseganje 
osnovnih pogojev za izvajanje javne službe ter postopno doseganje standardov in strokovnih 
priporočil za to področje: 

- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) 
- Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, Ljubljana, 

2005) 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe ((Uradni list RS, 

št. 73/2003) 
- Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) o razvoju slovenskih knjižnic 

in knjižničarstva (http://www.zbds-zveza.si/manifest.asp, datum: 19.9.2008) 
- Unescov Manifest o splošnoizobraževalnih knjižnicah 



 

18 
 

 
Na podlagi Strateškega načrta MKL 2010-2012 za to področje veljajo še naslednje temeljne 
usmeritve: 
- Zagotavljanje širokega izbora vseh vrst knjižničnega gradiva za uporabnike knjižnice v 
- metropoli. 
- Ohranjanje izbora knjižničnega gradiva, ki ustreza osrednji knjižnici regije in obenem 
- vzdržuje aktualnost knjižnične zbirke. 
- Odzivanje na posebne potrebe uporabnikov. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2012 
Izbor in nakup založniške produkcije, primerne za splošno knjižnico po nabavni politiki MKL. 
- Z ustrezno knjižnično zbirko zagotoviti dinamično podlago za spodbujanje bralnih navad, 

oblikovanje bralne kulture in razvijanje funkcionalne pismenosti. 
- Izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva, tudi za zahtevnejše potrebe 

uporabnikov z oblikovanjem posebnih knjižničnih zbirk in virov.  
- Uresničevanje posebnih nalog OOK, ki izhajajo iz Pravilnika o osrednjih območnih 

knjižnicah glede zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in obveznega izvoda. 
- Vsem prebivalcem lokalnih skupnosti na območju knjižnice zagotoviti optimalni dostop do 

aktualnega knjižničnega gradiva z ustrezno razporeditvijo novosti v knjižnični mreži. 
- Zagotoviti ustrezno število izvodov knjižničnega gradiva glede na potrebe okolja knjižnice 

in pričakovanja uporabnikov za čim bolj uravnovešen obrat vsega gradiva.  
- Oblikovanje kakovostne zbirke, prilagojene potrebam lokalnega okolja in regije. 
- Zadovoljevanje potreb različnih ciljnih skupin uporabnikov v okolju. 
- Oblikovanje knjižnične zbirke, prilagojene posebnim skupinam uporabnikov. 
- S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije vključiti v zbirko čim več 

kakovostnih izdaj slovenskih založb in kakovostna dela samozaložnikov. 
- Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva. 
- Organizacija dejavnosti s knjižničnim gradivom in uporabniki knjižnice. 
- Vzdrževanje vsebinske aktualnosti in učinkovite izrabe knjižničnega gradiva z izločanjem 

in odpisom knjižničnega gradiva. 
- Vključiti v zbirko večino kakovostnih del slovenskih avtorjev in prevodov tujih del, ki jih 

subvencionira JAK. 
 
Pričakovani učinki 
Zagotavljanje optimalne dostopnosti knjižničnega gradiva za vse uporabnike in učinkovita 
razporeditev knjižničnega gradiva. 
- Enakomerna obremenitev knjižnične infrastrukture. 
- Dostopnost vse relevantne založniške produkcije uporabnikom MKL. 
- Urejen katalog knjižničnega gradiva MKL. 
- Aktualnost ponudbe knjižničnega gradiva in boljša izraba knjižničnih prostorov. 
- Obsežnejša in relevantnejša zbirka referenčnega in strokovnega gradiva. 
- Večji in raznovrstnejši fond ljubljanike in domoznanskega gradiva iz osrednjeslovenske 

regije v Centru za domoznansko dejavnost in specialne humanistične zbirke. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Uravnoteženi rezultati knjižničnega poslovanja med enotami. 
- Učinkovitost servisiranja uporabniških zahtev in potreb. 
- Informacijska učinkovitost kataloga tako za uporabnike kot informatorje. 
- Učinkovita ponudba relevantnega gradiva v prostem pristopu. 
- Dvig članstva, povečana obisk in izposoja gradiva. 
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Vsebinski kriteriji letnega nakupa 
 
Nakup knjižničnega gradiva je načrtovan na podlagi potreb izrazitega mestnega okolja z 
visoko dnevno-delavsko in izobraževalno migracijo ter potreb okolja z visokim deležem 
storitvenih dejavnosti, upravnih uradov, predstavništev, mednarodnih stikov, visoke 
koncentracije izobraževalnih ustanov, kar se vse odraža tudi v strukturi članstva knjižnice. 
Ker knjižnica opravlja knjižnično dejavnost tudi na področju osmih primestnih občin, načrtuje 
nakup za ta del knjižnične mreže glede na specifičnost teh okolij. 
 
Knjižnica za informacijske potrebe okolja načrtuje nakup splošnega slovenskega 
informativnega periodičnega tiska (dnevno časopisje, tedniki, mesečniki) in najpomembnejših 
tujih časnikov evropskih držav: skupno 900 naslovov – povprečno 48 na organizacijsko enoto 
v knjižnični mreži. Zahtevnejši naslovi so razporejeni v petih večjih enotah, ki delujejo kot 
centri za svoje območje mestne občine. 
 
Z enakim namenom načrtuje zakup dostopov do elektronskih podatkovnih zbirk z možnostjo 
oddaljenega dostopa s področja pravnih informacij (IUS-Info) in informacij slovenskega 
poslovnega okolja (GVIN) za potrebe iskalcev zaposlitve in za potrebe deležnikov 
poslovnega sektorja, ki je skoncentriran v okolju knjižnice. 
 
Z enakim namenom knjižnica načrtuje nakup publikacij z informacijami javnega značaja 
(vladne in nevladne organizacije, institucije civilne družbeL) in gradiva z informacijami, ki 
spodbujajo zanimanje za dogajanja v lokalnem okolju, za družbena gibanja in razvoj. 
 
Knjižnica za izobraževalne potrebe, ki so v okolju knjižnice izrazito poudarjene, načrtuje 
nakup gradiva različnih strokovnih področij in zahtevnostnih stopenj. 
Knjižnica permanentno kupuje temeljna dela posameznih strokovnih področij v slovenskem 
jeziku za dopolnjevanje knjižnične zbirke za vse uporabnike splošne knjižnice. 
Knjižnica pri nakupu skrbno izbira poučno gradivo, namenjeno začetnemu spoznavanju 
različnih tematskih področij za otroke, spodbujanju njihove vedoželjnosti in oblikovanju 
osebnih interesov. 
Zaradi visoke koncentracije srednjih in visokih šol na področju knjižnice le ta načrtuje nakup 
strokovnega gradiva, ki podpira srednješolsko, visokošolsko in univerzitetno izobraževanje 
zlasti humanističnih in družboslovnih smeri. 
Knjižnica načrtuje nakup strokovnega gradiva, s katerim podpira vseživljenjsko neformalno 
izobraževanje in koristno preživljanje prostega časa za pridobivanje uporabnih znanj in 
osebnostni razvoj.   
Za podporo drugačne dostopnosti v izobraževalne namene knjižnica načrtuje nakup 
elektronskih podatkovnih zbirk s področja humanistike, kulture, izobraževanja, medicine, 
splošne znanosti (EBSCOhost, Encyclopædia Britannica). 
 
V raziskovalne namene knjižnica načrtuje nakup izbranih izčrpnih del družboslovnih in 
humanističnih strok, ki se nanašajo na dosežke in raziskave sodobnih dogajanj v družbi in 
zadevajo bodisi lokalno skupnost, bodisi Slovenijo v celoti ali v odnosu s svetom. Posebej 
smo pozorni na nakup gradiva, ki služi raziskovalnemu delu na vseh stopnjah formalnega 
izobraževanja ter razvoju raziskovalne usposobljenosti. 
 
Kulturne potrebe okolja. Knjižnica se z nakupom izbranega knjižničnega gradiva vključuje v 
široko ponudbo kulturnih dejavnosti, ki je zaradi značaja glavnega mesta skoncentrirana na 
območju knjižnice. 
V ta namen načrtuje nakup kvalitetnega leposlovja domačih in prevedenih tujih avtorjev, 
nagrajenega in nominiranega leposlovja ter svetovno klasiko v slovenskem in tujih jezikih. 
Z enako skrbjo načrtuje nakup mladinskega leposlovja s poudarjeno estetsko in literarno 
vrednostjo za otroke in mlade, pri čemer se opira na lastno raziskovalno dejavnost Centra za 
mladinsko književnost. 
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Knjižnica načrtuje nakup izbranega kvalitetnega filmskega in glasbenega gradiva različnih 
zvrsti in žanrov, dostopnega za izposojo na našem trgu. 
Knjižnica načrtuje izbor kvalitetne strokovne literature s področja umetnosti. 
Z istim namenom knjižnica načrtuje nakup elektronskih podatkovnih zbirk s področja 
umetnosti (GROVE Music Online, GROVE Art Online, Berg Fashion Library). 
Za potrebe drugačne dostopnosti knjižnica načrtuje nakup petdesetih naslovov slovenskega 
leposlovja v obliki e-knjige za uporabo na bralnikih. 
 
Letni prirast knjižničnega gradiva različnih strokovnih vsebin načrtujemo po naslednjih 
kriterijih in okvirnih razmerjih: 
- Splošno poljudno gradivo – 30%: poljudna sodobna dela, ki služijo uvajanju v zastopano 

vsebino, informiranju in splošni razgledanosti, in drugič uspešnice glede na odziv javnosti 
ob izdaji in povpraševanju uporabnikov. Dopolnjuje gradivo, ki je nenehno podvrženo 
nadzoru uporabe.  

- Strokovno gradivo – 30%: poljudna sodobna dela z uveljavljenim pomenom v stroki, ki 
dopolnjujejo področje z novimi vsebinami ali novimi vidiki na poljudnem nivoju in na vseh 
področjih človekovega udejstvovanja. Gradivo omogoča nadaljnje izobraževanje in 
pridobivanje uporabnih znanj, spodbuja zanimanje za dogajanja v lokalnem okolju, za 
družbena gibanja in razvoj, posreduje kulturne in znanstvene dosežke. 

- Temeljno gradivo – 30%: uveljavljena pomembna dela, ki predstavljajo temeljni vir 
zastopanega vsebinskega območja. Knjižnično zbirko dopolnjujejo tako s sodobnimi 
temami kot retrospektivnim pregledom doseženega znanja v obravnavani stroki, 
predstavljenimi na dovolj izčrpen način. Dopolnjuje študijsko gradivo, ustreza poslovnim 
zahtevam in omogoča visok estetski, duhovni in intelektualni razvoj. 

- Prirast v posameznih strokovnih skupinah je ustrezen izbor novih naslovov založniške 
produkcije, o kateri presoja strokovna služba za nabavo knjižničnega gradiva po splošnih 
kriterijih nabavne politike (ustrezna predstavitev in sodobnost vsebine, ustrezna 
literarna/umetniška kakovost, reference, zastopanost vsebine v dosedanji zbirki, ustrezno 
razmerje med ceno in pomenom vsebine ter pričakovane uporabe, prepoznana 
aktualnost, ustreznost nosilca, namembnost vsebine in ciljna skupina uporabnikov, 
kvaliteta izdelaveL). 
 

 
 
Raznovrstnost in gradiva 
 
Knjižnica v celoti načrtuje nakup naslovov strokovnega in leposlovnega gradiva v 
priporočenem razmerju standardov za splošne knjižnice: 60% naslovov stroke in 40% 
naslovov leposlovja. Razmerje sicer ni zagotovljeno enako za vsako organizacijsko enoto, 
ampak je delež strokovnih naslovov v osrednji enoti in v štirih po velikosti in pomenu 
podobnih enotah povečan, v manjših in bolj primestnih enotah pa je povečan delež 
leposlovnih naslovov. To se sklada s potrebami okolij, v katerih delujejo knjižnice MKL in 
seveda je to dejstvo potrebno obravnavati tudi glede na dejanski obseg kupljenega gradiva. 
 
Knjižnica načrtuje nakup naslovov gradiva za mladino in odrasle v razmerju, ki za 5 % 
odstopa od priporočil standardov za splošne knjižnice in sicer: 25% naslovov za mladino in 
75% naslovov za odrasle. Razmerje je zastavljeno na podlagi preteklih izkušenj, glede na 
velikost knjižnice in njenega nakupa, pa tudi na podlagi poznavanja in dostopnosti založniške 
ponudbe. 
 
Slovenska knjižna produkcija ne dosega zadovoljive količine ustreznih izdaj za otroke, zlasti 
poučnega gradiva, ki bi pokrivalo vsa področja znanja, izstopa le leposlovje. To dejstvo 
znižuje možen odstotek prirasta strokovnega gradiva za mladino, ki ga ni mogoče 
nadomestiti s tujimi izdajami v taki meri, kot je to možno pri gradivu za odrasle. Primanjkljaj 
nadomeščamo z dovolj obsežnim splošnim poljudnim gradivom, ki sicer ni izdano kot 
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mladinsko gradivo, a je po zahtevnosti primerno za to skupino uporabnikov. Poleg tega 
knjižnica zaradi obveznosti v okviru nalog OOK z nakupom zahtevnejšega izbora in obveznih 
izvodov ne more zagotavljati 30-odstotne zastopanosti naslovov za otroke v zbirki, čeprav 
nakupi vse relevantne nove naslove za mladino. 
 
Knjižnica v letnem nakupu gradiva načrtuje 15-odstotni delež neknjižnega gradiva (0.032 na 
prebivalca). 10% bodo predstavljale glasbene in filmske novosti. Ostalo predstavlja zakup 
elektronskih virov na daljavo, nakup e-knjig, večvrstnega gradiva, notnega gradiva, atlasov in 
zemljevidov ter igrač. 
 
Knjižnica načrtuje nakup leposlovja v obsegu 53% predvidenega prirasta; s področja 
humanistike (filozofija, psihologija, religija, sociologija, esejistika, kritiški teksti s področja 
kulture) 17% do 20% predvidenega prirasta; od 8% do 10% prirasta s področja naravoslovja 
in tehniških ved; 18% s področja likovnih umetnosti, glasbe ter filma. 
 
Knjižnica bo kupila vse relevantne naslove, ki bodo v prihodnjem letu izšli s podporo Javne 
agencije za knjigo v okviru založniških programov in projektov s področja kulture in jih v 
ustreznem številu izvodov razporedila po organizacijskih enotah mreže. Izbor letnega nakupa 
2012 bo izveden iz ponudbe najmanj 50-tih slovenskih založb. 
 
Knjižnica bo v okviru nalog osrednje območne knjižnice izvajala tudi povečan in zahtevnejši 
izbor knjižničnega gradiva in informacij:  
- Poudarek bo na nabavi elektronskih virov, 5 – 6 naslovov, ki najbolj ustrezajo potrebam 

regije in so za uporabnike knjižnic regije dostopni tudi od doma.  
- Zahtevnejši izbor gradiva s področja bibliotekarstva in informatike. 
- Zahtevnejši izbor s področja otroškega in mladinskega knjižničarstva. 
 
Razvijanje branja, bralne kulture, informacijske pismenosti 
 
Načrt nakupa 2012 vključuje pridobivanje knjižničnega gradiva, ki podpira širok spekter 
drugih dejavnosti knjižnice na področju branja, višanja bralne kulture in informacijske 
pismenosti, ki so načrtovane v letnem planu 2012, kot so pravljične urice in delavnice s 
knjigo za najmlajše, Megakviz, čajanke za dedke in babice (spoznavanje gradiva za otroke), 
strokovna podpora mentorjem bralnih značk, organizirane bibliopedagoške ure Rastem s 
knjigo, priporočilni seznami, predstavitve novosti, delavnice z odraslimi, literarni večeri, bralni 
projekti za odrasle.  
 
Upoštevanje posebnih potreb okolja 
 
Knjižnica v svojem okolju ugotavlja nekatere posebne potrebe okolja in uporabnikov 
knjižnice, ki jih v ponudbi knjižničnega gradiva odraža z načrtovanjem izbora za posebne 
zbirke knjižničnega gradiva: 
- Arhiv slovenske mladinske produkcije za študijske namene in razvoj promocije branja, 

bralne kulture in informacijske pismenosti pri mladih. 
- Borza dela – z gradivom za podporo iskalcem zaposlitve.  
- Hiša svetov - z gradivom s področja človekovih pravic, varovanja ogroženih družbenih 

skupin, odgovornega ravnanja z naravnimi dobrinami in problemi globalizacije. 
- Zbirka Janeza Bitenca – novi prikazi njegovega dela in življenja. 
- Kotiček za starše – z gradivom za vprašanja vzgoje in starševstva. 
- Župančičeva zbirka - novi prikazi njegovega dela in življenja. 
- Pravljična soba – z zbirko tujih nagrajenih ali nominiranih del za otroke. 
- Samostojni popotnik – z izbranim gradivom za zahtevne turiste na temo odgovornega 

turizma in drugih vprašanj. 
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- Zbirka vseživljenjskega učenja – z izbranim gradivom za permanentno izobraževanje 
odraslih. 

- Srednješolski učbeniki – načrtna zbirka za potrebe pridobivanja srednješolske izobrazbe. 
izven rednih oblik formalnega srednješolskega izobraževanja. 

- Knjige za slabovidne, večji tisk – z gradivom za slabovidne. 
- Kinološki kotiček – s posebnim izborom za poznavalce in ljubitelje psov. 
- Šahovski kotiček – s posebnim izborom za poznavalce in ljubitelje šaha. 
- Zbirka gradiva za sodobni ples. 
- Spominska zbirka Kristine Brenkove (KB) - novi prikazi njenega dela in življenja. 
- Književna didaktika - zbirka za podporo razvijanja književne kulture pri otrocih. 
- Konjeniška zbirka. 
- Zbirka za točko vseživljenjskega učenja.  
- Posebna zbirka planinske in gorniške literature. 
 
Knjižnica za nekatere specifične potrebe okolja organizira bibliobusno dejavnost s posebej 
načrtovanim nakupom, ki izboljšuje dostopnost do knjižničnega gradiva: v odročnih krajih 
primestnega okolja, v dveh zaporih, v dveh domovih za ostarele, v inštitutu za rehabilitacijo 
invalidov na skupno 47 izposojevališčih. Bibliobusno zbirko gradimo v obsegu srednje 
krajevne knjižnice z vsebinami splošnega značaja ter poudarkom na leposlovju. 
 
 
Omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice  
 
Knjižnica v letu 2012 načrtuje skupno 60.053 ur odprtosti vseh organizacijskih enot. Od tega 
je načrtovano število ur odprtosti osrednje knjižnice 63 ur tedensko.  
Knjižnična mreža MKL vključuje tudi 5 majhnih organizacijskih enot, ki zaradi slabih pogojev 
poslovanja nimajo dostopa do interneta in knjižničnega kataloga. Ker teh pogojev v 
sodelovanju z občino še ni mogoče izboljšati, ostaja delež enot knjižnične mreže z dostopom 
do vzajemnega kataloga 86,8 %. Delež enot brez dostopa do vzajemnega kataloga (13,2 %) 
pa nikakor ni sorazmeren z deležem knjižničnega gradiva in knjižničnega poslovanja, ki v 
primerjavi z ostalimi za te enote predstavlja le 0,39%. 
 
 
 
 
Število novih enot knjižničnega gradiva: 
 
Knjižnica v letu 2012 načrtuje nakup 71.266 enot knjižničnega gradiva, kar predstavlja 
skupno 215 enot na 1000 prebivalcev z vsega območja knjižnice. Obseg je načrtovan na 
podlagi zagotovil financiranja nakupa vseh financerjev. 
Planirana sredstva za nakup gradiva Ministrstva za kulturo so razporejena med občinskimi 
območji sorazmerno enako glede na število prebivalcev, vendar se planiran obseg nakupa 
na tisoč prebivalcev zaradi različnega financiranja nakupa gradiva s strani občin po območjih 
knjižnice med seboj razlikuje: 
 

Brezovica 174 enot na 1000 prebivalcev 
Dobrova – Polhov Gradec 114 enot na 1000 prebivalcev  

Dol pri Ljubljani 218 enot na 1000 prebivalcev 
Horjul 148 enot na 1000 prebivalcev 

Ig 149 enot na 1000 prebivalcev 

Mestna občina Ljubljana 222 enot na 1000 prebivalcev 
Škofljica 214 enot na 1000 prebivalcev 

Velike Lašče 182 enot na 1000 prebivalcev 
Vodice 125 enot na 1000 prebivalcev 
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Poleg nakupa knjižnica načrtuje tudi prirast z darovi v obsegu 11.000 enot in z obveznim 
izvodom v obsegu 2200 enot, kar skupno z nakupom predstavlja 255 enot na 1000 
prebivalcev. 
 
 

4.1.1 Predvideno število novih enot po zvrsteh 

 
Predviden nakup novih enot knjižničnega gradiva (po zvrsteh) 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
58.537 10.690 2.039 71.266 

 
 
Predviden nakup na območju Mestne občine Ljubljana 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
51.079 9.478 1.724 62.281 

 
 
Predviden nakup na območju primestnih občin 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
7.458 1.212 315 8.985 

 
Predvideno število novih enot v knjižnični mreži 
 
  KNJ NBM SER SKUPAJ 
Bežigrad 4.735 890 160 5.785 
Brdo 358 74 12 444 
Brezovica 982 191 19 1.192 
Črnuče 1.332 514 31 1.877 
Dobrova 589 113 41 743 
Dol pri Lj. 1.120 173 38 1.331 
Frana Levstika 661 117 45 823 
France Škerl 1.072 396 35 1.503 
Fužine 1.271 184 61 1.516 
Gameljne 1.173 193 33 1.399 
Glinškova ploščad 1.068 348 30 1.446 
Grba 1.475 403 41 1.919 
Horjul 426 73 16 515 
Ig 947 169 45 1.161 
Jarše 928 39 41 1.008 
Kolodvor 5 0 6 11 
KOž 9.124 1.368 285 10.777 
Moste 3.643 833 132 4.608 
Nove Poljane 415 243 9 667 
Notranje Gorice 58 22 0 80 
Podpeč 471 102 19 592 
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Polhov Gradec 32 1 0 33 
Poljane 949 99 23 1.071 
Polje 1.843 247 101 2.191 
Potujoča knjižnica 2.158 349 2 2.509 
Rakitna 43 17 0 60 
Rob 40 0 0 40 
Rudnik 1.863 408 53 2.324 
Savsko naselje 820 189 23 1.032 
Slovanska knjižnica 1.097 26 136 1.259 
Šentjošt 32 0 0 32 
Šentvid 2.065 367 74 2.506 
Šiška 6.083 955 160 7.198 
Škofljica 1.448 212 67 1.727 
Vič 4.781 839 204 5.824 
Vodice 641 22 25 688 
Zadvor 1.890 454 31 2.375 
Zalog 899 60 41 1.000 
SKUPAJ 58.537 10.690 2.039 71.266 

 

4.1.2 Financiranje nakupa knjižničnega gradiva 

 
Financiranje nakupa knjižničnega gradiva zagotavlja Ministrstvo za kulturo in občine MOL kot 
ustanoviteljica knjižnice in primestne občine Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri 
Ljubljani, Horjul, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Vodice. Predvideno financiranje za leto 2012 je 
sledeče: 

Celotna vrednost novega knjižničnega gradiva v letu 2012: 1.386.837,00 € 

Pričakovani delež MOL: 843.195,00 € 

Pričakovani delež MK: 407.995,00 € 

Pričakovani lastni delež in sredstva občin 135.647,00 € 

4.2 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev  

 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
Služba za delo z uporabniki (SDU) deluje in skrbi za člane in obiskovalce MKL ter pokriva 
široko področje delovanja knjižnice, od priprave in uskladitve pravil za poslovanje knjižnic, 
priprave in dopolnitve internih pravilnikov poslovanja, do zagotavljanja primerne odprtosti 
knjižnic glede na potrebe okolja in razpoložljivi kader. Delo z uporabniki zahteva pravočasno 
in ažurno informiranje ter primerno promoviranje dejavnosti, storitev in prireditev MKL. SDU 
skrbi za informiranje na klasičen, fizičen način v knjižnicah in za spletno obveščanje, pri 
čemer daje poseben poudarek razvoju in stalnemu posodabljanju spletne strani ter 
prisotnosti MKL na družabnih spletnih omrežjih. Velik delež pokriva SDU tudi z izvajanjem ali 
sodelovanjem v številnih projektih spodbujanja branja in razvoja bralne kulture: Ciciuhec, 
Poletavci, Mesto bere in Knjige za vsakogar. K SDU spadajo različni oddelki in servisi, ki 
samostojno delujejo znotraj MKL: Oddelek za knjižnične dejavnosti in prireditve, Center 
vseživljenjskega učenja, medknjižnična izposoja, Pionirska – center za mladinsko književnost 
in knjižničarstvo, Potujoča knjižnica in Slovanska knjižnica – center za domoznanstvo in 
specialne humanistične zbirke. Poleg tega v SDU pripravljamo in oblikujemo vse vrste 
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tiskovin in promocijskih materialov namenjenih članom, obiskovalcem, zaposlenim in 
poslovnim partnerjem. 
 
V letu 2012 bo SDU z vsemi omenjenimi službami, servisi, oddelki ter območnimi enotami, 
krajevnimi knjižnicami in službami MKL sodelovala in skrbela za kvalitetne knjižnične storitve, 
kulturni program, vseživljenjsko izobraževanje, tiskano in elektronsko promocijo ter 
promocijske izdelke MKL. Z uvajanjem novih knjižničnih storitev za člane, s širitvijo 
izobraževalnih dejavnosti (Center za vseživljenjsko izobraževanje), razvojem obstoječih in 
novih bralnih projektov bomo skrbeli za obstoječe in bodoče člane MKL. Tudi v prihodnjem 
letu bomo zagotavljali promocijo celotne mreže MKL na sejmih, festivalih, ulicah Ljubljane in 
širše po Sloveniji ter s pomočjo različnih promocijskih sredstev opozarjali na pomembnost 
branja in razvoja bralne kulture.  
 
Strateške usmeritve 
- Zagotavljanje primerne odprtosti knjižnic glede na njeno lokacijo, velikost in lokalnih 

potreb. 
- Nadgradnja in promocija obstoječih storitev za uporabnike. 
- Razvoj in promocija MKL kot trajnostno informacijsko, kulturno, izobraževalno in 

družabno središče. 
- Vzpostavljanje novih storitev z namenom boljšega, dostopnejšega in modernejšega 

zagotavljanja knjižničnih storitev.  
- Vzpostavljanje novih storitev na spletu kot možnosti obiskovanja virtualne knjižnice in 

opravljanja knjižničnih storitev preko spleta. 
- Ugotavljanje potreb in želja preko anket za člane in obiskovalce MKL. 
- Iskanje možnosti za zagotavljanje ustreznih storitev, prireditev in izobraževanj za ranljive 

skupine (priseljenci, tujci, nezaposleni, invalidi, bolniki). 
- Oblikovanje in posredovanje raznolike kulturne in izobraževalne ponudbe za vse 

starostne skupine. 
- Oblikovanje ponudbe relevantne za prebivalce mesta Ljubljana s poudarkom na razvoju 

in spodbujanju bralne kulture. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2012 
- Uvedba enotnega Pravilnika o obratovalnem času enot MKL in s tem ugodnejši odpiralni 

čas za uporabnike. 
- Uvedba mestne pametne kartice Urbana kot članske izkaznice MKL in kot plačilnega 

sredstva za uporabniške storitve MKL. 
- Izvedba storitve dostava gradiva na dom ali v službo proti plačilu. 
- Uvedba možnosti vračanja gradiva v drugi knjižnici MKL. 
- Vračanje gradiva v času zaprtosti knjižnic – vsebinski koncept. 
- Nova spletna stran s poudarkom na interaktivnem sodelovanju uporabnikov in spletne 

podstrani za starostne skupine. 
- Prisotnost MKL na vseh aktualnih socialnih in promocijskih spletnih omrežjih. 
- Moj profil – uporabnikov profil na domači strani – vsebinski koncept. 
- Plačilo knjižničnih storitev preko spleta – vsebinski koncept. 
- Tematski sklopi (trimesečni) prireditev in izobraževanj, z namenom uskladitve ponudbe 

za vse uporabnike v mreži MKL ter opozarjanje na širše družbene teme. 
- Nove ponudbe na področju izobraževanja uporabnikov, zaposlenih in širše strokovne 

javnosti.  
- Oblikovanje brošur, zloženk in plakatov za različne priložnosti.  
- Oblikovanje promocijskih materialov za uporabnike, zaposlene in poslovne partnerje. 
- Priprava promocijskih materialov za prodajo – promocija branja in MKL. 
- Mesečno obveščanje o prireditvah, izobraževanjih in projektih s tiskanim in elektronskim 

Mesečnikom prireditev. 
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- Izvedba projektov spodbujanja branja: Ciciuhec – družinsko branje z malčki in otroki, 
Poletavci – poletni bralci za otroke in mladostnike in Mesto bere – spodbujanje 
kvalitetnega branja med odraslimi. 

- Sodelovanje pri projektu Knjiga za vsakogar, prodaja knjig in promocija branja. 
- Sodelovanje na sejmih, festivalih drugih kulturno-izobraževalnih prireditvah v Ljubljani in 

Sloveniji. 
- Intenzivno sodelovanje z ljubljanskimi kulturnimi zavodi, društvi in institucijami. 
- Služba za delo z uporabniki – elaborat. 
- Vsebinski program in izvedba programa za Trubarjevo hišo literature v Ljubljani. 
 
Pričakovani učinki 
- Povečanje števila članov knjižnice. 
- Povečanje števila oblikovalcev kulturnih in izobraževalnih prireditev. 
- Povečan obisk spletne strani in uporabe spletnih storitev MKL. 
- Večja prepoznavnost MKL kot največje splošne knjižnice in kot uporabnikom prijazne 

 knjižnice z mnogimi ugodnimi storitvami. 
- Intenzivnejše sodelovanje z zunanjimi izvajalci in kulturnimi ustanovami. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Število novo vpisanih članov in aktivnosti obstoječih članov. 
- Obisk knjižnic in izposoja gradiva. 
- Obisk spletne strani in uporaba spletnih storitev MKL. 
- Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj. 
- Objave v medijih in odzivi strokovne javnosti. 
- Širjenje splošne kulture, razgledanosti in pomena vseživljenjskega učenja. 
- Povečanje bralnih navad med otroki, mladimi in odraslimi. 
 

4.2.1 Članstvo 

V letu 2012 pričakujemo podobno število aktivnih članov kot leta 2011, to je okrog 85.000, 
kar pomeni predvideno 1% rast. Na ravni prebivalstva MOL in občin, kjer deluje MKL, to 
pomeni 25,6% včlanjenega prebivalstva (v letu 2010 je bilo članstvo 25,3%). Predvidevanje 
je narejeno na podlagi analize notranjega in zunanjega okolja knjižnice ter gibanja podatkov 
v preteklih letih; pri analizi smo se omejili predvsem na gibanje članstva v zadnjih dveh letih 
ter upoštevali objektivne okoliščine:  
- število prebivalstva v MOL in primestnih občinah narašča, 
- selitveni prirast prebivalcev med občinami je vsako leto višji, 
- demografski podatki kažejo na možnost manjšega prirasta osnovnošolcev in 

srednješolcev med člani knjižnice zaradi manjšega naravnega prirasta prebivalstva. 
Pri projekciji upoštevamo načrtovane dejavnosti, ki vplivajo na uporabo knjižnice. 
 

4.2.2 Obisk 

Število obiskovalcev knjižnice, ki ga lahko beležimo, je vsako leto nekoliko večje. V letu 2012 
lahko pričakujemo, da bo knjižnico obiskalo okrog 1.635.000 obiskovalcev (fizični obisk), kar 
pomeni glede na primerjalno analizo preteklega obdobja 1,7% rast. Predvidevanje smo 
naredili glede na primerjavo podatkov prejšnjih let ter na temelju delnih rezultatov za leto 
2011. Skupaj s fizičnim obiskom se veča tudi obisk virtualne knjižnice in njenih storitev 
(dostop na daljavo do elektronskih virov, opravljanje storitev prek servisa Moja knjižnica, 
pridobivanje informacij o knjižnici in njenem delovanju, e-izobraževanje, projektiL). Od leta 
2010 dosega virtualni obisk okrog 40% fizičnega obiska zaradi izposoje na dom. V letu 2012 
predvidevamo rast tudi na tem področju: virtualni obisk lahko doseže 46% fizičnega obiska 
zaradi izposoje. 
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Podatke pridobivamo po metodologiji, ki jo glede na standarde predvideva Center za razvoj 
knjižnic. 
 

4.2.3 Izposoja gradiva 

Trend števila izposoje gradiva je bil zadnji dve leti sicer v porastu; glede na analizo stanja in 
delne podatke za leto 2011 lahko v letu 2012 pričakujemo podobno izposojo. Predvidevamo, 
da si bodo naši uporabniki izposodili okrog 4.800.000 enot gradiva, kar pomeni 1,8% rast 
glede na preteklo obdobje, predvsem zaradi razširjene ponudbe raznovrstnih gradiv za 
različne potrebe in okuse ter razširjene izposoje nosilcev kot so bralniki e-knjig. Ob 
načrtovanju izposoje gradiva velja upoštevati dejstvo, da uvajamo uporabniku prijazne in tudi 
tržno zanimive storitve. 
 

4.2.4 Posredovanje informacij 

MKL pri opravljanju svojega osnovnega poslanstva in dela, ki je v knjižnicah najbolj pogosto 
in najobsežnejše, do sedaj ni uporabljala nobene metodologije za ugotavljanje dejanskega 
števila podanih informacij. Gre za informacije uporabnikom o gradivu in iz gradiva. 
Informacije zaposleni v MKL posredujejo osebno v knjižnici, preko telefona in elektronske 
pošte. V letu 2011 smo pripravili dokument Model beleženja posredovanih informacij v MKL, 
ki služi kot izhodišče za pripravo računalniške aplikacije za beleženje informacij. Aplikacijo 
bomo testirali v izbranih knjižnicah spomladi 2012, jeseni pa bo uporabljena v celi mreži 
knjižnic MKL. Vrednotenje posredovanih informacij bomo opravili preko anketnega 
vprašalnika za uporabnike. 
 
4.2.5 Prireditve 
Prireditve za odrasle 
Prireditvena dejavnost Mestne Knjižnice Ljubljana je namenjena spodbujanju bralne kulture 
in tudi širjenju drugih kulturnih vsebin. Poleg ustaljene prireditvene ponudbe bomo v letu 
2012, v želji po vsebinsko celovitejšem pristopu prireditveno ponudbo predstavili v štirih 
trimesečnih vsebinskih sklopih (finance, šport, turizem, zdravje), ki bodo usmerjali pozornost 
uporabnikov in širšo javnost na izbrano tematiko in povezali ter poenotili ponudbo enot MKL. 
Cilji prireditvenih tematskih sklopov so predvsem:  
- aktiviranje knjižnega gradiva,  
- povezovanje dejavnosti (izobraževanj in prireditev MKL),  
- širjenje sodelovanja s sorodnimi kulturnimi ustanovami,  
- usmerjanje pozornosti na aktualno tematiko,  
- lažje načrtovanje večjih skupnih projektov ter  
- večje vključevanje uporabnikov v dejavnosti MKL (kot izvajalcev in udeležencev). 
 
S prireditvami želimo aktivneje vključiti naše uporabnike in prebivalce mesta Ljubljane v naše 
dejavnosti ter jim omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa ter celovit dostop do 
kulturnih dogodkov in vsebin, ki jih pojmujemo kot del sodobne urbane kulture. Na področju 
razstavne dejavnosti in tudi na širokem spektru drugih kulturnih vsebin kot so koncerti, 
predavanja itd. želimo postati eden izmed pomembnejših dejavnikov ponudbe tovrstnih 
kulturnih in izobraževalnih vsebin v Ljubljani. S prireditvami s področja literature (predstavitve 
knjig, literarna srečanja, itd) kot naše osnovne dejavnosti, skupaj z vsebinami Trubarjeve 
hiše literature pa želimo spodbujati bralno kulturo, omogočiti dostop do informacij, olajšati 
samostojno uporabo knjižničnega gradiva ter krepiti ustvarjalnost naših uporabnikov. 
 
 

Dogodek Število prireditev 
Literarni dogodki 180 
Razstave 227 
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Strokovna in poljudna predavanja 153 
Potopisna predavanja 123 
Glasbene prireditve 12 
Filmske in video projekcije 45 
Gledališke predstave 8 
Delavnice 60 
Natečaji in tekmovanja 25 
SKUPAJ 833 

 
 
Število predvidenih kulturnih prireditev za odrasle po enotah knjižnice: 
 

Dogodek Enota knjižnice Število prireditev 
Literarni dogodki 
 

Knjižnica Bežigrad 16 
Knjižnica Jožeta Mazovca 15 
Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Fužine 10 
Knjižnica Zalog 10 
Knjižnica Zadvor 2 
Knjižnica Otona Župančiča 55 
Knjižnica Prežihov Voranc 14 
Knjižnica Ig 9 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Frana Levstika 8 
Knjižnica Škofljica  9 
Knjižnica Grba 10 
Knjižnica Brezovica 8 
Knjižnica Šiška 6 
Slovanska knjižnica 5 

SKUPAJ 180 
Razstave Knjižnica Bežigrad 18 

Knjižnica Savsko naselje 3 
Knjižnica Črnuče 3 
Knjižnica Glinškova ploščad 5 
Knjižnica dr. France Škerl 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 12 
Knjižnica Polje 8 
Knjižnica Fužine 12 
Knjižnica Zalog 7 
Knjižnica Jarše 6 
Knjižnica Zadvor 6 
Knjižnica Otona Župančiča 25 
Knjižnica Poljane 5 
Knjižnica Kolodvor 8 
Knjižnica Prežihov Voranc 12 
Knjižnica Ig 10 
Knjižnica Dobrova 4 
Knjižnica Frana Levstika 8 
Knjižnica Škofljica 13 
Knjižnica Podpeč 2 
Knjižnica Brezovica 3 
Knjižnica Šiška 20 
Slovanska knjižnica 9 
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Borza znanja 24 
Potujoča knjižnica 2 

SKUPAJ 227 
Strokovna in poljudna 
predavanja 

Knjižnica Bežigrad 12 
Knjižnica Jožeta Mazovca 8 
Knjižnica Fužine 20 
Knjižnica Zalog 2 
Knjižnica Jarše 3 
Knjižnica Zadvor 2 
Knjižnica Otona Župančiča 35 
Knjižnica Prežihov Voranc 5 
Knjižnica Rudnik 7 
Knjižnica Ig 2 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Frana Levstika 2 
Knjižnica Škofljica 4 
Knjižnica Grba 4 
Knjižnica Podpeč 3 
Knjižnica Horjul 2 
Knjižnica Šiška 15 
Knjižnica Šentvid 2 
Slovanska knjižnica 13 
Potujoča knjižnica 10 

SKUPAJ 153 
Potopisna predavanja Knjižnica Bežigrad 9 

Knjižnica dr. France Škerl 17 
Knjižnica Črnuče 1 
Knjižnica Jožeta Mazovca 8 
Knjižnica Fužine 10 
Knjižnica Zalog 3 
Knjižnica Jarše 2 
Knjižnica Zadvor 2 
Knjižnica Otona Župančiča 5 
Knjižnica Poljane 6 
Knjižnica Prežihov Voranc 8 
Knjižnica Rudnik 9 
Knjižnica Ig 4 
Knjižnica Dobrova 1 
Knjižnica Velike Lašče 2 
Knjižnica Škofljica 2 
Knjižnica Horjul 4 
Knjižnica Brezovica 2 
Knjižnica Šiška 10 
Knjižnica Šentvid 6 
Knjižnica Gameljne 6 
Knjižnica Vodice 6 

SKUPAJ 123 
Glasbene prireditve Knjižnica Bežigrad 1 

Knjižnica Otona Župančiča 6 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Šiška 3 

SKUPAJ 12 
Filmske in video projekcije Knjižnica Bežigrad 5 
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Knjižnica Fužine 1 
Knjižnica Jarše 10 
Knjižnica Otona Župančiča 4 
Knjižnica Šiška 10 
Slovanska knjižnica 7 
Potujoča knjižnica 8 

SKUPAJ 45 
Gledališke predstave Knjižnica Jožeta Mazovca 2 

Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Zalog 1 
Knjižnica Zadvor 1 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Šiška 1 

SKUPAJ 8 
Delavnice Knjižnica Jožeta Mazovca 5 

Knjižnica Polje 2 
Knjižnica Fužine 5 
Knjižnica Zalog 1 
Knjižnica Zadvor 1 
Knjižnica Otona Župančiča 10 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Šiška 4 
Borza znanja 30 

SKUPAJ 60 
Natečaji in tekmovanja Knjižnica Otona Župančiča 1 

Središče za samostojno 
učenje 

24 

SKUPAJ 25 
 
 

Prireditve za otroke 

Mestna knjižnica Ljubljana posebno pozornost posveča razvoju bralne kulture pri otrocih, saj 
se zavedamo, da sta branje in približevanje knjigi v tem starostnem obdobju ključna pri 
otrokovem razvoju. Že naši najmlajši otroci so v enotah MKL deležni številnih dejavnosti, kot 
so pravljične in bralne ure, razstave, literarni dogodki, gledališke in lutkovne predstave ter 
ustvarjalne in izobraževalne delavnice, ki razvijajo otrokovo zanimanje za branje ter ga 
spodbujajo k ustvarjalnemu razmišljanju in kreativnosti. Prireditvene aktivnosti za otroke 
izvajajo tako zaposleni MKL kot tudi zunanji sodelavci.  
 
Število predvidenih kulturnih prireditev za otroke po vrstah prireditev:  
 

Dogodek Število prireditev 
Literarni dogodki 88 
Razstave 111 
Pravljične, bralne ure 786 
Predstave 49 
Ustvarjalne delavnice 128 
Uganke, kvizi 153 
SKUPAJ 1315 

 
 
Število predvidenih dogodkov, namenjenih otrokom po enotah knjižnice:  
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Dogodek Enota knjižnice Število prireditev 
Literarni dogodki 
(večeri, okrogle mize, klubi, 
predstavitve (novih) 
mladinskih knjig,L) 

Knjižnica Bežigrad 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Polje 2 
Knjižnica Fužine 3 
Knjižnica Zalog 3 
Knjižnica Otona Župančiča 65 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Frana Levstika 8 

SKUPAJ 88 
Razstave Knjižnica Jožeta Mazovca 6 

Knjižnica Polje 4 
Knjižnica Fužine 3 
Knjižnica Zalog 3 
Knjižnica Jarše 5 
Knjižnica Zadvor 3 
Knjižnica Otona Župančiča 60 
Knjižnica Prežihov Voranc 4 
Knjižnica Dobrova 4 
Knjižnica Šiška 10 
Knjižnica Šentvid 4 
Knjižnica Gameljne 4 
Potujoča knjižnica 1 

SKUPAJ 111 
Pravljične, bralne ure Knjižnica Bežigrad 31 

Knjižnica Črnuče 33 
Knjižnica dr. France Škerl 33 
Knjižnica Glinškova ploščad 31 
Knjižnica Savsko naselje 32 
Knjižnica Jožeta Mazovca 70 
Knjižnica Polje 32 
Knjižnica Fužine 50 
Knjižnica Zalog 60 
Knjižnica Jarše 40 
Knjižnica Zadvor 16 
Knjižnica Otona Župančiča 60 
Knjižnica Prežihov Voranc 39 
Knjižnica Rudnik 32 
Knjižnica Ig 16 
Knjižnica Brdo 8 
Knjižnica Dobrova 8 
Knjižnica Frana Levstika 8 
Knjižnica Škofljica 32 
Knjižnica Grba 8 
Knjižnica Podpeč 8 
Knjižnica Horjul 15 
Knjižnica Brezovica 8 
Knjižnica Šiška 36 
Knjižnica Šentvid 30 
Knjižnica Gameljne 30 
Potujoča knjižnica 20 

SKUPAJ 786 
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Predstave (lutkovne, 
gledališke, glasbene, ipd.) 

Knjižnica Bežigrad 5 
Knjižnica dr. France Škerl 1 
Knjižnica Glinškova ploščad 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Polje 2 
Knjižnica Fužine 3 
Knjižnica Zalog 2 
Knjižnica Jarše 2 
Knjižnica Zadvor 1 
Knjižnica Otona Župančiča 10 
Knjižnica Prežihov Voranc 4 
Knjižnica Ig 2 
Knjižnica Dobrova 1 
Knjižnica Škofljica 2 
Knjižnica Grba 2 
Knjižnica Horjul 1 
Knjižnica Šiška  2 
Knjižnica Šentvid 1 
Knjižnica Gameljne 1 
Knjižnica Vodice 2 

SKUPAJ 49 
Ustvarjalne delavnice Knjižnica Bežigrad 16 

Knjižnica dr. France Škerl 1 
Knjižnica Glinškova ploščad 1 
Knjižnica Jožeta Mazovca 5 
Knjižnica Polje 2 
Knjižnica Fužine 3 
Knjižnica Zalog 5 
Knjižnica Jarše 5 
Knjižnica Zadvor 4 
Knjižnica Otona Župančiča 35 
Knjižnica Prežihov Voranc 4 
Knjižnica Rudnik 6 
Knjižnica Ig 6 
Knjižnica Brdo 1 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Frana Levstika 1 
Knjižnica Grba 4 
Knjižnica Podpeč 4 
Knjižnica Horjul 4 
Knjižnica Brezovica 3 
Knjižnica Šiška 10 
Knjižnica Šentvid 3 
Knjižnica Gameljne 3 

SKUPAJ 128 
Uganke, kvizi Knjižnica Bežigrad 17 

Knjižnica Črnuče 6 
Knjižnica dr. France Škerl 6 
Knjižnica Glinškova ploščad 6 
Knjižnica Savsko naselje 6 
Knjižnica Jožeta Mazovca 10 
Knjižnica Polje 6 
Knjižnica Fužine 10 
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Knjižnica Zalog 4 
Knjižnica Jarše 6 
Knjižnica Zadvor 2 
Knjižnica Otona Župančiča 15 
Knjižnica Prežihov Voranc 10 
Knjižnica Brdo 9 
Knjižnica Dobrova 1 
Knjižnica Škofljica 10 
Knjižnica Podpeč 5 
Knjižnica Brezovica 4 
Knjižnica Šiška 11 
Knjižnica Gameljne 9 

SKUPAJ 153 
 
 
 

4.3 Dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana 

 
Mestna knjižnica bo v letu 2012 poskrbela za številne dejavnosti za različne ciljne skupine. 
Ker je vsaka knjižnica v svojem dolgoletnem obstoju razvila določene dejavnosti, se v MKL 
trudimo ohranjati tradicijo teh knjižnic in jih izpostavljamo posebej. 
 
Kot enotna knjižnica pa imamo veliko podobnih dejavnosti ter vedno več skupnih projektov, 
ki omogočajo vsem obiskovalcem enako kvalitetno in raznoliko ponudbo: 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Z željo po boljši in usklajeni ponudbi vseh prireditev in izobraževanj v MKL v letu 2012 

uvajamo tematske trimesečne cikluse. Dejavnosti, ki se bodo odvijale v vseh knjižnicah 
bodo na teme financ, športa, turizma (alternativni in eko) ter zdravja. 

- Bralni projekt Mesto bere za spodbujanje branja med odraslimi s priloženim seznamom in 
bogatimi nagradami za sodelujoče ter zaključno prireditvijo v mestu. 

- Stalne knjižne razstave na oddelkih z leposlovjem ter na oddelkih s strokovnim gradivom, 
ki opozarjajo na aktualne dogodke, svetovne dneve, obletnice ipd. 

- Redne knjižne razstave nominiranih in nagrajenih del za slovenske literarne nagrade. 
(Kresnik, Rožančeva nagrada, Dnevnikova fabula, Veronika idr.). 

- Literarni večeri s predstavitvami avtorjev in knjig. 
- Potokrog, potopisna predavanja MKL. 
- Strokovna in poljudna predavanja. 
- Likovne razstave slikarjev in ilustratorjev. 
- Fotografske razstave. 
- Informacijsko opismenjevanje. 
- Tečaji in delavnice tujih jezikov in znakovnega jezika. 
- Točke vseživljenjskega učenja za učenje z mentorjem ali samostojno. 
- Antikvarna prodaja odpisanega ali podarjenega gradiva. 
- Podarjanje izločenega in odpisanega gradiva ob priložnostnih dnevih. 
- Priporočilni seznami leposlovja, z izpostavljenimi kvalitetnimi knjižnimi novostmi. 
- Skriti zakladi, pripravljeno gradivo za branje na dopustu. 
- Priporočilni seznami s področja strokovne literature. 
- Strokovna vodenja po knjižnicah za različne skupine odraslih obiskovalcev (študentje 

bibliotekarstva, tuji študentje na izmenjavi, skupine iz Zavoda za zaposlovanje, 
mednarodni obiski, dijaki, upokojenci L) 

- Skupne prireditve ob pomembnih dogodkih v letu 2012: kulturni dan (8. februar), svetovni 
dan poezije (21. marec), mednarodni dan knjig za otroke (2. april), svetovni dan knjige 
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(23. april), dan slovenskih splošnih knjižnic (20. november), ta veseli dan kulture (3. 
december) in drugi. 

- Poudarek na letu 2012: evropsko leto aktivnega staranja, mednarodno leto zadrug in 
Olimpijske igre. 

- Sodelovanje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Bibliopedagoško delo, vodenje skupin VVZ, OŠ in SŠ ter zavodov (Zavod za gluhe in 

naglušne, Zavod Janez Levec, Produkcijska šola Jarše idr.), predstavitev knjižnic 
otrokom in mladostnikom v fizični in e- obliki. 

- Ciciuhec – beremo z malčki in otroki, projekt spodbujanja družinskega branja s 
predšolskimi otroki v sodelovanju z ljubljanskimi vrtci. 

- Poletavci – poletni bralci, projekt spodbujanja bralnih navad pri otrocih med poletnimi 
počitnicami z nagradami in zaključno prireditvijo v mestu. 

- Pravljične ure v slovenskem jeziku. 
- Pravljične ure v tujih jezikih (angleškem, italijanskem, španskem). 
- Pravljične urice s kužki. 
- Stalne knjižne razstave na oddelkih za otroke in mladostnike, ki opozarjajo na obletnice, 

praznike, letne čase in druge teme. 
- Lutkovne in druge gledališke predstave. 
- Ustvarjalne in poučne delavnice med letom in šolskimi počitnicami. 
- Računalniški tečaji. 
- Izvajanje nacionalnih projektov: Mega kviz, Moja naj knjiga, Rastem s knjigo za 

sedmošolce in Rastem s knjigo za dijake prvih letnikov srednjih šol in zavodov. 
- Sodelovanje na Luninem festivalu v parku Tivoli. 
- Knjižnice v mreži MKL so vključene v Unicefov projekt Varnih točk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

Izpostavljamo tiste dejavnosti, ki se bodo odvijale v posameznih knjižnicah in so še posebej 
zanimive. 
 
 
Knjižnica Bežigrad 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Literarni pogovori: »Knjižna doživetja«. V sodelovanju z zunanjo sodelavko in članico 

knjižnice, univ. dipl. psih. Tanjo Grunfeld načrtujemo pogovore o prebranih leposlovnih 
knjigah. Načrtujemo 8 srečanj. Pripravili bomo tudi zgibanko priporočenih branj s Knjižnih 
doživetij.  

- Predstavitev novih mladinskih knjig – predstavitev novitet za starše, dedke in babice v 
osrednji Knjižnici Bežigrad poteka štirikrat letno od oktobra do maja.  

- Knjižne in likovne razstave:  
o V razstavnem prostoru pripravimo letno 4 večje razstave. V letu 2012 načrtujemo: 

Literarne nagrade 2011, Izvirna slovenska slikanica z nagrado Kristine Brenkove, 
domoznanska razstava (Društva delovnih invalidov Ljubljana Bežigrad).  
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o Razstave na stopnišču knjižnice: stopniščni razstavni prostor je namenjen razstavam 
fotografij, slik in drugih vizualnih podob. V prihajajočem letu načrtujemo razstave 
fotografij iz Muzeja novejše zgodovine in lastne razstave. 

o Razstave v pritličju knjižnice: razstavni prostor je manjšega obsega, v prihajajočem 
letu načrtujemo nekaj stalnih razstav – Jubilejne knjižne nagrade, predstavitev 
literarnih nagrad posameznih držav, predstavitev literature po tematskih sklopih.  

o Razstave po enotah Knjižnice Bežigrad so razstave, ki krožijo med knjižnicami. 
Nekatere bodo povezane s tematskimi meseci v MKL. 

- V dvorani Knjižnice Bežigrad načrtujemo video projekcije kultnih filmov oz. filmov, ki so 
zmagovali na svetovnih filmskih festivalih in filmsko glasbene večere, kjer bomo 
predvajali posnetke odmevnih koncertov svetovnih glasbenikov (iz lastnih DVD-jev, če 
pridobimo dovoljenje in z najavo predvajanja agenciji). 

- V prihajajočem letu bomo organizirali sklop strokovnih predavanj z delavnicami, ki jih bo 
vodila Katjuša Jakšič, specialistka družinske in zakonske terapije. Delavnice bodo 
potekale mesečno, in sicer od januarja do maja 2012. Tema delavnic bo vezana na 
medsebojne odnose, samopodobo in potrebo po čustvenem izražanju. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Načrtujemo tri večje razstave: »Čebelica«, Izvirna slovenska slikanica, Marlenka Stupica 

v preddverju knjižnice in v Knjižnici Glinškova ploščad dve razstavi ilustracij slovenskih 
ilustratorjev.  

- Gledališke oziroma lutkovne predstave načrtujemo za zaključek pravljičnih ur (april/maj), 
za praznični mesec december (dedek mraz) in ob zaključku predšolske bralne značke s 
podelitvijo priznanj (maj). 

- Med šolskimi počitnicami (zimske, poletne, jesenske, decembrske) bodo potekale 
ustvarjalne delavnice, enodnevne pa ob različnih priložnostih (pust, teden otroka, 
praznični december). 

- Literarni kviz Miškova uganka je nagradna uganka za mlade reševalce, ki se pripravlja 
vsak drugi mesec. 

- Mala uganka je mesečna likovna nagradna uganka za najmlajše bralce, ki še ne znajo 
pisati. 

- Za osnovne šole in vrtce iz področja Bežigrada pripravljamo priporočilne sezname za 
bralno značko, ekološko bralno značko, bralne iskrice in predšolsko bralno značko. 

- Kolekcije knjig bomo pripravljali za vrtce in šole po njihovih željah in izbranih temah. 
- Predstavitev Igroteke, zbirke igrač za dijake in dijakinje SVŠGL in druge obiskovalce. 
 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Projekt šahiranja v knjižnici pod strokovnim vodstvom Nika Praznika je prerasel v stalno 

dejavnost; tako bomo še naprej omogočali preživljanje prostega časa in druženje ob 
namiznih igrah.  

- S sodelovanjem v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja bomo tudi v bodoče nudili 
informacije širšemu krogu uporabnikov preko spleta. 

- Tečaj angleščine, za katerega zanimanje še vedno raste, bo preko TVŽU organiziran v 
Knjižnici Fužine. 

- V info točki Borza dela, ki smo jo vzpostavili v 2011, bomo izvajali delavnice na temo 
iskanja zaposlitve s sodelavko Lili Pahor ter individualno svetovanje pri iskanju po e-virih 
s pomočjo sodelavk iz Knjižnice Fužine 

- Načrtovana vzpostavitev računalniške učilnice v Knjižnici Fužine bo omogočila izvedbo 
izobraževanj s področja računalništva ter spletno učenje in služila hkrati kot kotiček za 
miren študij. 
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- Ustvarjalne delavnice bomo izvajali v vseh enotah, posebej zanimive bodo tiste, ki 
knjižnico povezujejo z lokalnim okoljem in imajo domoznanski značaj, kot npr. 
izdelovanje butaric v Knjižnici Zalog. 

- V novi Knjižnici Zadvor želimo še posebej zaživeti s sokrajani, k temu bo pripomogel 
projekt predstavitve lokalnih društev v knjižnici, pa tudi možnost, da posamezni krajani 
aktivno sooblikujejo prireditve z izbranimi temami. Starejšim uporabnikom želimo v 
manjših skupinah predstaviti čar interneta. Pri potopisnih predavanjih želimo poudariti 
družinske izlete in preživljanje prostega časa v bližnji okolici. V poletnem času bomo 
bralcem omogočili branje čitalniškega gradiva na prostem – »knjižnico pred knjižnico«.  

- Bogatilo nas bo sodelovanje z lokalnim okoljem, bodisi kot gostitelji (VDC Tončke 
Hočevar: stalna prodajna razstava v KJM, srečanja društva »Naravni začetki«, učna 
pomoč projekta Skala in svetovalnica za mladostnike CONA ter Fužinski filmski festival v 
Knjižnici Fužine, predstavitev društev iz Zadružnih domov v knjižnicah v Polju, Zalogu in 
Zadvoru), kot sodelavci pri izvedbi (Kreativna šola, Zavod EnKnap in KJM, Kinodvor in 
Knjižnica Jarše, Evropski dan sosedov Fužinska fešta in Decembrski bazar – Knjižnica 
Fužine, KJM in ČS Moste) ali kot zunanji izvajalci (bralna srečanja v Domu starejših 
Fužine in sodelavka Majda Kastelic). 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Sobotnice, ustvarjalne delavnice Kreativne šole, ki so bile v KJM dobro obiskane, bomo 

po ponudbi izvajalca radi gostili še naprej. Posebej se veselimo sodelovanja z 
najmlajšimi ob počitniških delavnicah ter razstavah izdelkov, ki jih – pogosto na tematiko 
knjig in knjižnice – ustvarijo sami. 

- V Jaršah bomo svet filma ob sodelovanju vzgojiteljic bližnjega vrtca predstavljali 
predšolskim skupinam otrok. 

- Knjižnica Polje bo začela z novo dejavnostjo za mladostnike, pogovori v nemškem jeziku 
o prebranih knjigah za nemško bralno značko, ki jih bo izvajala sodelavka Helena Bučar.  

- Še naprej se bomo posebej posvečali obiskovalcem s posebnimi potrebami iz Zavoda 
Janeza Levca, ki nas pogosto obiščejo. Sodelovali bomo s Produkcijsko šolo Jarše, ki s 
poslanstvom pomoči mladostnikom, da dokončajo šolanje, vidi v povezavi z nami dobro 
priložnost za pomoč pri tem. 

- V knjižnici Fužine bomo nadaljevali s sodelovanjem pri projektu »Skala«, ki v naših 
prostorih izvaja učno pomoč šolski mladini. 

- V enoti Jarše se bodo tudi v prihodnje posvečali filmski vzgoji mladih v Filmski šoli, tokrat 
v sodelovanju s Kinodvorom. 

- V Knjižnici Zadvor bomo prvič izvedli šahovsko delavnico. 
 
 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Zdravstveni kotiček, je nova pridobitev knjižnice, kjer lahko uporabniki dobijo informacije 

o gradivu s področja medicine in različnih bolezni kot tudi o društvih, zavodih ipd. 
- Pripravili bomo knjižno razstavo nominiranih del za nagrado Kresnik, Rožančevo 

nagrado in Veronikino nagrado. Pripravili bomo knjižno razstavo dobitnikov Rožančeve 
nagrade od leta 1993, ko so jo začeli podeljevati, do danes.  

- Načrtujemo pripravo razstave Nobelovih nagrajencev za literaturo zadnjih desetih let.  
- V mesecu oktobru bomo v počastitev Evropskega leta aktivnega staranja in 

medgeneracijske solidarnosti v sodelovanju z nevladnimi organizacijami pripravili 
obširnejšo razstavo gradiva in člankov s spremljajočo zloženko. 

- Nadaljevali bomo s pripravo šestih (6) priporočilnih seznamov leposlovja, v katerih 
izpostavimo kvalitetne knjižne novosti, opremljene s kratkimi anotacijami.  

- Pripravili bomo obširnejši seznam gradiva Priporočeno branje za poletje. Priporočili bomo 
leposlovje iz neskončne zakladnice slovenske in prevedene svetovne literature ter 
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Praznični priporočilni seznam, ki bo vključeval knjižno in neknjižno gradivo, rdeča nit 
seznama bo decembrsko praznično vzdušje.  

- V sodelovanju z Dejanom Kobanom načrtujemo predstavitve pesniških knjižic iz zbirke 
Mala ignorirana knjiga. Nadaljevali bomo z mesečnimi pesniškimi večeri »Brez imena«, z 
mladimi, še neuveljavljenimi ustvarjalci. (branja poezije in pogovor o poeziji). Načrtujemo 
izvedbo desetih (10) pesniških večerov.  

- Pripravili bomo literarne večere v sodelovanju s Študentsko založbo – predstavitev 
knjižnih novosti zbirke Beletrina. Načrtujemo pet (5) predstavitev knjižnih novosti.  

- Pogovorni večeri ''V KOŽi besede'' se bodo nadaljevali tudi v letu 2012. To so izjemno 
zanimivi in izjemno dobro obiskani večeri z znanimi osebami z različnih področij 
delovanja. 

- Na novo se bo začel cikel pogovorov z novim voditeljem, znanim slovenskim novinarjem 
Jankom Lorencijem, ki bo predstavljal tudi zanimive sostanovalce – sosede Knjižnice 
Otona Župančiča.  

- Pogovori »Berem, torej mislim« so že ustaljena in večletna praksa. Gre za pogovore na 
temo, ki jo udeleženci izberejo vnaprej in kjer udeleženci s pomočjo knjig odgovarjajo na 
različna življenjska vprašanja, si razjasnjujejo etične dileme, rešujejo stiske in težave ali 
si ogledajo, s kakšnih zornih kotov je določena tema obdelana v knjigah. S čajem in 
piškoti skušamo dodatno ustvariti prijetno, domače vzdušje za pogovor, ki teče 
mnogokrat o perečih, morečih, »tabu« temah. Pogovori so namenjeni mladini in odraslim. 

- Po izboru bibliotekarja bo v tiskani obliki predstavljena pesem tedna (meseca). Plakat z 
natisnjeno pesmijo (verzom, aforizmom, citatom) bomo nalepili na osrednji steber na 
evidenci izposoje, za kratkočasje uporabnikom, ki čakajo v vrsti na evidenci izposoje in 
za promoviranje poezije. 

- V Knjižnici Poljane bomo nadaljevali z dopolnjevanjem specialne zbirke Samostojni 
popotnik ter nadaljevali z razstavami v sodelovanju s Tehniškim muzejem in člani 
knjižnice. 

- Knjižnica Kolodvor bo sicer kot e-točka nadaljevala tudi z izposojo gradiva in organizirala 
likovne in fotografska razstave ter ponovno oživila projekt Potujmo skupaj, način 
podarjanja izločenega gradiva, ki jo mimoidočim na voljo tudi takrat, ko je knjižnica 
zaprta. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Župančičev gaj: projekt bibliopedagoške vzgoje za skupine. Vsebuje programe: Pesnik in 

Ljubljančan Oton Župančič za otroke, Pesnik in knjižničar Dane Zajc za otroke, 
Knjižničarka in pesnica Saša Vegri za otroke ter Zbirka otroških pesmi tujih narodov 
otrok, ki živijo v Ljubljani, Kristina Brenkova, urednica in pisateljica, pisateljica Ela Peroci. 
Projekt bo mogoče izvesti tudi brez večjih posegov v obstoječi prostor. 

- Načrtujemo nov fizični dostop do OPAC-a za otroke, nižji kot je sedanji, ki je za odrasle. 
Vsebinsko ga bomo dopolnili, med drugim naložili "Zlate hruške«.  

- Nadaljevali bomo z delavnicami za učenje angleškega jezika, matematike in likovne 
vzgoje. 

 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Knjižni klub s pisateljico Sonjo Pirman v knjižnicah Grba, Škofljica in Brezovica.  
- Bralna srečanja Očarljivo skupinsko branje. 
- Sodelovanje v projektu TVŽU in organiziranje različnih delavnic (kaligrafija) ter jezikovnih 

tečajev. 
- V sodelovanju z različnimi predavatelji bomo še naprej organizirali poljudna in strokovna 

predavanja s področja osebnostne rasti, samopodobe, vzgoje otrok, zdravstvene 
preventive in potopisna predavanja.  
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- Projekt Knjižnica – moj azil se bo nadaljeval tudi v letu 2012, predvsem v okviru 
predavanj in literarnih dogodkov. 

- Pesemtry je projekt, ki s prireditvami opozarja na svetovni dan poezije ter na slovensko 
in tujo poezijo.  

- Knjižnica Horjul bo še naprej pripravlja Bralne urice v Domu za starejše občane in z lepo 
besedo marsikateremu ljubitelju branja krajšala dan.  

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Pravljične ure Palček Sanjalček – izvajamo jih v vseh enotah KPV enkrat tedensko ali 

enkrat do dvakrat mesečno za najmlajše. 
- Knjižna uganka za otroke na oddelkih za otroke in mladostnike. 
- Nadaljevali bomo s projektom Dajmo jim vetra, ki vključuje knjižno razstavo, poletno 

ustvarjalno delavnico, natečaj in razglasitev rezultatov natečaja ob kulturnem prazniku. 
- Še naprej bomo izvajali tekmovanje za mlade bralce Robinzonijada v informacijski 

džungli, ki je zabaven preizkus iznajdljivosti pri iskanju informacij v knjižnici. Za zaključek 
s podelitvijo nagrad načrtujemo gledališko predstavo, namenjeno otrokom od 11. do 14. 
leta. 

- V knjižnici Frana Levstika bomo nadaljevali z literarnimi srečanji za mladostnike - Mega 
branje, s katerimi smo pričeli marca 2011. Mega branje druži mlade ljubitelje dobre in 
kvalitetne knjige ter odpira številne možnosti razmišljanja in pogovora.  

 
 
Knjižnica Šiška 
 
Dejavnosti za odrasle 
- V letu 2011 smo v Knjižnici Šiška začeli z izgradnjo zbirke gradiva na temo konji in 

konjeništvo, kar bomo skrbno razvijali tudi v prihodnjih letih. Izbiramo predvsem 
tujejezično gradivo in neknjižno gradivo s poučno in izobraževalno vsebino na različnih 
medijih o posebnostih pasem, o vzgoji in šolanju konj, o negi konj, o posameznih 
športnih disciplinah, o uporabi konj v fizio- in psihoterapevtske namene. S pomočjo 
zunanjih sodelavcev bomo organizirali cikel predavanj z različnih področij konjeništva. 

- Pripravili bomo projekt razširjenega izbora gradiva, povezanega s Kitajsko in gradiva, 
namenjenega vedno številčnejšim predstavnikom kitajske skupnosti v Ljubljani. V ta 
namen se bomo povezali s pristojnimi službami kitajskega veleposlaništva v Ljubljani. 

- Poleg dobro utečenih in obiskanih potopisnih predavanj bomo v okviru TVŽU organizirali 
različna predavanja in srečanja z ustvarjalci ter likovne in fotografske razstave. 

 
 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Kot knjižnica, ki se ponaša s posebno kinološko zbirko, bomo izobraževalne dejavnosti 

za mlade posvetili kinologiji; en krat mesečno bomo prirejali »Kinološke urice«, katerih 
namen je seznaniti otroke s kinološko kulturo: izbira primerne pasme, različni vedenjski 
vzorci v odnosu človek - otrok - pes, odgovornost, ki jo lastništvo psa prinese, 
predstavitev različnih pasem. 

- v sodelovanju z Društvom Tačke smo pričeli z novo dejavnostjo za otroke »Beremo s 
Tačkami«. Obiščejo nas pravi živi kužki, ki zelo radi poslušajo pravljice in razne pasje 
zgodbice. To otroke zelo motivira in z vso zavzetostjo in veseljem prebirajo kužkom 
zanimive zgodbice. 

- Nadaljujemo z izobraževalno dejavnostjo Moj prvi italijanski besednjak, učenja 
italijanskega jezika, kjer se otroci od 7. leta dalje učijo italijanski jezik. Delavnica bo 
potekala en krat mesečno, vodi jo naša zunanja sodelavka Italijanka Monica Caltran.  

- Kako si sam poiščem knjigo? Računalniška delavnica, pri kateri se otroci seznanijo z 
osnovami kataloga Cobiss, naučijo se poiskati knjižnično gradivo po različnih parametrih 
v računalniškem katalogu, seznanijo se z Univerzalno decimalno klasifikacijo (UDK) – 
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sistem postavitve gradiva v knjižnici. Dejavnost se izvaja tedensko individualno oz. v 
manjših skupinah. 

- Vsak mesec za otroke in mladostnike pripravimo »Knjižno uganko«. Tematika uganke se 
navezuje na nek aktualni dogodek v tistem času, npr.: okrogla obletnica, nagrada, smrt, 
nominacija kakšnega znanega mladinskega ustvarjalca. Otroci morajo pisno odgovoriti 
na tri vprašanja in svoj odgovor oddati v skrinjico. Na koncu meseca izžrebamo 
srečneža, ki prejme knjižno nagrado. 

- Knjižnica Šiška že tretje leto sodeluje v Unicefovem projektu Varna točka. Dejavnost je 
namenjena otrokom in mladostnikom, ki zaradi osebne stiske potrebujejo nasvet ali 
pomoč. Sem se lahko zatečejo tudi v primeru kakršnihkoli težav na mestnih ulicah (so se 
izgubili, grozijo jim sovrstniki, ne morejo priti domov ali v stik s staršiL). V knjižnici smo 
pripravljeni otrokom svetovati, jim nuditi osnovne informacije ter pomoč in jih trenutno 
zaščititi. 

 
 
Potujoča knjižnica 
 
Potujoča knjižnica bo v letu 2012 obiskovala 41 krajev in 6 posebnih sredin (zapori, domovi 
za starejše, zavodi). Na novo vpeljujemo izposojevališča: Goričico pod Krimom in Šmartno 
ob Savi, kontinuiteto širjenja posebnih sredin nadaljujemo tudi z vzpostavitvijo 
izposojevališča v Centru starejših Medvode. 
Poleg rednega knjižničnega dela v letu 2012 nadaljujemo s sodelovanjem : 
- ZBDS - Sekcija za Potujoče knjižnice: sodelovanje pri pripravi in izdaji »Potujočih novic«, 

glasilu potujočih knjižničarjev Slovenije; sodelovanje na 17. strokovnem srečanju 
potujočih knjižnic Slovenije – Maribor 6. in 7. september 2012; sodelovanje pri izdaji 
zbornika »Slovenske potujoče knjižnice«; sodelovanje na otroškem Luninem festivalu. 

Prav tako bo Potujoča knjižnica v letu 2012 nadaljevala: 
- S predstavitvami in pravljičnimi urami v VVZ: Šentvid, Podgorica, Črnuče, Šentjakob, 

Galjevica, Kašelj. 
- Z izvedbo filmskega projekta »Filmobus« poleti v Argentinskem parku. 
 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
Domoznanska dejavnost 
Cikel domoznanskih razstav »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« je nadaljevanje razstavne 
dejavnosti, ki smo jo uvedli v letu 2010 na način štirih razstav v okviru enotnega vsebinskega 
sklopa. Vsako razstavo uvaja otvoritveno predavanje ali okrogla miza na temo razstave. 
Razstave pripravljamo tudi z namenom kasnejše prestavitve v virtualno okolje in objave v 
obliki publikacije celega vsebinskega cikla. Vsebinski sklopi za leto 2012: 
- Razstava o zanimivi ljubljanski cesti ali ulici. Načrtujemo izvedbo vsaj ene razstave na 

leto, posvečene ljubljanskemu toposu, na način predstavitve zgodovine in zanimivih 
zgodb, povezanih z eno od zanimivih cest, ulic ali trgov. Povezovanje z ljubljanskimi 
muzeji, arhivom RTV. V letu 2012 bo predstavljena Tržaška cesta. 

- Razstava, rezervirana za ustvarjalnosti lokalnih društev in skupin. Domoznanstvo načrtno 
goji povezanost knjižnice z lokalnim okoljem, z njegovo dejavnostjo in ustvarjalnostjo, ki v 
knjižnici dobi vsaj enkrat letno prostor za predstavitev. Mišljene so vsebine, ki se tičejo 
okoliških prebivalcev ali so tesno povezane z njihovim delovanjem, prizadevanji ali 
preživljanjem prostega časa. Predvidena je postavitev v maju. 

- Razstava o gastronomiji nekoč in slovenskih kuharicah bo domoznanska razstava na 
temo načina prehranjevanja nekoč in danes, ki bo vključevala pregleden prikaz 
ljubljanskih gostiln z dolgo ali nenavadno zgodovino, dala na svetlo bogato bero 
kuharskih knjig iz različnih obdobij, ki jih hranimo v knjižnici in poskrbela za decembrsko 
praznično vzdušje s kulinarično pokušino, za katero upamo pritegniti k sodelovanju in 
promociji okoliški lokal. Predvidena je postavitev v decembru.  
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- Načrtujemo tudi razstavo na temo ene od slovanskih kultur. 
 
Filmska srečanja 
- Cikel filmskih srečanj Žlahtna kulturna dediščina. V navezavi s filmskim oddelkom Arhiva 

Slovenije in podobnim oddelkom v Muzeju novejše slovenske zgodovine načrtujemo 
uvedbo novega sklopa treh filmskih projekcij, s katerimi bi radi predstavili ljubljansko 
kulturno dediščino, ujeto na filmski trak. Obstaja veliko starih filmskih posnetkov 
Ljubljane, dogajanj v Ljubljani, ki redko imajo možnost priti v javnost. S tem bi radi 
zadostili interesu uporabnikov, ki ga zaznavamo ob pripravi ruskega filmskega abonmaja, 
saj opažamo, da je ta medij izjemno dobro obiskan, prav tako je zanimanje za kulturno 
dediščino precejšnje.  

- Ruski filmski abonma. Predstavitve slovanske kulture z namenom negovanja 
tradicionalne usmerjenosti Slovanske knjižnice in povezave z zunanjimi partnerji (društvo 
RUSLO in Veleposlaništvo Ruske federacije v Ljubljani) ter vzdrževanje stikov s številčno 
in aktivno populacijo priseljencev v Ljubljani. Ohranjanje v letu 2010 uveljavljenih praks, 
ki so se izkazale za uspešne in dobro obiskane. 

 
Promocija miniaturnih knjig 
Projekt Karoly Andrusko. Donator zbirke miniaturnih knjig, ki jo hrani Slovanska knjižnica, dr. 
Martin Žnideršič, v letu 2012 načrtuje še donacijo 220 miniaturnih knjig Karolyja Andruska. 
Gre za zbirko, ki predstavlja kompleten življenjski opus mednarodno uveljavljenega 
umetnika, slikarja in grafika, ki se je proslavil tudi z ustvarjanjem ex librisov. Nekaj njegovih 
miniaturk hranijo le še v knjižnicah v Budimpešti in Senti. Ob prevzemu knjig bomo pripravili 
razstavo, katere avtor bo donator sam, ki bo poskrbel tudi za sestavke in vsebine v 
razstavnem katalogu. Razstava bo zavzemala preddverje in spodnjo etažo pred dvorano 
predvidoma v mesecu septembru. 
 
Večeri za seniorje 
Populacija starejših občanov je vedno številčnejša, mnogi med njimi pa so še vedno aktivni 
in vedoželjni. Knjižnica od leta 2009 plodno sodeluje z društvom Ex libris, ki je zavezano 
dvigu knjižne in splošne kulture in sodeluje pri organizaciji kvalitetnih izobraževalnih 
prireditev. V nekaj letih je ta dejavnost v knjižnici pridobila stalen krog obiskovalcev, 
prireditve so dobro obiskane in raznovrstne, tako da včasih poskrbijo tudi za vzajemno 
druženje starejše in mlajše generacije. 
 
 
 
 
Pionirska - Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
 
Program Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo predvideva tako 
projekte in redne dejavnosti, ki potekajo v okviru MKL in so namenjeni prebivalcem Ljubljane, 
kot tudi projekte in redne dejavnosti, ki izvirajo iz poslanstva Pionirske in po nameri pripadajo 
obči knjižničarski stroki ter vsej Sloveniji in zainteresiranim v tujini. S svojim delom se tesno 
povezuje z oddelkom za otroke in mlade v KOŽ, kjer se njene teoretične zamisli praktično 
uresničujejo (npr. projekt nove postavitve gradiva na mladinskih oddelkih splošnih knjižnic). 
 
Načrtujemo naslednje dejavnosti in projekte: 
- Strokovne srede bodo potekale kot do sedaj, vsako drugo sredo v mesecu. Rdečo nit za 

leto 2012 lahko strnemo v naslov Kakovost knjižničnega gradiva in knjižnice? 
- Podelitev priznanja Moja najljubša knjiga in razglasitev poslanice Slovenske sekcije IBBY 

ob mednarodnem dnevu knjige za otroke. Razstava ob 20. letnici Slovenske sekcije 
IBBY: njenih dvajset pomembnejših korakov v mednarodni prostor (Pionirska in 
Slovenska sekcija IBBY).  
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- Sodelovanje in delovno povezovanje z NUK pri pripravi razstave ob 90-letnici rojstva 
pisateljice Ele Peroci. 

- V letu 2012 bomo nadaljevali s pripravo Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 
(pregled produkcije za leto 2011) in naredili še dodatne korake v smeri dodelave orodja, 
ki je temelj za delovanje Priročnika, to je Male knjižnice. Predviden izid je novembra 2012 
v tiskani obliki. 

- Prizadevamo si, da bi Mala knjižnica spletni katalog mladinskih knjig in hkrati orodje za 
izdelavo priporočilnega seznama ter baza podatkov za internetno glasovanje Moja 
najljubša knjiga) z vnosom skozi vse leto sproti obdelovala novosti ter postala široko 
dostopna vsem uporabnikom, zlasti mentorjem branja pa tudi otrokom, njihovim staršem, 
vzgojiteljem, učiteljem. Načrtujemo ureditev vzdrževanja in nadgradnjo tega orodja v letu 
2012. 

- Iz celostne podobe »zlata hruška«: nalepke, razglednice, kazalke, priznanja in plakati 
načrtujemo tudi nagrado Prenosni pokal zlata hruška, namenjen najboljšemu založniku 
preteklega leta. V letu 2012 bomo pripravili pravilnik o prejemanju, posedovanju in 
prenašanju pokala. 

- Načrtujemo projekt Tisoč in ena knjiga, kronološki in tematski pregled najboljših izvirno 
slovenskih in v slovenščino prevedenih leposlovnih del za mladino zadnjih 60 let . V letu 
2012 načrtujemo pripravo koncepta, razširitev uredniškega odbora z zunanjimi 
strokovnjaki in iskanje ustrezne založbe.  

- Pionirska bo do konca šolskega leta 2011/2012 izvedla projekt Slovenski knjižnično- 
muzejski MEGA kviz (6. cikel). 

- Zlasti intenzivno bo sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, Inštitutom za varovanje 
zdravja, z izdelavo seznama priporočene literature za mlade za naslednja področja: 
preprečevanje škodljivega pitja alkohola, uporabe prepovedanih drog in kajenja, vplivi 
okolja na zdravje, zdrava prehrana in zdrav življenjski slog, spolna vzgoja in 
preprečevanje širjenja HIV in drugih spolnih bolezni ter zgodnje nosečnosti, 
preprečevanje stigmatizacije in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti.  

- Spominski interaktivni objekt »Saša Vegri in Dane Zajc«. 
 
Center za vseživljenjsko učenje MKL 
 
Center za vseživljenjsko učenje v MKL (CVŽU) vsebinsko in organizacijsko pokriva dve 
področji: prvo je področje izobraževanja uporabnikov, drugo pa je področje izobraževanja 
zaposlenih MKL in knjižničarjev osrednjeslovenske regije v okviru Učnega centra MKL. 
Področje izobraževanja uporabnikov pokrivamo z informacijskimi servisi (Borza dela, Borza 
znanja, Središče za samostojno učenje in Točke vseživljenjskega učenja) ter s programi 
izobraževanja uporabnikov in članov v knjižnicah MKL.  
 
V letu 2012 bomo delo zasnovali na podlagi v letu 2011 sprejetega koncepta delovanja v 
dokumentu »Ustvarjajmo znanje«. Poudarek bo na naslednjih vsebinskih sklopih:  
- informacijsko opismenjevanje,  
- jezikovno izobraževanje, 
- zaposlitev in delo,  
- zdravje,  
- naravoslovno-tehnično področje,  
- finančno opismenjevanje ter  
- prosti čas.  
Načrtujemo, da bomo v okviru Javnega razpisa za programe splošnega neformalnega 
izobraževanja odraslih od 2012 do 2014 koordinirali izvajanje izobraževalnih aktivnosti za 
uporabnike in člane MKL (partnerja CDI Univerzum in Cene Štupar, center za permanentno 
izobraževanje), delno pa tudi za izobraževanje zaposlenih v MKL (partner Glotta Nova) in 
sodelovali pri pripravi izobraževalnih programov za zaposlene na drugih področjih 
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izobraževanja odraslih (partner CDI Univezum). Nadaljnje konkretne vsebine, obseg dela in 
prednostne naloge CVŽU so predstavljene v 5. poglavju tega programa dela. 
 
Borza dela 
 
Osrednja dejavnost Borze dela bo tudi v letu 2012 informiranje iskalcev zaposlitve v 
infotočkah Borze dela v Knjižnici Otona Župančiča, Knjižnici Fužine ter Knjižnici Bežigrad. 
Poleg tega bomo samostojno organizirali in izvajali delavnice iz cikla Koraki do zaposlitve za 
iskalce zaposlitve ter gostili delavnice in predstavitve zunanjih izvajalcev.  
- V Knjižnici Otona Župančiča (13 delavnic), bomo enkrat mesečno izvajali delavnice iz 

cikla Koraki do zaposlitve za zaključeno skupino iz Univerzitetnega kliničnega centra - 
Center za odvajanje od odvisnosti od prepovedanih drog.  

- V Knjižnici Fužine (10 delavnic) v Info točki Borza dela vsako drugo sredo v mesecu 
izvajamo izobraževalne delavnice iz cikla Koraki do zaposlitve. 

- V Knjižnici Bežigrad (5 delavnic) bomo organizirali delavnice za iskalce zaposlitve. 
- V letu 2012 načrtujemo tudi v Knjižnici Šiška (3 delavnice) izvajanje izobraževalnih 

delavnic iz cikla Koraki do zaposlitve.  
- Vodeni ogledi za vsaj pet skupinam brezposelnih oseb po KOŽ in vseh servisih. 
- Sodelovanje in predstavitev dejavnosti Borze dela na sejmih, festivalih in konferencah. 
- Vodeni ogled za vsaj eno skupino tujih zaposlitvenih svetovalcev v okviru projekta 

Academia, ki ga izvaja Zavod za zaposlovanje.  
- V sodelovanju z zunanjimi partnerji bomo še intenzivneje razvijali individualni karierni 

coaching za iskalce zaposlitve (predvidoma en delovni dan na teden namenjen 
coachingu).  

- Razvili bomo dodatne promocijske aktivnosti za Infotočko Borze dela v Knjižnici Fužine. 
- Nadaljevali bomo s promocijo podatkovne zbirke poslovni informator gvin.com, ker je 

učinkovito sredstvo pri iskanju konkretno uporabnih informacij. 
- Dejavnosti Borze dela bomo prijavljali tudi na različne, v letu 2012 aktualne razpise. 
- V okviru Javnega razpisa za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 

od 2012 do 2014 bomo, če bodo projekti izbrani, predvidoma izvajali programe: Bližnjice 
do dela in zaposlitve in Misija: diplomska naloga. V skladu z odobrenimi programi bomo 
organizirali tudi vodene obiske knjižnice za udeležence programov, ki ne potekajo v MKL.  
 

V letu 2012 bomo sodelovali z različnimi institucijami, ki delujejo na področju trga dela in 
zaposlovanja ter na področju kariernega svetovanja: Neformalna skupina kariernih coachev, 
NLP coachi, Zavod RS za zaposlovanje – projekt Zaposlitveni svetovalci in usmerjevalci v 
poklice. 
 
 
 
Borza znanja 
 
Osrednja Borza znanja v Mestni knjižnici Ljubljana ima dve temeljni področji dela: izvajanje 
dejavnosti Borze znanja v Mestni knjižnici Ljubljana ter koordinacijo Mreže skupno enajstih 
slovenskih Borz znanja. 
 
V okviru dejavnosti Borze znanja v Mestni knjižnici Ljubljana načrtujemo: 
- Organizacija ustvarjalnih delavnic (30), razstav (24) in izobraževalnih delavnic (15). 
- Pripravili bomo pregled in analizo evalvacijskih vprašalnikov za l. 2009 in 2010, prireditev 

Borze znanja Ljubljana. 
- Predstavitev dejavnosti BZ za različne ciljne skupine. 
- Organizacija dogodkov in prireditev, ki omogočajo aktivno preživljanje prostega časa. 
- Povečevanje prepoznavnosti BZ v lokalnem okolju. 
- Priprava programa mentorstva za študente andragogike in pedagogike. 
- Sodelovanje na različnih prireditvah in sejmih. 
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- Iskanje novih možnosti za medijsko promocijo Borze znanja. 
- Sodelovanje z zunanjimi organizacijami, društvi kot gostovanje in izvajanje različnih 

prireditev in delavnic, za pridobitev novega članstva na BZ. 
 
V okviru koordinacije Mreže borz znanja načrtujemo: 
- Organizacija izobraževanja zaposlenih v Mreži borz znanja. 
- Izobraževanje novo zaposlenih v Mreži Borze znanja. 
- Priprava analize dosedanjega dela Borze znanja. 
- Priprava predloga kazalnikov za spremljanje kakovosti delovanja Borz znanja. 
- Organizacija Sejma znanja 2012. 
- Priprava idejnega koncepta za prenovo spletne strani Borze znanja. 
- Objavljanje novic, vabil, poročil za celotno mrežo Borze znanja. 
- Organizacija 20. obletnice delovanja Borze znanja v Sloveniji. 
- Organizacija skupne predstavitve Mreže borz znanja na Festivalu za tretje življenjsko 

obdobje. 
- Iskanje novih možnosti za promocijo, mednarodno sodelovanje in širitev mreže. 
- Vsebinska prenova predstavitvene zloženke Borz znanja. 
 
Središče za samostojno učenje 
 
Cilj dejavnosti SSU bo tudi v letu 2012 pridobivanje novih udeležencev in delo z obstoječimi 
udeleženci, podpora pri njihovem samostojnem učenju, vzpodbujanje njihove potrebe po 
učenju in spodbujanje njihove aktivne vloge v samem Središču. Poleg rednega mentorskega 
in svetovalnega dela v Središču bodo naše aktivnosti obsegale: 
- Pripravo, organizacijo in izvajanje brezplačnih delavnic za podporo samostojnemu učenju 

(računalništvo, tuji jeziki in učenje učenja). Poleg začetnih vsebin bomo uporabnikom 
ponudili tudi vsebine, ki so namenjene naprednejšim uporabnikom. Ponudbo učenja tujih 
jezikov na delavnicah bomo razširili z možnostjo učenja slovenščine kot tujega jezika ter 
v skladu s kadrovskimi pogoji tudi z delavnicami drugih jezikov. 

- Poleg izobraževalnih dejavnosti, ki jih organiziramo v Knjižnici Otona Župančiča, Knjižnici 
Šiška in Knjižnici dr. Franceta Škerla, bomo izvedbe organizirali tudi v drugih enotah 
MKL. 

- Uganka meseca (zabavne uganke za urjenje spomina, abstraktnega mišljenja). Objava 
uganke in zbiranje rešitev v prostorih SSU, izžrebanec bo nagrajen s knjigo. 

- Udeleženec meseca (izbran bo udeleženec, ki se je v SSU v določenem mesecu 
samostojno učil največje število ur, udeleženec bo nagrajen). 

- Udeleženec leta bo izbran izmed vseh že izbranih udeležencev meseca.  
- Čajanke v SSU so namenjene izmenjavi izkušenj med udeleženci SSU in tistimi, ki se še 

odločajo za samostojno učenje ter neposrednemu preizkušanju gradiv.  
- Bogatitev zbirke učnih gradiv z gradivi za tuje jezike in gradivi, prilagojenimi osebam s 

posebnimi potrebami (gibalnimi, vidnimi ali slušnimi ovirami). 
- Ob gradivih iz zbirke učnih gradiv, ki so na voljo v SU za čitalniško izposojo in dosegajo 

stopnjo B2, bomo večjo pozornost namenili preusmerjanju naših uporabnikov še na 
druga gradiva. Na ta način bomo ponudili gradiva, ki so namenjena za pripravo na izpit 
CPE. 

- Na (novi) spletni strani MKL bomo v rubriki E–izobraževanje posodabljali in dodajali nova 
učna gradiva in povezave do učnih gradiv.  

- V sodelovanju z različnimi ponudniki bomo našim uporabnikom ponudili tudi možnost e-
učenja z oddaljenim dostopom (učenje tujih jezikov, različna druga učna gradiva). 

- Napovedi dejavnosti, aktivnosti SSU in poročila o dogodkih na SSU bomo objavljali v 
različnih medijih (Novičke ACS, varna starost.si, MKL domače strani, koledar prireditev, 
mesečnik prireditev itd.). 

 
Nadaljevali bomo sodelovanje z Andragoškim centrom RS (izobraževanja za zaposlene v 
Središču), British Council Slovenija (brezplačna pridobitev učnih gradiv za pripravo na izpite 
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iz angleškega jezika Univerze Cambridge, informacije o rokih izpitov, prijavah na izpit), 
Zavodom RS za zaposlovanje, Zaposlitvenim kotičkom (promocija Središča s pomočjo 
svetovalcev pri osebnih razgovorih z brezposelnimi, predstavitev Središča vsem 
obiskovalcem), Centrom za slovenščino kot drugim/tujim jezikom (brezplačna pridobitev 
učnih gradiv za učenje slovenščine), z okoliškimi društvi upokojencev (predstavitev 
dejavnosti SSU), Nacionalnim centrom Europass, Mladinskim cehom (skupna promocija). 
 
V letu 2012 bomo izvajali tudi naloge koordinacije Mreže središč za samostojno učenje. V 
sklopu tega bomo: organizirali letno srečanje, skrbeli za izmenjavo izkušenj, koordinirali 
komunikacijo z MŠŠ, ACS, spremljali delo središč in poročali financerju, iskali nove možnosti 
promocije in mednarodnega sodelovanja. 
 
Točka vseživljenjskega učenja 
 
Na vseh osmih Točkah VŽU bomo do 31. 8. 2012 nadaljevali z izobraževanjem odraslih, 
predvsem mladih, brezposelnih, šibkejših skupin zaposlenih in starejših občanov. Po tem 
datumu nadaljujejo z delom 3 točke v Ljubljani, predvidoma v Knjižnici Jožeta Mazovca, 
Knjižnici Bežigrad in Knjižnici Rudnik. V januarju in februarju 2012 bosta predvidoma še 
zaposlena dva mentorja, da bodo lahko najbolj obiskane točke odprte vsak teden in ne le 
vsaka dva tedna. Še naprej se bomo trudili vključevati ranljive skupine prebivalstva v različne 
oblike učenja in informirati o možnostih učenja in prednostih, ki jih le-to prinaša. 
- Mentorja bosta nudila individualno svetovanje in pomoč pri uporabi računalnika za 

učenje, komunikacijo in iskanje informacij. Novost v letu 2012 bodo delavnice 
znakovnega jezika in digitalne fotografije. 

- Pripravljali bomo interna učna gradiva za udeležence. 
- Organizirana bodo raznovrstna predavanja in tečaji. Med drugim bo v Knjižnici Jožeta 

Mazovca potekal obnovitveni tečaj angleškega jezika, v Knjižnici Bežigrad začetni in 
nadaljevalni tečaj nemškega jezika, v Knjižnici Rudnik delavnice lutkovnega gledališča, v 
Knjižnici Šiška pa cikel predavanj Škratova filmska šola in predvidoma tečaj italijanskega 
jezika. Poleg tega bomo izvajali in koordinirali delo tudi na točkah v knjižnicah izven 
Ljubljane: v Cankarjevi knjižnici bo na točki potekal tečaj angleškega jezika, v Matični 
knjižnici Kamnik 5 enotedenskih tečajev - kuharski tečaj, kvačkanje, vrtnarstvo, 
sadjarstvo in digitalna fotografija, v Knjižnici Litija tečaj italijanskega jezika. 

- Za spodbujanje in promocijo učenja bomo še naprej skrbeli z objavami novic, prireditev 
na točkah in koristnih informacij na spletnem portalu http://www.cvzu-lur.si/, s 
predstavitvami dela točk različnim organiziranim skupinam obiskovalcev knjižnic 
(brezposelnim, izobraževalcem, študentom) in s sodelovanjem pri predstavitvah MKL na 
različnih festivalih.  

- Skrbeli bomo za izvajanje in koordinacijo dela na 8 točkah v Ljubljanski urbani regiji ter za 
poročanje financerju. 

 
Knjižnica bo izvajala projekte 2012 glede na višino pridobljenih sredstev in v skladu s 
prioritetnimi nalogami. 
 
 

5 IZOBRAŽEVANJE 

 
Strateške usmeritve 
Izobraževalna vloga je ena od štirih vlog, ki jih ima splošna knjižnica v lokalnem okolju; 
strateške usmeritve MKL na področju izobraževanja uporabnikov v procesu vseživljenjskega 
učenja so: učenje za osebnostni razvoj, učenje za socialno vključenost in učenje za večjo 
zaposljivost in učenje za aktivno državljanstvo. Učne aktivnosti knjižnica oblikuje, organizira 
in izvaja za vse ciljne skupine uporabnikov na področju neformalnega izobraževanja in 
priložnostnega učenja in so za končne uporabnike brezplačne. Kadar so učne aktivnosti 
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podprte z napredno IKT, bomo uveljavljali koncept spleta 2.0 z aktivnim vključevanjem 
uporabnikov. MKL usposablja uporabnike za samostojno uporabo knjižnice in storitev. 
 
Delovanje knjižnice kot učeče se organizacije temelji na štirih glavnih dejavnostih: 
pridobivanju znanja, distribuciji informacij, interpretaciji informacij in organizacijskem 
spominu. V knjižnici poteka proces nenehnega učenja na ravni posameznikov, na ravni 
skupin in organizacije kot celote.  
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2012 
- Delovanje in razvoj Centra za vseživljenjsko učenje MKL.  
- Izvajanje dodatnih učnih vsebin iz do zdaj zapostavljenih vsebinskih področij (npr. 

naravoslovje). 
- Aktivna promocija dejavnosti Centra za vseživljenjsko učenje MKL v javnosti in med 

zaposlenimi v MKL. 
- Oblikovanje, organizacija in izvajanje učnih aktivnosti za različne ciljne skupine 

uporabnikov. 
- Osredotočanje na še neaktivne ciljne skupine ali t. i. lov za neuporabniki. 
- Oblikovanje celovite ponudbe izobraževanja v enotah MKL. 
- Vključitev zaposlenih v procese izobraževanja uporabnikov. 
- Povezovanje izobraževalnih aktivnosti z vsemi dejavnostmi MKL (izposoja in promocija 

gradiva, kulturne prireditve, bibliopedagoško delo, nabava gradiva ipd.). 
- Izobraževanje uporabnikov za aktivno državljanstvo. 
- Sodelovanje pri lokalnih (MOL) nacionalnih (npr. Teden vseživljenjskega učenja) in 

evropskih projektih in razpisih (npr. MŠŠ, Evropski socialni sklad). 
- V skladu z evropskimi trendi, bomo izobraževanja uporabnikov usmerili k ciljem 

doseganja aktivnega staranja, spodbujanje različnih oblik pismenosti (vizualna in video, 
gibalna, medijska, zdravstvena, matematična) ter k oblikovanju aktivnosti za celo družino. 

- Vsebinsko se bodo izobraževanja za uporabnike navezovala na tematske sklope 
načrtovane za leto 2012 (finance, šport, turizem, zdravje). 

- Vzpostavitev aplikacije za enotno in sprotno spremljanje izobraževalne in prireditvene 
dejavnosti v MKL 

- Povabiti k sodelovanju društva, institucije, šole, fakultete in zavode. 
- V sodelovanju s partnerji bomo izvajali izobraževanja v okviru Javnega razpisa za 

splošno neformalno izobraževanje odraslih 2012–2014. 
- Uvedba modela stalnega strokovnega izpopolnjevanja (SSI) za zaposlene v knjižnici. 
- Priprava seznama in spremljanje zunanjih ponudnikov izobraževanja. 
- Aktivacija novih učnih prostorov v knjižnicah MKL. 
 
Pričakovani učinki 
- Podpora procesom vseživljenjskega učenja in dvig informacijske pismenosti v družbi. 
- Premagovanje izključenosti ranljivih skupin prebivalcev. 
- Nove metode izobraževanja (e-učenje in učenje na daljavo) bodo omogočile mentorjem 

in udeležencem v izobraževanju aktivno sodelovanje ter hiter dostop in izmenjavo učnih 
vsebin.  

- Vzpostavitev knjižnice kot pomembnega prostora za neformalno izobraževanje in 
priložnostno učenje v lokalnem okolju. 

- Širitev izvajanja učnih aktivnosti za uporabnike po celi mreži MKL. 
- Uveljavitev koncepta podpornikov učenja/learning suporters med zaposlenimi v knjižnici, 

ki pripravljajo učne aktivnosti neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja za 
končne uporabnike knjižnice. 

- Model kompetenc bo pomagal knjižnici uresničevati poslovno strategijo in cilje in se bo 
uporabljal kot kriterij v različnih kadrovskih procesih. Dal bo smernice za izobraževanje 
zaposlenih in tako povečal motiviranost zaposlenih in omogočal delitev znanja in izkušenj 
med zaposlenimi. 

- Uveljavitev mentorstva in coachinga pri usposabljanju na delovnem mestu. 
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Kazalniki uspešnosti 
- Število uporabnikov vključenih v izobraževanje. 
- Število izvedenih ur izobraževanja za uporabnike.  
- Število dostopov pri e-učenju na daljavo. 
- Indeks zadovoljstva uporabnikov (ankete). 
- Število zaposlenih, ki sodelujejo pri izobraževanju uporabnikov. 
- Število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega. 
- Indeks zadovoljstva zaposlenih. 
- Število objav, predavanj in aktivne udeležbe na strokovnih posvetih. 
- Odstotek celotnega proračuna knjižnice namenjen izobraževanju zaposlenih. 
 

5.1 Izobraževanje uporabnikov 

Mestna knjižnica Ljubljana omogoča in zagotavlja svojim uporabnikom in obiskovalcem 
vseživljenjsko neformalno izobraževanje in priložnostno učenje. Pri oblikovanju in izvajanju 
učnih aktivnosti se bomo osredotočali na vse starostne skupine in zajemali raznolika 
vsebinska področja. Tako bomo skrbeli za podporo procesom vseživljenjskega učenja, 
dvigali informacijsko pismenost pri uporabnikih, zmanjševali izključenost ranljivih skupin, 
oblikovali nove programe izobraževanja, vzpodbujali samoizobraževanje in uporabo gradiv 
knjižnice. 
 
Izobraževanja za odrasle 
 

Dogodek Število prireditev 
Bibliopedagoško delo  228 
Računalniško opismenjevanje  55 
Tečaji 16 
Izobraževalne delavnice 170 
Strokovne konference in simpoziji 1 
SKUPAJ 470 

 
Samostojno učenje Število obiskov BD 2.700 

Število povezav med člani BZ 1.500 
Število obiskov SSU 4.000 
Število ur mentorstva v TVŽU 600 

 
 
Dogodek Enota knjižnice Število izobraževanj 
Bibliopedagoško delo  Knjižnica Bežigrad 46 

Knjižnica dr. France Škerl 3 
Knjižnica Jožeta Mazovca 8 
Knjižnica Fužine 8 

Knjižnica Jarše 5 

Knjižnica Otona Župančiča 80 
Knjižnica Prežihov Voranc 4 
Knjižnica Šiška 8 
Slovanska knjižnica 15 
Potujoča knjižnica 40 
Borza dela 5 
Središče za samostojno 
učenje 6 

SKUPAJ 228 
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Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 2 
Knjižnica dr. France Škerl 2 

 
Knjižnica Jožeta Mazovca 22 

 
Knjižnica Fužine 12 

 
Knjižnica Zadvor 1 

 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 

 
Knjižnica Šiška 2 

 
Središče za samostojno 
učenje 12 

SKUPAJ 55 
Tečaji (jezikovni tečaji L) Knjižnica dr. France Škerl 4 

 
Knjižnica Jožeta Mazovca 4 

 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 

 
Knjižnica Šiška 4 

 
Središče za samostojno 
učenje 2 

SKUPAJ 16 
Izobraževalne delavnice  Knjižnica Bežigrad 7 

 
Knjižnica Jožeta Mazovca 6 

 
Knjižnica Zalog 3 

 
Knjižnica Prežihov Voranc 4 

 
Knjižnica Dobrova 4 

 
Knjižnica Frana Levstika 1 

 
Knjižnica Horjul 2 

 
Knjižnica Škofljica 2 

 
Knjižnica Šiška 2 

 
Knjižnica Vodice 2 

 
Borza znanja 15 

 
Borza dela 52 

 
Središče za samostojno 
učenje 70 

SKUPAJ 170 
Strokovne konference in 
simpoziji Knjižnica Otona Župančiča 1 
SKUPAJ 1 
IZOBRAŽEVANJA SKUPAJ 470 
Samostojno učenje Število obiskov BD1 2.700 

Število povezav med člani BZ 1.500 
Število obiskov SSU 4.000 

                                                 
1
 Zaradi specifike dela na Borzi dela z letošnjim letom uvajamo tudi dodaten kazalnik »število obiskov 

informacijskega servisa Borza dela«. V tem kazalniku so zajeti uporabniki, ki pridejo in dnevno na servisu pišejo 
prošnje, uporabljajo storitve e-borze ipd. Njihovo prisotnost se na infotočkah vodi s posebno listo prisotnosti. 
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Število ur mentorstva v TVŽU2 600 
 

Izobraževanja za otroke 

 
Dogodek Število izobraževanj 

Bibliopedagoško delo  858 
Računalniško opismenjevanje  33 
Tečaji 9 
Izobraževalne delavnice 72 
SKUPAJ 972 

 
 
Dogodek Enota knjižnice Število izobraževanj 

Bibliopedagoško delo 
(vodeni obiski knjižnice, 
Rastem s knjigo, Literarni 
sprehodi po Ljubljani L) 

Knjižnica Bežigrad 22 
Knjižnica Črnuče 4 
Knjižnica dr. France Škerl 3 
Knjižnica Glinškova ploščad 3 
Knjižnica Jožeta Mazovca 75 

 
Knjižnica Fužine 18 

 
Knjižnica Jarše 7 

 
Knjižnica Polje 90 

 
Knjižnica Zalog 11 

 
Knjižnica Zadvor 5 

 
Knjižnica Otona Župančiča 200 

 
Knjižnica Prežihov Voranc 84 

 
Knjižnica Grba 5 

 
Knjižnica Rudnik 43 

 
Knjižnica Brezovica 4 

 
Knjižnica Podpeč 10 

 
Knjižnica Dobrova 2 

 
Knjižnica Frana Levstika 36 

 
Knjižnica Horjul 2 

 
Knjižnica Ig 12 

                                                 
2 Pojasnilo spremembe števila obiskov glede na prejšnje leto (iz 96 na 600): Lani smo šteli predvideno število 
izvajanj mentorstev na posameznih točkah. Ker nas zanima in beležimo število obiskov udeležencev na točkah, 
smo letos upoštevali načrt iz elaborata projekta, ki pri posameznem mentorstvu predvideva 5 obiskovalcev. 
Izračun: 

2012 KB KJM KŠ KRudnik 

januar 4x5=20 4x5=20 2x5=10 2x5=10 

februar 4x5=20 4x5=20 2x5=10 2x5=10 

marec 2x5=10 2x5=10 2x5=10 2x5=10 

april 2x5=10 2x5=10 2x5=10 2x5=10 

maj 2x5=10 2x5=10 2x5=10 2x5=10 

junij 2x5=10 2x5=10 2x5=10 2x5=10 

julij 2x5=10 2x5=10 2x5=10 2x5=10 

avgust 2x5=10 2x5=10 2x5=10 2x5=10 

september 4x5=20 4x5=20 4x5=20 

oktober 4x5=20 4x5=20 4x5=20 

november 4x5=20 4x5=20 4x5=20 

december 4x5=20 4x5=20 4x5=20 skupaj 2012 

skupaj 180 180 80 160 600 
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Knjižnica Škofljica 36 

 
Knjižnica Šiška 86 

 
Knjižnica Gameljne 8 

 
Knjižnica Šentvid 30 

 
Knjižnica Vodice 2 

 
Potujoča knjižnica 60 

SKUPAJ 858 
Računalniško 
opismenjevanje  Knjižnica Bežigrad 2 

 
Knjižnica Fužine 1 

 
Knjižnica Šiška 30 

SKUPAJ 33 
Tečaji (jezikovni tečaji L) Knjižnica Polje 1 

 
Knjižnica Šiška 8 

SKUPAJ 9 
Izobraževalne delavnice Knjižnica Jožeta Mazovca 4 

 
Knjižnica Zalog 3 

 
Knjižnica Zadvor 1 

 
Knjižnica Otona Župančiča 35 

 
Knjižnica Prežihov Voranc 5 

 
Knjižnica Ig 8 

 
Knjižnica Šiška 16 

SKUPAJ 72 
IZOBRAŽEVANJA SKUPAJ 972 
 
 

5.2 Izobraževanje zaposlenih 

 
Znanja, ki jih pridobivamo knjižničarji skozi redno šolanje in delovne izkušnje, ne zadoščajo 
več za kakovostno in učinkovito opravljanje dela, zato je potrebno knjižnico v celoti usmeriti v 
permanentno učečo se organizacijo z različnimi oblikami izobraževanja zaposlenih. V Učnem 
centru za izobraževanje knjižničarjev, ki deluje v okviru Centra za vseživljenjsko učenje MKL, 
bomo v skladu z modelom stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih sistematično 
načrtovali, organizirali in spremljali izobraževanje za zaposlene v MKL in knjižničarje 
slovenskih knjižnic.  
 
Eksterna izobraževanja 
V MKL načrtujemo na podlagi strateških usmeritev in ciljev ter v praksi ugotovljenih potreb po 
izobraževanju naslednja izobraževanja: 
- Izobraževanje v povezavi s sistemskimi rešitvami na področju kompetenčnega modela in 

njegove implementacije. 
- Delavnica za podpornike učenja, ki pripravljajo učne aktivnosti neformalnega 

izobraževanja in priložnostnega učenja za končne uporabnike knjižnice. 
- Tečaji, ki jih organizirata IZUM in IBC NUK.  
- Za informatorje in zaposlene na evidenci izposoje izobraževanje Prvi vtis – vaš adut ali 

šibka točka? 
- Delavnice za manjše skupine posameznikov, ki delajo na določenih nalogah: vodenje 

projektov, pravila poslovnega pisanja, hitro branje, delo s težavnimi uporabniki (s 
psihičnimi težavami). 

- Strokovna srečanja z aktivno udeležbo zaposlenih MKL: Posvetovanje ZBDS, Knjižnica – 
igrišče znanja in zabave, Konferenca IZUM, knjižni sejmi, obiski strokovnih posvetov in 
konferenc v tujini. 



 

50 
 

- Študijski obisk v tujini v okviru Nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). 
 
V letu 2012 bo v formalno izobraževanje vključenih 11 zaposlenih – 5 na dodiplomski in 6 na 
podiplomski (3 magisteriji in 3 doktorati) ravni (iz lastnih sredstev zaposlenih). 
 
Interna izobraževanja 
V letu 2012 bomo sodelavci pripravili in izvedli naslednja izobraževanja zaposlenih: 
- Obnovitvene delavnice in predavanja za suvereno uporabo spletnih podatkovnih baz in 

zbirk.  
- Nova spletna stran MKL: Predstavitev funkcionalnosti, vsebine in uporabe prenovljene 

spletne strani MKL: Kaj vse najdemo na novi spletni strani in kje? Kako pomagati 
uporabniku pri iskanju informacij na portalu? ter uporaba intraneta (za vse zaposlene v 
MKL). 

- Obnovitveno izobraževanje o oblikovanju in objavljanju vsebin na spletnem portalu. 
Predstavitev sprememb na novem portalu in seznanjanje z organizacijo vsebin (za 
administratorje spletne strani). 

- Delavnice in e-izobraževanje iz konverzacije v angleškem jeziku, s poudarkom na 
bibliotekarski terminologiji (konkretne situacije: vpis angleško govorečega uporabnika, 
predstavitev pogojev izposoje, predstavitev knjižnične mreže MKL). 

- Ravnanje z osebnimi podatki. 
- Cobbis 3 izposoja – prenos znanj za vse zaposlene na evidenci izposoje. 
- Računalniško opismenjevanje: 

o Izobraževanje ob vpeljavi novega informacijskega sistema (4-urne delavnice za 
vse zaposlene, ki prehajajo na nov informacijskih sistem). 

o Priprava e-gradiv za samostojno učenje uporabe strojne in programske opreme v 
informacijskem sistemu MKL (osnovna stopnja). 

o Delavnice za novo zaposlene – uporaba informacijskega sistema (4-ure, enkrat 
mesečno, začetek meseca). 

o Krajša začetna izobraževanja (Windows, Word, Outlook, Excel, PowerPoint, 
Publisher, One Note). 

o Krajša nadaljevalna izobraževanja za napredne uporabnike (Word, Excel, 
Outlook). 

o Priprava preizkusov znanja za sprotno preverjanje napredka v znanju za vse 
zaposlene. 

- Oblikovali bomo e-gradiva za uporabo spletnih podatkovnih baz. 
 
V vseh organizacijskih enotah izvajamo redne sestanke zaposlenih, na katerih so 
predstavljene novosti in spremembe, potrebne za opravljanje rednih del in nalog. 
 
 

5.3 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic 

 
V sodelovanju z zunanjimi izvajalci bomo v okviru Učnega centra MKL pripravili 
izobraževalne sklope posebej prilagojene slovenskim splošnim knjižnicam. Načrtujemo 
pripravo in izvedbo tematskih sklopov za naslednja vsebinska področja: 
- Neformalno in priložnostno učenje v knjižnici. 
- Delo s posebnimi ciljnimi skupinami (brezposelni, gluhi, slepi). 
- Alternativna sredstva financiranja dejavnosti v knjižnici (sponzorska, donatorska, 

projektna sredstva). 
- Projektno delo in knjižnice (zakonitosti projektnega dela, mednarodna sodelovanja). 
- Spremljanje in zagotavljanje kakovosti dela v knjižnici in beleženje ter evalvacija 

aktivnosti v knjižnicah. 
- Splet, družbena in socialna omrežja in knjižnica. 
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- Pravljičar in pravljice v knjižnici. 
- Cobiss 3. 
 
Izobraževalni sklop posameznega tematskega področja bomo izvajali v Mestni knjižnici 
Ljubljana z zunanjimi sodelavci in bo na voljo knjižnicam proti plačilu kotizacije. 
 
Rdeča nit strokovnih sred v letu 2012 bo Kakovost knjižničnega gradiva in knjižnice?, 
podrobnejše vsebine pa so: 
- 11. januar – Avtorske pravice v knjižnici (tudi kreativno pisanje otrok, kvaliteta)?  
- 15. februar – Nabava in obdelava kakovostnega knjižničnega gradiva?  
- 14. marec – Promocija kakovosti in bibliopedagogika 
- 11. april – Simpozij O prevajanju mladinske književnosti (Pionirska, Slovenska sekcija 

IBBY) 
- maj – Strokovna ekskurzija v eno od slovenskih splošnih knjižnic 
- 12. september – Predstavitev nove bralne sezone, projektov, poudarkov: JAK, Društvo 

Bralna značka Slovenije - ZPMS, Bralno društvo Slovenije, Pionirska L 
- oktober – Slovenski knjižni kviz 
- 14. november – Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012 
- december – Podelitev priznanj Zlata hruška 
 
Vaje AIK in UDK 
MKL bo kot osrednja območna knjižnica organizirala dvakrat letno (pred spomladanskimi in 
jesenskimi strokovnimi izpiti) praktične vaje iz AIK in UDK za knjižničarje osrednjeslovenske 
regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. Vaje bo izvajala Služba za pridobivanje in 
bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. 
 
Za knjižničarje osrednjeslovenske regije za leto 2012 pripravljamo: 
- Pridobivanje sponzorskih sredstev. 
- Promocija knjižnice na družbenih omrežjih. 
- Postopki za izvedbo digitalizacije knjižničnega gradiva. 
- Problematika vrednotenja mladinskih knjig. 

5.4 Mentorstvo 

 
V knjižnici bomo v letu 2012 izvajali mentorske programe za novo zaposlene, knjižničarje 
regije ter študente bibliotekarstva in drugih študijskih smeri. Tudi v letu 2012 bomo namenili 
posebno pozornost posameznikom, ki bodo v naši knjižnici opravljali obvezno študentsko 
prakso oz. izbirne vsebine za dijake. 
V dogovoru z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo bomo v letu 
2012 oblikovali seznam tem, pomembnih za razvoj MKL na strokovnem področju, ki so 
primerne za diplomske naloge, magisterije in doktorate. 
Knjižnica bo izvajala program v tem sklopu za leto 2012 glede na višino pridobljenih sredstev 
in v skladu s prioritetnimi nalogami. 
 
Knjižnica bo izvajala projekte 2012 glede na višino pridobljenih sredstev in v skladu s 
prioritetnimi nalogami. 

6 DOMOZNANSKA DEJAVNOST 

 
Strateške usmeritve 
- Promoviranje domoznanske dejavnosti in posebnih zbirk. 
- Izgrajevanje prepoznavnosti domoznanskih prireditev in enotnih domoznanskih projektov 

za mrežo MKL. 
- Razvijanje domoznanskih vsebin, dostopnih uporabnikom v virtualnem okolju.  
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Strateški cilji in aktivnosti za leto 2012 
- Razvoj domoznanske podstrani na spletni strani MKL v sodelovanju s Službo za razvoj in 

območnost, uredništvo podstrani in sprotni vnos interaktivnih vsebin, ažuriranje in 
vzdrževanje domoznanskega elektronskega kataloga.  

- Začetek izgradnje hemeroteke skeniranih domoznanskih člankov kot nadgradnje vnosa 
domoznanskih člankov v vzajemni katalog. Skrb za dostopnost katalogiziranih člankov v 
serijskih publikacijah in načrt vezave serij in poškodovanih knjig. 

- Skrb za nadaljevanje razvoja zbirke miniaturnih knjig – promocija zbirke in knjižnice s 
pomočjo načrtovane nove donacije in omogočanje ogleda najpomembnejših miniaturk na 
spletni strani.  

- Prireditvena dejavnost za razširjanje vedenja o domoznanskih vsebinah in kulturni 
dediščini s poudarkom na kroženju znotraj več OE v mreži MKL ter prepoznavanje potreb 
uporabnikov SLK glede optimalne uporabe prostorov in gradiva. 

- Skrb za nadaljevanje razvoja že vzpostavljenih dejavnosti repozitorija, skrbništvo in 
aktivno delovanje v delovni skupini, koordiniranje dela za območne enote v MKL. 

 
Pričakovani učinki 
- Kvalitativni razvoj Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke in njegova 

večja prepoznavnost. 
- Poenotene kvalitetne domoznanske in posebne zbirke na voljo vsem uporabnikom MKL 

na enem mestu. 
- Porast domoznanskih virtualnih vsebin. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Število uporabnikov zbirk. 
- Število digitaliziranih vsebin. 
- Število obiskovalcev prireditev. 
- Indeks pretoka informacij iz krajevnih knjižnic in sodelovanj. 
 
 

7 PROJEKTI 

 
Mestna knjižnica Ljubljana s sodelovanjem v različnih projektih nadgrajuje obstoječe in 
razvija nove storitve za uporabnike. Knjižnica sodeluje in se povezuje v partnerstva z drugimi 
knjižnicami, z drugimi kulturnimi ustanovami, z različnimi izobraževalnimi ustanovami, 
lokalno upravo, z ustanovami s področja prostovoljstva, z nevladnimi ustanovami in z 
lokalnim gospodarstvom. 
 
Strateške usmeritve 
- Ustvarjanje pogojev, ki bodo knjižnico vzpostavili kot prostor kulturnega srečevanja vseh 

prebivalcev Ljubljane. 
- Povečanje dostopnosti knjižnice in knjižničnih zbirk ter učinkovitosti knjižničnih storitev. 
- Oblikovanje novih storitev za uporabnike. 
- Izgradnja novega informacijskega sistema, ki bo v enotno omrežje vključeval vse enote 

Mestne knjižnice Ljubljana. 
- Dostopnost e-storitev knjižnice, ki so dostopne uporabnikom 24 ur vse dni v tednu. 
- Spletna stran knjižnice vzpostavlja hitro in učinkovito komunikacijo z uporabniki. 
- Knjižnica deluje v skladu s smernicami spleta 2.0 in Knjižnice 2.0. Načrtovani projekti 

podpirajo osnovne principe spleta 2.0 in Knjižnice 2.0: odprtost, povezovanje in lastno 
udeležbo in jih vpeljujejo tako v fizični kot virtualni knjižnični prostor. 

- Knjižnica je zasnovana kot medgeneracijski center mesta. 
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- Knjižnica je tudi prostor za srečevanje z drugimi nosilci kulture, izobraževanja, umetnosti 
in znanosti pa tudi gospodarstva v mestu, saj ponuja svoje prostore in gradivo za njihove 
dejavnosti in predstavitve. 

 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2012 
- Razvijanje prepoznavnega kulturnega programa: knjižnica je »tretji prostor« in postaja 

»mestna točka« za različne aktivnosti, povezane z ljubljansko umetnostjo, kulturo, 
znanostjo.  

- Uveljavljanje novih strategij pri oblikovanju storitev knjižnice: integracija storitev knjižnice 
v vsakodnevno življenje prebivalcev mesta, oblikovanje novih storitev tako v fizičnem kot 
virtualnem okolju knjižnice, ki bodo služile uporabnikom kot navdih za lastno ustvarjalnost 
in oblikovanje takšne ponudbe knjižnice, ki bo relevantna za celotno populacijo v mestu. 

- Uveljavljanje odprte knjižnice z možnostjo vračanja gradiva v katerikoli knjižnici v mreži 
MKL in dostave gradiva proti plačilu na dom, v službo. 

- Ustvarjanje ravnotežja med identiteto, kakovostjo in številom prireditev. 
- S Trubarjevo hišo literature MKL vstopa v širši ljubljanski kulturni prostor in se povezuje z 

novimi partnerji. 
- Oblikovanje novih storitev in servisov za uporabnike in vzpostavljanje uporabnikom 

prijazne knjižnice: z novimi storitvami si bomo prizadevali pridobiti nove uporabnike in jih 
povabiti k vseživljenjskemu izobraževanju. V letu 2012 izpostavljamo samostojno 
uporabo knjižnice, spodbujanje različnih oblik pismenosti (vizualno in avdio, gibalno, 
medijsko, finančno, zdravstveno) in uvajanje koncepta knjižnice za družino z aktivnostmi, 
ki so namenjene celi družini. 

- Implementacija nove spletne strani MKL, ki temelji na podstraneh s primernimi vsebinami 
za različne starostne skupine (otroci, mladostniki, odrasli in starostniki) in interaktivni 
predstavitvi gradiva in personalizirani uporabi. 

- Izgradnja digitalne knjižnice: razvoj informacijskega sistema in e-poslovanja, gradnja, 
vzdrževanje in uporaba spletne stani knjižnice www.mklj.si, razvoj in implementacija 
spletnih storitev e-knjižnice za uporabnike, dostop do tujih in izgradnja lastnih 
podatkovnih zbirk. 

- Implementacija kompetenčnega modela, ki je potreben za uspešno in učinkovito 
poslovanje MKL. 

 
Pričakovani učinki 
- Prispevek knjižnice h kulturnemu razvoju posameznika in družbe.  
- Dostopnost primerljivih, kakovostnih prireditvenih vsebin v vseh knjižnicah in dvig 

prepoznavnosti prireditvene ponudbe. 
- Boljša izraba knjižničnih prostorov, namenjenih prireditvam. 
- Tesnejše sodelovanje s kakovostnimi zunanjimi izvajalci in različnimi kulturnimi 

ustanovami. 
- Z uvedbo novih tehnologij bodo procesi, ki se izvajajo v knjižnici, enostavnejši, hitrejši in 

bolj varni.  
- Uporabnikom bomo z uvedbo tehnologij približali knjižnične storitve, kar bo poenostavilo 

njihovo uporabniško izkušnjo.  
- Spletna stran knjižnice kot orodje za komunikacijo z uporabniki. 
- Povečana uporaba elektronskih virov, do katerih dostopajo uporabniki prek spletne strani 

knjižnice. 
- Dostopnost knjižničnih informacijskih virov 24 ur na dan in vse dni v letu. 
- Možnost vračanja gradiva v katerikoli knjižnici v mreži MKL. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Udeležba na prireditvah. 
- Pridobivanje novih članov; povečana izposoja gradiva in obisk. 
- Zadovoljstvo uporabnikov z uporabo IKT. 
- Povečan obisk spletne strani in večja uporaba podatkovnih zbirk. 
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- Število prebivalcev lokalne skupnosti, ki aktivno sodelujejo s knjižnico na različnih 
področjih.  

- Povečana prepoznavnost pri ustanoviteljih in drugih organizacijah.  
- Objave v medijih in odzivi strokovne javnosti. 
 
Leto 2012 je Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti in priložnost 
za razmislek o tem, da se življenjska doba evropskih prebivalcev daljša, in o možnostih, ki jih 
to prinaša. 
Za povojno generacijo, ki se bliža starosti, aktivno staranje pomeni: 
- da ostane delovno aktivna in predaja izkušnje, 
- da ostane družbeno aktivna, 
- da živi karseda zdravo in zadovoljno življenje.  
V družbi, v kateri število starejših hitro narašča, pomeni aktivno staranje tudi solidarnostno 
vez med generacijami. 
Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila leto 2012 za mednarodno leto zadrug. 
Namen mednarodnega leta zadrug je promocija zadrug in zadružništva in osveščanje 
javnosti o prispevku, ki ga imajo zadruge h gospodarskemu in socialnemu razvoju. 
 
29. april, Evropski dan solidarnosti med generacijami in 1. oktober, Mednarodni dan starejših 
sta datuma, ki ju velja posebej izpostaviti pri načrtovanju prireditev v knjižnici. 
 
V letu 2012 bomo v MKL izvedli 55 projektov za različne ciljne skupine uporabnikov. 
 
 
Projekti za poenotenje delovanja MKL: 
 
1. Priprava Strateškega načrta MKL 2013-2016 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, zaposleni MKL 
Trajanje: 2012 
Cilji: določitev ključnih ciljev, ki bodo opredeljevali notranjo organiziranost in zunanje 
delovanje MKL. 
Ciljna skupina: uporabniki in zaposleni v MKL, prebivalci Ljubljane in okoliških občin, 
obiskovalci Ljubljane, zainteresirana javnost 
Opis: Ker se v letu 2012 izteka zadnje programsko leto v okviru Strateškega načrta 2010-
2012, je eden od pomembnejših letnih ciljev oblikovanje in sprejetje Strateškega načrta 
2013-2016, ki bo temeljil na Nacionalnem programu za kulturo 2012-2015 in Programu 
razvoja kulture v MOL 2012-2015. Temeljna usmeritev novega strateškega načrta je 
posodabljanje in razvoj knjižnične mreže ter uveljavljanje novih strategij pri oblikovanju 
storitev knjižnice: integracija storitev knjižnice v vsakodnevno življenje prebivalcev mesta, 
oblikovanje novih storitev tako v fizičnem kot virtualnem okolju knjižnice, ki bodo služile 
uporabnikom kot navdih za lastno ustvarjalnost in oblikovanje takšne ponudbe knjižnice, ki 
bo relevantna za celotno populacijo v mestu. 
 
2. Implementacija kompetenčnega modela 
Izvajalec: Služba za kadrovske zadeve 
Trajanje: 2012 
Cilji: uporaba kompetenčnega modela v različnih kadrovskih procesih, izdelava smernic za 
izobraževanje zaposlenih na podlagi kompetenčnega modela. 
Ciljna skupina: zaposleni MKL 
Opis: Model kompetenc bo pomagal knjižnici uresničevati poslovno strategijo in cilje. Model 
kompetenc se bo uporabljal kot kriterij v različnih kadrovskih procesih: za ocenjevanje 
zahtevnosti posameznih delovnih mest, za selekcijo in uvrščanje novo zaposlenih v strukturo 
delovnih mest, za ocenjevanje uspešnosti poskusnega dela, za posebne pogoje za zasedbo 
delovnega mesta, za napredovanje, za ugotavljanje razvojnega potenciala zaposlenih, za 
identifikacijo ključnega kadra, za letne razgovore. Model kompetenc daje smernice za 
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izobraževanje zaposlenih ter povečuje motiviranost zaposlenih in izboljšuje komunikacijo 
med zaposlenimi. 
 
3. Komunikacijsko načrtovanje 
Izvajalec: strokovna sodelavka za odnose z javnostmi 
Trajanje: 2011-12 
Cilji: priprava strategije komuniciranja, pregled in kontrola posameznih komunikacijskih 
projektov. 
Ciljna skupina: notranja (zaposleni) in zunanja javnost (mediji, občine, druge knjižnice in 
institucije) 
Opis: Načrtovanje odnosov z javnostmi opredeljuje vse sodelujoče in njihove vloge, definira 
nosilne vsebine, osnovna sporočila in področja dela. Za zagotavljanje učinkovitega, 
preglednega in sledljivega izvajanja komunikacij se oblikuje komunikacijski načrt. 
Del načrtovanja je izbor primernih komunikacijskih kanalov in osnovni nabor komunikacijskih 
orodij. Vključuje tudi organizacijo spremljanja povratnih informacij ter ocenjevanje rezultatov 
in vsebin. 
 
4. Vračanje gradiva v drugi knjižnici MKL 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in območnost, Tehnična služba 
Trajanje: od 2012 dalje 
Cilji: povečana izposoja gradiva, enostavnejša uporaba ter povečana dostopnost osnovnih 
storitev knjižnice, povečan ugled MKL v javnosti kot uporabniku prijazne knjižnice. 
Ciljna skupina: vsi člani MKL 
Opis: Ena izmed izrečenih obljub in idej ob združitvi vseh ljubljanskih knjižnic je bila med 
drugim možnost vračanja gradiva ne glede na to, iz katere enote je gradivo. Uporabnikom 
prijazna, dostopna in brezplačna storitev bo članom prinesla bolj enostavno uporabo 
knjižnice. Spomladi 2012 bomo uvedli storitev, ki bo članom omogočala vračilo gradiva v 
drugi knjižnici. Storitev bo z nekaj smotrne logistike izvedljiva, opažene nepopolnosti bomo 
usklajevali sproti in storitev bo postala ena izmed stalnih možnosti za uporabnike. Projekt 
bomo v letu 2012 speljali vsebinsko, logistično in testno. 
 
5. Plačljiva dostava in odvoz gradiva 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in območnost, Tehnična služba 
Trajanje: od leta 2012 dalje 
Cilji: povečan vpis novih članov, povečana izposoja gradiva, dodatna ponudba pri uporabi 
knjižničnega gradiva, povečan ugled MKL v javnosti kot uporabniku prijazne knjižnice. 
Ciljna skupina: vsi polnoletni člani 
Opis: Mestna knjižnica Ljubljana je kot splošna knjižnica zavezana k poslanstvu, ki omogoča 
dostopnost storitev vsem prebivalcem. Kljub razvejanosti mreže knjižnic MKL po celotni 
Mestni občini Ljubljana (MOL) in postajališč Potujoče knjižnice izven MOL, se odpira potreba 
po posebni storitvi za tiste uporabnike in člane, ki si za obisk knjižnic ne morejo ali ne želijo 
vzeti časa, bi pa vseeno potrebovali gradivo doma ali v službi. Pomanjkanje čase je pri 
nekaterih članih eden izmed razlogov nerednega obiska knjižnic, zato bomo v letu 2012 
uvedli novo, plačljivo storitev vsem polnoletnim članom. Storitev ni namenjena trajno bolnim, 
invalidnim in ostarelim. Za njih je organizirana brezplačna storitev Knjiga na dom. Projekt 
bomo v letu 2012 speljali vsebinsko, logistično in testno. 
 
 
 
6. Vpeljava RFID v Mestni knjižnici Ljubljana 
Izvajalec:Služba za razvoj in območnost / Oddelek za informatiko MKL v sodelovanju z 
zunanjim izvajalcem 
Trajanje: Priprava izhodišč in finančna ocena do aprila 2012. Glede na finančni in 
organizacijski zalogaj, ki ga predstavlja tak projekt, je nemogoče natančno predvideti, koliko 
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časa naj bi trajala njegova izvedba. Zaželeno pa bi bilo, da bi RFID sistem v območnih 
enotah MKL uvedli v strateškem obdobju 2013-2016. 
Cilji: 
Cilj projekta je vpeljava RFID sistema v vse območne knjižnice MKL. S tem bi v veliki meri 
izboljšali učinkovitost knjižnice na področju izposoje oziroma vračanja gradiva (hitrejše 
transakcije, možnost samopostrežne izposoje in vračanja gradiva) ter pri pregledovanju 
stanja zaloge (hitrejše in bolj natančne inventure, iskanje založenih izvodov). 
Ciljna skupina: uporabniki MKL 
Opis: RFID (Radio frekvenčna identifikacija) je kombinacija radio frekvenčne tehnologije in 
tehnologije mikročipov, pri kateri izvajamo identificiranje s pomočjo elektromagnetnega 
valovanja na področju radijskih frekvenc. Njeni glavni prednosti sta, da RFID oddajnike, ki 
hranijo neko informacijo (npr. signaturo knjige), lahko prepoznamo brezkontaktno (tudi v 
primerih, ko niso vidni direktno) in da lahko vanje dodatno vpisujemo nove informacije. 
RFID sistem sestavlja več členov: 
- RFID oddajniki  
- RFID čitalniki in RFID antene  
Frekvence delovanja pri RFID identifikaciji so lahko zelo različne. 
Prednosti RFID tehnologije so: 
- Hitrejše izvajanje postopkov izposoje in vračanja knjižničnega gradiva – z RFID 

čitalnikom lahko beremo identifikacijske podatke z več izvodov gradiva istočasno. 
- Uporaba samopostrežnih naprav je za uporabnika enostavnejša, saj mu ni potrebno 

izvesti postopka, s katerim aktivira oziroma deaktivira elektromagnetno zaščito. 
- Bistveno je povečana hitrost izvajanja inventure, obstajajo pa tudi različne rešitve, ki 

pomagajo pri urejanju gradiva na policah, iskanju založenih izvodov in podobno 
- Izboljšana je varnost gradiva pred odtujitvijo. 
 
7. Izboljšanje dostopa do interneta v krajevnih knjižnicah 
Izvajalec: Oddelek za informatiko 
Trajanje: 2012 
Cilji: Izboljšanje kvalitete dostopa do interneta v enotah Mestne knjižnice Ljubljana. 
Ciljna skupina: vsi zaposleni in uporabniki knjižnice 
Opis: Mestna knjižnica Ljubljana ima za dostop do interneta po krajevnih knjižnicah različne 
ponudnike, dostop je v nekaterih primerih nekvaliteten in povzroča nemalo težav zaradi 
počasnih linij in pogostih izpadov. Želimo poenotiti ponudnika storitev in s tem izboljšati 
kvaliteto storitev, odziv ponudnika ter zmanjšati ceno storitev. Projekt bomo izvajali v 
sodelovanju z Mestno občino Ljubljana. 
 
8. Model beleženja informacij v MKL 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: 2012 
Cilji: Oblikovanje spletne aplikacije, ki bo omogočala informatorjem beleženje posredovanih 
informacij. 
Ciljna skupina: zaposleni v MKL 
Opis: V knjižnici smo navajeni, da beležimo članstvo, obisk, prirast, zalogo in odpis gradiva, 
izposojo gradiva, število prireditev in izobraževanj, uporabo PC, ne beležimo pa najbolj 
pomembnega strokovnega dela vsakega bibliotekarja informatorja – to je posredovanja 
informacij iz gradiva in o gradivu. Aplikacija za beleženje posredovanih informacij v MKL v 
prvi vrsti beleži:  
- način posredovanja informacij (osebno, po telefonu, prek e-pošte) 
- čas, ki je potreben za posredovanje informacije (prijava začetka referenčnega procesa in 

odjava ob njegovem zaključku) 
- ciljne skupine, ki so jim posredovane informacije (Cobiss kategorije članov) 
- delitev informacij po vsebini (UDK skupine) 
- realizirane (iz lastnega gradiva, iz drugih virov) / nerealizirane informacije 
Aplikacija bo omogočala tudi beleženje internega dela. 
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9. Vpeljava agilne metodologije za vodenje projektov 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: 2012 
Cilji: učinkovito spremljanje projektov. 
Ciljna skupina: zaposleni v Oddelku za informatiko 
Opis: Zaradi želje po hitrih in hkrati kakovostnih rezultatih pri razvijanju informacijskih 
sistemov so klasične metode razvoja, ki procese narekujejo do potankosti, postale vedno bolj 
neobvladljive. Tako se je zaradi težkih, natančno specificiranih metodologij vse bolj pojavljala 
želja po lažjih, bolj prilagodljivih in predvsem enostavnih metodologijah – rezultat tega so 
agilne metodologije – ena od njih je SCRUM metoda, ki se danes uporablja tudi pri delu v 
različnih oddelkih za spremljanje projektov pri katerih je v ospredju fleksibilnost, hitro 
odzivanje na spremembe, krizno upravljanje. Metoda je zelo uporabna za delo v Oddelkih za 
informatiko (uporaba orodja Sprintometer). 
 
10. Model trženja storitev, aplikacij in produktov MKL 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: januar 2012 – junij 2012 
Cilji:  
- Pripraviti enotni model trženja storitev, aplikacij in produktov MKL, ki jih lahko ponudimo v 

uporabo drugim knjižnicam in ostalim institucijam. 
- Pridobivanje dodatnih finančnih virov na podlagi trženja naših idej, inovacij in 

intelektualnega dela. 
Ciljna skupina: zaposleni v MKL 
Opis: MKL vsako leto pripravi in razvije vrsto aplikacij, storitev in produktov, ki jih uporablja 
pri optimizaciji dela ter izvajanju projektov in dejavnosti. Naše znanje in izkušnje želimo deliti 
z drugimi javnimi zavodi, predvsem knjižnicami, zato bomo razvili model trženja storitev, 
aplikacij in produktov MKL. Model bo vseboval smernice za enoten način trženja naših 
produktov, ki bodo v pomoč zaposlenim v MKL. Na ta način bomo lahko pridobivali dodatna 
sredstva in širili naše strokovno znanje med druge zainteresirane organizacije.  
 
11. Aplikacija za spremljanje prireditev in izobraževanj v MKL 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: 2011-2012 
Cilji: Priprava enotne spletne aplikacije za centralno sprotno zbiranje in spremljanje 
prireditvene in izobraževalne dejavnosti v okviru MKL. 
Ciljna skupina:  
- prireditveniki (za odrasle, za otroke in mladostnike ter zaposleni na servisih, SDU) 
- SRO (poročanje), SDU (načrtovanje, evalvacija prireditvenih in izobraževalnih 

dejavnosti), služba za odnose z javnostmi (za objave v medijih) 
- vodstvo knjižnic/-e (spremljanje dejavnosti, potrjevanje internih naročilnic) 
- obiskovalci knjižnice (prijave, pregled ponudbe, RSS obvestila) 
Opis: Namen spletne aplikacije je racionalizacija postopkov zbiranja podatkov za letno in 
polletno poročilo MKL, mesečnik prireditev, spletno stran; poenoteno in sprotno zbiranje 
podatkov iz vseh enot; pregled prireditev (preprečevanje podvajanja prireditev, ugotavljanje 
potreb); podlaga za evalvacijo in načrtovanje izobraževalne in prireditvene dejavnosti; 
preprečevanje dvojnega pošiljanja podatkov; omogočiti uporabnikom spletno prijavljanje na 
izobraževanja. Na podlagi idejnega koncepta aplikacije pripravljenega v letu 2011, bo 
izdelana natančna opredelitev vsebin in funkcionalnosti, priprava strukture, izbor izvajalcev, 
testiranje aplikacije, izobraževanje zaposlenih za uporabo aplikacije. 
 
12. Prenova spletne strani MKL 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: februar 2011 – december 2012 
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Cilji: promocija in aktivacija gradiva, promocija izjemnih dogodkov, servisov, projektov, 
sodelovanj na nivoju MKL, izgradnja znamke MKL in večanje njene prepoznavnosti ter njenih 
servisov in storitev, postati primer dobre prakse in prijetne uporabniške izkušnje, širša 
dostopnost knjižnice: izven delovnega časa, tudi za ranljive družbene skupine. 
Ciljna skupina: člani MKL in obiskovalci spletne strani vseh starostnih skupin, posamezniki s 
posebnimi potrebami, zaposleni, organizacije, mediji, zainteresirana javnost 
Opis: MKL bo z vzpostavitvijo nove spletne strani za vse ciljne skupine ponudila članom in 
ostalim obiskovalcem spletne strani jasen, sistematičen in privlačen pregled novosti, gradiva, 
storitev, projektov, servisov ter ponudila vsebine in možnosti sodelovanja, ki se navezujejo 
na 4 starostne skupine ter na posameznike s posebnimi potrebami. Spletno stran bomo 
povezali za našimi socialnimi omrežji (Facebook, Twitter, YouTube) ter omogočili aktivno in 
poosebljeno uporabniško izkušnjo in knjižnico, ki bo uporabnikom na voljo 24/7. Knjižnica bo 
s poenoteno in sistematizirano spletno stranjo platforma za ugotavljanje potreb naših 
(potencialnih) članov, spodbujala bo poenotenje in sistematiziranje naših projektov, ki jih že 
izvajamo ter nudila ideje in podatke o tem, kaj si uporabniki še novega želijo. 
 
13. Razvoj socialnih omrežij LinkedIN in YouTube 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in območnost, služba za odnose z 
javnostmi 
Trajanje: januar 2012 – december 2012 
Cilji:  
- Prisotnost MKL na socialnih omrežjih, ki v zadnjem času izjemno pridobivajo na veljavi in 

uporabi, širjenje na nova področja in med nove ciljne skupine z multimedijskimi 
vsebinami in strokovnimi ali poljudnimi razpravam odprtega tipa. 

- Pomoč uporabnikom in obiskovalcem pri težavah z uporabo knjižnice ter pridobivanje 
njihovih mnenj, predlogov in kritik. 

- Širjenje dostopnosti knjižnice za vse uporabnike ne glede na delovni čas. 
Ciljna skupina: člani MKL in obiskovalci spletne strani in uporabniki socialnih omrežij vseh 
starostnih skupin, posamezniki s posebnimi potrebami, zaposleni, organizacije, mediji, 
zainteresirana javnost 
Opis:  
- YouTube smo vzpostavili že decembra 2009, vendar še ni povsem zaživel. Ker je 

YouTube vedno pomembnejše socialno omrežje s potencialom, kot ga ima Facebook, 
bomo na njem začeli bolj intenzivno delati in pripravili okvirno en video prispevek za 
objavo na mesec. YouTube bo lahko zajemal med drugim: posnetke z dogodkov, 
videoizobraževanja, avdio pravljice za otroke, posnetke z objav na različnih medijih, 
video sprehode po knjižnicah, bibliobus, ostale dogodke: s sejmov, festivalov, 
promocijske, konference, MKL video natečaje, itd. Povezan in vključen bo tudi v 
prenovljeno spletno stran MKL. 

- LinkedIN je največje profesionalno socialno omrežje, ki omogoča poslovno povezovanje 
in komuniciranje. Uporabili bi ga lahko za objavljanje prostih mest in iskanje kadrov, 
povezovanja z namenom sodelovanja, odpiranje strokovnih razprav in pridobivanje mnenj 
članov, uporabnikov in ostalih, tako o delovanju knjižnice kot o aktualnih družbenih 
temah, ki so vezane na knjižnico kot javni zavod. 

 
 
 
 
 
Projekti za otroke: 
 
14. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2011 
Geneze – poti v bistroumne nesmisle 
Izvajalec: Pionirska – CMKK v sodelovanju z različnimi strokovnjaki in ustanovami s področja 
mladinske književnosti in knjižničarstva 
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Trajanje: 2012 
Cilji: 
- Pregledno in sistematično predstaviti produkcijo mladinskih knjig obravnavanega leta 

2011, in sicer pregledno in z vidika ustaljenih poljudnih in strokovnih razdelitev, ki jih 
strokovnjaki in praktiki uporabljajo pri obravnavi knjižnega gradiva (abeceda, 
postavitvene skupine, starostne stopnje, strokovne skupine). 

- Z vsebinsko obdelavo predstavljenega knjižnega gradiva ter z orodji, izpeljanimi iz te 
obdelave, ponuja Priročnik knjižničarjem, vzgojiteljem, učiteljem in ostalim strokovnjakom 
s tega in ostalih sorodnih področij bogastvo knjig za učinkovito, različnim razmeram in 
potrebam prilagojeno knjižno, književno in knjižnično vzgojo. Najkvalitetnejše knjige so 
anotirane, najboljše med najboljšimi pa so označene z znakom »zlata hruška«. 

- S sistematično urejenimi podatki želi Priročnik ponuditi strokovnjakom uporabno materijo 
za raziskave, analize in načrtovanja tako na vzgojnem in izobraževalnem področju, kakor 
tudi na založniškem, prevajalskem in avtorskem področju. 

Ciljna skupina: otroci in mladostniki, njihovi starši, mentorji, vzgojitelji, učitelji, knjižničarji, 
strokovnjaki za mladinsko književnost, založniki, avtorji, prevajalci in ilustratorji 
Opis: Priročnik sledi starostnim in razvojnim stopnjam mladih bralcev od predbralnega 
obdobja, ki je bistveno za spodbujanje branja in bralnega užitka, preko vseh treh triletij 
devetletne osnovne šole, do prehoda k "mladim odraslim bralcem". Sledi bralnim interesom 
mladih bralcev in šolskemu programu ter podpira cilje slovenske nacionalne strategije 
razvijanja bralne kulture. S pregledom produkcije koledarskega leta informira o novih 
mladinskih knjigah in s tem dopušča avtonomnost oz. svobodo izbire. Opozarja ne le na 
branje mladinskih leposlovnih knjig, različnih tem, zvrsti in žanrov, temveč tudi na mladinsko 
poučno leposlovje in poučne mladinske knjige. Odlika Priročnika je v njegovi priporočilnosti, 
kar pomeni, da z anotiranimi knjigami opozarja na kakovostno branje. Priročnik je s 
spremljajočimi članki in z obsežnim ter bogatim "aparatom" (najrazličnejšimi kazali) in orodji v 
veliko pomoč pri promociji branja odraslim, tudi staršem, zlasti pa mentorjem Bralne značke, 
vzgojiteljem, učiteljem, mladinskim in šolskim knjižničarjem ter vsem drugim strokovnjakom, 
ki imajo ključno vlogo pri razvoju in promociji bralne kulture mladih. Priročnik naj bi bil v 
pomoč tudi knjižnicam, predvsem splošnim in njihovim mladinskim oddelkom, pri vodenju 
nabavne politike, in založnikom pri oblikovanju založniškega programa. 
 
15. Ciciuhec - beremo z malčki, beremo z otroki 
Izvajalec: Pionirska – CMKK, območne enote in krajevne knjižnice 
Trajanje: kontinuirana dejavnost, začetek v jeseni 2012 (oktober – maj) 
Cilji:  
- ustvarjanje pogojev za razvoj bralnih navad in bralne kulture,  
- spodbujanje branja v družinskem krogu, 
- spodbujanje branja leposlovja v otrokovem materinem jeziku, 
- bogatenje besednega zaklada, 
- seznanjanje otrok s knjižnico v njihovem neposrednem okolju, njenimi pravili in navajanje 

na obiskovanje le-te skupaj s starši, 
- priložnost za širjenje dobre knjige, 
- spodbujanje in usposabljanje za aktiven stik z literaturo, 
- pomoč pri iskanju in zaznavanju estetskega in pomenskega bogastva literarnega sveta. 
Ciljna skupina: predšolski otroci (3-6 let), tudi mlajši (2-3 let) 
Opis: MKL bo v sodelovanju z okoliškimi vrtci spodbujala družinsko branje. Vsaka vrtčevska 
skupina bo vabljena na obisk v knjižnico, kjer pa obisk ne bo možen, bo otroke v vrtcu 
obiskala knjižničarka. Vsak otrok bo svoji vzgojiteljici ali knjižničarki v knjižnici, ki jo obiskuje, 
predstavil štiri knjige (ena izmed njih bodo pesmi ali izštevanke). Zgodbo ene izmed njih bo 
predstavil z likovnim izdelkom, ob zaključku dejavnosti pa bo povabljen na zaključno 
prireditev, kjer bo prijel priznanje in simbolično darilce. Za svoje mentorsko delo bodo potrdilo 
o sodelovanju prejeli tudi vsi sodelujoči vzgojitelji in njihovi pomočniki. 
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16. Poletavci – poletni bralci 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Pionirska - CMKK 
Trajanje: junij – september 2012 
Cilji: spodbujanje navade rednega branja, obiskovanje knjižnic, medgeneracijsko 
sodelovanje. 
Ciljna skupina: otroci od 7. do 12. let 
Opis: Poletavci – poletni bralci so bralni projekt MKL, ki je bil v letu 2011 prvič izpeljan in 
odlično sprejet med otroki in starši, zato bomo v letu 2012 z njim nadaljevali in ga tudi 
nadgradili. Z zloženkami in plakati bomo junija ponovno povabili otroke k branju med 
počitnicami ter sodelujoče mlade bralce v septembru nagradili na prireditvi Dan za Poletavce, 
kjer bodo prejeli podelili priznanja, darilne majice in se uvrstili v žrebanje za privlačne 
nagrade. 
Letos bomo k sodelovanju povabili tudi vse osnovne šole v ljubljanski regiji, kajti koncept 
projekta Poletavci – poletni bralci se sklada z načrti učiteljev, da otroci med poletnimi 
počitnicami vzpostavljajo bralne navade, vadijo branje in bogatijo svoj jezikovni zaklad. 
K sodelovanju bomo povabili tudi splošne knjižnice osrednjeslovenske regije. 
 
17. Knjigobralci  
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Pionirska - CMKK , Slovenska filantropija 
Trajanje: kontinuirana dejavnost, začetek v jeseni 2012 (november – februar) 
Cilji: pridobivanje motivacije za branje in bralnih navad, razvijanje bralnih in jezikovnih 
spretnosti, komunikacija otroka z vsebino branega besedila in s prostovoljcem, spoznavanje 
otrok s kakovostno mladinsko literaturo. 
Ciljna skupina: otroci, ki se učijo brati ali imajo pri branju težave, slabovidni, slepi, socialno 
izključeni (tujejezični oz. priseljenci)  
Opis: Prostovoljci bodo glasno brali otroku ali skupini otrok, kasneje pa bo možno tudi 
postopno glasno branje otroka. Dejavnost bo potekala enkrat na teden po eno šolsko uro. 
Lokacija izvedbe bo prostor v knjižnici med knjigami, miren, nekoliko ločen, svetel in z dobro 
akustiko. Brana besedila bodo primerna starosti, umskemu razvoju in potrebam otrok, zbirali 
jih bomo iz Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig (zlate hruške). Vsak 
prostovoljec bo imel mentorja knjižničarja, vsi mentorji pa skupnega mentorja v MKL. Vsi se 
bodo udeležili usposabljanj, predavanj ali delavnic na temo težave pri branju ipd., ki jih bo 
MKL organizirala v sodelovanju z drugimi institucijami ali izvajalci. 
 
 
18. Kobacajčki ali moje prvo srečanje s knjigo  
Izvajalec: Pionirska - CMKK 
Trajanje: kontinuirana dejavnost, začetek v jeseni 2012 (oktober – marec) 
Cilji: navajanje staršev na vsakodnevno branje otrokom, prvo sistematično seznanjanje otrok 
s knjigami in navajanje na njih, uporaba kakovostnih igroknjijg, izštevank in kratkih zgodbic 
za razvijanje gibalnih in jezikovnih spretnosti otrok, medgeneracijsko povezovanje.  
Ciljna skupina: otroci, ki so v dopoldanskem času doma, 1-2 leti stari otroci, njihovi starši, 
stari straši ali varuhi 
Opis: Gre za polurno dopoldansko aktivnost enkrat na mesec, kjer bo izvajalec (knjižničarji 
MKL) otroke skupaj z njihovimi starši, starimi starši ali varuhi sistematično navajal na knjigo. 
Ob uporabi kakovostnih osnovnih izštevank in kratkih zgodbic bo vodil odrasle, da pomagajo 
otrokom razvijati gibalne in jezikovne spretnosti. Aktivnost se bo izvajala v pravljičnih sobah 
na blazinah, zaradi omejenega števila mest se bodo predhodno zbirale prijave. Vsakega 
izvajalca bo potrebno usposobiti za delo na posebej prilagojenih delavnicah, svoje znanje pa 
bodo nadgrajevali tudi na študijskih obiskih v ustanovah, ki to dejavnost že izvajajo. 
 
19. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 
Izvajalec: MKL, Pionirska - CMKK v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev 
Slovenije (strokovna priprava in organizacija), vse splošne knjižnice v Sloveniji v sodelovanju 
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z osnovnimi šolami, Skupnost muzejev Slovenije z vsemi muzeji in galerijami, Turistična 
zveza Slovenije idr. (organizacija reševanja) 
Trajanje: oktober 2011 – maj 2012 (6. cikel)  
Cilji: 
- uvajanje sodobnih oblik učenja in poučevanja, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, 
- spoznavanje kulturne dediščine, 
- dvig informacijske pismenosti, 
- spodbujanje branja, 
- povečan virtualni in dejanski obiski kulturnih ustanov. 
Ciljna skupina: učenci 2. in 3. triletja devetletke 
Opis: Cikel v vsakem šolskem letu obsega pet sklopov, ki obravnavajo znamenite Slovenke 
in Slovence z različnih področij znanja in umetnosti. Kviz je dostopen na več načinov in ga je 
mogoče reševati v različnih medijih. Poleg vprašalnika (kviza v ožjem pomenu) so na spletu 
dostopne tudi nadaljnje spodbude »Za potepuhe« in »Za radovedneže«. Informacija o 
sprotnem sklopu je objavljena tudi v reviji PIL. V šolskem letu 2012/2013 načrtujemo pripravo 
novega kviza. 6. cikel Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza zaključuje 
sodelovanje s Skupnostjo muzejev Slovenije. Za šolsko leto 2012/2013 bomo verjetno 
pripravili kviz, ki se bo osredotočil na knjižnično-književno področje. 
 
20. Kulturna dediščina za družino  
Izvajalec: Slovanska knjižnica, območne enote, krajevne knjižnice 
Trajanje: 2012 
Cilji:  
- seznanjanje otrok s kulturno dediščino in vzpodbujanje k poznavanju rojstnega kraja, 
- promocija domoznanskih vsebin, 
- dvig splošne in bralne kulture pri otrocih, 
- krepitev medgeneracijskega povezovanja. 
Ciljna skupina: mlade družine s predšolskimi in šolskimi otroci na razredni stopnji, 
priporočljivo sodelovanje s starimi starši 
Opis: SLK v konzultaciji s Pionirsko – CMKK pripravi priporočene knjižne vsebine, skene 
zanimivih člankov, fotografij, oblikovane v 3-5 različnih domoznanskih tematskih sklopov. 
Vsaka tema je posvečena eni od značilnosti mesta Ljubljane in/ali nekaj večjih krajev 
njegove širše okolice, ki sodijo v območje delovanja MKL. Gradiva, ki so na voljo samo v 
SLK, krožijo med enotami za potrebe projekta. SLK oblikuje promocijska gradiva, 
informativno zgibanko in plakate, ki jih nato dobijo enote, ki se odločijo sodelovati pri 
projektu. Sodelovanje koordinirajo člani DS za domoznanstvo, ki predstavijo projekt 
mladinskim knjižničarjem v svoji OE. Ti skrbijo tudi za povratne informacije za razvoj projekta 
v prihodnje. 
Predvideno je, da vsaka OE pripravi vsaj eno srečanje v kateri od svojih knjižnic, tako da 
načrtujemo vsaj pet dogodkov v 2012. OE si izbere domoznanski tematski sklop, ki ji 
vsebinsko ali krajevno najbolj ustreza. 
Na srečanja bomo povabili družine z otroki, zaželeno je, da se poleg staršev priključijo tudi 
stari starši ali drugi starejši sorodniki otroka. Mladinski knjižničar nato predstavi pripravljene 
vsebine, lahko se tudi povabi oseba, ki obudi spomine na izbran dogodek (lahko prostovoljec 
– starejši občan) in skupina opravi delavnico na pripravljeno temo (branje, pogovor o 
prebranem, risanje, reševanje pripravljenega kviza, ipd). 
 
 
 
21. Kristali v Ljubljani (družinski dan v knjižnici) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Mathema, zavod za popularizacijo matematike 
Trajanje: maj 2012 
Cilji: Popularizacija matematične pismenosti v knjižnici, dodatna ponudba izobraževalnih 
vsebin v knjižnici, nagovoriti nove ciljne skupine. 
Ciljna skupina: družine 
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Opis: Je matematika lahko igriva, je lahko zabavna? Je matematika lahko mamljiva, 
prikupna, zanimiva, osupljiva in magična? Da. Z aktivnostmi želimo otrokom, mladim, 
staršem in upokojencem ponuditi nova doživetja v zabavnem svetu matematike in umetnosti. 
Sodelujoči v programu, vključno s slovenskimi umetniki, raziskovalci in univerzitetnimi 
profesorji (Izidor Hafner, Fakulteta za elektrotehniko, Janez Dolinšek, Fakulteta za 
matematiko in fiziko, Institut Jožef Stefan), učitelji in animatorji, bomo skupno pripravili 
program dejavnosti, iger, delavnic, interaktivnih dogodkov ter večer poezije. Različne 
aktivnosti v povezavi z umetniško in igrivo platjo matematike bodo slonele na konceptu 
eksperimentalnega izobraževanja. Tematika je področje kvazikristalov. 
 
22. Moja naj knjiga  
Izvajalec: Pionirska – CMKK 
Trajanje: Glasovanje poteka v šolskem letu, od 15. oktobra 2011 do 15. marca 2012. 
Priznanja ustvarjalcem nagrajenih knjig so podeljena 2. aprila, na mednarodni dan 
knjig za otroke, v MKL, Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani 
Cilji: 
- spodbujanje branja, 
- spodbujanje branja kakovostnega leposlovja. 
Ciljna skupina: predvsem učenci 2. in 3. triletja devetletke oz. učenci, ki že samostojno 
berejo 
Opis: Moja najljubša knjiga, priznanje po izboru mladih bralcev, se podeljuje vsako leto od 
1998, in sicer v dveh kategorijah: za najljubšo slovensko mladinsko knjigo in za najljubšo v 
slovenščino prevedeno mladinsko knjigo. Priznanje so osnovali Knjižnica Otona Župančiča, 
Slovenska sekcija IBBY in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, da bi med mladimi bralci 
spodbujali branje in zanimanje za mladinsko književnost. Zato naj bi bilo glasovanje 
povezano z bibliopedagoškimi dejavnostmi oz. z najrazličnejšimi oblikami knjižne vzgoje 
mladih bralcev. H glasovanju so vabljene vse splošne knjižnice in osnovne šole v Sloveniji, v 
slovenskem zamejstvu in slovenski otroci po Evropi. Glasujejo lahko vsi otroci, ki knjigo sami 
preberejo, pri čemer smejo glasovati za katerokoli delo, ne glede na letnico njegove izdaje, 
glavna pozornost pa velja leposlovni knjigi. Knjiga, ki že peto leto dobi največ glasov mladih 
bralcev, prejme zlato priznanje, nato pa je izločena iz nadaljnjega glasovanja. Glasovanje 
poteka prek spleta www.naj-knjiga.si; glasove mladih bralcev (za enkrat) lahko oddajajo le 
registrirani mentorji. 
Do konca leta 2011 bo sklican nov strokovni odbor za priznanje Moja najljubša knjiga, ki bo 
prevetril pravilnik glasovanja in postavil nove smernice projekta, z večjim poudarkom na 
kakovostnih mladinskih knjigah (»zlate hruškae« in drugi kakovostni literarni teksti). 
 
 
23. Dajmo jim vetra 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc 
Trajanje: april 2012 – december 2012 
Cilji: aktivno preživljanje prostega časa, širjenje bralne kulture, aktualizacija starejših besedil, 
medgeneracijsko povezovanje. 
Ciljna skupina: Otroci in mladostniki (od 7. do 15. leta)  
Opis: Interdisciplinarno zastavljen projekt želi s klasičnimi oziroma že uveljavljenimi 
književnimi deli ali književnimi junaki slovenskih avtorjev, ki so prelomno vplivali na razvoj 
slovenske literature, nagovoriti mlade bralce k aktivnemu vključevanju v promocijo branja in k 
širjenju pozitivnih bralnih navad med vrstniki. 
Izhodišče so okrogle obletnice rojstev slovenskih avtorjev ali izidov knjig slovenskih 
književnih ustvarjalcev. Na izhodiščno temo pripravimo razstavo, ki vključuje predstavitev 
avtorja, njegovih del ter priredbe besedil za druge medije ali literarne vrste ter žanre (radijske 
igre, filmske priredbe, dramatizacije besedil). Izhodiščna tema je hkrati tudi moto počitniške 
ustvarjalne delavnice, ki jo organiziramo na začetku poletnih šolskih počitnic. Hkrati z 
razstavo tako nekaj mesecev pred delavnico zbiramo predloge mladih bralcev za počitniško 
branje, ki jih vključimo v izdelke ustvarjalne delavnice in so vse poletje na ogled na 
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mladinskem oddelku. Poudarek delavnice je tudi na recikliranju odpadnih materialov in 
širjenju ekološke zavesti, zato izdelujemo izdelke, pri katerih lahko uporabimo čim več 
odpadne embalaže. 
Ker želimo z delavnico spodbujati več vrst ustvarjalnosti in tako pritegniti širok krog otrok in 
mladostnikov, bomo na izhodiščno temo razpisali literarni ali slikarski natečaj. 
 
24. Rastem s knjigo 
Izvajalec: Območne enote in krajevne knjižnice  
Trajanje: 2011/2012 
Cilji: promocija bralne kulture ter predstavitev dejavnosti, organizacije in poslovanja knjižnic 
osnovnošolcem in srednješolcem. 
Ciljna skupina: učenci 7. razreda osnovne šole in dijaki 1. letnika srednje šole 
Opis: Učenci obiščejo najbližjo knjižnico, knjižničarji jim predstavimo dejavnost na njim 
zanimiv in privlačen način. Javna agencija za knjigo RS v okviru te akcije podari vsem 
kvalitetno knjigo (7. razred OŠ - Desa Muck: Blazno resno o šoli, 1. razred SŠ – Andrej 
Rozman Roza: Izbrane Rozine v akciji). 
 
25. Festival Bobri 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Pionirska – CMKK 
Trajanje: 1. 2. – 11. 2. 2012 
Cilji: kulturno umetniška vzgoja za otroke, promocija branja in knjižnic 
Ciljna skupina: predšolski in osnovnošolski otroci 
Opis: Mestna občina Ljubljana za leto 2012 razpisuje festival kulturno-umetnostne vzgoje 
Bobri, ki bo tokrat posvečena likovni umetnosti. MKL se Festivalu Bobri pridružuje drugič s 
svojim programom – tako za vrtčevske otroke in šolarje v dopoldanskem času kot tudi 
popoldan in zvečer za družine – s katerim bomo na spontan in igriv način otroke popeljali v 
svet podob in tudi črk. 
 
26. Spodbujanje branja najmlajših v okviru TV oddaje Križ-kraž na TV Slovenija (v 

mesečni rubriki »Kulturni brlog«) 
Izvajalec: RTV Slovenija in Pionirska – CMKK 
Trajanje: predvidoma celo leto 
Cilji: kakovostna kulturna vzgoja in promocija kvalitetnega branja med mladimi bralci, 
Ciljna skupina: otroci od 3. do 9. leta starosti 
Opis: Mladim gledalcem predstavljamo vsak mesec po pet kvalitetnih mladinskih knjig. 
Izbrane skupine bomo opremili z osnovnimi informacijami in kratkimi utemeljitvami izbora.  
 
 
Projekti za mladostnike: 
 
27. Video igre G v knjižnici? 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost in knjižnice MKL 
Trajanje: 2012 
Cilji: povečati obisk mladostnikov v knjižnici, uporaba video iger kot učnega pripomočka. 
Ciljna skupina: mladostniki 
Opis: S ponudbo video iger vabimo v knjižnico predvsem mladostnike, ciljno skupino, ki 
najmanj uporablja knjižnico. Knjižnica z vsebinami, ki podpirajo igre in igranje, prek iger 
nagovarja tudi k uporabi raznovrstnega knjižničnega gradiva. Video igre lahko uporabljamo 
tudi kot učni pripomoček v procesih neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja 
mladostnikov. Z novim konceptom so video igre danes vedno bolj tudi priložnost za druženje 
in način za aktiviranje mladostnikov. 
Igre kot medij so primerne tudi za družinske obiske knjižnice in seveda za vse igralne 
entuziaste. 
 
28. Pametne finance ─ finančno opismenjevanje za mladostnike 
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Izvajalec: Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: začetek v letu 2012 kot del nove spletne strani MKL 
Cilji: omogočiti prek finančnega opismenjevanja srednješolcem lažji prehod v odraslost ob 
vstopanju na trg dela ali nadaljevanju šolanja na univerzi. 
Ciljna skupina: srednješolci 
Opis: Zaradi gospodarske krize se povečuje pomen finančne pismenosti. Prisotna je potreba 
po pravočasnih, jasnih in ustreznih informacijah, in kakovostnem finančnem svetovanju. Kot 
ciljno skupino smo izbrali ljubljanske srednješolce, da bi jim olajšali prehod v odraslost ob 
vstopanju na trg dela ali nadaljevanju šolanja na univerzi. 
Finančno opismenjevanje bomo izvajali prek orodij spleta 2.0 na novi spletni strani MKL, 
informacije bomo posredovali prek e-brošure, info video clipov, webinarjev na YouTube; 
mlade bomo aktivno vključili s spletnimi kvizi, ugankami, twitterji; evalvacija bo potekala prek 
spletnih anket in Facebooka. 
 
29. Igrarium 2012, družabni dnevi namiznih iger, stripa, literature in glasbe 
Izvajalec: MKL in Zavod Stratosfera 
Trajanje: petek in sobota jeseni 2012 
Cilji: promocija MKL kot tretjega prostora, druženje vseh generacij, spoznavanje gradiva MKL 
Ciljna skupina: mladostniki, družine 
Opis: Namen prireditve Igrarium je predstavitev MKL kot celostnega kulturno-umetniškega 
prostora različni starostni in kulturni populaciji ter seveda uporabnikom MKL. Poudarek je na 
pristnem druženju, ki ne temelji na t.i. socialnih (internetnih) omrežjih. Prireditev bo izvedena 
s pomočjo zavoda Stratosfera, njegovi člani bodo prireditev tudi vodili (predstavitve iger, 
predavanja, ipd.). Glavno dogajanje bo potekalo v dvorani KOŽ, ki bo prirejena za potrebe 
prireditve. Potekali bodo predavanja, predstavitve iger ter literature, razstave, nagradne igre, 
delavnice. Pričakovano število obiskovalcev je 300 na dan. Promocija prireditve bo izvedena 
tako na spletu kot tudi v tiskanih medijih.  
 
30. Strip – ob bok knjižnim klasikom: cikel razstav in pogovor z znanimi stripovskimi 

ustvarjalci 
Izvajalec: MKL in Stripartnica BUCH 
Trajanje: pomlad 2012, jesen 2012 
Cilji: promocija stripovske umetnosti. 
Ciljna skupina: mladostniki, vse generacije 
Opis: Ciklus razstav Strip – ob bok knjižnim klasikom je nadaljevanje koncepta SPK 2010. V 
2012 bo zasnova ostala, gostili pa bomo mednarodne avtorje mlajše generacije. Za pomlad 
2012 bomo povabili Alema Čurina, mlajšega avtorja z mednarodnim slovesom in jeseni 
2012, Baneta Kerca, znanega ustvarjalca iz Srbije.  
Kot vmesni dogodek bomo ob izidu novega albuma priredili še razstavo Zorana Smiljaniča. 
Prireditve bodo organizirane s pomočjo Stripartnice BUCH, pogovore bo vodil Aleksander 
Buh. 
 
31. Robinzonijada v informacijski džungli 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc 
Trajanje: januar - december 2012 
Cilji: razvijanje bralne sposobnosti in bralne kulture za mladostnike, seznanjanje in 
izobraževanje za uporabo knjižnično-informacijskih in izobraževalnih virov, ki jih ima knjižnica 
na razpolago. 
Ciljna skupina: osnovnošolci od 5. - 9. razreda  
Opis: Robinzonijada je zabavno-izobraževalno tekmovanje za mlade. Skozi ustvarjalne in 
spretnostne naloge se na neprisiljen in zanimiv način seznanjajo z različnimi storitvami in 
ponudbo knjižnice. Tekmovalci rešujejo kviz v obliki vprašanj, pri katerem uporabljajo 
knjižnično gradivo in sodobno tehnologijo. Preko nalog spoznavajo različne izobraževalne 
elektronske vire, knjižnično postavitev, katalog Cobiss, uporabo kataloga v praksi, 
spoznavajo domačo spletno stran ter z reševanjem vprašanj širijo svoja znanje in splošno 
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razgledanost. Naloge za tekmovanje vključujejo spodbujanje branja na neprisiljen način, 
ustvarjalnost in iznajdljivost ter skupinsko in individualno izražanje posameznika. Motivacija 
za sodelovanje je tudi knjižna nagrada in zaključna podelitev z gledališko predstavo za 
mlade. 
 
32. Poletni utrip  
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: zadnji teden avgusta 2012 
Cilji: Promocija in alternativna predstavitev prireditev in izobraževanj ter drugih dejavnosti 
MKL na prostem in bogatitev kulturne ponudbe poletne Ljubljane. 
Ciljna skupina: mladostniki, odrasli 
Opis: Mestna knjižnica se bo v poletnem času s svojo dejavnostjo predstavila v Parku 
slovenske reformacije s tedenskim nizom prireditvenih dogodkov, ki bodo obogatili poletni 
utrip in kulturno dogajanje v mestu. V Parku slovenske reformacije bomo v zadnjem tednu 
avgusta predstavili pester program prireditev in izobraževanj za mladostnike in odrasle. Kot 
že tradicionalno se bo predstavil Bibliobus MKL s svojim večernim filmskim programom na 
prostem imenovan Filmobus. Ob popoldnevih bodo v parku potekale ustvarjalne in 
izobraževalne delavnice za družine. Večerni spored pa bodo zapolnili literarni dogodki v 
obliki javnih branj in pogovornih srečanj z znanimi literati kot promocija knjige in bralne 
kulture. Ob večerih bomo organizirali tudi glasbene dogodke.  
 
 
Projekti za odrasle: 
 
33. Mesto bere 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, območne enote, krajevne knjižnice 
Trajanje: izvedba od 23.11.2011 do 23.5.2012 
Cilji:  
- razvoj bralne kulture, 
- promocija branja kvalitetne književnosti med odraslimi, 
- aktiviranje zbirk gradiva, 
- omogočiti druženje in izmenjavo ter izražanje mnenj uporabnikov, 
- povabiti k branju in včlanitvi potencialne člane. 
Ciljna skupina: člani MKL starejši od 16 let 
Opis: Spodbujanje branja v vseh starostnih skupinah je pomembna naloga splošnih knjižnic. 
V ta namen pripravljamo skupni projekt MKL za njene odrasle člane oz. potencialne člane. 
Povabili jih bomo k branju kvalitetnih slovenskih avtorjev, povezovali bomo med seboj tako 
bralce kot knjižnice. Na nivoju MKL bomo povezali dejavnosti knjižnic, ki so namenjene 
spodbujanju branja odraslih. 
Projekt bomo začeli s tiskovno konferenco in svečano otvoritvijo, nadaljevali s promoviranjem 
projekta samega in vseh spremljevalnih dejavnosti. Izvedli bomo tudi izobraževanja, npr. 
hitrega branja. Bralce bomo o vseh dejavnostih redno mesečno obveščali. Zaključek projekta 
bo v maju 2012 z zaključno prireditvijo in podelitvijo nagrad udeležencem projekta. Projekt se 
bo v naslednjih letih nadaljeval in nadgrajeval. Promocija projekta bo potekala tako preko 
spletne strani MKL, socialnih omrežij, plakatov, elektronske pošte kot objav v medijih. 
Letos člane vabimo k prebiranju kvalitetnih slovenskih avtorjev, tako sodobnih kot tudi 
starejših (večji poudarek je na sodobnih avtorjih in njihovih delih ter avtorjih, ki žive in 
ustvarjajo v Ljubljani). Izbor del zajema predvsem leposlovna dela (prozo in poezijo), 
strokovna dela (potopise, eseje, pisma, spomine), ter izbor del iz projekta Knjiga za 
vsakogar. Skupaj več kot 50 naslovov del, ki so dostopna v večini knjižnic MKL. 
 
34. Bralni krog  
Izvajalec: Tilka Jamnik 
Trajanje: oktober 2011 – maj 2012 
Cilji: 
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spodbujanje branja med starejšimi, procesno vključevanje starejših v branje otrokom, 
povečan vpis starejših. 
Ciljna skupina: predvsem starejši (ljudje v tretjem življenjskem obdobju) 
Opis: Na vsaki prireditvi Bralni krog predstavimo tri otroške, tri mladinske in tri knjige za 
odrasle. Udeleženci dobijo zaokroženo strokovno informacijo o knjigah, uživajo v literaturi in 
prijetnem druženju. Nadgradnja Bralnega kroga bo njegova umestitev na spletno stran MKL. 
 
35. Pesemtry 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc, slovenski dramski igralci, študenti tujih jezikov, tujci, 
živeči v Sloveniji 
Trajanje: 21. marec 2012 
Cilji: omogočiti azilantom kot socialno ranljivi skupini stik s kulturo v slovenskem jeziku in v 
jezikih azilantov. 
Ciljna skupina: azilanti 
Opis: V Knjižnici Prežihov Voranc bomo ob svetovnem dnevu poezije, 21. marcu, priredili 
literarno-glasbeni dogodek z branjem poezije v slovenskem in različnih tujih jezikih. Naslov 
prireditve Pesemtry izhaja iz skovanke besed pesem in poetry, s čimer izpostavimo 
mednarodni pomen dogodka.  
K sodelovanju bomo povabili zunanje izvajalce za interpretacijo pesmi in izvajanje glasbenih 
točk, brali bomo poezijo slovenskih in tujih avtorjev, v slovenskem in tujih jezikih. Namen 
prireditve je, da obiskovalci doživijo poezijo kot nekaj dostopnega in razumljivega. Pesemtry 
se izvaja v okviru projekta Knjižnica – moj azil. 
 
36. Medijska pismenost 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: februar-marec 2012 
Cilji:  
- prepoznati in opredeliti nove možnosti in izzive, ki jih na področju medijske pismenosti 

odpira razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije, 
- ozaveščanje o uporabi medijev kot orodja za boj proti predsodkom in diskriminaciji ter kot 

sredstvo za promocijo aktivnega državljanstva in kulturne raznolikosti, 
- spoznavanje medijev ter učenje njihove kreativne uporabe, 
- razvijanje kritičnosti in orodij za ocenjevanje medijskih vsebin,  

spoznavanje področja avtorskih pravic. 
Ciljna skupina: obiskovalci in uporabniki MKL, zaposleni MKL, lokalna skupnost 
Opis: Mediji se spreminjajo kot se spreminjajo tudi načini njihove uporabe, zato je njihovo 
razumevanje ključno pri aktivnem državljanstvu in demokraciji. Nove informacijske in 
komunikacijske tehnologije omogočajo veliko hitrejše in lažje dostopne medijske vsebine, ki 
jih lahko vsakdo posreduje naprej ali celo objavlja in oddaja svoje vsebine. V teh novih 
razmerah je medijska pismenost vse večjega pomena, da se lahko učinkovito izražamo in si 
razlagamo sporočila drugih, zlasti pri uporabi spletnih dnevnikov, iskalnikov ali oglaševanja. 
V ta namen bomo pripravili dogodke, s katerimi bomo opozorili na problematiko in prispevali 
k dvigu medijske pismenosti. 
 
 
 
 
 
37. Slovenska reportažna fotografija 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 2012 
Cilji: predstavitev sodobne slovenske reportažne fotografije, predstavitev vodilnih avtorjev in 
predstavitev vloge in angažiranosti tovrstne fotografije v sodobnih medijih. 
Ciljna skupina: odrasli 
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Opis: Projekt, ki se je začel v letu 2011, je posvečen sodobni slovenski reportažni fotografiji 
in ga izvajamo v obliki razstav, pogovornih večerov in predstavitvijo reportažnih fotografov. V 
letu 2012 bomo nadaljevali s predstavitvijo štirih fotografov, mednarodno uveljavljenih 
avtorjev kot so Jure Eržen, Matjaž Krivic, Jaka Babnik in Jože Suhadolnik, vsakega s 
samostojno razstavo, fotografsko projekcijo in pogovornim večerom, na katerem se bomo 
seznanili z njihovim pogledi na reportažno fotografijo in tudi svetovnimi trendi tovrstne 
fotografije v zahodnih demokracijah in deželah tretjega sveta. Spregovorili bomo tudi o 
pomenu sporočilnosti fotografije ter njene vloge v smislu družbene kritičnosti in angažiranosti 
v kontekstu novinarskega sporočanja. Pogovorne večere z avtorji bosta vodila Arne Hodalič 
in Mare Lakovič. Ob koncu projekta bomo izdali krajšo publikacijo o sodobni slovenski 
reportažni fotografiji in avtorjih, ki bodo predstavljeni v letih 2011 in 2012.  
 
38. Mladi slovenski sodobni likovniki 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 2012 
Cilji: Predstavitev mladih sodobnih slovenskih likovnih ustvarjalcev in njihovega mesta v 
evropskem kulturnem prostoru. 
Ciljna skupina: odrasli, mladostniki 
Opis: Predstavili bomo mlajšo generacijo slovenskih sodobnih likovnih ustvarjalcev. Na štirih 
ločenih samostojnih razstavah bomo vzorčno predstavili štiri mlade uspešne, sodobne 
likovnike, ki so našli svoje mesto v slovenskem kulturnem prostoru kljub današnjim, 
umetnosti ne preveč naklonjenih časih. Na pogovornih večerih z avtorji bomo predstavili 
umeščenost sodobne slovenske likovne scene v evropski kulturni prostor, trende sodobne 
umetnosti in težave iskanja lastne identitete in prepoznavnosti v izredno raznolikem 
evropskem likovnem prostoru. Izbrani likovni ustvarjalci Barbara Demšar, Miran Kreš, 
ilustratorka Maja Lubi in grafičarka Vesna Drnovšek se bodo predstavili s samostojnimi 
likovnimi razstavami in pogovornimi večeri. Pogovorne večere bosta vodila umetnostna 
kritičarka Nuša Podgornik in Mare Lakovič.  
 
39. Popotniška fotografija KamPaKam 
Izvajalec: knjižnice MKL 
Trajanje: 2012 
Cilji: promoviranje popotniških publikacij. 
Ciljna skupina: uporabniki in zaposleni MKL 
Opis: Zaposleni v MKL in uporabniki knjižnice bodo lahko prispevali zanimive fotografije s 
svojih potovanj. Za razstavo bomo izbrali tri do pet fotografij iz ene ali več držav, razstave 
bomo menjavali na dva meseca. 
 
 
40. Svet med nami - Španija 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: september 2012 
Cilji: celovita kulturna predstavitev evropskih držav – Evropa brez meja. 
Ciljna skupina: odrasli, mladostniki 
Opis: V projektu Svet med nami bomo v Mestni knjižnici Ljubljana vsako leto predstavili 
teden dogodkov in prireditev posvečenih eni izmed držav Evropske unije. Pri organizaciji 
dogodkov bomo sodelovali z veleposlaništvi posameznih držav ter sodelovali s kulturnimi 
društvi in posameznimi pripadniki države, ki so si v Sloveniji našli svoj dom. Predstavitev 
posamezne države bo potekala v obliki prireditev, razstav, strokovnih predavanj, jezikovnih 
tečajev filmskih projekcij, glasbenih koncertov, literarnih dogodkov, predstavitvenih večerov 
kulinarike in promocije literature države, ki jo bomo predstavljali. V letu 2012 bomo predstavili 
Španijo. 
 
41. Zdravstveni kotiček 
Izvajalci: Knjižnica Otona Župančiča 
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Trajanje: začetek oktober 2011, trajanje neomejeno  
Cilji: obogatiti zbirko knjižnega gradiva z zdravstveno tematiko, tudi z izborom tujejezičnega 
gradiva in jo nadgraditi z zbirko neknjižnega gradiva, hkrati pa uporabnikom knjižnice 
zagotoviti pomoč pri iskanju informacij po podatkovnih bazah s področja medicine in 
zdravstvene zakonodaje ter jih informirati o pristojnih zdravstvenih služb. 
Ciljna skupina: člani in obiskovalci MKL, zainteresirana javnost  
Opis: V letu 2012 bomo nadaljevali s projektom ''Zdravstveni kotiček'', ki je začel delovati 
jeseni 2011 z namenom povečevanja zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice. V 
posebej opremljenem kotičku na strokovnem oddelku KOŽ bomo nadaljevali s svetovanjem 
uporabnikom pri iskanju kvalitetnih zdravstvenih virov na spletu, pri čemer bo še vedno 
poudarek na posebej urejenih virih portala Centralne medicinske knjižnice. Tesneje se bomo 
povezali z ostalima splošnima knjižnicama (Maribor, Novo mesto), ki sodelujeta v projektu 
''Splošne knjižnice za zdravje občanov''. Pod okriljem »zdravstvenega kotička« se bo v KOŽ 
zvrstilo več predavanj na temo zdravstvene preventive in zdravja nasploh. Knjižnica načrtuje 
tudi občasna srečanja s strokovnjaki (zdravniki, farmacevti), ki bi kot prostovoljci svetovali 
uporabnikom knjižnice. Poleg predavanj se bodo vrstile tudi razstave, v sodelovanju z društvi 
in tedenske tematske razstave gradiva na temo zdravja. KOŽ je že navezala stike s 
številnimi društvi pacientov in skupinami za samopomoč in tako pridobila gradivo, ki ga bomo 
ponudili uporabnikom. S posameznimi društvi se dogovarjamo tudi za predstavitve delovanja 
ali strokovna predavanje v knjižničnih prostorih v letu 2012.  
 
42. Planinski kotiček 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča 
Trajanje: začetek leta 2012 
Cilji: obogatiti zbirko literature s področja alpinizma in gorništva, spodbujati izposojo 
tovrstnega gradiva, vzpostaviti trajno sodelovanje s Planinsko zvezo Slovenije. 
Ciljna skupina: člani in obiskovalci MKL, zainteresirana javnost  
Opis: Ideja o Planinskem kotičku je nastala, ko je PZS vzpostavila stik z MKL z namenom, da 
ji daruje del svojega knjižnega fonda, z željo, da do gradiva pride čim več uporabnikov. 
Knjižne darove Planinske zveze Slovenije (cca 150 enot gradiva) bomo vključili v že 
obstoječo zbirko tovrstnega gradiva (UDK skupina 796.5 in v796.5). Planinski kotiček bo 
oblikovan v prostoru, kjer že stoji navedena literatura. PZS bo prispevala atribute (vrvi, 
nahrbtnik, cepin), s katerimi bomo popestrili kotiček. Prostor bomo opremili tudi z zloženkami 
in emblemom Planinske zveze Slovenije. Planinski kotiček prestavlja dobro osnovo za 
nadaljnje sodelovanje s PZS, ki nam bo darovala tudi določeno število novih izdaj svoje 
založbe in bo tako skrbela za stalno dopolnjevanje knjižne zbirke gorniške literature. V okviru 
planinskega kotička bodo potekale tudi predstavitve knjižnih novosti založbe PZS z avtorji 
izdanih del, organizirali pa bomo tudi predavanja s področja alpinizma in planinstva 
(predavatelje nam bo priskrbela PZS). 
 
43. Skriti zakladi 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča 
Trajanje: 18. junij – 1. september 2012  
Cilji: opozoriti na strokovna in leposlovna dela, ki so premalo izposojena, dvig bralne kulture, 
zadovoljiti potrebo po branju, kvalitetna izraba prostega časa, zlasti dopustniških dni. 
Ciljna skupina: uporabniki MKL 
Opis: Projekt Skriti zakladi bo v letu 2012  usmerjen v spoznavanje nacionalnih književnosti.  
Bralcem bomo ponudili pakete, v katere bomo zavili po tri knjige in jih opremili s simboli 
geografske enote (zastava ali oznaka države, obris celine). V pakete bomo zavili po dve 
leposlovni knjigi (eno starejšo in eno novejšo) in eno strokovno knjigo s posameznega 
geografskega področja in s tem promovirali tudi branje kvalitetnih starejših, manj branih knjig. 
V zavitke bomo priložili tudi kratko anketo o mnenju in željah uporabnikov o skritih zakladih, 
dobljene rezultate pa uporabili pri načrtovanju projekta za leto 2013.  
 
44. Potokrog – za aktivno staranje 
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Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: januar – december 2012 
Cilji: popularizacija aktivnega preživljanja prostega časa in potovanj, spoznavanje skritih 
kotičkov Slovenije za starejše generacije.  
Ciljna skupina: odrasli, starostniki 
Opis: V okviru evropskega leta, posvečenega aktivnemu staranju, bomo v MKL, v sklopu 
ciklusa potopisnih predavanj Potokrog, starejši generaciji v štirih zaključenih strokovno-
potopisnih predavanjih predstavili možnosti potovanja in odkrivanja naše domovine. 
Potovanja niso samo privilegij mladih z odkrivanjem daljnih eksotičnih svetov in kultur, 
temveč lahko pomenijo tudi aktivno preživljanje prostega časa in ohranjanje vitalnosti v 
pozno starost. S poznavalci slovenske kulturne in naravne dediščine bomo odkrivali drobne, 
malo poznane kotičke Slovenije, ki jih množični turizem še ni dosegel, se sprehodili po 
slovenskih gorah, raziskovali tradicionalne vasice slovenske Istre in spoznavali drobne 
utrinke ter lepote gostoljubnega slovenskega podeželja. 
 
45. Izdaja publikacije »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« 
Izvajalec: Slovanska knjižnica 
Trajanje: 2012 
Cilji:  
- doseganje širšega kroga uporabnikov z vsebinami iz cikla štirih domoznanskih razstav, 
- nudenje širših bibliografskih informacij na temo štirih izbranih vsebin, 
- prispevek k ozaveščenosti prebivalcev Ljubljane o domači kulturni dediščini, 
- promocija domoznanske dejavnosti Centra za domoznanstvo MKL. 
Ciljna skupina: vsi prebivalci Ljubljane 
Opis: SLK je s ciklusom štirih razstav v letu 2010 zbrala zanimiva domoznanska gradiva, ki bi 
z izdajo v obliki knjižice postala dostopna večjemu krogu uporabnikov. Z izdajo v knjižni obliki 
bi zbrana gradiva razstav opremili s skrajšanimi izvlečki otvoritvenih predavanj, za kar smo 
že pridobili dovoljenja avtorjev, vsak vsebinski sklop bi bil opremljen s časovnico in dodatnimi 
informacijami o temi razstave. Knjižica bi prinašala podrobno bibliografijo del, ki jih na to 
temo hrani SLK, tako da bi služila kot referenčni vir za nadaljnje raziskovanje zainteresiranih 
uporabnikov. Vsa gradiva so že zbrana, podrobne vsebine so do preloma pripravili avtorji 
razstav sami. Grafična podoba je v veliki meri že pripravljena - enaka kot za materiale ob 
razstavah, čakamo še zadnji korak v oblikovanju, ki se je zavlekel še iz leta 2011, zato bo 
publikacija šla v tisk šele v letu 2012. Načrtujemo izdajo publikacije v 400 izvodih in 
postavitev v elektronski obliki na spletno domoznansko podstran. Izvode lahko prodajamo po 
dostopni ceni 2,5 EUR za izvod v vseh enotah MKL. 
 
46. »Vsi za enega, eden za vse!« 
Izvajalec: Knjižnica Polje, Knjižnica Zalog, Knjižnica Zadvor 
Trajanje: mesečne predstavitve od januarja do decembra 2012 
Cilji: povezovanje knjižnice z društvi v zadružnih domovih, predstavitev dejavnosti, promocija 
knjižnice in društev v lokalnem okolju 
Ciljna skupina: člani društev, prebivalci iz lokalnega okolja 
Opis: Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila leto 2012 za mednarodno leto 
zadrug, katerega namen je promocija zadrug in zadružništva in osveščanje javnosti o 
prispevku, ki ga imajo zadruge h gospodarskemu in socialnemu razvoju. Združevanje ljudi v 
posamezne vrste zadrug (zlasti kmetijskih in gozdarskih) se je začelo v 19. stoletju kot 
nekakšno nadaljevanje obrtniških cehov, vendar predvsem z namenom, da bi si ljudje 
medsebojno pomagali. Ne glede na nihanje števila zadrug od množičnosti po 2. svetovni 
vojni in upada zadrug v 60. Letih, zadružništvo ni nikoli več zamrlo in Zadružna zveza 
Slovenije, ki deluje že 40 let, je danes tudi članica Mednarodne zadružne zveze (ICA).  
Idejo povezovanja ljudi s skupnimi interesi zaradi lažjega in uspešnejšega delovanja v okolju 
uresničujejo danes tudi številna društva in organizacije, ki so gonilo dogajanja v svojem 
okolju. V zadružnih domovih, ki so bili množično zgrajeni po 2. svetovni vojni, so danes 
pogosto sedeži lokalnih skupnosti in društev. Tako so na območju, ki ga pokriva KJM, kar 
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trije zadružni domovi (Zadobrova, Zalog, Zadvor – v slednjem gostuje tudi naša nova 
knjižnica). S projektom želimo povabiti društva iz teh treh domov k tesnejšemu sodelovanju s 
knjižnico. Povabili jih bomo, da se v knjižnicah v Polju, Zalogu in Zadvoru predstavijo s svojo 
dejavnostjo (razstave, prireditve), postanejo naši člani in hkrati s ponudbo gradiva in ostalih 
storitev, ki jih nudi knjižnica, obogatijo tudi svoje delovanje.  
 
47. Zadruge in zadružno življenje 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc in Knjižnica Frana Levstika, Velike Lašče. 
Trajanje letu 2012 
Cilji: 
- obeleženje mednarodnega leta zadrug in zadružništva, 
- promocija zadrug in zadružništva, lokalne skupnosti in knjižnice, 
- osveščanje javnosti o prispevku zadrug h gospodarskemu in socialnemu razvoju, 
- sodelovanje z lokalnim okoljem, aktivno vključevanje aktualnih in potencialnih 

uporabnikov knjižnice. 
Ciljna skupina: člani društev, prebivalci iz lokalnega okolja 
Opis: Projekt bo potekal v letu 2012, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov 
razglasila za mednarodno leto zadrug in zadružništva. V sodelovanju z zadrugo Velike Lašče 
bomo v Knjižnici Frana Levstika pripravili razstavo o zgodovini zadružnega življenja v Velikih 
Laščah. Zadrugo Velike Lašče bomo prosili za dovoljenje, da uporabimo njihovo arhivsko 
gradivo. Razstava bo spomladi 2012 postavljena v Knjižnici Frana Levstika v Velikih Laščah.  
V sodelovanju z vrtcem iz Velikih Lašč bomo pripravili natečaj za likovni izdelek na temo 
medsebojnega sodelovanja in solidarnosti. Vsebinsko naj izdelek izpostavi pomen 
medsebojnega sodelovanja in odgovornost do širše skupnosti. S tem bi izpostavili pomen 
obeh principov, na katerih temelji ekonomski model zadružništva. Natečaj bo zaključen s 
koncem šolskega leta 2012, jeseni pa bomo v prostorih Knjižnice Frana Levstika v Velikih 
Laščah pripravili razstavo izdelkov in podelili nagrade najboljšim. 
V sodelovanju z osnovno šolo iz Velikih Lašč bomo organizirali natečaj za najboljši pisni 
prispevek oz. raziskovalno nalogo na temo zgodovina zadruge in zadružnega življenja v 
Velikih Laščah. Natečaj bo trajal do konca šolskega leta 2012. Po zaključku bomo jeseni 
2012 izdali priložnostno publikacijo, v kateri bodo prispevki objavljeni ali pa bomo v soglasju 
z občino Velike Lašče prispevke objavili v občinskem glasilu Trobla.  
 
48. Spominski zbirki Saše Vegri in Daneta Zajca  
Izvajalec: Pionirska – CMKK, Knjižnica Otona Župančič 
Trajanje: sredi leta 2012 za trajno postavitev 
Cilji: promocija in predstavitev dveh pomembnih slovenskih avtorjev širši javnosti  
Ciljna skupina: obiskovalci MKL 
Opis: Glede na to, da sta bila dva eminentna literarna ustvarjalca zaposlena v Knjižnici 
Otona Župančiča je prav, da pripravimo zbirki, ki bi trajno pričali o njuni prisotnosti in delu za 
otroke. Izkoristili bomo steklene vitrine v 3. nadstropju, v katere bi postavili avtorsko gradivo, 
fotografski material, osebne predmete ter oblikovali spominsko zbirko, ki bo trajno 
razstavljena. Pionirska – CMKK bo pripravila tudi interaktivni objekt. 
 
49. Misija: diplomska naloga 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Center za vseživljenjsko učenje MKL, Služba za 
razvoj in območnost 
Trajanje: 14. oktober - 19. december 2012 
Cilji: razvoj znanja, spretnosti in odnosov ustrezajočih zahtevam za učinkovito delo v 
okoliščinah v katerih posameznik pripravlja, piše in zagovarja diplomsko nalogo. 
Ciljna skupina: posamezniki z dokončano srednješolsko izobrazbo, ki nimajo zaključene 
posamezne stopnje formalnega izobraževanja (višješolski programi, visokošolski programi, 
univerzitetni programi, magistrski programi) 
Opis: Izobraževalni program je sestavljen iz več vsebinsko zaključenih delavnic, celoten niz 
delavnic pa obsega tematike, s katerimi se posameznik sreča od začetka do zaključka 
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priprave diplomske naloge. Delavnice: Diplomirati ali nediplomirati – to je zdaj vprašanje?; O 
metodologiji znanstvenega raziskovanja; Kakšna bi lahko bila moja diplomska naloga?; 
Učinkovito iskanje virov; Učinkovito obvladovanje najdenih virov; Kako se lotiti znanstvenega 
pisanja?; Spletna anketa – zakaj, kako in kdaj?; Lektorske zagate diplomske naloge – adijo!; 
Ukrotiti besedilo z Wordom; PowerPoint predstavitev; Izvrsten zagovor diplomske naloge. 
Program je rezultat sodelovanja med CVŽU, SDU in SRO in ga bodo v večini izvajali 
zaposleni v MKL. 
 
50. Svet Avto 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Center za vseživljenjsko učenje MKL 
Trajanje: 2012 
Cilji: Dodatna ponudba izobraževalnih vsebin v knjižnici, nagovoriti nove ciljne skupine. 
Ciljna skupina: lastniki avtomobilov, predvsem mlajši šoferji, moški 
Opis: Vzdrževanje avtomobila, vožnja, vozniško dovoljenje, promet - so situacije, s katerimi 
se vsakodnevno srečujemo. Izobraževalni program je sestavljen iz več vsebinsko zaključenih 
delavnic oz. predavanj. Tematike so: Menjava gum – kako, kdaj, zakaj, kakšne, kako jih 
hraniti?; Zimska oprema, obvezna oprema; Prodaja in nakup avtomobila; Prva pomoč za 
voznike; Ponovitev prometnih predpisov; Avtodom - kje in kako ga hraniti?; Nakup, najem, 
letni servis avtomobila; Strešni nosilci za kolesa; Čiščenje avtomobila; Originalni/neoriginalni 
rezervni deli; E-podaljševanje vozniškega, prometnega dovoljenja; Spletna prodaja 
avtomobilov; Zavarovanje avtomobilov. Cikel bo izveden v sodelovanju z zunanjimi partnerji 
(avtošole, srednje šole, ipd.). 
 
51. Karierni coaching v MKL 
Izvajalec: Borza dela 
Trajanje: januar ─ november 2012 
Cilji: članom in uporabnikom knjižnice ponuditi novo storitev, pridobiti nove člane MKL med 
iskalci zaposlitve, motivirati brezposelne osebe pri doseganju konkretno zastavljenih ciljev, ki 
so usmerjeni v končno zaposlitev.  
Ciljna skupina: brezposelne osebe v starostni kategoriji od 18 do 55 let, zaposleni, ki si želijo 
razvijati poklicno kariero 
Opis: Coaching je učinkovito orodje osebnega in poklicnega razvoja. S pomočjo prilagojenih 
metod, ki so kombinacija coachinga in kariernega vodenja, udeleženci v izobraževanju in 
vodenju odkrivajo in oblikujejo nova stališča razvoja poklicne ali osebne poti in pri tem 
izdelajo uresničljiv karierni načrt. Na podlagi dosedanjih izkušenj bomo nadgradili in ponudili 
izvajanje individualnega coachinga. Po uvodni skupinski predstavitvi kariernega coachinga, 
namena in ciljev, bo v okviru Borze dela sledilo sedem individualnih srečanj. En dan na teden 
bo v okviru Borze dela namenjen individualnemu kariernemu coachingu. Sodelovali bodo tudi 
priznani strokovnjaki s področja razvoja kariere. 
 
52. Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije / CVŽU LUR 
Izvajalec: Točke vseživljenjskega učenja 
Trajanje: 2008-2013 
Cilji: TVŽU so namenjene krepitvi dostopa do organiziranega samostojnega učenja in učne 
pomoči v procesih vseživljenjskega učenja prek inovativnih oblik in gradiv za učenje.  
S prepoznavno in učinkovito promocijo bomo dosegli vidnost TVŽU med prebivalci v 
lokalnem okolju kot tudi med drugimi ponudniki izobraževanja in predstavniki lokalne oblasti. 
Ciljne skupine: mladi, brezposelni, podjetja, starejši občani 
Opis: MKL je konzorcijski partner v projektu CVŽU, ki ga je razpisalo MŠŠ v okviru Evropskih 
socialnih skladov za obdobje 2008-2013. Prijavitelj in nosilec projekta v LUR je CDI 
Univerzum. MKL koordinira mrežo in izvaja svetovanje za 8 Točk vseživljenjskega učenja v 
splošnih knjižnicah LUR: MKL (Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica 
Rudnik in Knjižnica Šiška), Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Matična knjižnica Kamnik, 
Knjižnica Domžale in Knjižnica Litija.  
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Na vseh točkah VŽU v mreži izvajamo svetovalno in izobraževalno dejavnost. Od 1. 4. 2011 
do 29. 2. 2012 bosta na točkah delala dva mentorja, da lahko najbolj obiskane točke 
obratujejo bolj pogosto. Za udeležence organiziramo računalniške in jezikovne tečaje, 
ustvarjalne delavnice, potopisna predavanja, predavanja in delavnice s področja zdravja in 
osebne rasti. Kot novost bomo v času mentorstva udeležencem ponudili delavnice 
nemškega jezika in poučevanje vsebin s področja e-bančništva, e-uprave, e-zemljiške knjige.  
 
 
Ostali projekti 
 
53. Knjige za vsakogar (nadaljevanje SPK) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in knjižnice MKL 
Trajanje: do 31. maja 2012  
Cilji: spodbujanje nakupa kvalitetne literature, opozarjanje na pomembnost branja slovenskih 
avtorjev, povečan ugled MKL v javnosti kot uporabniku prijazne knjižnice. 
Ciljna skupina: vsi člani MKL 
Opis: MKL tudi v letu 2012 nadaljuje s prodajo kvalitetnih knjig, v projektu Knjige za 
vsakogar. Nosilec projekta je MOL, za katerega MKL prevzema delež koordinacije ostalih 
splošnih knjižnic ter dogovarjanja med založniki in knjižnicam. V letu 2012 se obetajo novi 
naslovi, ki bodo obiskovalcem MKL dostopni po ugodnih cenah (5€) za različne starostne 
skupine, tudi za otroke in mladostnike. 
MKL bo poskrbela za stalno in dobro prodajo v svojih knjižnicah, za promocijo na svoji spletni 
strani in FB ter obveščanjem o novih delih.  
 
54. Trubarjeva hiša literature (projekt izven rednega programa MKL) 
Izvajalec: MKL v sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL 
Trajanje: 2012 
Cilji: vzpostavitev referenčnega centra na področju literature in knjižne kulture 
Ciljne skupine: prebivalci Ljubljane  
Opis: Ljubljana je 2. septembra 2010 pridobila svojo hišo literature in se tako pridružila 
številnim evropskim mestom (Münchnu, Dunaju, Hamburgu, Salzburgu, Kölnu,L), v katerih 
že vrsto let delujejo tovrstne javne institucije. Trubarjeva hiša literature je poseben javni 
prostor, namenjen literaturi in knjigi, umeščen v samem središču mesta, ki bo s 
kontinuiranimi dogodki skozi vse leto prispeval k živahnemu kulturnemu in urbanemu utripu. 
Poslanstvo Trubarjeve hiše literature je, da postane referenčno mesto za književnost, knjigo 
in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede.  
Kulturni program v Trubarjevi hiši literature sloni na literarnih dogodkih (med njimi pogovori z 
avtorji), okroglih mizah, literarnih in kreativnih delavnicah pisanja, literarnih razstavah, 
projekcijah in strokovnih predavanjih, povezanih z literaturo, branjem in tudi knjigo kot 
medijem. Trubarjeva hiša literature bo pripadnikom različnih literarnih, intelektualnih in 
nazorskih skupin omogočala izmenjavo mnenj in stališč o kulturnih in družbenih vprašanjih, 
ki zaznamujejo današnji čas.  
Podroben program THL je priloga tega programa in njegov sestavni del. 
 
55. Projekt ICORN (projekt izven rednega programa MKL) 
Izvajalec: MKL v sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL 
Trajanje: 2012 
Cilji: Mestna knjižnica Ljubljana bo nosilka vsebinskih in organizacijskih priprav na sprejem 
preganjanih pisateljev, in sicer bo poskrbela za:  
- prihod pisateljev v Ljubljano;  
- osnovno zdravstveno zavarovanje za čas bivanja pisateljev v Ljubljani;  
- štipendiji pisateljev za čas bivanja v Ljubljani; 
- udejstvovanje v javnem in kulturnem življenju Ljubljane. 
Ciljne skupine: uporabniki MKL 
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Opis: Mestna občina Ljubljana je v letu 2011 vstopila v Mednarodno mrežo mest zatočišč za 
preganjane pisatelje ICORN in se z vstopom zavezala, da bo nudila zatočišče pisateljem, ki 
so v svojih državah preganjani zaradi svojega literarnega delovanja. Pisateljem, ki jih gosti 
mesto zatočišče, mora le-to zagotavljati sredstva za preživljanje ter bivanje. Javni interes za 
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje pisateljev v R Sloveniji je izrazilo tudi Ministrstvo za 
kulturo R Slovenije.  
Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednji prostor bralne kulture v Ljubljani, ki spodbuja 
pismenost pri različnih skupinah prebivalcev ter pridobiva in izobražuje svoje uporabnike, je 
izkazala interes, da bi v svojo dejavnost vključila tudi sodelovanje z gostujočimi pisatelji iz 
mreže ICORN. Pisatelje in njihovo literarno ustvarjanje bi želeli vključiti v svoje delo s ciljem, 
da bi širili vedenja o njihovi kulturi in jim tako pomagali pri vključitvi v javno kulturno življenje. 
Mestna knjižnica Ljubljana bo sodelovanje s pisateljema vodila v obliki posebnega projekta in 
preko Društva slovenskih pisateljev. 
 
Knjižnica bo izvajala projekte 2012 glede na višino pridobljenih sredstev in v skladu s 
prioritetnimi nalogami. 
 
 

8 SODELOVANJE IN PROMOCIJA 

 
Strateške usmeritve 
- Načrtovanje promocije knjižnice in njenih storitev v vseh lokalnih okoljih. 
- Vključenost MKL v kulturni utrip Ljubljane in okolice. 
- Učinkovito izvajanje knjižnične dejavnosti. 
- Sodelovanje v različnih projektih in povezovanje z drugimi knjižnicami, kulturnimi 

ustanovami, različnimi izobraževalnimi ustanovami, lokalno upravo, z ustanovami s 
področja prostovoljstva, nevladnimi ustanovami in z lokalnim gospodarstvom pri 
oblikovanju storitev za ciljne skupine uporabnikov. 

- Utrjevanje ugleda in javne podobe knjižnice. 
- Razvijanje družbene odgovornosti in skrbi za zdravo delovno okolje. 
- Razvijanje notranje in zunanje komunikacije z različnimi javnostmi. 
- Celostna grafična podoba knjižnice podpira zasnovo hibridne knjižnice: virtualne 

knjižnice, ki je globalna, temelječa na mednarodnih standardih in fizične knjižnice, ki je 
prilagojena potrebam in vrednotam lokalne skupnosti. 

- Poenotenje organizacijske kulture v MKL: dobri odnosi med zaposlenimi, z uporabniki, 
dobavitelji, knjižnicami; ustvarjanje kakovostnega prostora za uporabnike in zaposlene. 
Vzpostavitev dobrih in rednih odnosov z novinarji, večja izraba spletnih orodij kot 
sredstva za promocijo, izdelava načrta za redno oglaševanje dejavnosti MKL in prireditev 
v različnih medijih. 

 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2012 
- Sodelovanje z ustanoviteljem MOL in občinami pogodbenimi partnericami: pri 

zagotavljanju optimalnega delovanja knjižnic, pri posredovanju domoznanskega gradiva 
in organizaciji skupnih prireditev. 

- Sodelovanje pri aktivnostih v Trubarjevi hiši literature. 
- Sodelovanje z vrtci in šolami pri promociji branja, povezovanje s kulturnimi ustanovami 

pri pripravi vsebin za regijski domoznanski portal Kamra. 
- Načrtno pridobivanje sponzorjev. 
- Povečevanje obsega sodelovanja v domačih in tujih projektih. 
- Poenotenje promocije MKL, redno in sprotno obveščanje uporabnikov, partnerjev in širše 

zainteresirane javnosti, vzpostavljanje knjižnice kot okolju prijazne ustanove. 
- Razvoj in uporaba orodij komuniciranja z zaposlenimi prek intraneta. 
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- Organizirano obveščanje medijev – izvajanje aktivnosti na podlagi letnega načrta 
promocije 2012. 

 
Pričakovani učinki 
- Povečana prepoznavnost knjižnice. 
- Vzpostavitev zavedanja o koristi, ki jo delovanje knjižnice prinaša okolju. 
- S skupnim nastopom knjižnice, založnikov in knjigotržcev bomo dosegli večjo 

učinkovitost pri promociji branja.  
- Vzpostavitev MKL kot verodostojnega partnerja na lokalnem, regionalnem, nacionalnem 

in mednarodnem nivoju.  
- Izvedba nekaterih aktivnosti v knjižnici s pomočjo sponzorskih sredstev. 
- Sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih. 
- Večje zadovoljstvo uporabnikov. 
- Boljša informiranost zaposlenih.  
- Občutek večje pripadnosti združeni knjižnici in bolj motivirani zaposleni.  
- Povečana medijska odzivnost in prepoznavnost v slovenskem prostoru.  
- Dobra promocija knjižnične dejavnosti, redno in sistematično sodelovanje z mediji.  
 
Kazalniki uspešnosti 
- Bolj prepoznavna knjižnica v lokalnem in nacionalnem prostoru. 
- Število realiziranih izmenjav kulturnih prireditev, razstav.  
- Število povabil za sodelovanje v projektih in število realiziranih skupnih projektov.  
- Število zaposlenih, ki sodelujejo v projektih. 
- Število organiziranih strokovnih posvetov. 
- Pozitivni odzivi javnosti na dejavnost knjižnice. 
- Število objav v medijih.  
- Število podpornikov knjižnice, donatorjev in sponzorjev. 
- Višina pridobljenih sredstev. 
- Število novo vpisanih članov, število obiskov. 
- Indeks zadovoljstva uporabnikov (anketa).  
 
 

8.1 Sodelovanje 

 
Oblikovanje storitev za celotno populacijo knjižnici narekuje vstop v različna partnerstva, in 
sicer tako, da v že obstoječa partnerstva vključuje svoje vrednote in poslanstvo ali pa da 
sama sistematično gradi nova partnerstva. Sodelovanje želimo uporabiti kot metodo za 
dosego zastavljenih ciljev. 
 
Predvidena sodelovanja na lokalni in nacionalni ravni 
 

- Sodelovanje z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami pri aktivnostih v 
Trubarjevi hiši literature in s slovenskimi splošnimi knjižnicami v projektu »Knjiga 
za vsakogar« do maja 2012. 

- Osebni stiki z župani, vodji občinskih uprav, sodelovanje v lokalnih občinskih 
glasilih, angažiranost v kulturnem življenju kraja. 

- Sodelovanje s četrtnimi skupnostmi pri uveljavljanju skupnih interesov knjižnice in 
njenih uporabnikov v posameznih okoljih. 

- Sodelovanje z Narodno in univerzitetno knjižnico in IZUM-om. 
- Sodelovanje z MK, JAK, MŠŠ in MVZT. 
- Sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 

in Oddelkom za slovenistiko na Filozofski fakulteti Ljubljana ter Pedagoško 
fakulteto Ljubljana. 
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- Sodelovanje z Bralno značko Slovenije, Bralnim društvom Slovenije in Društvom 
slovenskih pisateljev, sekcija za mladinsko književnost. 

- Sodelovanje v revijah Bukla , Sodobnost, Cicido in Ciciban. 
- Sodelovanje z založbami. 
- Konzorcijski nakup podatkovnih zbirk v sodelovanju z območnimi knjižnicami. 
- Izvajanje nalog območnosti za osem splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije. 
- Sodelovanje z različnimi ustanovami, društvi, podjetji in skupnostmi v lokalnem 

okolju: vrtci, osnovne in srednje šole, fakultete, glasbene šole, domovi za starejše, 
dnevni centri za starejše, ustanove, ki skrbijo za ljudi s posebnimi potrebami, 
mladinski četrtnimi centri, muzeji, galerije, arhivi, kinematografi, kulturno 
umetniška društva, popotniški klubi, jezikovne šole, festivali turistična društva, 
študijski krožki. 

- Sodelovanje z Društvom UNICEF Slovenija pri projektu Varne točke. 
- Sodelovanje s Strip.ART.nico pri pripravi razstav s prepoznavnimi stripovskimi 

avtorji. 
- Sodelovanje z Zavodom EnKnap pri oblikovanju zbirke za sodobni ples in pripravi 

prireditev. 
- Projektno delo v sodelovanju z Azilnim domom na Viču za povečanje socialne 

vključenosti ranljivih skupin prebivalstva.  
- Sodelovanje s Centrom Evropa in Zvezo potrošnikov Slovenije pri obveščanju 

uporabnikov. 
- Partnerstvo v nacionalnem projektu Center vseživljenjskega učenja LUR 

(Evropski socialni skladi). 
- Partnerstvo v programih splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 

do 2014 (Evropski socialni skladi). 
- Sodelovanje z Andragoškim Centrom Slovenije. 

 
Mednarodno sodelovanje 
 
- Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi splošnimi knjižnicami. 
- Povezovanje s tujimi predstavništvi v Sloveniji. 
- Sodelovanje v projektu Forum Naple (National Authorities on Public Libraries in Europe) 

v programu sestrskih knjižnic. 
- Sodelovanje z IBBY (sekretariat v Baslu).  
- Sodelovanje s posameznimi nacionalnimi sekcijami (Hrvatski centar za dječju knjigu).  

- Strokovno sodelovanje z Mednarodno mladinsko knjižico v Münchnu.  
- Sodelovanje z BNF Centre national de la litèrature pour la jeunesse La Joie par les 

livres, Clamart. 
 
 

8.2 Promocija knjižnice  

 
MKL bo tudi v letu 2012 razvijala elemente celostne grafične podobe knjižnice za lastno 
promocijo, komunikacijo in razpoznavnost med uporabniki in širšo javnostjo ter hkrati skrbela 
za promocijo na vseh ravneh delovanja. 
Knjižnica bo še naprej skrbela za dobre in načrtne stike z novinarji v različnih medijih. 
Povezovali se bomo z lokalnimi časopisi in s prispevki sodelovali v občinskih glasilih, 
pozornost pa bomo namenili tudi oglaševanju ter načrtnemu spremljanju medijskih objav. 
Večji poudarek bo na spletnih orodjih (spletna stran MKL, na socialnih omrežjih Facebook, 
LinkedIN, promociji dogodkov na YouTube, Twitter), kjer bomo promovirali svoje dejavnosti 
in prireditve. 
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Elektronska promocija: V letu 2012 bomo povsem prenovili spletno stran www.mklj.si. 
Prenova bo zasledovala osnovno usmeritev knjižnice, ki temelji predvsem na oblikovanju 
storitev za ciljne skupine uporabnikov: otroci, mladostniki, odrasli, starejši in sledili trendom 
na področju spletnih postavitev. 
MKL že ima svoj profil na Facebook-u, kjer dnevno komunicira in promovira svoje poslanstvo 
in dejavnosti ter Twitterju, na Youtube in Foursquare. Načrtujemo tudi delovanje na LinkedIN, 
socialnem omrežju za profesionalno rabo (povezovanja, diskusije, ki bi ga lahko uporabili kot 
platformo za strokovne debate in podporo, kritike, predloge, razprave, itd.), za vse 
zainteresirane na področju knjižničarstva, splošnih knjižnic ter seveda MKL. 
Zunanja promocija: MKL s svojo ponudbo in številnimi dejavnostmi sodeluje na številnih 
sejmih in festivalih: Kulturni bazar, Festival za tretje življenjsko obdobje, Festival Bobri, Lunin 
festival. Spodbujali bomo branje s projekti za vse skupine uporabnikov: Ciciuhec za 
predšolske otroke, Poletavce za osnovnošolce med počitnicami in Mesto bere za odrasle 
bralce.  
Izdelava informacijskih gradiv: brošura MKL v slovenskem in angleškem jeziku, Mesečniki 
prireditev, priložnostne zloženke, priporočilni seznami, obvestila za uporabnike, plakati ipd. 
Izdelava notranjih označevalskih elementov: vizitke, priponke za zaposlene, poslovne mape, 
bloki. 
Izdelava promocijskih materialov: svinčniki, majice, pvc vrečke, eko vrečke, priponke, baloni, 
kazalke, ipd. 
 
 

9 Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih  

 
Tanja Curhalek 
- članica Izvršnega odbora DBL 
- sindikalna zaupnica SVIZ MKL  
Marisa Čebular 
‐ članica področne delovne skupine za film in avdiovizualno kulturo Zavoda RS za šolstvo 
Anja Frković 
- članica Častnega razsodišča DBL 
Jelka Gazvoda 
‐ članica Nadzornega odbora portala KAMRA 
- članica delovne skupine Ministrstva za kulturo za pripravo strategije razvoja splošnih 
knjižnic 
- članica Upravnega odbora Združenja slovenskih splošnih knjižnic 
Vanja Grabner 
‐ članica Strokovnega sveta MKL 
‐ članica Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
Karolina Harjač Bricelj 
- predstavnica Sveta delavcev za OE KPV 
Vilenka Jakac Bizjak 
- članica Sveta MKL 
Aleš Klemen 
‐ član Upravnega odbora Kalanovega sklada 
‐ član Nadzornega odbora DBL 
‐ član Strokovnega sveta MKL 
Darja Lavrenčič Vrabec 
‐ predsednica žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
‐ članica žirije in predsednica strokovne žirije za nagrado Izvirna slovenska slikanica 
‐ članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
Ida Mlakar 
‐ članica uredništva revije Ciciban 
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‐ članica žirije natečaja Evropa v šoli 
‐ članica žirije nagrade Večernica 
‐ članica žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
Marjana Moškrič 
‐ članica Društva slovenskih pisateljev 
Lili Ozim 
‐ predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
Kristina Picco 
- koordinatorica projekta Rastem s knjigo v MKL  
- članica UO Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS 
Milena Pinter 
- članica Strokovnega sveta Osrednje knjižnice Kranj 
Simona Prednik Plantev 
‐ članica Sveta delavcev MKL 
Simona Resman 
‐ članica Izvršnega odbora Sekcije za izobraževanje in kadre pri ZBDS 
- članica komisije za izvedbo kulturnega programa Festivala za tretje življenjsko 
Obdobje 
Veronika Rijavec 
- Predstavnica MKL v Sekciji za potujoče knjižnice ZBDS 
- Koordinatorka projekta Knjiga za vsakogar 
Marijan Špoljar 
‐ član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
Vojko Zadravec 
- član žirije za Levstikovo nagrado 
Teja Zorko 
‐ članica Izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 
 
 
 
Ljubljana, 27.1.2012 
 
 
         Mag. Jelka Gazvoda 
            direktorica 
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PRILOGA 1: KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2012 
 
1. Zaposleni, ki jih 
financira MOL 

I. – IV. 
tarif. 
skup. 

V. tarif. 
skupina 

VI. tarif. 
skupina  

VII. tarif 
skupina 

VIII. tarif. 
skupina 

 Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 
31.12.2011 

5,5 46 33,5 112        197 
 

Št. zaposlenih –  
Načrt za leto 2012  

6,5 46 30,5 115   198 
 

a) Št. zaposlenih za 
določen čas 

      2 1 8        11 
 

b) Št. zaposlenih za 
nedoločen čas 

6,5 44 29,5 107        187 
 

Št. zaposlenih s 
krajšim del. časom 

1 6 3 7        17 
 

Število napredovanj 
znotraj tarifne skupine 

1 3 11    28        43 

Število napredovanj v 
višjo tarifno skupino  

                               / 

Število premestitev                   1        1 
Število upokojitev             2 1        3 
Število nadomestnih 
zaposlitev  

                  3        3 

Št. odpovedi pogodb o 
zaposlitvi zaradi 
poslovnega razloga 

                               / 

 
2. Št. zaposlenih, ki 
bodo financirani iz drugih 
virov, navedite vir: 

         1,5 Velike 
Lašče,    
 2 Ig,    

1,5Škofljica,  
0,5Horjul  

0,5 Dobrova – 
PG, 

1Vodice,  
1Brezovica 

1,5 last. 
sredstva 

(3 javna dela) 

1 Dobrova – 
PG, 

1Škofljica,    
2 lastna 
sredstva 

2 Min. za 
kulturo,  4,5 

Min. za 
šolstvo in 

šport,   
1 Ig, 

1Škofljica,  
2Brezovica     
1Vodice,  
(8 javna 
dela) 

       28 

 
3. Skupaj št. 
zaposlenih (1+2) 

6,5 55,5 34,5 129,5        226 

 
 
Kadrovanje 
 
Za leto 2012 predvidevamo 198 delovnih mest, ki jih financira MOL (v letu 2011 197).  
 
Delovni mesti dveh višjih knjižničark, ki se bosta upokojili, bomo pred novo zaposlitvijo glede na to, da 
izobraževanje za DM višji knjižničar ne obstaja več, predvidoma spremenili v: 
• Bibliotekar VII/2 in 
• Knjižničar V. 
 
Ker zaradi velikosti informacijskega sistema MKL nujno potrebujemo sistemskega inženirja, bomo 
sodelavca informatika, ob pogoju, da bo dokončal študij, premestili na to že sistemizirano, a prosto 
mesto. Njegovo obstoječe DM skrbnika podpore uporabnikom (TR VI.) bo ostalo trenutno 
nezasedeno. Sprejem tega programa dela za leto 2012 s strani MOL se obravnava kot soglasje k 
potrebni spremembi sistemizacije MKL za uvedbo delovnih mest iz prejšnjih odstavkov. 
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PRILOGA 2: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

 
 
Knjižnica Vrsta 

investicijskega 
vzdrževanja 

Obseg Čas  Obrazložitev  Vrednost  Delež 
MOL 

Delež 
drugih 
lastni, 
občine, 
ostali 

KPV Zamenjava oken   Okvarjena in 
netesneča okna 

10.000 9.000 1.000 

 Dograditev sistema 
video nadzora 

  Povečanje spomina 
na snemalni napravi 
in namestitev 
dodatnih kamer 

920 0 920 

Slovanska Sanacija velikega 
kletnega skladišča – 
prenova klimatov 

  Za odpravo plesni 10.000 10.000 0 

 Namestitev novih 
stropnih luči v obeh 
čitalnicah 

  Za izboljšanje 
osvetljenosti 

6.000 5.000 1.000 

KŠ        
Šentvid 
(opcija) 

Adaptacija prostora 
/tla, okna, ali idejni 
projekt za nove 
prostore 

  Za normalizacijo 
poslovanja 

25.000  25.000 

KJM Zamenjava vrat Vhod v 
pritličju 

 dotrajanost 5.000 4.000 1.000 

Fužine  Zamenjava vrat 3  Dotrajanost  2.400 2.000        400 
        
SKUPAJ 
Šentvid 
 

    34.320 
25.000 

30.000 4.320 
25.000 
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PRILOGA 3: INVESTICIJE IN NAKUP OPREME 

 
Knjižnica Vrsta investicije 

oz. nakupa opr. 
Obseg Čas  Obrazložitev  Vrednost  Delež 

MOL 
Delež 
MKL, 
drugih 
občin 

MKL        
 Poltovorni 

avtomobil 
1   15.000 15.000 0 

KOŽ        
 Kolo 1 kom  Za dostavo na 

dom 
400 0 400 

 Ergonomski stoli 5 kom  Za pisarne 400 0 400 
 Stoječa lestenca 2 kom  Za prireditve 200 0 200 
 Obešalniki, 

stojala, lesene 
pručke, pleksi 
stekla 

  Med regali na 
oddelku za 
odrasle, za 
razstave 

1.100 0 1.100 

 Oprema za zbirko 
Vegri - Zajc 

  Dopolnitev vitrin 
po predlogu 
oblikovalca  

1.000 1.000 0 

Slovanska Oglasni steber 1 kom  Za obveščanje 
na lokalni ravni 

1.000 0 1.000 

Bežigrad Pisarniški stoli 8 kom  Za izposojo in 
informacije – 
menjava starih 

500 0 500 

F. Škerl Police za CD in 
DVD 

  Pridobitev 
dodatnih 
kapacitet 

1.000 1.000 0 

 Pomivalni stroj, 
pomivalno korito, 
grelnik  

  Ureditev 
popravljalnice 
igrač 

1.500 0 1.500 

Savsko 
naselje 

3 čitalniške mize, 
6 stolov, knjižne 
police, predelava 
obstoječih regalov 

  Oprema za nov 
prostor (15m2) 

2.000 2.000 0 

 Oglasna deska 2 kom   1.000  1.000 
Glinškova 
ploščad 

Knjižne police, 2 
stalaži, omara za 
stripe, stojalo za 
gradivo 

   5.000 0 5.000 

 Steklene police za 
neknjižno gradivo 

  Vgradnja v 
obstoječe omare 

300 0 300 

 Prekati na policah 
knjižnih stalaž 

   2.000 0 2.000 

 Kamnite in lesene 
klopi in mize 

  Oprema za vrt 2.000 0 2.000 

 Videonadzor 3kamere, 
1 zaslon 

  2.000 0 2.000 

Glinškova 
ploščad 

Oglasna deska, 
nosilci za letake 

1 tabla 2 
x 2m, več 
nosilcev 

  1.000 0 1.000 

KJM, Polje Pohištvo in 
oprema za 
gradivo 

  Obraba, 
dotrajanost 

2.400 2.400 0 

 Košarice za 
prenašanje 
gradiva 

15 kom  Uporabnikom 
prijazno 

300 0 300 

 Stojalo za dežnike 3 kom  Premalo stojal 150 0 150 
 Tabla za pisanje 1 kom  Za tečaje in 

predavanja 
300 0 300 

Fužine Oprema za 
računalniško 

  Nov prostor 5.500 5.500 0 
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učilnico 
 Tabla za pisanje 1 kom  Za tečaje in 

predavanja 
300 0 300 

Zalog Stojalo s papirjem 1 kom   100 0 100 
KPV        
Vič Zamenjava 

garderobnih omar 
za zaposlene 

  dotrajanost 6.000 0 6.000 

 Pisarniški stoli 7 kom  Izposoja  1.500 0 1.500 
 Pohištvo in druga 

oprema za 
mladinski oddelek 

   4.000 4.000 0 

 Zložljive pisalne 
mize 

8  Za potrebe 
občasne 
postavitve 
učilnice 

1.300 0 1.300 

 Pano za obvestila  1  AV oddelek 150 0 150 
Rudnik Čajna kuhinja    2.000 0 2.000 
 Pohištvo in druga 

oprema 
  Posodobitev 

opreme 
3.500 0 3.500 

Brezovica Pohištvo in druga 
oprema 

   2.000 0 2.000 

Dobrova Izposojevalni pult 
in druga oprema 

   1.500 0 1.500 

Ig Hladilnik 1 kom  Čajna kuhinja 130 0 130 
 Pohištvo in druga 

oprema 
  Dodatne potrebe 3.000 0 3.000 

Škofljica Pohištvo in druga 
oprema 

  Dodatne potrebe 3.000 0 3.000 

Velike Lašče Regal za revije 2  Dodatne potrebe 1.000 0 1.000 
K. Šiška Toplotna zavesa 1 kom  Nad vhodnimi 

vrati, za 
preprečitev 
ohlajevanja  

3.500 3.500 0 

MKL in 
enote 

Pisarniški stoli 12  Zamenjava 
polomljenih 
stolov 

2.500 0 2.500 

MKL in 
enote 

IKT oprema*   
 
 

Strežniška, 
licenčna in stroj. 
oprema 

100.000 
 

28.800 
 

71.200 

 
SKUPAJ 
 

    181.531 50.000 121.531 
(MKL 

lastna 
sredstva) 

10.630 
(občine) 

 
Opomba: Investicijsko vzdrževanje, investicije in nakup opreme bomo izvajali glede na prioritete in 
razpoložljiva finančna sredstva. Po potrebi bo del predvidenega nakupa opreme nadomeščen z nujnimi 
nakupi za potrebe uvedbe sistema Urbana. Nujni nakupi opreme zaradi okvar lahko imajo prednost pred 
načrtovanimi nakupi. 
 
 
*Predvideni nakup IKT opreme 
 
Strežniška oprema   
HP BL460C G6, 2x   
   
HP SATA 1TB bisk      4 kosov   8.000 € 
dodatna polica za diskovno polje      1 kos   3.000 € 
Cisco Ironport (z dodatno 3-letno licenco)    1 kos   16.000 € 
HP podaljšanje garancij      1 leto   4.500 € 
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Licenčna oprema   
NOD32 (3 letne licence)      500 licenc  10.000 € 
GFI MailEssentials      300 licenc  1.500 € 
Microsoft Office Standard      100 licenc  9.000 € 
Advanced Internet Kiosk      50 licenc  4.000 € 
ITS Mirtrak       1 licenca  1.000 € 
VMWare – podaljšanje licenc     2 licenci   4.000 € 
   
Odjemalska oprema   
Prenosni računalnik HP Probook 6540b s port replikatorjem,  
LCD monitorjem, brezžično miško in tipkovnico    8 kosov   8.000 € 
Prenosni računalnik HP Elitebook 8740w s port replikatorjem   2 kosa   5.000 € 
Osebni računalnik      50 kosov  8.500 € 
Kamera        1 kos   1.000 € 
projektor        2 kosa   1.200 € 
tablični računalnik      2 kosa   1.200 € 
Multifunkcijski A3 barvni tiskalnik (z dodano licenco Papercut)   1 kos   6.000 € 
Čitalec črne kode       50 kosov  5.000 € 
Mobilni telefoni       10 kosov  1.000 € 
LCD TV        2 kosa   1.200 € 
Igralna konzola       2 kosa     900 € 
 
Skupaj               100.000 EUR 
 



Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 

 F: 01 369 59 01  

 E: gp.mk@gov.si 

 www.mk.gov.si 

 
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2012 
 
 
 
Knjižnica: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 

 

 
 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje osrednje območne 
knjižnice (v nadaljnjem besedilu: območna knjižnica): 

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK),       
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/01 in 20/11), 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04),      
Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS št. 69/06), 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS št. 
86/09),      
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list št. RS 29/03),     
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list št. RS 73/03),   
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS št.  88/03),     
Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS št. 105/03),       
Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Uradni list RS št. 90/07), 
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS 19/03), 
Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (UL RS 
19/2009), 
Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 07. 05. 2003),  
Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 (Nacionalni svet 
za knjižnično dejavnost), 
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (UL RS 30/2008),  
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica 
Ljubljana (UL RS 105/2008) 
 
 

2. Dolgoročni cilji  knjižnice v okviru izvajanja posebnih nalog območne knjižnice: 
 
i. zagotoviti enakomeren  dostop do gradiva in informacij za vse prebivalcem območja 
ii. oblikovati zbirke elektronskih virov v vseh knjižnicah območja, ki so za končnega 

uporabnika brezplačne 
iii. oblikovati zbirke gradiva in izvajanje dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami 
iv. oblikovati zbirke gradiva in izvajanje dejavnosti za narodnostne skupnosti 
v. zagotavljati pretok znanja in informacij med knjižnicami območja 
vi. organizirati in izvajati različne oblike izobraževanja knjižničarjev območja kot podporo 

procesu vseživljenjskega učenja 
vii. vzpostaviti model lokalnih računalniških omrežij na območju 
viii. prek območnih projektov izvesti načrtno digitalizacijo gradiva v knjižnicah območja 
ix. z aktivnim delovanjem na območnem portalu omogočiti prebivalcem območja dostop do 

domoznanskega gradiva ne glede na to kje je shranjeno 
x. uveljaviti  tako usmerjanje in izločanje gradiva, ki bo omogočalo ohranitev za območje 

pomembnega domoznanskega gradiva na samem območju 
xi. vzpostaviti model projektnega dela kot obliko sodelovanja knjižnic območja 
xii. vzpostaviti na območju učinkovito sodelovanje z drugimi akterji na področju kulture in 

spodbujati vstopanje knjižnic v javno-privatna partnerstva 
xiii. slediti 8 strateškim ciljem OOK 2008-2011 
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3. Letni cilji in program dejavnosti območne knjižnice v skladu s 27. členom ZKnj-1* 
(navedite pri programskih sklopih v Prilogi 1) ter povzetek stroškov programa:  

 
- Zagotovili bomo nakup kvalitetnega in aktualnega gradiva za potrebe območja, zagotovili 

promocijo zbirke in spodbujali brezplačno medknjižnično izposojo na območju.  
-  Nakup specializiranih elektronski virov in izobraževanje za njihovo uporabo za knjižničarje 

območja in končne uporabnike.  
- Na nacionalni ravni bomo tovrstna izobraževanja nadgradili z v letu 2011 novoustanovljeno 

Delovno skupino za e-vire OOK. 
-  Nadgrajevali bomo vzpostavljeni model svetovanja, obveščanja in informiranja na območju. 
-  V letu 2012 bomo dopolnili zbirnik podatkov knjižnic na osrednjeslovenskem območju s 

podatki za leto 2011. 
- Oblikovali bomo projekt na območni ravni Dostopnost spletnih informacij za uporabnike s 

posebnimi potrebami na podlagi leta 2011 pripravljenega Priročnika primerov dobre prakse 
storitev za uporabnike s posebnimi potrebami v e-okolju. 

- V povezavi s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK načrtujemo analizo knjižnične mreže 
splošnih knjižnic na osrednjeslovenskem območju s podporo GIS. 

- Nadaljevali bomo z internim izobraževanjem na območju ter izobraževanjem za nove 
naloge v knjižnicah, predvsem na področju pridobivanja sponzorjev, promocije na socialnih 
omrežjih, postopkov za izvedbo digitalizacije gradiva, ter problematike vrednotenja 
mladinskih knjig. 

- Spodbujali in svetovali bomo knjižnicam območja pri pripravi projektov digitalizacije in 
preko območne projektne skupine izvedli projekt digitalizacije na treh ravneh: na 
nacionalnem nivoju sklop domoznanskih vsebin o 1. svetovni vojni v povezavi z 
domoznanskim portalom Kamra, na regionalnem nivoju se bo preko območne projektne 
skupine nadaljeval projekt digitalizacije občinskih zbornikov, ter lokalnem nivoju 
digitalizacija zbirke Španskih borcev. 

-      Predstavitve digitalnih vsebin na dLib-u in Kamri širši javnosti.  
- Z redaktorsko službo bomo aktivno delovali na regijskem portalu KAMRA. 
- Za lokalne urednike na portalu Kamra bomo organizirali skupinska in individualna 

izobraževanja, predvsem preko spletnega učenja. 
- Izvedba nadaljevanja projekta Moja ulica (v okviru Kamre), ki bo predstavljal ulično podobo 

mest osrednjeslovenskega območja iz različnih zornih kotov in bo dopolnjen z vsebinami iz 
slovenskega knjižnično - muzejskega MEGAkviza.  

- Svetovali bomo pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 
informacijskih sistemov. 

- V letu 2012 bomo izvajali še aktivne strateške cilje OOK 2008-2011. 
- Sodelovali bomo pri izvedbi analize zadovoljstva slovenskih splošnih knjižnic (OK in OOK) 

z izvajanjem posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic. 
- Sodelovali bomo pri pripravi in oblikovanju Strategije OOK 2012 – 2016.  
- Sodelovali bomo z drugimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in se 

udeleževali sestankov in delavnic koordinacije območnosti v NUK-u. 
 
 

                                                 
* Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK) 
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Program 2012          
Izvajanje 27. 
člena ZKnj-1 
 
 

Zagotavljanje 
povečanega 
in 
zahtevnejšeg
a izbora 
knjižničnega 
gradiva in 
informacij 

Strokovna 
pomoč 
knjižnicam 
območja 

Koordinacija 
zbiranja, 
obdelave in 
hranjenja 
domoznanske
ga gradiva 

Usmerjanje  
izločenega 
knjižničnega 
gradiva s 
svojega 
območja 

SKUPAJ EUR: 

   
Stroški dela** 0 27.834,56 23.765,24 0 51.599,80
Stroški nakupa 
gradiva (brez 
podatkovnih 
zbirk) 

4.818,86 0 0 0 4.818,86

Stroški nakupa 
podatkovnih 
zbirk 

18.181,14 0 0 0 18.181,14

Programski 
materialni 
stroški 
digitalizacije  

0 0 7.664,20 0 7.664,20

Drugi 
programski 
materialni 
stroški 

752,00 200,00 1.784,00  2.736,00

Drugi viri:   
Stroški skupaj: 23.752,00 28.034,56 33.213,44 0 85.000,00
 
Stroški dela – razrez stroškov po številu oseb oziroma zaposlenih za izvajanje 
programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice 

Oseba / 
zaposleni 

Delež 
delovnega 

časa 

Plačni 
razred 

Stroški dela 
(prevoz, 
malica, 
regres) 

Dodatki, ki 
jih prejema 
zaposleni 

Št. ur Skupaj EUR 

1. 1,00 FTE 34 26.117,60 1.716,96 2.096 27.834,56 
2. 1,00 FTE 30 23.765,24 - 2.096 23.765,24 
3.       
…   

 
Obseg dela za izvedbo posebnih nalog                                     
Izvajanje 27. člena 
ZKnj-1 
 
 

Zagotavljanje 
povečanega in 
zahtevnejšega 
izbora 
knjižničnega 
gradiva in 
informacij 

Strokovna 
pomoč 
knjižnicam 
območja 

Koordinacij
a zbiranja, 
obdelave 
in 
hranjenja 
domoznan-
skega 
gradiva 

Usmerjanje  
izločenega 
knjižničnega 
gradiva s 
svojega 
območja 

SKUPAJ 
EUR: 

Št. ur. - 2.096 2.096 - - 
Št. oseb / zaposlenih - 1 1 - 51.599,80 
Št. EPZ - 1 1 - 51.599,80 
 

                                                 
** Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, 
regres, stroške prevoza na delo in malice. 
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Pripravil, naziv delovnega mesta: mag. Aleš Klemen, koordinator nalog območnosti,  
Anja Frković, območna koordinatorka domoznanske dejavnosti 

 
 
Program dejavnosti osrednje območne knjižnice v letu 2012 je bil usklajen s knjižnicami 
osrednjeslovenske regije na sestanku dne 14.2.2012 in koordinacijo nalog območnosti v 
NUK.   
 
 
Datum: Podpis odgovorne osebe in žig:  

 
 
 
Priloga 1: Specifikacija programa in specifikacija stroškov izvajanja posebnih nalog  območne 
knjižnice v letu 2012  
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Priloga 1 
Specifikacija programa in specifikacija stroškov izvajanja posebnih nalog območne 
knjižnice za leto 2012 
 
 
Knjižnica: 

 
 

 
Vsebinski opis izvajanja  programa posebnih nalog območne knjižnice za leto 2012 je potrebno 
pripraviti na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), 
Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 
in 70/08 in Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03). 
 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij   
Vpišite predvidene letne cilje, vsebinski okvir ter obseg  nakupa gradiva, dejavnosti pri 
pridobivanju, bibliografski obdelavi, hranjenju in posredovanju gradiva  za potrebe območne 
funkcije. Za gradivo, ki ga boste kupili v obliki podatkovnih zbirk, v prilogi k programu navedite 
načrtovane naslove in stroške nakupa posamezne podatkovne zbirke. Obvezno navedite spletni 
naslov objavljenega dokumenta o nabavni politiki in/ali letnega načrta nakupa knjižničnega 
gradiva. 
 
Vsebina:  
-  Nakup, obdelava in oprema 210 enot gradiva in petih podatkovnih zbirk – mesečno 

obveščanje knjižnic območje o novem gradivu prek spletne strani knjižnice.  
MKL je z Zakonom o obveznem izvodu določena kot depozitarna ustanova za obvezni 
izvod, s čemer 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. 

-  Pri nabavi gradiva sledimo smernicam iz 3. člena Pravilnika o OOK, stalnica je nakup gradiva 
s področja bibliotekarstva in informatike, kakor tudi s področja otroškega in mladinskega 
knjižničarstva. Iz naslova obveznega izvoda se bo dopolnjevala domoznanska in 
humanistična zbirka v Slovanski knjižnici – Center za domoznansko dejavnost in specialne 
humanistične zbirke. 

-  Gradivo v tujih jezikih se nabavlja preko katalogov in na mednarodnih sejmih Bologna po 
Bologni in Frankfurt po Frankfurtu in največkrat predstavlja edini izvod v Sloveniji. Pri 
leposlovju se opiramo na literarne nagrade, ki so predstavljene tudi na spletni strani MKL. 
Predvsem prek obveznega izvoda bomo pokrili kvalitetnejšo slovensko leposlovno 
ustvarjalnost. 

-  Promocija zbirke in spodbujanje medknjižnične izposoje na območju - brezplačna 
medknjižnična izposoja za knjižnice območja in med knjižnicami območja. 

-  Nakup ali izbira ustreznejših specializiranih elektronski virov (glede na analizo uporabe že 
kupljenih podatkovnih zbirk) in izobraževanje za njihovo uporabo za knjižničarje območja in 
končne uporabnike. V letu 2011 smo se odločili, da želimo obdržati število nakupljenih 
podatkovnih zbirk pri številki 5 - 6, a te ustrezne, saj bi morebitno povečevanje 
naročenih tovrstnih zbirk preseglo kvoto odobrenih sredstev. Nabava elektronskih virov 
in dostop do njih preko IP omogoča vsaki knjižnici območja in njenim uporabnikov 
neposreden in hiter dostop do gradiva in informacij; nakup elektronskih virov daje knjižnicam 
območja možnost neposredne, vsakodnevne uporabe gradiva, kupljenega iz sredstev OOK. 
Uporabniki knjižnic območja bodo lahko tudi v nadalje dostopali s pomočjo programa 
EZProxy do elektronskih virov in servisov, ki so dostopni preko statičnih IP-jev ali gesel 
kar iz domače lokacije, kar bo posledično pomenilo povečanje uporabe informacijskih virov in 
storitev, ter s tem večjo izkoriščenost trenutnih in bodočih informacijskih resursov. 

 V okviru sodelovanja z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami smo v letu 2011 pričeli s 
skupnim dostopanjem na daljavo do elektronskih podatkovnih zbirk preko strežnikov v 
Narodni in univerzitetni knjižnici. Dostop bomo omogočali tudi v letu 2012. 

- Poudarjena promocija elektronskih virov v knjižnicah območja in v širši javnosti. V letu 
2011 smo pričeli s skrbništvo nad elektronskimi viri: vsak skrbnik enkrat mesečno predstavi 
na spletni strani MKL novosti iz svojega elektronskega vira. O tem obveščamo knjižnice 
regije, da na svojih spletnih straneh posredujejo informacijo o novostih. 
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Na nacionalni ravni smo v letu 2011 pričeli aktivno sodelovati s konzorcijem COSEC, v okviru 
katerega se bo v letu 2012 nadaljeval tudi medregijski projekt »Rastem z e-viri« 
(izobraževanje različnih ciljnih skupin za uporabo podatkovnih zbirk in elektronskih virov ter 
IKT v sodelovanju z različnimi partnerji in knjižnicami). 

-  Priprava promocijskega materiala in izobraževanje knjižničarjev območja in končnih 
uporabnikov za uporabo elektronskih virov.  

 
 
Specifikacija stroškov znesek v EUR
 
Stroški dela 
Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 4.818,86
Stroški nakupa podatkovnih zbirk 18.181,14
Drugi programski materialni stroški 752,00
Stroški skupaj 23.752,00
 
Specifikacija programskih materialnih  stroškov znesek v EUR
- Stroški I. sklopa 
 
- Stroški II. sklopa 23.752,00
Stroški nakupa gradiva 23.000,00
Stroški medknjižnične izposoje 200,00
Stroški dostopa na daljavo 552,00
 
Programski materialni stroški skupaj 23.752,00
 
Obrazložitev izračuna stroškov:  
 
Stroški nakupa gradiva : 23.000,00 € 
Od tega: Nakup elektronskih virov: 18.181,14 € 
- Grove Music Online: 2.041,07 € 
- Grove Art Online: 2.041,07 € 
- Encyclopædia Britannica Online (Academic Edition): 4.794,00 € 
- Berg Fashion Library: 1.482,00 € 
- IUS-Info: 7.823,00 € 
 
Drugi programski stroški: 752,00 € 
Stroški medknjižnične izposoje: pakiranje, poštnina, obdelava naročila: 5 € x 40 kom. = 200,00 € 
 
Stroški dostopa na daljavo skupaj: 552,00 € 
Dogovor  o obveznostih posamezne OOK pri dostopu na daljavo: 450,00 € 
Korenski certifikat: s triletno veljavnostjo (delež posamezne OOK): 22,00 € 
Programska oprema za izdelavo statistike (delež posamezne OOK): 80,00 € 
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2. Strokovna pomoč knjižnicam območja 
Vpišite predvidene letne cilje, vsebino in obseg strokovnega sodelovanja s knjižnicami na 
območju. Program strokovne pomoči knjižnicam območja mora biti dogovorjen z nacionalno 
knjižnico.  
 
Vsebina:  
- Priprava  zbirnika podatkov o knjižnicah območja (prvič smo ga izvedli v letu 2007, v letu 

2012 ga bomo dopolnili s tekočimi podatki). Zbrani podatki bodo služili kot promocija splošnih 
knjižnic območja in kot osnova za pogovore z lokalnimi oblastmi.  

- Svetovanje pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 
informacijskih sistemov na osnovi analize računalniške in komunikacijske opremljenosti v 
knjižnicah območja, ki je bila opravljena v letu 2011.  

-  Svetovanje knjižnicam območja pri prijavi na različne razpise Ministrstva za kulturo (nakup 
IKT opreme, knjiga / bralna kultura). 

-  Priprava na strokovne izpite: vaje AIK in UDK za knjižničarje območja. 
- Izvajanje v letu 2006 oblikovanega območnega projekta »Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki 

je namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici, za študente 
bibliotekarstva in za prostovoljce. V tem okviru tudi možnost krajšega usposabljanja novo 
zaposlenih knjižničarjev iz knjižnic območja v OOK MKL. 

- Sodelovanje 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. 

- Oblikovali bomo projekt na območni ravni Dostopnost spletnih informacij za uporabnike s 
posebnimi potrebami na podlagi leta 2011 pripravljenega Priročnika primerov dobre prakse 
storitev za uporabnike s posebnimi potrebami v e-okolju.(podrobnejša opredelitev projekta je v 
prilogi 1). 

- Svetovalno delo, ki temelji na uveljavljenih in dogovorjenih strokovnih izhodiščih bo potekalo 
tudi v sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije«. Predvidevamo 3 
- 4 izobraževanja letno.  

   V navezavi s strokovnjaki iz Mestne knjižnice Ljubljana in Narodne in univerzitetne knjižnice 
bomo pripravili izobraževanja s področja  pridobivanja sponzorjev (podrobnejša opredelitev 
izobraževanja je v prilogi 2), promocije na socialnih omrežjih (podrobnejša opredelitev 
izobraževanja je v prilogi 3), postopkov za izvedbo digitalizacije gradiva (podrobnejša 
opredelitev izobraževanja je v prilogi 4), ter problematike vrednotenja mladinskih knjig. 
(podrobnejša opredelitev izobraževanja je v prilogi 5). 

- V sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK načrtujemo izvedbo analize knjižnične 
mreže splošnih knjižnic osrednjeslovenskega območja s pomočjo GIS orodij. 

- Nadaljevanje območnih izobraževanj na temo podatkovnih zbirk, s poudarkom na 
podatkovnih zbirkah, kupljenih iz sredstev OOK in dostopnih preko oddaljenega dostopa. 

- Organizacija srečanj direktorjev knjižnic območja, ki imajo svetovalni in posvetovalni 
namen. 

- Sodelovali bomo pri izvedbi analize zadovoljstva slovenskih splošnih knjižnic (OK in OOK) z 
izvajanjem posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic. 

- Sodelovali bomo pri pripravi in oblikovanju Strategije OOK 2012 – 2016.  
-  Na ravni medobmočnega sodelovanja načrtujemo aktivno delovanje v delovnih oz. projektnih 

skupinah.  
-  MKL je vzpostavila kvaliteten model sodelovanja, svetovanja in pomoči knjižnicam na 

območju, predvsem smo poskušali z izobraževanje in informiranjem ustvariti dodano 
vrednost. MKL kot OOK deluje na območju s 500.000 prebivalci in izvaja naloge 
območnosti kar za 9 osrednjih knjižnic osrednjeslovenskega območja – tudi v 
programskem letu 2012 bomo posvetili posebno pozornost prav tej nalogi. 
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Specifikacija stroškov znesek v EUR
 
Stroški dela 27.834,56
- plača 21.537,12
- prispevki in davek 3.467,52
- drugi izdatki 2.829,92
Programski materialni stroški 200,00
Stroški skupaj 28.034,56
 
Specifikacija programskih materialnih stroškov znesek v EUR
- Stroški I. sklopa 28.034,56
Stroški dela – bibliotekar 27.834,56
Potni stroški (naloge OOK) - bibliotekar 200,00
 
- Stroški II.  sklopa 
 
Programski stroški skupaj 28.034,56
 
Obrazložitev izračuna stroškov (vključite tudi podatke o višini načrtovanega sofinanciranja iz 
drugih virov):  
 
Za izvedbo strokovne pomoči knjižnicam na območju je predvideno 1 FTE bibliotekarja 34. 
plačnega razreda javnega uslužbenca, regres, premije, prehrana in prevoz na delo.  
 
Potni stroški (delo na koordinaciji nalog OOK, obiski knjižnic območja): 200,00 € 
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3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Vpišite predvidene letne cilje, vsebinski okvir ter obseg dela pri koordinaciji  domoznanstva na 
območju. Vpišite tudi dejavnosti v zvezi z  vzdrževanjem knjižničnega portala in z 
omogočanjem dostopa do digitaliziranega gradiva.  Del programa, ki pokriva digitalizacijo 
gradiva, naj bo v obliki projekta še dodatno obrazložen in finančno ovrednoten kot priloga k 
programu. Prioriteta digitalizacije: programi, pri katerih bo sodelovalo več partnerjev oziroma 
programi, ki so nadaljevanje že začetih. Program koordinacije zbiranja, obdelave in hranjenja 
domoznanskega gradiva mora biti dogovorjen z nacionalno knjižnico. 
 
Vsebina:  
-  Hranjenje dokumentarnega in arhivskega gradiva – na osnovi dopisa Ministrstva za 

kulturo smo knjižnice kot javnopravne osebe dolžne skrbeti za ohranjanje, materialno varnost, 
celovitost in urejenost dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri našem delu.  

- Nadaljevali bomo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz 
obveznega izvoda, do katerega je knjižnica upravičena po Zakonu o obveznem izvodu 
publikacij (UL RS, 69/2006). Skrbeli bomo za informiranje zavezancev za obvezni izvod.  

 Bibliografska obdelava tovrstnega gradiva poteka v povezavi z izpolnjevanjem nalog iz 
tretjega člena Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah.  

-  V letu 2012 bomo izvedli projekte digitalizacije na treh ravneh: na nacionalnem nivoju 
sklop domoznanskih vsebin o 1. svetovni vojni v povezavi z domoznanskim portalom Kamra 
(podrobnejša opredelitev v prilogi 6); na regionalnem nivoju se bo preko območne projektne 
skupine nadaljeval projekt digitalizacije občinskih zbornikov (podrobnejša opredelitev v prilogi 
7); ter lokalnem nivoju digitalizacija zbirke Španskih borcev (podrobnejša opredelitev 
projekta je zajeta v prilogi 8). 

-  S knjižnicami na območju bomo zbirali in pripravljali gradivo za skupni projekt območnih 
knjižnic Prva svetovna vojna na portalu Kamra. 

- Svetovanje knjižnicam pri prijavi projektov digitalizacije na razpisu Ministrstva za kulturo. 
-  V sodelovanju z dLib.si in NUK-om bomo imeli predstavitve digitalizirane vsebine iz našega  

območja na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. 
-  Koordinacija regijskega portala Kamra – na območju smo ponovno obudili delovanja 

portala ter določili redaktorja regijskega portala Kamra. Za lokalne urednike bomo pripravili 
skupinska in individualna izobraževanja preko spletnega učenja za kreiranje in vnos 
vsebin ter pri tehničnih vprašanjih digitalizacije. 

 Koordinacija Kamre bo v tem letu še naprej zelo pomembna naloga. Izvajala se bo redakcija, 
organizacija in koordinacija dela na območju, priprava letnih načrtov domoznanskih zgodb in 
svetovanja lokalnim urednikom vsebin (podrobnejši načrt dela je zajet v prilogi 9). 

- Sodelovanje na 2. Domfestu 2012, ki bo potekal v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca 
Sušnika, Ravne na Koroškem. 

- Razstave, ki so del domoznanske dejavnosti v knjižnicah bodo dobivale digitalno obliko na 
portalu Kamra. 

-  V letu 2010 smo začeli s projektom Moja ulica. Knjižnice območja so svoje ulične zgodbe 
objavili na portalu in nekateri izmed njih pripravile predstavitev digitalnih zbirk ter portala pred 
lokalno skupnostjo. V letu 2011 smo projekt nadgradili in še naprej odkrivali ulično podobo 
mest osrednjeslovenskega območja iz različnih zornih kotov. Projekt se bo nadaljeval tudi v 
letu 2012. 

-  Sodelovanje v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK – Pridobivanje 
domoznanskega gradiva in v izvršnem odboru portala Kamra. 

- Slovanska knjižnica - Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke izvaja v 
okviru MKL sledeče naloge: hranjenje, oblikovanje, organizacija domoznanskih zbirk 
območnih enot MKL, priprava strategije nabave in pridobivanja domoznanskega gradiva, 
posredovanje domoznanskega gradiva in informacij, promocija domoznanske dejavnosti, 
izgradnja digitalnih domoznanskih zbirk. Izvajanje območne naloge koordinacije zbiranja, 
obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva bo v prihodnje potekalo v tesni 
povezavi s Centrom za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke. 
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Specifikacija stroškov znesek v EUR
 
Stroški dela 23.765,24
- plača 18.032,16
- prispevki in davek 2.903,16
- drugi izdatki 2.829,92
Programski materialni stroški digitalizacije 7.664,20
Drugi programski materialni stroški 1.784,00
Stroški skupaj 33.213,44
 
Specifikacija programskih materialnih stroškov znesek v EUR
-  Stroški I. sklopa 23.965,24
Stroški dela – bibliotekar domoznanec 23.765,24
Potni stroški (Kamra, naloge OOK) – bibliotekar domoznanec 200,00
 
-  Stroški II.  sklopa 9.248,20
Stroški projektov digitalizacije 7.664,20
Stroški sodelovanja pri portalu Kamra 1.584,00
 
Programski stroški skupaj 33.213,44
 
Obrazložitev izračuna stroškov:  
Za izvedbo koordinacije domoznanske dejavnosti knjižnicam na območju  ter koordinacijo 
projekta Kamra (za naloge območne redakcije) je predvideno 1 FTE bibliotekarja 30. plačnega 
razreda javnega uslužbenca, regres, premije, prehrana in prevoz na delo. 
 
Stroški digitalizacije: 7.664,20 € (podrobnejše specifikacije stroškov so v prilogah 6 - 9) 
- Stroški digitalizacije sklopa domoznanskih vsebin o 1. svetovni vojni: 2.000,00 € 
- Stroški digitalizacije občinskih zbornikov: 3.414,20 € 
- Stroški digitalizacije zbirke Španskih borcev: 0,00 € 
- Stroški digitalizacije Kamra: 2.250,00 € 
 

Potni stroški (projekt Kamra, delo na koordinaciji domoznanskih nalog OOK): 200,00 € 
 
Sodelovanje pri portalu Kamra: 1.584,00 € 
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4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
Vpišite predvidene letne cilje ter obseg dejavnosti pri usmerjanju izločenega knjižničnega 
gradiva s svojega območja. 
 
Vsebina:  
Knjižnice območja imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so 
usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice območja smo se 
dogovorili o internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami območja glede 
na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK. 
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo v letu 2010 pripravili navodila za postopke 
usmerjanja izločenega knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenskega območja. 
 
 
Specifikacija stroškov znesek v EUR
 
Stroški dela 
Programski materialni stroški 
Stroški skupaj 
 
Specifikacija programskih materialnih stroškov znesek v EUR
-  Stroški  I. sklopa  
 
 
 
-  Stroški II. sklopa 
 
 
 
 
Obrazložitev izračuna stroškov:  
 
 
Navodilo 
Knjižnica mora v programu posebnih nalog načrtovati vse naloge in ob tem upoštevati določbe 
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK), Pravilnika o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 in 70/08)  in Pravilnika 
o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03) ter usmeritve nacionalne kulturne 
politike. 
 
Knjižnica naj v programu prednostno načrtuje vsebine, ki lahko pozitivno vplivajo na razvoj 
knjižnične dejavnosti  ter tiste, ki bodo pripomogle k nadaljnjemu razvoju in delovanju 
regijskega knjižničnega portala (Kamra). 
 
Prosimo vas za realno načrtovanje z upoštevanjem nekoliko nižjih finančnih izhodišč (830.000 
EUR) glede na leto 2011. 
 
Izhodišča, na katerih naj temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev 
 
a) Skupni stroški dela oziroma stroški za plače, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo 
zaposlenih na območnih nalogah, se lahko načrtujejo v delovnih urah ali v številu zaposlenih 
(slednje le v primeru, če ima knjižnica sprejeto sistemizacijo za ustrezna delovna mesta za 
izvajanje nalog OOK), največ v ekvivalentu 1,5 - 2,00 bibliotekarja* (če glede na program 
predlagatelj načrtuje manjši obseg stroškov dela ali zaposlitev, lahko poveča možni obseg 
nakupa gradiva za 1. nalogo); 
 

                                                 
* Kljub določbam Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. št. 88/03) namenska 
sredstva za območne knjižnice še vedno ne omogočajo financiranje treh zaposlitev. 
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b) Knjižnica načrtuje obseg nakupa gradiva za zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega 
izbora knjižničnega gradiva in informacij v odvisnosti od predvidenega dotoka obveznega 
izvoda in določb Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah. Nakup, ki se nanaša na povečan 
in zahtevnejši izbor gradiva,  lahko knjižnica načrtuje v višini največ 1.000 enot po povprečni 
ceni največ 23 EUR ali  tako določena sredstva ali del teh sredstev načrtuje za nakup 
podatkovnih zbirk. Predlagatelj pri nakupu gradiva za potrebe območne funkcije ne sme 
uporabiti sredstev za nakup gradiva, ki jih bo prejel od ministrstva na podlagi neposrednega 
poziva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah; 
 
c) Programski materialni stroški za digitalizacijo se lahko nanašajo na:   
- Stroške digitalizacije domoznanskega gradiva, ki jo knjižnica izvaja v sodelovanju z NUK ali 
vsaj eno knjižnico ali drugo institucijo s področja kulture, in lahko vključujejo tudi stroške dela 
zunanjih izvajalcev. Predlagatelj mora pri načrtovanju digitalizacije upoštevati veljavna 
strokovna  izhodišča (Smernice za digitalizacijo knjižničnega gradiva, dostopno na: 
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/aktualno/2010/smerni
ce_za_digitalizacijo_koncna_TL_ZK_MS.pdf), zagotoviti, da se digitalizacija vsebin ne bo 
podvajala in da bodo vsa, v okviru tega poziva  digitalizirana gradiva, dostopna preko skupnega 
regijskega knjižničnega portala ali dLib.si; 
- Stroške, ki nastajajo za  gostovanje, vzdrževanje in nadgradnjo regijskega knjižničnega 
portala (Kamra).  Zaželeno je, da  sredstva za  gostovanje, vzdrževanje in nadgradnjo ter 
upravljanje in promocijo skupnega regijskega knjižničnega portala Kamra načrtuje območna 
knjižnica, pooblaščena za urejanje in upravljanje tega portala. 
 
d) Programski materialni stroški drugih programskih vsebin se lahko nanašajo le na tiste 
vsebine, ki jih območna knjižnica koordinira, vodi in/ali izvaja skupaj z drugimi 
knjižnicami območja za celotno območje.  Kljub predvidenim finančnim postavkam v Zakonu 
o knjižničarstvu, namenska sredstva ne zadoščajo za financiranje posebnih nalog območnih 
knjižnic v polnem obsegu, zato ne bo mogoče financirati stroškov nakupa računalniške opreme, 
oblik permanentnega strokovnega izpopolnjevanja knjižničarjev, ki vsebinsko niso neposredno 
vezane na posebne naloge območnih knjižnic,  izobraževanja za uporabo sistema COBISS, 
projektov s področja razvijanja bralne kulture, najemnin prostorov za hrambo knjižničnega 
gradiva, raznih ekskurzij, obiskov knjižnih sejmov, promocije, ipd; 
 
e) Drugi programski materialni stroški morajo biti natančno specificirani glede na eno od štirih 
območnih nalog v skladu z navodili v nadaljevanju. 
 
 
SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA 
 
Območne knjižnice za potrebe izvajanja posebnih nalog NE načrtujejo splošnih stroškov 
delovanja. 
 
 
PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI 
 
1. Programski materialni stroški se načrtujejo samo za programsko vsebino ali del programske 
vsebine, ki se financira ali sofinancira iz državnega proračuna. Programski materialni stroški so 
stroški, ki so neposredno vezani na izvedbo programskih vsebin oziroma delov programskih 
vsebin. Stroški posamezne programske vsebine morajo biti razvidni iz specifikacije stroškov na 
obrazcu, ki je sestavni del neposrednega poziva. Knjižnica  načrtuje izvajanje programa tako, 
da sredstva za programske materialne stroške prikaže v dveh sklopih  (I. in II. sklop).  Knjižnica 
tudi predlaga razmerje med sklopoma in njuno razdelitev na dele oziroma programske vsebine. 
 
a) Upravičeni stroški I. sklopa so programski materialni stroški, ki nastanejo kot posledica dela 
zaposlenih pri izvajanju posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic v okviru knjižnične 
dejavnosti, ki je javna služba, in vključuje npr. naslednje programske vsebine: 
- strokovno pomoč knjižnicam območja, 
- koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva, 
- usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja. 
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Stroški I. sklopa se določijo kot normirana osnova. Pri tem se upošteva: 

- število zaposlenih za izvajanje posebnih nalog,  
- ocenjena višina pripadajočih sredstev na programsko vsebino, ki se 

določi na podlagi zbirnih podatkov o realizaciji v preteklih letih in ob 
upoštevanju razpoložljivega obsega sredstev v proračunu. 

Upravičeni stroški I. sklopa morajo biti razvidni iz specifikacije stroškov na obrazcu, ki je 
sestavni del neposrednega poziva. 
 
b) Upravičeni stroški II. sklopa so variabilni programski stroški, ki nastanejo pri izvajanju 
programskih vsebin posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic v okviru knjižnične dejavnosti, 
ki je javna služba. Odvisni so od obsega oziroma količine načrtovanih aktivnosti za izvajanje 
programskih vsebin in vključujejo npr. naslednje programske dele:  

- nakup gradiva in informacijskih virov za zagotavljanje povečanega in 
zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, 

- digitalizacijo knjižničnega gradiva. 
Upravičeni stroški II. sklopa morajo biti razvidni iz specifikacije stroškov na obrazcu, ki je 
sestavni del neposrednega poziva. 
 
2. Strokovna komisija presoja program v celoti, finančni načrt pa samo v delu, ki ga financira 
ministrstvo, in predlaga obseg financiranja programskih materialnih stroškov s strani 
ministrstva, in sicer ločeno za I. in II. sklop.  
 
Pri določanju višine sredstev se za I. sklop upoštevajo normirana osnova, zbirni podatki o 
realizaciji v preteklih letih in razpoložljivi obseg sredstev v proračunu. 
 
Pri določanju višine sredstev se za II.  sklop upošteva  obseg in kakovost načrtovanega 
programa, vključno s posamičnimi programskimi deli, zahteve neposrednega poziva in 
razpoložljiva sredstva ministrstva. Pri tem strokovna komisija izhaja predvsem iz pregleda 
specifikacije, upravičenosti vsebin, medsebojne primerjave stroškov, upravičenosti načrtovanih 
stroškov, višine razpoložljivih sredstev ter utečene prakse financiranja.  
 
Strokovna komisija opravi strokovno presojo predlaganega programa in ga opredeli  kot 
ustreznega, kakovostnega ali zelo kakovostnega, kar tudi utemelji. 
 
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za financiranje vseh prijavljenih vsebin, se 
financirajo vsebine, ki so po mnenju strokovne komisije glede na prioritete nujne oziroma jih je 
strokovna komisija opredelila kot boljše. 
 
 



Priloga 1 
 
Programsko orodje za prilagajanje spletnih vsebin uporabnikom s senzornimi težavami 
 
Cilji:  
Priprava  programskega  orodja  za  prilagajanje  spletnih  vsebin  uporabnikom  s  senzornimi 
težavami v splošnih knjižnicah osrednjeslovenskega območja 
 
Opis:  
Priročnik primerov dobre prakse storitev za uporabnike s posebnimi potrebami je bil projekt 
programa  izvajanja  posebnih  nalog  osrednje  območne  knjižnice  za  leto  2011.  Namen 
priročnika  je bil pripraviti pregled obstoječih dobrih praks  v  slovenskih  in  tujih  knjižnicah, 
predvsem splošnih.  
Na  podlagi  primerov  je  bil  za  leto  2012  izbran  projekt  dostopnosti  spletnih  informacij  za 
različne skupine uporabnikov s senzornimi  težavami  (slabovidni,  ljudje z bralnimi  težavami, 
starejši,  itd.),  kjer  bomo  za  potrebe  spletnih  strani  splošnih  knjižnic  osrednjeslovenskega 
območja pripravili programsko orodje, ki bo z enega spletnega mesta omogočal prilagoditve 
vsebin spletnih stran za omenjene heterogene skupine uporabnikov. 
 
Trajanje: januar – december 2012 
 
Izvajalci: priprava Služba za območnost MKL v sodelovanju s knjižnicami območja 
 
 
 
 

 
 
 



Priloga 2 
 
Naziv izobraževanja: Pridobivanje sponzorskih sredstev 

Zaradi  težkih  razmer v gospodarstvu morajo dandanes  tudi  javni  zavodi  iskati nove poti  in 
načine,  kako  priti  do  dodatnih  finančnih  sredstev  za  izpeljavo  projektov,  pomembnih  za 
ohranjanje  interakcije  z  uporabniki  ter  širšo  javnostjo.  Eden  od  načinov,  kako  si  knjižnice 
lahko pomagajo pri  finančni plati  izpeljave projektov,  je pridobivanje sponzorskih sredstev. 
Za  gospodarska  podjetja  je  sponzorstvo  namreč  zelo  učinkovito  marketinško  orodje, 
katerega  se  radi  poslužujejo,  še  posebej,  kadar  je  sponzoriranec  javni  zavod  z  velikim 
družbenim  ugledom,  širokim  spektrom  uporabnikov  in  raznovrstnimi  projekti  na  področju 
kulture in družbene odgovornosti. 
 
Na delavnici se bodo knjižničarji seznanili s konceptom sponzorstva in donatorstva, postopki 
priprave  na  iskanje  primernih  sponzorjev  ter  samim  postopkom  iskanja  sponzorjev. 
Predstavili jim bomo marketinške smernice za pripravo potrebnih gradiv za sponzorsko mapo 
ter dali nekaj napotkov za pogajanje z bodočimi sponzorji in pripravo sponzorske pogodbe. 
 
 
Trajanje izobraževanja: enodnevno izobraževanje 

Izvajalci izobraževanja: strokovnjaki na področju marketinga 

Okvirni stroški izobraževanja: brezplačno 

 



Priloga 3 
 
Naziv izobraževanja: Promocija knjižnice na družbenih omrežjih 

Dandanes  promocija  knjižnice  v  njenih  prostorih,  na  spletni  strani  ter  preko  ustaljenih 
medijev  ne  zadostuje  več.  Zaradi  vsesplošne  razširjenosti  uporabe  družbenih  omrežij  je 
promocija  na  njih  postala  nujnost  in  ne  več  dobrodošla možnost.  Knjižnice moramo  iti  v 
korak  s  časom.  Prisotnost  ter  ažurno  objavljanje  novosti  in  zanimivosti  na  najbolj 
uporabljanih družbenih omrežjih, kot sta na primer Facebook  in Twitter, zagotavljajo večjo 
vključenost  predvsem mladih  v  dogajanje  v  knjižnici.  Pri  tem moramo  upoštevati,  da  ima 
tovrstna  promocija  svoja  pravila.  Zato  je  izobraževanje  knjižničarjev,  ki  se  ukvarjajo  z 
vnašanjem vsebin na družbena omrežja ključnega pomena, saj morajo obvladovati osnovna 
pravila tovrstne promocije.   
 
Na  delavnici  se  bodo  knjižničarji  seznanili  z  osnovnimi  pravili  promocije  na  družbenih 
omrežjih  ter  pridobili  napotke,  ki  jim  bodo  pomagali  oblikovati  zanimiv  in  uporabnikom 
privlačen stil objavljanja vsebin. 
 
 
Trajanje izobraževanja: enodnevno izobraževanje 

Izvajalci izobraževanja: strokovnjaki na področju spletnega marketinga 

Okvirni stroški izobraževanja: brezplačno 

 
 
 
 
 
 
 



Priloga 4 
 
Naziv izobraževanja: Postopki za izvedbo digitalizacije knjižničnega gradiva 

Slovenske knjižnice, tudi splošne, se v vedno večji meri lotevajo projektov digitalizacije svojih 
gradiv,  saj  želijo predstaviti uporabnikom gradivo, ki ga hranijo, pri  tem pa  skrbijo  tudi  za 
ohranitev vsebin gradiva, ter omogočajo njihovo večjo in lažjo dostopnost.  
Namen  izobraževanje  je  knjižničarjem  splošnih  knjižnic  predstaviti  postopke  za  uspešno 
izvedbo projekta digitalizacije: 
‐ izbira primernega gradiva 
‐ priprava popisa gradiva 
‐ priprava  parametrov  in  tehnične  dokumentacije,  potrebne  za  tehnično  izvedbo 

digitalizacije 
‐ izbira ustreznega izvajalca tehničnega postopka digitalizacije 
‐ seznanitev z ustreznim ravnanjem s knjižničnim gradivom med procesom digitalizacije 
‐ seznanitev z mediji za arhiviranje in trajno hranjenje digitaliziranih objektov 
Pri  izobraževanju se bomo povezali z Enoto za razvoj digitalne knjižnice pri NUK, ki skrbi za 
Digitalno knjižnico Slovenije. Digitalna knjižnica Slovenije  je nacionalni agregator e‐vsebin s 
področja kulture, v preteklih desetih letih je izvedla največje projekte digitalizacije knjižničnih 
vsebin,  sodelovala  pa  je  tudi  pri  vseh  nacionalno  pomembnih  projektih  digitalizacije 
kulturnih vsebin. Pri tem  je poskrbela tudi za  izoblikovanje strokovne smernic  in postopkov 
za  digitalizacijo  knjižničnih  gradiv,  ki  se  jih  pri  svojih  projektih  digitalizacije  poslužujejo 
slovenske knjižnice in druge kulturne inštitucije. 
 
 
Trajanje izobraževanja: enodnevno izobraževanje 

Izvajalci izobraževanja: strokovnjaki s področja digitalnih portalov in repozitorijev 

Okvirni stroški izobraževanja: brezplačno 

 
 
 
 
 
 



Priloga 5 
 
Naziv izobraževanja: Problematika vrednotenja mladinskih knjig  

Pregled  in vrednotenje mladinske književnosti, ki ga opravi Pionirska – center za mladinsko 
književnost  in knjižničarstvo skupaj s svojimi zunanjimi strokovnimi sodelavci, objavi Center 
vsako  leto  v publikaciji Priročnik  za branje  kakovostnih mladinskih  knjig  (gre  za nacionalni 
projekt, ki ga podpira  in financira JAK). V njem zajame celotno produkcijo knjig za otroke  in 
mladino  preteklega  leta,  ki  je  prisotna  na  slovenskem  knjižnem  trgu,  pripravi  statistični 
pregled in analizo stanja na založniškem trgu, napiše uvodnike, izpostavi trende). 
Žal je iz leta v leto večja kvantiteta produkcije, kvaliteta pa ji še zdaleč ne sledi.  
Alarmantni so podatki  (zadnji  iz Priročnika, ki bo  izšel v novembru 2011), da 2/3  tovrstnih 
knjig  ne  dosegajo  minimalnih  standardov  kvalitete.  Torej  je  zelo  pomembno  za  vse,  ki 
delamo z otroki  in s knjigami, da  jim ponujamo kakovostne mladinske knjige,  in to od vrtca 
do  univerze.  Priročnik  je  dejansko  vodnik  in  orientacija  po  svetu mladinske  književnosti, 
izdane v koledarskem letu na Slovenskem.  
Pionirska  ima  strokovno  zanje,  izkušnje  in  orodje  za  takšno  delo.  Razvite  ima  kriterije 
vrednotenja, zanima jo knjiga kot celovit založniški izdelek.  
Izobraževanje  bo  podprto  s  predstavitvijo  praktičnih  primerov  izobraževanj  za mladinske 
knjižničarje, tudi sam ustroj Priročnika, njegovo praktično uporabo (npr. bibliopedagogika). 
Poseben poudarek bo na »zlatih hruškah«, ki so najvišje kategorija kakovosti, za razliko od 
pomanjkljivih  in  pogrešljivih  izdaj.  V  tem  okviru  bo  govora  tudi  o  vrednotenju  in  nabavi 
gradiva v knjižnicah. 
Posebej bo izpostavljeno stanje na področju slikanic (dobri in slabi primeri). 
 
Trajanje izobraževanja: enodnevno izobraževanje 

Izvajalci izobraževanja:   strokovnjaki MKL, Pionirske – Centra  za mladinsko književnost  in 

knjižničarstvo 

Okvirni stroški izobraževanja: brezplačno 

 
 
 
 
 
 



Priloga 6 
 
Naziv izvedbe digitalizacije: Digitalizacija sklopa domoznanskih vsebin o 1. svetovni vojni 
 
V letu 2010 je bila dana pobuda za pripravo skupne akcije objavljanja digitaliziranih vsebin 1. 
svetovne vojne. Pripravile  so  jo OOK, ki  so povabile k  sodelovanju NUK, muzeje, arhive  in 
druge organizacije  ter posameznike, ki so pripravljeni digitalizirati gradivo  in ga objaviti na 
enem od obstoječih portalov. Akcija bo trajala več let, sredstva za digitalizacijo in nadgradnje 
portalov pa bodo organizacije pridobivale samostojno ali v partnerstvu s kandidiranjem na 
različne slovenske in evropske razpise. 
Približujemo  se  100‐obletnici    1.  svetovne  vojne  (1914  ‐  1918  in neposredno po  njej),  t.j.  
zgodovinskega dogajanja, s katerim je tako ali drugače povezano  praktično celotno območje 
Slovenije vključno  z zamejstvom. Prva svetovna vojna je pustila na našem področju, v našem 
narodu    neizbrisljiv  pečat.   V  tem  času  in  kasneje  je  nastalo  in  se  tudi  ohranila  enormna 
količina gradiv, zanimivih vsebin, ki jih  hranijo  muzeji (tudi zasebni), knjižnice, arhivi in tudi 
mnogi posamezniki, mnoga med njimi so že objavljena v »analogni« obliki, parcialno pa tudi 
v digitalni. Sedaj pa  imamo tudi enkratne   tehnične možnosti, da te vsebine    (i)zberemo  in 
prezentiramo na informacijskih virih, ki jih uporablja današnja generacija.  Delo je potrebno 
zastaviti    kot  večletno    akcijo,  ki  naj  vključi  vse  akterje,  ki  so  povezani  z  obravnavano 
tematiko. 
 
Okvirje za zgodbe je Mestna knjižnica Ljubljana pričela postavljati že v letu 2011 s projektom 
digitalizacija humorističnega  sklopa  časnikov  iz obdobja pred prvo  svetovno  vojno  in med 
njo,  ter s  tem prikazala delček politične  in družbene klime tedanjega obdobja. V  letu 2012 
knjižnica nadaljuje z vsebinami, ki so neposredno povezane z obdobjem prve svetovne vojne 
na slovenskem ozemlju:  
 
1. Čas : znanstvena revija Leonove družbe. Tisk Katoliške pisarne. (K ČS D 146), določeni  
    Prispevki  
    1913: Aleš Ušeničnik – Slovenci in Hrvati, str. 431 – 441. 
    1914: Nacionalizem in Jugoslovani, str. 289, zv. 4. 
    1917: št. 6: osmrtnica za Janeza Evangelista Kreka – vse o njem.  
    1918: zv. 3 – 4: Razprava o samoodločbi narodov. A. Ušeničnik od str. 177 dalje.  
    1919:: Aleš Ušeničnik: Vseučilišče v Ljubljani, str. 153 – 160.  
               Dokumenti Jugoslavije: Proglasitev Jugoslavije, str. 85 – 88. 
    1920: Josip Srebrnič: Vseučilišče v Ljubljani, str. 91 – 107.  
    1921: Oskrba vojnih oškodovancev v Sloveniji, str. 21 – 31.  
 
2.   Rdeči prapor, glasilo jugoslovanske socialne demokracije, 1908, 1911 (K ČS G 6) 
 
3.   Slovenski ilustrovani tednik, predvsem 1914. (K ČS G 99) 
 
4.   POZDRAV IZ DOMOVINE našim vojakom na bojišču. Izhaja dvakrat na mes c. Ljubljana. Izdajatelj in odgov. 

urednik Ludovik Tomažič. Katoliška tiskarna. Let. I‐ II. Od jan. 1916 ‐ 20. nov. 1917 (št. 10‐12). 4°. 
 
5.   JUGOSLOVAN. Izhaja vsako soboto. Ljubljana. Izdajatelj: Konzorcij Jugoslovana. Urednik dr. FI'. Jež. Odgov. 

urednik Jože Gostinčar. drž. poslanec. Učiteljska tiskarna. ‐ Let. 1. Od 10. 1l0V. 1917 ‐ 20. jul. 1918 (št. 37): 
V. 2°. 

 
6.   JUGOSLAVIJA. Dncvn iko L.jubljana. Izdajatelj in odgov. urednik Anton Pesek (od 11. jun. 1921: Izdaja 

konzorcij , od V, 150: Jugoslov. novinsko cl. cl.; odgov. ureclnik Dominik Čebin, od IV, 268: Zorko Fa kin) . 



Zvezna tiskarna (ocl II, 264 ‐ IV, 163 Učitelj ska). Let. 1‐V. Ocl 15. dec. 1918 ‐ 31. clec. 1922 (št. 299). 2° (od II, 
264: V. 2°). Nadaljevanje lista je bila "Nova pravda". 

 
7.  Novi čas (Gorica), za leto 1914. Na portalu sta samo 2 številki (letn. 3, št. 48 in let. 6, št. 21). Vse ostalo 

manjka. 
 
8.   Zadruga : glasilo Zadružne zveze v Celju za 1914, 1917. 
 
9.   Družba sv. Vincencija Pavlanskega za prostovoljno oskrbovanje ubožcev in mladinsko varstvo. 

Enainštirideseto poročilo Centralnega sveta in Vincencijevih konferenc za leto 1916.  
 
10. Samouprava : uradno glasilo deželnega odbora vojvodine Kranjske, za leto 1918. Glasilo je nadaljevanje 

Občinske uprave (1905‐1917). COBISS ID 2508147.  
 
11. Občinska uprava: glasilo "Kmetske županske zveze" (Ljubljana), za leti 1914, 1916 in 1917. Navedeno glasilo 

je izhajalo od 1905‐1917. COBISS ID  2504307.  
 

 
Ciljna publika: 
 
Digitalna  zbirka  je namenjena uporabnikom  knjižnic osrednjeslovenske  regije, prebivalcem 
občin osrednje Slovenije, uporabnikom portala Kamra  in dLib, širši strokovni  javnosti, kakor 
tudi vsej zainteresirani javnosti. 
 
Okvirni stroški digitalizacije: 

 digitalizacija 8.200 strani gradiva formata A5, A4 in A3  

 zunanji  izvajalec  (stroški  objave  vsebine  projekta:  vnos  metapodatkov,  priprava 
opisov in komentarjev, uredniško delo) 

 
  2.000,00 € 

 
 



Priloga 7 
 
Naziv izvedbe digitalizacije: Digitalizacija občinskih zbornikov občin osrednjeslovenskega 
območja  
 
V  letu  2007  je  Knjižnica  Otona  Župančiča  izvedla  projekt  digitalizacije  Kronike  slovenskih 
mest.  V  njej  so  podani  strokovni  prispevki  o  predvsem  novejši  zgodovini  in  prispevki  o 
najpomembnejših mejnikih  življenja  v  večjih  slovenskih mest.  Omenjene  kronike  so med 
najpomembnejšimi  pričevalci  zgodovine  Slovenije  v  obdobju med  obema  vojnama,  ko  je 
doživljala svoje največje arhitekturne, kulturne, politične in socialne spremembe. Ravno tako 
smo v okviru programa območnosti ta projekt v  letu 2008  in 2009 nadgradili z digitalizacijo 
občinskih glasil občin osrednjeslovenske regije. Zajeli smo obdobje od zgodnjih petdesetih let 
do danes, kar predstavlja širok pregled občinskih delovanj na ravni lokalne samouprave, sam 
proces  spreminjanja  demokratične  družbe,  kakor  tudi  proces  intenzivnega  ekonomsko‐
gospodarskega  napredka.  V  sklopu  slednje  smo  že  deloma  zajeli  tudi  drugi  del  lokalno‐
zgodovinske publicistične dejavnosti občin – občinske zbornike (Zbornik občine Grosuplje  in 
njeno nadaljevanje Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje). 
 
Občinski  zborniki  v  obliki  letnih  ali  sporadičnih  izdaj  prinašajo  strokovne  in  znanstvene 
prispevke  iz  lokalne  in  širše  družbene  zgodovine.  V  obliki  kompleksnejših  prispevkov 
nadgrajujejo vsebine, ki jih sicer v bolj poljudni obliki prinašajo lokalni časopisi.  
 
Mestna  knjižnica  Ljubljana  namerava  v  prihodnjih  letih  v  sodelovanju  s  knjižnicami 
osrednjeslovenskega  območja  v  digitalno  obliko  zajeti  tudi  občinske  zbornike,  začenši  s 
kamniškim, vrhniškim in logaškim: 
 

 Kamniški zbornik, 5.753 strani gradiva formata A4 in A5 

 Vrhniški razgledi, 3.315 strani gradiva formata A5 

 Zbornik poročil raziskovalnih skupin, 472 strani gradiva formata A5 
 
Ciljna publika: 
 
Digitalna  zbirka  je  namenjena  uporabnikom  knjižnic  osrednjeslovenskega  območja, 
prebivalcem  občin  osrednje  Slovenije,  uporabnikom  portala  Kamra  in  dLib,  strokovni 
javnosti, kakor tudi vsej zainteresirani javnosti. 
 
Okvirni stroški digitalizacije: 

 digitalizacija cca. 9.500 strani gradiva formata A4 in A5  

 zunanji  izvajalec  (stroški  objave  vsebine  projekta:  vnos  metapodatkov,  priprava 
opisov in komentarjev, uredniško delo) 

 
 
  3.414, 20 € 

 
 



Priloga 8 
 
Naziv izvedbe digitalizacije: Zbirka Španski borci 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca ima svoj sedež v »Kulturnem domu Španski borci« v Ljubljani, ki je 
bil  zgrajen  leta 1981,  v obdobju,  ko  so  španskim borcem  kot  izraz  spoštovanja  za njihove 
zasluge po Sloveniji podeljevali domicile. 
V začetnem obdobju delovanja  je knjižnica  imela poseben »španski oddelek«, v katerem so 
poleg knjižnega gradiva o španski državljanski vojni hranili tudi arhivsko gradivo o slovenskih 
španskih  borcih.  Svoje  osebne  dokumente,  fotografije,  odlikovanja,  spominke  so  španski 
borci zapustili knjižnici. V Domu španskih borcev pa so se bivši španski borci sestajali,  imeli 
svoje  letne skupščine ter organizirali srečanja s španskimi soborci  iz vseh republik nekdanje 
Jugoslavije.  To  gradivo  je  bilo  darovano  knjižnici  z  namenom,  da  bi  bilo  dostopno  vsem 
tistim, ki se zanimajo za preučevanje španske državljanske vojne. Nastala je zbirka, ki vsebuje 
posamezne  življenjepise  udeležencev,  sezname  borcev,  njihove  osebne  dokumente  in 
dokumentacijo o povojnem delovanju sekcije španskih borcev. 
Leta  2005  je  na  podlagi  vsebinskega  popisa  domoznanskih  in  specialnih  zbirk  na 
osrednjeslovenskem  območju,  ki  ga  je  izvedla  Knjižnica  Otona  Župančiča  kot  območna 
knjižnica, bila oblikovana  in natisnjena brošura domoznanskih  in specialnih zbirk »Spoznati 
bližino«. Med  zbirkami  iz brošure  je bila  za  testni projekt digitalizacije  izbrana prav  zbirka 
»Slovenski  španski  borci«  iz  Knjižnice  Jožeta  Mazovca,  iz  katere  je  nastal  projekt  »No 
pasaran«. Nekaj dokumentov  iz celotne zbirke  je bilo prenesenih na portal Kamra. S tem  je 
bilo  uporabnikom  dana možnost,  da  si  ogledajo  v  nekem  ožjem  okviru  delovanje  sekcije 
španskih borcev. V letu 2010 je bila »zbirka« druga najbolj obiskana stran portala. 
Hkrati pa bi uporabnika opozorili,  kje  si  lahko dokumente  v  fizični obliki ogleda.  Zbirka  je 
edinstvena  in  ima veliko zgodovinsko vrednost. Preučevati   so  jo hodili tudi tujci  iz Italije  in 
Španije. 
Zbirka vsebuje 120 map, različnega obsega. Zbirka je bila v letu 2010 strokovno revidirana in 
popisana, gradivo je bilo zaščiteno s primernimi arhivskimi mapami in ovitki, določeni so bili 
dokumenti, ki bi bili primerni za digitalizacijo in bi še dodatno dopolnili zbirko »No pasaran« 
na portalu Kamra. V zaključni fazi bo izveden izbor in priprava dokumentov za stalno razstavo 
v prenovljenih prostorih Knjižnice Jožeta Mazovca. 
 
Ciljna publika: 
Digitalna  zbirka  je  namenjena  uporabnikom  knjižnic  osrednjeslovenskega  območja, 
prebivalcem občin osrednje Slovenije, strokovni javnosti, uporabnikom portala Kamra, kakor 
tudi vsej (v precejšnji meri tuji) zainteresirani javnosti. 
 
Izvajalci digitalizacije:  
koordinator območnosti, območna koordinatorka domoznanske dejavnosti  
 
Okvirni stroški izobraževanja:  
Sredstva za potrebe izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice. 
 



Priloga 9 
 
PORTAL KAMRA 
Vsebinski načrt aktivnosti za leto 2012 

 

 S  knjižnicami  regije  bomo  zbirali  in  pripravljali  gradivo  za  skupni  projekt  območnih 
knjižnic, Prva svetovna vojna na portalu Kamra. 

 Digitalizirali  bomo  razstave,  ki  so  del  domoznanske  dejavnosti  v MKL.    (razstava  o 
zanimivi  ljubljanski  cesti  ali  ulici,  razstava,  rezervirana  za  ustvarjalnosti  lokalnih 
društev in skupin, razstava o gastronomiji nekoč in slovenskih kuharicah ter razstava o 
pisatelju Petru Božiču). 

 Tudi v letu 2012 bo tekel projekt »Moja ulica«. V njegovem okviru bomo s knjižnicami 
osrednjeslovenske regije objavili naslednje vsebine:  
1) Gašper Križnik, motniški čevljar in zbiralec ljudskega blaga;  
2) Ljudske povedke;  
3) 140‐letnica čitalništva v Šmartnem pri Litiji;  
4) Prostovoljno gasilsko društvo Verd;  
5) Vojna za samostojno Slovenijo v Logatcu;  
6) dopolnitev zbirke Logatec nekoč in danes;  
7) Tine Orel (Trzin);  
8) Znameniti Moravčani;  
9) Preteklost Črnega grabna. 

 Povezali se bomo s Knjižnično‐muzejskim MEGA kvizom ter v sodelovanju s Pionirsko – 
Centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pripravili zbirko o Danetu Zajcu, ki 
bo prav tako objavljena v okviru projekta Moja ulica. 

 
Finančna ocena: 
Stroški digitalizacije:  

 uporabljena oprema za digitalizacijo, kupljena iz sredstev OOK 
 

Stroški digitalizacije po knjižnicah: 

 digitalizacija fotografij, slikovnega gradiva 

 besedil 

 promocijska gradiva, itd. 
 
Skupaj: 2.250,00 € 
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Celostna grafična podoba 

Celostno podobo Trubarjeve hiše literature je oblikovala Petra Černe Oven, oblikovalka, avtorica 

priložnostnega znaka za projekt Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010. Poleg znaka Trubarjeve 

hiše je oblikovala tudi spremljevalne oznake in ostale grafične elemente Trubarjeve hiše literature.  

 

Muzejsko spominski del 

V okviru muzejsko-spominskega programa Trubarjeve hiše literature si lahko obiskovalci ogledajo 

svetlobno instalacijo italijanskega umetnika Alessandra Lupija in spominsko sobo, posvečeno Primožu 

Trubarju. V spominski sobi so na ogled faksimili slovenskih prvotiskov Primoža Trubarja, Adama 

Bohoriča, Jurija Dalmatina in Sebastjana Krelja.Za vnaprej najavljene skupine obiskovalcev v 

Trubarjevi hiši literature organiziramo vodene oglede spominske sobe in prostorov Trubarjeve hiše z 

možnostjo ogleda filma o Primožu Trubarju.  

 

Prostor 

Trubarjeva hiša literature je bila zgrajena kot dvonadstropna renesančna stavba leta 1524 za 

ljubljanskega veletrgovca Boscha. V hiši je nekaj let bival tudi Primož Trubar, po katerem mestna hiša 

literature tudi nosi ime. S projektom literarne hiše se je Ljubljana pridružila številnim evropskim 

mestom, v katerih že vrsto let delujejo tovrstne javne institucije. Gre za trajno pridobitev projekta 

Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010, ki bo zagotovo spodbudno vplivala na literarno, kulturno 

in intelektualno življenje ne le v slovenski prestolnici, temveč tudi širše. Hiša je za javnost odprta od 2. 

septembra 2010. 

 

Čitalniški prostor  

Osrednji čitalniški prostor z unikatno tipografsko animacijo Žige Lebarja ter estetsko umestitvijo 

čitalniških polic – vzdušje »dnevne sobe« – je zamišljen kot ambientalno, neklasično čitalniško okolje, 

ne le bralnica, temveč v povezavi z dogodki družabno središče v centru mesta. V najstarejši ljubljanski 

hiši, v kateri je pred stoletji nekaj let živel pisec prve slovenske knjige, je poleg izbora knjig, darov 

slovenskih založb, na voljo ožji izbor revij in publikacij s področja literature in širšega področja 

humanizma. S čitalniško-klubskim prostorom hiše se v ta del Ljubljane ponovno vrača nekdanja 

praksa mestnih čitalnic. V čitalnici Trubarjeve hiše imamo izbor revij in časopisov s področja literature, 

kulture in širšega področja humanizma, poleg izbranega gradiva pa čitalnica predstavlja predvsem 

prostor za sproščene oblike srečevanj, kulturnega dialoga, izmenjave mnenj. 

 

Spletna stran  

Spletna stran na www.trubarjevahisaliterature z mrežnimi spletnimi povezavami na socialna omrežja 

Facebook in Twitter, uradni začetek javnega delovanja je bil 1. januarja 2011, povzema aktualen 

program, tedenske napovednike dogodkov, poroča o dogodkih preko multimedijalnih vsebin, 

transkriptov predavanj, pogovorov in dogodkov ter ponuja prostor tudi za objave avtorskih prispevkov 

v obliki recenzij, kritik, raznolikih pogledov na področja knjige, kulture in družbe in vpogled širšemu 

občinstvu.  

 



Delovanje hiše in organiziranost 

Poslanstvo, organiziranost in delovanje Trubarjeve hiše literature opredeljujejo interni pravilnik o 

odprtosti, kulturnih prireditvah in internem protokolu delovanja, akt o organizaciji in sistemizaciji del in 

nalog, letni programski in finančni načrt, pravila o pogojih sodelovanja z organizatorji dogodkov, tarife 

avtorskih honorarjev za izvajalce ter drugi javni in interni dokumenti. 

 

 

2. Programska sezona 2010/2011 

 

Program 

V prvem letu so v hiši gostovali številni slovenski in tudi nekaj tujih literarnih ustvarjalcev, med njimi 

Svetlana Makarovič, Andrej Rozman Roza, Drago Jančar, Tomaž Šalamun, Miha Mazzini, Boris A. 

Novak, Veno Taufer, Boris Pahor, Feri Lainšček, Tone Pavček, Milan Jesih, Miklavž Komelj, Lucija 

Stupica, Dušan Jovanović, Aleš Debeljak, Dušan Čater, Veronika Dintinjana, Josip Osti, Vesna 

Lemaić, Dušan Šarotar, Robert Perišić, Claudio Magris in drugi. Nastopili so tudi glasbeniki in skupine, 

Jaap Blonk, Zlatko Kaučič, Scout Niblett, Igor Leonardi, Eduardo Raon, Jani Kovačič, Ksenija Jus, 

Marko Brecelj, Boštjan Gombač, Severa Gjurin, Peter Andrej, Jararaja, Julianna Barwick, Godalika, 

Bossa de novo… In seveda številni drugi izvajalci, predavatelji in performerji. Prostor Trubarjeve hiše 

literature je bil v minulem programskem letu tudi prostor knjižnih festivalov, novo prizorišče kulturno-

umetnostnega festivala Bobri, festivala Pravljice danes, festivala Fabula in drugih festivalskih in 

obfestivalskih dogodkov. 

 

Program v številkah 

V prvem programskem letu se je v Trubarjevi hiši literature zvrstilo 382 dogodkov, od literarnih, 

predstavitev knjig, branj in bralnih nastopov, pogovorov o kulturi in družbi, glasbenih nastopov do 

kreativnih, od tega približno dve tretjini lastnega programa, ki jih je obiskalo dobrih 8.000 obiskovalcev. 

V tem okviru je bilo v prvem programskem letu od septembra lani do konca letošnjega junija izvedenih 

144 literarnih pogovorov in predstavitev, 90 dogodkov s širšega področja kulture in družbe, 55 

kreativnih delavnic, 28 glasbenih dogodkov, 10 razstav in še 55 različnih dogodkov v obliki predavanj, 

simpozijev, pogovorov, okroglih miz in drugih lastnih ter gostujočih programov. Poleg teh je bilo 

izvedenih še 49 organiziranih skupinskih vodstev po hiši.  

V kulturnem programu pa se je na prireditvenem podiju hiše predstavilo, z vidika kulturne produkcije 

ne nepomembno, kar 860 različnih ustvarjalcev, avtorjev, izvajalcev. V desetih programskih mesecih 

smo v Trubarjevi hiši literature pripravili v povprečju 40 dogodkov mesečno, v šestih mesecih 

letošnjega leta skupaj 230, od tega 128 v produkciji Trubarjeve hiše literature in 80 gostujočih ter 22 

dogodkov v obliki partnerskih sodelovanj z založbami, društvi ter posameznimi izvajalci programov.  

 

Program in delovanje 

Ob programskem delovanju in izvedbenem delu programov posebej izpostavljamo dejstvo, da je 

Trubarjeva hiša literature v prvem programskem letu zagotavljala programsko delovanje z ekipo, ki jo 

sestavljajo ena redno zaposlena oseba in skupina rednih ali občasnih zunanjih programskih 

sodelavcev.  



Delovna področja programskega dela Trubarjeve hiše literature obsegajo načrtovanje in organizacijo 

kulturnih prireditev, naloge s področja programskih strategij in analiz programov, koordinacijo 

programov, promocijo, komuniciranje z javnostmi; delo v okviru odprtosti in prireditvenega protokola 

obsega sprejem obiskovalcev, pomoč pri dogodkih in receptorsko delo, koordinacijo in sodelovanje pri 

izvedbi dogodkov; delo na področju obveščanja obsega naloge s področja rednega obveščanja, 

ažuriranja spletnih strani in orodij socialnega omrežja; delo na področju tehnične podpore prireditev 

zajema delo na področju usposobljenosti prostorov za izvedbo prireditev, vzdrževanja prostorov, 

osvetljave, ozvočenja in snemanja prireditev ter nabave materiala.  

 

3. Program in odprtost 

 

Odprtost 

Trubarjeva hiša literature je med tednom odprta od 10. do 18. ure in ob sobotah od 10. do 14. ure ter v 

času kulturnih prireditev, ki se odvijajo po programu. V letu 2012 načrtujemo krčenje programskega 

tedna z neprogramskimi ponedelji ter razmislimo o možnosti zaprtosti hiše ob ponedeljkih. 

 

Kulturni program 

Program Trubarjeve hiše literature predstavljajo lastni programi in programi sodelujočih partnerskih 

organizacij in posameznikov. V letu 2012 ne načrtujemo bistvenih programskih in sprememb v 

delovanju Trubarjeve hiše literature. V ospredje pri selekciji programskih vsebin postavljamo možnost 

sodelovanja z zunanjimi ustanovami, organizacijami in posamezniki, ki delujejo na področjih knjige, 

bralne kulture in literarnega ustvarjanja. Izbor programskih vsebin hiše povezujemo s knjigo, literaturo, 

mestom, skozi ta tri idejna programska izhodišča pa raziskujemo široko polje področij in tematskih 

vsebin – iščemo odgovore na vprašanja o aktualnem razmerju med vlogo knjige nekoč in danes, z 

uličnimi prireditvami knjigi simbolično širimo domicil iz zaprtih zasebnih in javnih prostorov v javni 

prostor mesta, svet lutk povezujemo s črkami in besedami, literaturo z glasbo, iščemo razmerja med 

vizualnim na eni in pomenskim na drugi strani, na delavnicah se ustvarjalno ukvarjamo s knjigo.  

 

Osnovni namen prireditvenih vsebin v Trubarjevi hiši literature so vsebinsko raznoliki in kakovostni 

programi, namenjeni različnim ciljnim skupinam obiskovalcev kulturnih prireditev. Kulturne vsebine so 

posebej izbrane tudi za zahtevnejšega obiskovalca, zlasti programski sklopi, s katerimi odpriramo 

prostor za kritično refleksijo družbenih dogodkov s področja kulture, umetniškega ustvarjanja in 

aktualnega dogajanja v širši družbi. Poglavitna idejna vizija Trubarjeve hiše literature je širiti, 

poglabljati in iskati nove miselne prostore za raznolike bralne prakse, afirmacije literature, kulture in 

knjige, širjenje znanja, radovednosti in kritične misli.  

 

 

4. Ekipa, programski sodelavci, partnerji 

 

Ekipa 

- programski vodja 

- ekipa rednih in občasnih študentskih sodelavcev  



- tehnična podpora 

 

Programski sodelavci, partnerji 

Programe oblikujemo v sodelovanju z rednimi in občasnimi zunanjimi programskimi sodelavci, 

vsebinsko pa se Trubarjeva hiša literature povezuje tudi z založbami, kulturnimi inštitucijami, 

nevladnimi organizacijami in posamezniki. Programsko sodelujemo s širokim krogom partnerjev s 

področja kulture, ki delujejo v okvirih mesta in drugimi partnerji s področja kulture, založništva, 

nevladnimi organizacijami, posamezniki in društvi. Med našimi dosedanjemi partnerji so Javna 

agencija za knjigo RS, Študentska založba, LUD Literatura, Studia Humanitatis, Mladinska knjiga 

založba, založba Rokus-Klett, Društvo slovenskih pisateljev, Filozofska fakulteta, Fakulteta za 

družbene vede, NUK, Festival Ljubljana, ŠKUC, KUD France Prešeren, Center urbane kulture Šiška, 

Center kulture Španski borci, Kinodvor, Zavod Bunker, Spletno pero, Pesem.si, Sezam in drugi.  

 

 

5.       Programsko financiranje, viri 

 

Za delovanje Trubarjeve hiše literature so bila v letu 2010 namenjena sredstva MOL v višini 60.000 

evrov: obdobje september do december 2010. Od tega je bil del v višini 40.000 evrov programskih 

sredstev nakazan Mestni knjižnici Ljubljana, dodatno še 1.000 evrov za nakup najpomembnejših 

serijskih publikacij. Za delovanje Trubarjeve hiše literature so bila v letu 2011 namenjena programska 

sredstva MOL v višini 80.000 evrov.  

Za delovanje v predvidenem programskem obsegu in nujne kadrovske okrepitve za delovanje 

Trubarjeve hiše literature v letu 2012 načrtujemo skupni obseg potrebnih sredstev v višini 120.000 

evrov. Podrobnejši pregled finančnih stroškov v letu 2012 je opredeljen v Finančni konstrukciji 

izvajanja programa 2012.  

 

 

6.       Prednostne programske usmeritve 

 

Prednostne usmeritve v delovanju in organiziranosti 

Najpomembnejša prioriteta v delovanju Trubarjeve hiše literature v letu 2012 je vzpostavitev 

pravnoformalnih, organizacijskih in kadrovskih okvirov delovanja hiše. Med dokumenti, ki opredeljujejo 

delovanje in organizacijske vidike delovanja hiše, bo potrebno pripraviti ali dopolniti (interne) 

dokumente o poslanstvu in delovanju, notranji organiziranosti, internem protokolu, izdelati pravilnik o 

pogojih sodelovanja z zunanjimi organizatorji dogodkov, osvežiti protokol obveščanja o dogodkih in 

promocijskih strategijah ter izdelati program povezovanja s sorodnimi inštitucijami (v Sloveniji in tujini). 

 

Prednostne programske usmeritve  

Posebno pozornost v letu 2012 bomo v Trubarjevi hiši literature posvetili profiliranju programov glede 

na programska izhodišča in se tudi v prihodnje posvečali posameznim programom za različna ciljna 

občinstva. Problemski pristop k aktualnim vprašanjem s področij literature, kulture in družbe je 

programska prioriteta, tako bomo glede na finančno-organizacijske možnosti nadaljevali tudi s sklopi 



okroglih miz, pogovorov, simpozijev v obliki rednih cikličnih programov. Z gostovanji prireditev v okviru 

festivalov in obfestivalskih dogodkov s področij literature in knjige nadaljujemo – v sodelovanju z 

zunanjimi organizatorji, programskimi partnerji, založbami, društvi in posamezniki, krog partnerskih 

sodelovanj še širimo, z ambicijo širitve v mednarodni prostor. V sodelovanju z Zavodom za turizem 

bomo pripravili koncept za razširitev ponudbe za skupine turistov - z angleško spletno podstranjo in 

označbami v hiši ter možnostjo strokovnih vodstev po hiši tudi v angleškem jeziku. 

 

 

7.      Programski načrt 2012 

 

Programski sklopi  

Posamezne programske vsebine v okviru programskih sklopov se v Trubarjevi hiši literature izvajajo 

tedensko, mesečno v obliki ciklov, nekatere kot gostujoče prireditve. Z lastnimi programskimi 

vsebinami potrjujemo osnovna programska izhodišča Trubarjeve hiše literature kot prostora širjenja 

kakovostnih in prepoznavnih prireditev na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru. 

 

1. literatura  

2. kultura in družba  

3. glasba 

4. kreativne delavnice 

5. programi za otroke 

6. programi za seniorje 

7. ulični programi, natečaji 

8. razstave 

 

1. Literatura 

V okviru literarno-umetniških programov se v Trubarjevi hiši literature odvijajo literarne prireditve, 

festivali, branja, predstavitve knjig, ustvarjalne delavnice, gostovanja tujih pisateljev in pesnikov in 

drugi dogodki, povezani s knjigo, literaturo in branjem. Ciljnim skupinam oziroma širši javnosti želimo v 

prvi hiši literature v Sloveniji predstaviti izbrane literarne dogodke in prireditve, povezane z literaturo in 

knjigo. Poleg uveljavljenih načinov predstavitve literature še posebej spodbujamo inovativne pristope, 

ki povezujejo literaturo z glasbenimi, likovnimi, lutkovnimi in drugimi umetniškimi izrazi. V sklop 

literatnih dogodkov vključujemo tudi improvizacijsko gledališče, kjer skozi literarne vsebine, knjigo, 

knjižne žanre raziskujemo različne umetniške izraze in se sprašujemo o pomenu knjige v današnjem 

času.  

- Predstavitve knjižnih novosti: redne predstavitve novo izdanih knjig slovenskih založb (redne 

predstavitve novosti založb) 

- Literarni fokus: predstavitve in pogovori slovenskih ustvarjalnih literarnih parov (ni 

vnaprejšnjega termina) 

- Literarni kalejdoskop: pogovori o nacionalnih kulturah in literaturah (vsak drugi mesec) 

- Literarni omnibus: povezovanje literature z drugimi ustvarjalnimi izrazi (občasno) 



- Literarna gibanica: mlada avtorska poezija in raziskovanje izraznosti giba (v sezoni 

2010/2011) 

- Risana kritika: literarna kritika v stripu (objave na spletnih portalih) 

- Impro atelje: izhodišče za improvizacijski nastop skupin so knjige, zgodbe in literarni junaki 

(vsaka tretja sobota v mesecu) 

- Dvojina po južnjaško: predstavitve avtorjev iz bivših republik Jugoslavije, ki živijo in ustvarjajo 

v Sloveniji (vsak tretji petek v mesecu) 

- Mestne čajanke (v sodelovanju s projektom Moje ulice) 

- Odprti literarni oder: predstavitve neuveljavljenih avtorjev proze in poezije (vsak prvi 

ponedeljek v mesecu) 

 

2. Kultura in družba  

Kritična refleksija kulturnega in družbenega življenja je še posebej potrebna v času, ko javno življenje 

in medijski prostor tudi na področju kulture zaznamujejo naraščajoča komercializacija, tabloizacija in 

bolj kot ne površinsko obravnavanje medijskih in drugih vsebin. V tem smislu ima Trubarjeva hiša 

literature vizijo postati »prostor javne besede«, ki bi omogočal teoretikom, kritikom in izobražencem, 

zlasti mlajših generacij, da izrazijo svoje poglede na spreminjajočo se kulturno in družbeno stvarnost. 

V ciklu mesečnih srečanj v okviru cikla Film in literatura predstavljamo goste, ki ustvarjalno delujejo na 

področju literature in filma. Na srečanjih odpiramo teme, ki se posvečajo raziskovanju razmerij med 

literaturo in različnimi filmskimi žanri. V nizu filozofskih pogovorov se sprašujemo o pomenu filozofske 

misli danes in posameznih teoretskih vprašanjih in diskurzih, ki jih odpirata bodisi teoretska ali 

praktična filozofija.  

- Družba za vse?: cikel družbenokritičnih pogovorov o aktualnih razmerah v slovenski družbi 

(vsak tretji torek v mesecu) 

- "Intervju" s Tanjo Lesničar Pučko: pogovori o kulturi in družbi z izbranimi gosti (vsako drugo 

sredo v mesecu) 

- Povej mi, kaj bereš s Tino Košir: pogovori z znanimi Slovenci in Slovenkami o knjigah in 

branju (vsak tretji četrtek v mesecu) 

- Film in literatura s Katjo Šulc: cikel pogovorov o knjigi in filmu (vsak prvi torek v mesecu); 

Filmsko-literarni večeri s pogovori z gosti in projekcijami filmov (junij) 

- Večeri intermedijskih umetnosti: predstavitve intermedijskih umetnikov (vsak drugi torek v 

mesecu) 

- Slovensko sociološko društvo: mesečna srečanja s predavanji (vsaka prva sreda v mesecu) 

- KUD Logos: filozofska predavanja slovenskih in tujih predavateljev (vsaka četrta sreda v 

mesecu) 

- SPD Primož Trubar: redna mesečna srečanja s predavanja (vsaka tretja sreda v mesecu) 

 

3. Glasba 

Tudi v okviru glasbenih programskih vsebin v Glasbeni galeriji, Nedeljskem salonu (mesečno) 

glasbenimi predstavitvami slovenskih in tujih izvajalcev sledimo vrednotam odprtosti, raznolikosti in 

drugačnosti na področju glasbene umetnosti. 

- Glasbena galerija: nastopi slovenskih kantavtorjev/kantavtoric (vsak tretji petek v mesecu) 



- Nedeljski salon: nastopi slovenskih izvajalcev in skupin (vsaka druga nedelja v mesecu) 

- Srečevanja glasov: pogovori o ljudskem petju, zgodbi, ubeseditvah z izbranimi gosti (vsak prvi 

četrtek v mesecu) 

- Škuc Buba: nastopi tujih izvajalcev/skupin (spomladanski in jesenski del) 

 

4. Kreativne delavnice 

Ustvarjalno-kreativne delavnice v Trubarjevi hiši literature so posvečene knjigi – njeni formi, vsebini, 

posameznim knjižnim elementom, tipografiji ter raznolikim bralnim pristopom. 

- Performativne delavnice z zaključno javno predstavitvijo: cikel petih performativnih delavnic 

(pričetek september 2011, konec maj 2012)  

- Delavniško-literarni večeri s portalom Pesem.si 

 

5. Programi za otroke 

V Trubarjevi hiši literature posebno pozorno pripravljamo program kulturne vzgoje, ki spodbuja bralno 

kulturo in širi literarno, bralno, medijsko in informacijsko pismenost med otroki in mladimi. Oblikovali 

smo več programov za različne starostne skupine otrok in mladih, s katerimi želimo na ustvarjalen 

način predstaviti knjige, črke, ilustracije in seveda zgodbe ter otroke na prijazen način popeljati v svet 

literature, knjige in branja. 

- programi za organizirane skupine otrok (program objavljen na 

http://www.trubarjevahisaliterature.si/images/stories/dokumenti/otroci_mladi_pomlad2011.pdf) 

- sobotne KnjigRarije 

 

6. Programi za seniorje 

Programi za seniorje so namenjeni najstarejši skupini obiskovalcev Trubarjeve hiše literature. 

Predstavljajo srečanja študijskih skupin, društev in krožkov za tretje življenjsko obdobje. 

- literarni klub Likus (vsak prvi četrtek v mesecu) 

- srečanja društev in skupin 

 

7. Ulični programi, natečaji 

Skladno z vizijo odprtosti hiše širimo kulturo branja iz zaprtih prostorov tudi na ulico, v center mesta, 

združujemo fizični in virtualni prostor in raziskujemo polje možnosti med fizičnim prostorom in fluidnimi, 

mobilnimi prostori, ki niso več neposredno vezani zgolj na lokacijo. S promocijo branja in literature na 

ulici ter z organizacijo javnih natečajev ustvarjamo poligon za inovativne urbane prakse in prijeme, ki 

spodbujajo branje in izpostavljajo pomen knjige kot pomembnega gradnika kulturne identitete 

posameznika, mesta in družbe. Z idejo sveta kot velike zakladnice znanja, ki ga posredujemo preko 

različnih nosilcev, Ljubljančanom približujemo knjige, znanje in branje ter širimo filozofijo mobilnosti 

znanja in knjige še v »profane« prostore potrošnje.  

- Knjižno križišče, 23. april 2012 

- Junijske/Septembrske knjižne sobote na Stritarjevi 

 

8. Razstave 



Trubarjeva hiša literature pripravlja razstave, povezane s knjigo, literaturo in ilustracijo ter sodobnimi 

likovnimi umetniškimi izrazi. Prednost pri postavitvah dajemo mladim ustvarjalcem, novim medijem in 

pristopom, razstave povezujemo z različnimi performativnimi praksami, pogovori, okroglimi mizami, 

branji in drugimi obrazstavnimi dogodki.  

- v letu 2012 načrtujemo 6 dvomesečnih razstav s spremljevalnim programom 

 

 

Tabela: Programski sklopi in terminski pregled 2012 

 

Programski sklop 

 

 

Termini 

Literatura  

‐ Predstavitve knjižnih novosti  redno 

‐ literarni večeri, pogovori, predstavitve (8 ciklov) mesečno 

‐ simpoziji, okrogle mize o književnosti, knjigi pomladni in jesenski del 

‐ branja, nastopi  mesečno 

‐ odprti literarni oder mesečno 

Kultura in družba  

‐ redni cikli (6 programskih sekcij)  mesečno  

‐ srečanja skupin in društev  redna srečanja 

‐ okrogle mize, pogovori,  občasno 

Glasba  

‐ Glasbena galerija mesečno 

- Nedeljski salon mesečno 

‐ nastopi tujih izvajalcev pomladni in jesenski del 

Kreativne delavnice  

‐ literarne delavnice (2 programska cikla) sezona 2011/12, vsak mesec (izmenično) 

‐ ustvarjalne delavnice tedensko 

Programi za otroke   

- programi za organizirane skupine redni program za najavljene skupine 

- KnjigRarije tedensko 

Programi za seniorje redna srečanja  

Ulični programi, natečaji april do oktober 

Razstave dvomesečne postavitve  

 

 

 

 



Programska sezona 2011/2012 in programski poudarki 2012 

 

Programska sezona v Trubarjevi hiši literature traja od septembra tekočega do vključno junija 

naslednjega programskega leta. Trubarjeva hiša literature je z novo programsko sezono 2011/2012 

pričela septembra 2011. V jesenskem delu smo nadaljevali z dotedanjimi mesečnimi cikli dogodkov, ki 

smo jim dodali nekaj programskih novosti: Risano kritiko, literarno kritiko literarnih del v stripu (online 

objave), pričeli s ciklom petih Performativnih literarnih delavnic, ki potekajo od septembra do maja 

2012, Dvojino po južnjaško, mesečnimi predstavitvami literatov iz bivših republik Jugoslavije, ki živijo 

in ustvarjajo v Sloveniji.  

 

Tudi v letu 2012 nadaljujemo s pogovori o literaturi v okviru Literarnega fokusa, pogovori o branju in 

kulturnem utripu in življenju v drugih predelih sveta s tujci, ki živijo v Sloveniji, in Slovenci, ki živijo ali 

poznajo življenje v drugih nacionalnih okoljih v okviru Literarnega kalejdoskopa, raziskujemo sožitje 

literature in drugih ustvarjalnih pristopov v sekcijah Literarni omnibus, Literarna gibanica in knjižno 

obarvanem Impro ateljeju. 

 

Z novo programsko sezono smo uvedli mesečne pogovore o kulturi in družbi v ciklu "Intervju" s Tanjo 

Lesničar Pučko, cikel aktualnih pogovorov Družba za vse?, z njima nadaljujemo v letu 2012, na 

srečanjih skozi pogovor z gosti odstiramo pereča družbena vprašanja temeljnjih pravic, možnosti 

izobraževanja, bivanja in eksistenčnih pogojev za razvoj posameznikov v slovenski družbi.  

 

V spomladanskem delu sezone se bomo v Trubarjevi hiši literature vsebinsko še naprej usmerjali na 

preizpraševanje področij, ki zaznamujejo tudi literaturo v sodobni družbi, razmišljanja, s katerimi bomo 

tudi v prihodnje raziskovali perspektive javnega prostora v razmerju do pisane besede ali njihovega 

pomena, razsežnosti in možnih interpretacij: v jesenskem delu smo organizirali simpozij o fantazijski 

literaturi in motiviki zmaja, v spomladanskem načrtujemo problemska srečanja in pogovore o 

naslednjih vsebinah:  

‐ stanju, razvoju in dilemah na področju razvoja jezika 

‐ kulturna produkcija med ustvarjalnimi procesi in reprodukcijo 

‐ knjižno založništvo na e-razpotju 

‐ spremembe in vizije na področju bralnega procesa 

‐ vprašanja sodobnih razmerij med avtorstvom, plagiatorstvom 

‐ o ženski in moški pisava 

‐ sodobna literatura med intimizmom in družbenim angažmajem  

 

Med večjimi programskimi projekti v letu 2012 načrtujemo eksperimentalni literarni dogodek v okviru 

slovenskega kulturnega praznika, gostovanja v okviru festivalov v zimskem, spomladanskem in 

jesenskem delu, dva tuja koncertna nastopa v spomladanskem in jesenskem delu, produkcijo 

(novega) kratkega animiranega videofilma o hiši, izvedbo uličnih programov Knjižnega križišča in 

Junijskih/ Septembrskih knjižnih sobot na Stritarjevi ulici v Ljubljani, z bralnim maratonom bomo 

obeležili Ta veseli dan kulture.  

 



Od oktobra do maja v programski sezoni izvajamo Programa kulturno-umetnostne vzgoje za otroke za 

različne starostne skupine otrok. Tudi v letu 2012 programsko shemo sestavljajo programi za 

organizirane skupine otrok vodeni ogledi hiše, Knjižne čajanke pri vešči Smilji, Bogdanovo gledališče, 

obisk hiše s Knjižnim impro nastopom… in programi za individualne obiskovalce (KnjigRarije). 

 

V letu 2012 si želimo poleg obstoječih (Hiša literature, Maribor; Hiša slovenske poezije, Francija)  

vzpostaviti partnerske programske povezave in izmenjave še z nekaterimi drugimi literarnimi ali 

sorodnimi hišami v Sloveniji in tujini.  

 

Poleg izvajanja obstoječih programskih sklopov in prireditev predvidevamo v letu 2012 vsebinsko in 

programsko profiliranje ter ciljno usmerjeno obveščanje občinstva o dogodkih. S programskimio cikli 

literarnih pogovorov z ustvarjalci in srečanji na izbrano temo se bomo tudi v prihodnje aktivno 

vključevali v mestno ponudbo na področju knjige in literarnega ustvarjanja. Pri izvedbi programov se 

tudi v letu 2012 kaže potreba po nadaljnjem usmerjanju in profiliranju programske sheme in delovanja 

Trubarjeve hiše literature.  

 

 

Tatjana Pristolič 

programska vodja Trubarjeve hiše literature 

 

 



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Plan 2012 Realizacija 2011

1 2 3 4 5

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 10.293.933 12.181.108

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 514.209 473.025

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 568.998 308.064

02 NEPREMIČNINE 004 12.120.786 12.619.558

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 1.829.919 1.827.732

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 24.825.075 23.090.463

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 24.767.720 21.866.142

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 500 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 969.600 1.549.719

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 4.780 5.560

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 102.300 263.749

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 4.220 3.104

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 2.100 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 703.200 715.748

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 150.000 557.559

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 3.000 3.999

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)

023 0 0

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 SKUPAJ
(001+012+023)

032 11.263.533 13.730.827

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 31.924

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034 1.044.513 1.185.243

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 534.300 524.314

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 276.781 349.414

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 89.800 91.448

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 2.320 3.658

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 141.312 216.409

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

044 10.219.020 12.545.584

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 83.112 111.476

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

ZNESEK

PLAN BILANCE STANJA
na dan 31.12.2011

Oznaka 
za AOP



(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Plan 2012 Realizacija 2011

1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka 
za AOP

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

050 0 0

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 10.135.908 12.256.046

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 178.062

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060 11.263.533 13.730.827

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 31.924

Datum: 7.2.2012

Pripravil: Odgovorna oseba:

Funkcija: vodja FRS Funkcija: Direktorica

Ime in priimek: Nataša Bajuk Ime in priimek: mag. Jelka Gazvoda

Podpis: Podpis:

Telefon: 01/3006-353

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Plan 2012 Realizacija 2011
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)

860 8.831.120 8.792.306

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 8.831.120 8.792.306

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

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 12.500 12.288

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 27.832

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)

867 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)

870 8.843.620 8.832.426

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)

871 2.082.869 2.393.326

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 1.550 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 481.757 497.652

461 STROŠKI STORITEV 874 1.599.562 1.895.674

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875 6.754.251 6.253.394

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 5.185.385 4.822.716

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 834.846 778.254

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 734.020 652.424

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 881 0 0

del 465 J)DRUGI STROŠKI 882 0 525

467 K) FINANČNI ODHODKI 883 0 56

468 L) DRUGI ODHODKI 884 6.500 7.063

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(886+887)

885 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 886 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 887 0 0

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884+885)

888 8.843.620 8.654.364

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-888)

889 0 178.062

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(888-870)

890 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja

891 0 0

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

892 225 217

Število mesecev poslovanja 893 12 12

Datum: 7.2.2012

Pripravil: Odgovorna oseba:
Funkcija: vodja FRS Funkcija:Direktorica
Ime in priimek: Nataša Bajuk Ime in pr mag. Jelka Gazvoda
Podpis: Podpis:

PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Oznaka 
za AOP

ZNESEK



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu

1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)

660 8.814.120
17.000

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 8.814.120 17.000

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

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 9.500 3.000

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667 0
0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)

670 8.823.620
20.000

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)

671 2.062.869
20.000

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 1.550 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 481.757 0

461 STROŠKI STORITEV 674 1.579.562 20.000

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675 6.754.251
0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 5.185.385 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 834.846 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 734.020 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 681 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 682 0 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 683 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 684 6.500 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(686+687)

685 0
0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 686 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 687 0 0

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684+685)

688 8.823.620 20.000

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-688)

689 0
0

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(688-670)

690 0
0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja

691 0
0

Datum: 27.1.2012

Pripravil: Odgovorna oseba:

Funkcija: vodja FRS Funkcija: Direktorica

Ime in priimek: Nataša Bajuk Ime in priimek: mag. Jelka Gazvoda

Podpis: Podpis:
Telefon: 01/3006-353

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava.

ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI - PLAN 2012

od 1. januarja do 31.12.2012

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka za 
AOP



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Plan 2012 Realizacija 2011

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)

401
10.107.385 10.362.513

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)

402
10.087.385 10.347.457

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)

403
9.097.885 9.376.826

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)

404
558.957 636.549

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 195.549 184.720

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 363.408 451.829

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409)

407
8.373.341 8.647.908

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 7.420.484 7.519.970

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 952.857 1.127.938

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)

410
93.720 22.434

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 93.720 22.434

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)

413
16.500 15.000

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 16.500 15.000

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 

419
55.367 54.935

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)

420
989.500 970.631

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 0 0

del 7102 Prejete obresti 422 4.000 5.667

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 424 985.500 964.814

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 150

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

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)

431
20.000 15.056

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 10.000 7.600

del 7102 Prejete obresti 433 3.000 1.300

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 7.000 6.156

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435
0 0

ČLENITEV KONTOV
ZNESEK

PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2012

Oznaka za 
AOP



(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Plan 2012 Realizacija 2011

ČLENITEV KONTOV
ZNESEKOznaka za 

AOP

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481)

437
10.285.380 10.583.177

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438
10.265.380 10.568.121

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)

439
5.834.257 5.692.689

del 4000 Plače in dodatki 440 4.978.424 4.904.524

del 4001 Regres za letni dopust 441 170.578 162.134

del 4002 Povračila in nadomestila 442 441.377 358.367

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 205.000 200.256

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 10.000 9.867

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 28.878 57.541

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)

447
929.389 915.072

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 459.618 452.646

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 368.254 362.628

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 3.124 3.069

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 5.206 5.115

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 93.187 91.614

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453
2.097.669 2.327.708

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 431.394 538.396

del 4021 Posebni material in storitve 455 59.050 59.517

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 421.560 367.534

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 9.693 10.563

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 20.470 16.509

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 207.999 341.833

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 734.004 700.809

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 213.499 292.547

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470
1.404.065 1.632.652

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 7.713

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 68.800 154.921

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 1.255.765 1.389.501

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 50.000 42.435

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 29.500 28.002

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiri 479 0 10.080

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484)

481
20.000 15.056

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482
0 0

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

483
0 0

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 20.000 15.056

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485
0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

486
177.995 220.664

Datum: 27.1.2012

Pripravil: Odgovorna oseba:

Funkcija: vodja FRS Funkcija: Direktorica

Ime in priimek: Nataša Bajuk Ime in priimek: mag. Jelka Gazvoda

Podpis: Podpis:
Telefon: 01/3006-353

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Plan 2012 Realizacija 2011

1 2 3 4 5

750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)

500 0 0

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

440
V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)

512 0 0

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 DANA POSOJILA
(500-512)

524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)

525 0 0

Datum: 27.1.2012

Pripravil: Odgovorna oseba:

Funkcija: vodja FRS Funkcija: Direktorica

Ime in priimek: Nataša Bajuk Ime in priimek: mag. Jelka Gazvoda

Podpis: Podpis:

Telefon: 01/3006-353

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava.

PLAN IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

Oznaka za 
AOP

ZNESEKČLENITEV 
KONTOV



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Plan 2012 Realizacija 2011

1 2 3 4 5

50
VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)

550 0 0

500
Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)

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

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)

560 0 0

550
Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)

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 ZADOLŽEVANJE
(550-560)

570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)

571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)

572

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)

573 177.995 108.784

Datum: 27.1.2012

Pripravil: Odgovorna oseba:

Funkcija: vodja FRS Funkcija: Direktorica

Ime in priimek: Nataša Bajuk Ime in priimek:mag. Jelka Gazvoda

Podpis: Podpis:
Telefon: 01/3006-353

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava.

ZNESEK

PLAN IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

ČLENITEV 
KONTOV

Oznaka za 
AOP



Realizacija
Ocena 

realizacije
Finančni načrt Indeks

AOP 2010 2011 2012 2012/2011

401 I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.) 10.191.219 10.436.569 10.107.385 96,85

402 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 10.176.233 10.424.600 10.087.385 96,77

403 A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 9.107.070 9.393.002 9.097.885 96,86

404 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 776.144 663.385 652.677 98,39

1. MINISTRSTVO ZA KULTURO

1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki
delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)

52.223 52.569 53.656 102,07

1.2.  Sredstva za izdatke za blago in storitve 28.089 15.308 8.344 54,51
1.3.  Sredstva za nakup opreme in  investicijsko vzdrževanje 48.220 3.619 0,00
1.3.a.  Sredstva za nakup gradiva 454.894 448.210 363.408 81,08
1.4.  Sredstva za štipendije 0 0
1.5.  Sredstva za investicije 0 0
Skupaj 1. 583.426 519.706 425.408 81,86

2.  DRUGA MINISTRSTVA

2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki
delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)

33.786 77.234 75.925 98,31

2.2.  Sredstva za izdatke za blago in storitve 75.899 41.058 57.624 140,35
2.3.  Sredstva za nakup opreme in  investicijsko vzdrževanje 0 0
2.4.  Sredstva za  projekte 0 0 0
2.5.  Sredstva za štipendije 0 0 0
2.6.  Sredstva za investicije 0 0 0
Skupaj 2. 109.685 118.292 133.549 112,90

3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA : 83.033 25.387 93.720 369,17

3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje 62.180 16.767 93.720 558,96
3.2. Drugi prihodki (navedite) ZZP za usposabljanje 20.853 8.620 0 0,00

407 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - MOL 7.715.531 8.044.855 7.824.705 97,26

b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki
delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)

5.316.850 5.383.660 5.431.980 100,90

b.2.  Sredstva za izdatke za blago in storitve 1.533.468 1.600.000 1.397.000 87,31
b.3.  Sredstva za nakup opreme in  investicijsko vzdrževanje 1.500 130.000 80.000 61,54
b.4.  Sredstva za  programe 19.790 88.000 142.800 162,27
b.5.  Sredstva za štipendije 0 0 0
b.6.  Sredstva za investicije 0 0 0
b.7. Sredstva za javna dela 0 0 0
b.8. Sredstva za gradivo 843.923 843.195 772.925 91,67

407 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - druge občine 528.600 600.703 548.636 91,33

b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki
delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)

314.706 385.437 390.178 101,23

b.2.  Sredstva za izdatke za blago in storitve 98.042 96.189 58.526 60,84
b.3.  Sredstva za nakup opreme in  investicijsko vzdrževanje 3.500 7.643 5.500 71,96
b.4.  Sredstva za  projekte 0 0 0
b.5.  Sredstva za štipendije 0 0 0
b.6.  Sredstva za investicije 0 0 0
b.7. Sredstva za javna dela 0 0 0
b.8. Sredstva za gradivo 112.352 111.434 94.432 84,74

410 c.  Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

413 d.  Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 26.740 18.000 16.500 91,67

418 e.  Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

419 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 60.055 66.059 55.367 83,81

JAVNI ZAVOD: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  v  EUR
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Realizacija
Ocena 

realizacije
Finančni načrt Indeks

AOP 2010 2011 2012 2012/2011

420 B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 1.069.163 1.031.598 1.000.000 96,94

421 1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe: 972.818 1.020.972 989.500 96,92
* vstopnice in  abonmaji 0 0 0
* gledališka gostovanja doma in v tujini 0 0 0
* prodaja publikacij, vezanih na dejavnost 0 0 0
* prodaja CD plošč,  maskot, lutk, povezanih z javno službo 0 0 0
* oddaja prostorov in opreme kulturnim izvajalcem 0 0 0
* kotizacije za seminarje in strokovna srečanja 0 0 1.000
* članarine, sposojnine 429.788 449.985 445.000 98,89
* snemanja in koprodukcije 0 0 0
* sredstva sponzorjev za javno službo 3.504 0 0
* zamudnine 492.722 476.700 471.600 98,93
* medknjižnična izposoja 4.209 4.709 5.000 106,18
* obdelava knjig za druge javne zavode 15.712 14.816 15.000 101,24
* fotokop, sken., odškodnine idr. 26.883 48.804 51.900 106,34
* odškodnina 25.958

422 2. Prejete obresti 4.291 6.383 4.000 62,67

423 3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 0 0 0
424 4. Drugi tekoči prihodki 29.481 4.243 6.500 153,19

425 5. Kapitalski prihodki    0
6. Prejete donacije: 54.098 0 0 #DEL/0!

426 *  domače 530 0 0 #DEL/0!

427 *  tuje 0
428 * za odpravo posledic naravnih nesreč 53.568
429 7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 8.475 0 0
430 8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0

431 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 14.986 11.969 20.000 167,10

432 1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (knjige): 7.300 4.387 10.000 227,95
* kongresna dejavnost (kotizacije, vstopnice, publikacije, spremljajoče prireditve) 0 0 0
* organizacija prireditev, tehnične storitve 0 0 0
* kavarna, slaščičarna 0 0 0
* sredstva sponzorjev 0 0 0
* 0 0 0

433 2. Prejete obresti 1.373 0 3.000 #DEL/0!

434 3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja 6.313 7.582 7.000 92,32

435 4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 0 0 0
436 5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe 0 0 0
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Realizacija
Ocena 

realizacije
Finančni načrt Indeks

AOP 2010 2011 2012 2012/2011

437 II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.) 10.082.435 10.306.103 10.285.380 99,80

438 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 10.067.449 10.294.134 10.265.380 99,72

A. in B.  PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 6.102.954 6.246.073 6.763.646 108,29

1.  ZAPOSLENI, KI SE FINANCIRAJO IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

a. Plače in dodatki 4.384.999 4.431.091 4.447.563 100,37
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002 0 0 0
b. Regres za letni dopust 144.974 144.974 150.060 103,51
c. Povračila in nadomestila 268.904 338.143 393.580 116,39
d. Sredstva za delovno uspešnost 12.762 0 0
e. Sredstva za nadurno delo 0 0 0
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) 36.280 55.541 26.878 48,39

Skupaj bruto plače  (a+d+e+f) 4.397.761 4.431.091 4.447.563 100,37
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g) 450.158 538.658 570.518 105,91
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja) in davek na izplačane plače (vpišite) 771.274 799.348 804.077 100,59
Skupaj 1. 5.619.193 5.769.097 5.822.158 100,92

2.  ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA  MINISTRSTVO ZA KULTURO

a. Plače in dodatki 41.129 40.728 41.309 101,43
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002 0 0 0
b. Regres za letni dopust 1.384 1.384 1.384 100,00
c. Povračila in nadomestila 2.485 3.275 3.685 112,52
d. Sredstva za delovno uspešnost 0 0 0
e. Sredstva za nadurno delo 0 0 0
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) 0 0

Skupaj bruto plače  (a+d+e+f) 41.129 40.728 41.309 101,43
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g) 3.869 4.659 5.069 108,80
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja)  (vpišite) 7.225 7.182 7.278 101,34
Skupaj 2. 52.223 52.569 53.656 102,07

3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna
dela)

navedite vir: MŠŠ, EU, ZZZP, lastna sredstva

a. Plače in dodatki 134.449 96.951 489.552 504,95
b. Regres za letni dopust 12.105 10.472 19.134 182,72
c. Povračila in nadomestila 66.411 51.341 44.112 85,92
d. Sredstva za delovno uspešnost 153.683 200.256 205.000 102,37

e. Sredstva za nadurno delo 7.395 8.404 10.000 118,99
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) 3.824 1.155 2.000 173,16

Skupaj bruto plače  (a+d+e+f) 295.527 305.611 704.552 230,54
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g) 82.340 62.968 65.246 103,62
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja) (vpišite) 53.671 55.828 118.034 211,42
Skupaj 3. 431.538 424.407 887.832 209,19

453 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 3.840.735 3.800.952 3.353.434 88,23
(Priloga C) 

C.1. Splošni stroški delovanja 1.842.803 1.770.494 1.665.864 94,09
C.2. Programski materialni stroški 1.974.909 2.007.375 1.667.148 83,05
C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za
kulturo)

23.023 23.083 20.422 88,47

464 D. + E.   PLAČILA  DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI 19 0 0
465

466 F. SUBVENCIJE 0 0

467 G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD. 0 0

468 H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM 0 0

469 I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI 0 0

470 J. INVESTICIJSKI ODHODKI 123.741 247.109 148.300 60,01
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Realizacija
Ocena 

realizacije
Finančni načrt Indeks

AOP 2010 2011 2012 2012/2011

481  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV  NA TRGU 14.986 11.969 20.000 167,10

482  
483

A. in B.  PLAČE, PRISPEVKI  DELODAJALCA  IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

484 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 14.986 11.969 20.000 167,10

C.1. Pisarniški in splošni material in storitve 14.986 11.969 16.000 133,68
C.2. Posebni material in storitve 4.000
C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

C.4. Prevozni stroški in storitve

C.5. Izdatki za službeno potovanje

C.6. Tekoče vzdrževanje

C.7. Najemnine in zakupnine

C.8. Kazni in odškodnine

C.9. Drugi operativni odhodki

485 III. / 1  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 108.784 130.466 0 0,00

486 III. / 2  PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 177.995 #DEL/0!

500 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB

512 V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE

524 VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 0

525 VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA 0 0 0

550 VII.  ZADOLŽEVANJE

560 VIII. ODPLAČILA  DOLGA

570 IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 0 0 0

571 IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 0 0 0

572 X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 108.784 130.466 -177.995 -136,43

573 X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH -108.784 -130.466 177.995 -136,43

Dodatek:
Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazujete
refundirana sredstva ZZZS (boleznine) 76.865 84.905 80.000 94,22

Datum: 27.1.2012

Pripravil: Odgovorna oseba:

Funkcija: vodja FRS Funkcija: Direktorica

Ime in priimek: Nataša Bajuk Ime in priimek: mag. Jelka Gazvoda

Podpis: Podpis:

Telefon: 01/3006-353

Priloga C:  Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2011
Priloga C.2.:  Specifikacija programskih materialnih stroškov po programskih sklopih v letu 2011

 KOT TO DOLOČA NAVODILO O PRIPRAVI FINANČNIH NAČRTOV POSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA

 IN OBČINSKIH PRORAČUNOV  (Ur. l. RS, 91/00 in 122/00)

OBVEZNO PRILOŽITE TUDI FINANČNE NAČRTE ZA LETO 2011 UPOŠTEVAJE PREOSTALE  RAČUNOVODSKE IZKAZE
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PRILOGA C:  SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE V LETU 2011 V EUR

Realizacija Realizacija Finančni Indeks

načrt
2010 2011 2012 2012/2011

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI  MATERIAL IN STORITVE 295.351 299.784 289.930 96,7
pisarniški material in storitve 2.860 3.000 3.000 100,0
čistilni material in storitve 202.137 197.994 196.430 99,2
storitve varovanja zgradb in prostorov 89.383 89.890 90.000 100,1
računalniške; računovodske, revizorske, svetovalne storitve 550 8.400 0 0,0
drugi splošni material in storitve (fotokopiranje, skeniranje) 421 500 500 100,0
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 70.332 13.339 3.000 22,5
material za opremo gradiva 57.774 0 0 #DEL/0!
službene obleke; zdravniški pregledi 9.038 9.109 3.000 32,9
drobno orodje in naprave 3.520 4.230 0 0,0
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE  STORITVE IN KOMUNIKACIJE 420.485 399.363 404.138 101,2
električna energija 207.720 183.258 187.000 102,0
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije 112.224 119.493 120.000 100,4
voda in komunalne storitve; odvoz smeti 34.783 35.528 36.000 101,3
telefon, teleks, faks, elektronska pošta, poštnina 53.216 56.490 56.608 100,2
druge storitve komunikacij in komunale (drugi obratovalni str. RTV prisp.) 12.542 4.594 4.530 98,6
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 6.289 11.039 9.693 87,8
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za 
registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila

6.289 11.039 9.693 87,8

TEKOČE VZDRŽEVANJE 263.661 304.002 207.999 68,4
poslovnih in drugih objektov 131.459 170.687 72.867 42,7
zavarovalne premije za objekte in opremo 483 215 215 100,0
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme 114.509 106.964 133.417 124,7
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 17.210 26.136 1.500 5,7
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 635.220 688.263 724.264 105,2
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne 
prostore in za druge objekte

569.336 625.654 640.175 102,3

najem računalniške in programske opreme 0 0 0 #DEL/0!
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo 
zemljišča

0 0 0 #DEL/0!

druge najemnine, zakupnine in licenčnine (podatkovni vodi, POS terminali) 65.884 62.609 84.089 134,3
#DEL/0!

KAZNI IN ODŠKODNINE #DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 151.465 126.276 46.840 37,1
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 12.304 13.015 0 0,0
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 0 0 0 #DEL/0!
plačila po pogodbah o delu 23.300 12.250 5.000 40,8
plačila za delo preko študentskega servisa 79.049 69.590 28.840 41,4
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 1.199 2.050 3.000 146,3
članarine 1.107 966 1.000 103,5
stroški plačilnega prometa 1.466 1.298 1.500 115,6
plačila bančnih storitev 10.394 7.446 7.500 100,7
prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 4.434 1.047 0 0,0
drugi operativni odhodki (var. pri delu, prostovoljci) 18.212 18.614 0 0,0

SKUPAJ C.1. 1.842.803 1.842.066 1.685.864 91,5

767.977 732.036 677.493

Najemnine 635.220 688.263 724.264

Tekoče vzdrževanje 263.661 304.002 207.999

Ostali splošni stroški 166.907 108.656 73.108
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PRILOGA C:  SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE V LETU 2011 V EUR

Realizacija Realizacija Finančni Indeks

načrt
2010 2011 2012 2012/2011

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI  MATERIAL IN STORITVE 254.996 201.396 161.264 80,1
storitve varovanja zgradb in prostorov (npr. gasilci na predstavah) 0 0 120 #DEL/0!
pisarniški material in material za izvedbo delavnic 161.436 74.893 26.080 34,8
stroški glasbenih, literarnih in drugih nastopov in predavanj p.o. 27.600
založniške in tiskarske storitve, fotokopiranje, skeniranje, oblikovanje 31.131 46.856 38.700 82,6
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 649 1.351 0 0,0
stroški prevajalskih storitev 2.665 146 200 137,0
stroški oglaševalskih storitev, promocijske storitve in material 15.475 19.963 45.620 228,5
računalniške storitve, digitalizacija, vzdrževanje  licenčne opreme 35.013 47.464 11.194 23,6
izdatki za reprezentanco 8.627 10.723 11.750 109,6
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 1.501.636 1.548.939 1.311.815 84,7
drugi posebni material in storitve: gradivo                             1.460.398 1.436.402 1.255.765 87,4
drugi posebni material in storitve: material za opremo gradiva                     3.200 46.115 52.300 113,4
zdravstvene storitve 0 144 150 104,2
oprema,licence 38.038 66.278 3.600 5,4

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 57.413 15.023 17.272 115,0

poštnina in kurirske storitve, telefon 57.413 15.023 17.272 115,0
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 0 10.563 0 0,0
goriva in maziva za prevozna sredstva 0 10.394 0 0,0
najem vozil in selitveni stroški 0 76 0 0,0
drugi prevozni in transportni stroški (navedite) 0 93 0 0,0

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 13.943 14.137 14.870 105,2
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini 2.726 2.214 2.000 90,3
hotelske in restavra. storitve v državi in tujini 6.460 7.108 6.050 85,1
stroški prevoza v državi in tujini 4.577 4.755 6.800 143,0
drugi izdatki za službena potovanja (navedite) 180 60 20 33,3
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 6.614 6.632 9.740 146,9
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (npr. najem notnega materiala, 
instrumentov - navedite)

6.614 6.632 9.740 146,9

#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 155.293 166.267 152.187 91,5
plačila avtorskih honorarjev (skupaj): 41.418 90.208 62.507 69,3
                                      -   zaposleni 5.771 2.000 2.000 100,0
                                       -  zunanji 35.647 88.208 77.007 87,3
plačila po pogodbah o delu (za program) 0 5.491 0 0,0
plačila za delo preko študentskega servisa (za program) 44.094 27.208 2.100 7,7
sredstva za štipendije 8.000 22.800 0,0
izdatki za strok. izobraževanje zap.(vezani na program. enote)  15.671 26.729 44.500 166,5
drugi operativni odhodki (nastopi, postavitev razstav, razni mat.) 54.110 8.631 20.280 235,0

SKUPAJ C.2. 1.989.895 1.962.957 1.667.148 84,9

Realizacija Realizacija Finančni Indeks

načrt
2010 2011 2012 2012/2011

SKUPAJ C.1. IN C.2. 3.832.698 3.805.023 3.353.012 88,1

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI
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PRILOGA C:  SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE V LETU 2011 V EUR

Realizacija Realizacija Finančni Indeks
načrt

2010 2011 2012 2012/2011
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI  MATERIAL IN STORITVE 190 589 200 34,0
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0 97 0 0,0
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 165 137 150 109,5
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 0 0 0 #DEL/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE 1.307 2.600 5.600 215,4
TEKOČE VZDRŽEVANJE 0 0 0 #DEL/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING) 0 0 0 #DEL/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE 0 0 0 #DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI ( AH, Štud.delo., etc) 21.361 19.660 14.472 73,6

SKUPAJ C.3. 23.023 23.083 20.422 88,5

Opomba 1: projekti, ki so financirani izključno iz drugih virov

Realizacija Realizacija Finančni Indeks
načrt

2010 2011 2012 2012/2011

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI  MATERIAL IN STORITVE 550.537 501.769 451.394 90,0
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 1.571.968 1.562.375 1.314.815 84,2
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 478.063 414.523 421.560 101,7
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 6.289 21.602 9.693 44,9
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE 15.250 16.737 20.470 122,3
TEKOČE VZDRŽEVANJE 263.661 304.002 207.999 68,4
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING) 641.834 694.895 734.004 105,6
KAZNI IN ODŠKODNINE 0 0 0 #DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 328.119 312.203 213.499 68,4
SKUPAJ VSI IZDATKI 3.855.721 3.828.106 3.373.434 88,1

Datum: 27.1.2012

Pripravil: Odgovorna oseba:

Funkcija: vodja FRS Funkcija:  Direktorica

Ime in priimek: Nataša Bajuk Ime in priimek: Jelka Gazvoda

Podpis: Podpis:

Telefon: 01/3006-353

Žig

SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.

C.3. ZA PROJEKTE1 
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Priloga C.2.: Specifikacija programskih materialnih stroškov po programskih sklopih za leto 2011 v EUR

PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI

Kulturne 

dejavnosti

Izobraževalne 

dejavnosti

Promocijsko-

informacijske 

dejavnosti

Kulturna 

vzgoja

Projekti v zvezi 

z 

združevanjem 

ljubljanskih 

knjižnic

Drugi 

programski 

projekti

Trubarjeva 

hiša literature

Ostalo SKUPAJ 

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI  MATERIAL IN STORITVE 32.380 38.440 18.860 14.400 2.890 35.374 18.920 0 161.264
storitve varovanja zgradb in prostorov (npr. gasilci na predstavah) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00
pisarniški material in material za izvedbo delavnic 5.300,00 9.360,00 800,00 2.000,00 1.840,00 4.780,00 2.000,00 26.080,00
stroški glasbenih, literarnih in drugih nastopov in predavanj p.o. 11.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 11.600,00 27.600,00
založniške in tiskarske storitve, fotokopiranje, skeniranje, oblikovanje 5.330,00 5.960,00 7.610,00 1.450,00 1.000,00 15.350,00 2.000,00 38.700,00
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
stroški prevajalskih storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
stroški oglaševalskih storitev, promocijske storitve in material 5.600,00 17.770,00 10.450,00 4.400,00 50,00 6.350,00 1.000,00 45.620,00
računalniške storitve, digitalizacija, vzdrževanje  licenčne opreme 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 6.194,00 800,00 11.194,00
izdatki za reprezentanco 5.150,00 1.150,00 0,00 2.550,00 0,00 1.700,00 1.200,00 11.750,00
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 3.850,00 1.305.365,00 1.311.815,00
drugi posebni material in storitve: gradivo                              0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.253.265 1.255.765,00
drugi posebni material in storitve: material za opremo gradiva                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 52.100,00 52.300,00
zdravstvene storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
oprema, igrače,licence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 2.000,00 3.600,00
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN 
KOMUNIKACIJE

3.920,00 920,00 0,00 3.852,00 0,00 700,00 7.880,00 0,00 17.272,00

poštnina in kurirske storitve, telefon 3.920,00 920,00 3.852,00 0,00 700,00 7.880,00 17.272,00

PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
goriva in maziva za prevozna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
najem vozil in selitveni stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
drugi prevozni in transportni stroški (navedite) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 14.870,00
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 2.000,00
hotelske in restavra. storitve v državi in tujini 0,00 5.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 6.050,00
stroški prevoza v državi in tujini 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 6.800,00
drugi izdatki za službena potovanja (parkirnine, cestnine) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00

NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 1.650,00 240,00 1.200,00 1.650,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 9.740,00
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (podatkovni vodi, stojnic in 
prostora za sejme) 1.650,00 240,00 1.200,00 1.650,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 9.740,00

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 7.310,00 60.172,00 5.700,00 9.440,00 1.000,00 16.285,00 29.480,00 22.800,00 152.187,00
plačila avtorskih honorarjev (skupaj): 4.410,00 15.672,00 700,00 8.640,00 0,00 15.385,00 17.700,00 0,00 62.507,00
                                      -   zaposleni 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00
                                       -  zunanji 3.910,00 15.672,00 700,00 7.750,00 0,00 14.385,00 17.700,00 0,00 94.437,00
plačila po pogodbah o delu (za program) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
plačila za delo preko študentskega servisa (za program) 500,00 400,00 0,00 500,00 0,00 200,00 500,00 0,00 2.100,00
sredstva za štipendije 22.800,00 22.800,00
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 0,00 44.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 44.500,00
drugi operativni odhodki 2.400,00 0,00 5.000,00 300,00 1.000,00 700,00 10.880,00 0,00 20.280,00

SKUPAJ C.2. 45.260,00 114.772,00 25.760,00 29.342,00 3.890,00 54.959,00 65.000,00 1.328.165,00 1.667.148,00

Priloga C.2. 
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