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SEZNAM KRATIC 
 
BD → Borza dela 
BZ →  Borza znanja 
CGP →  Celostna grafična podoba 
CVŽU →  Center vseživljenjskega učenja 
IZUM →  Inštitut informacijskih znanosti Maribor 
JAK →  Javna agencija za knjigo 
JN →  javno naročilo 
KB →  Knjižnica Bežigrad 
KDZD →       Kulturna dediščina za družine 
KJM →  Knjižnica Jožeta Mazovca 
KK →  Krajevna knjižnica 
KOŽ →  Knjižnica Otona Župančiča 
KPV →  Knjižnica Prežihov Voranc 
KŠ →  Knjižnica Šiška 
MIZKŠ →  Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
MKL →  Mestna knjižnica Ljubljana 
MOL →  Mestna občina Ljubljana 
NUK →  Narodna in univerzitetna knjižnica 
OE →  območna enota MKL 
OI →  Oddelek za informatiko  
OOK →  Osrednja območna knjižnica 
Pionirska →  Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
PK →  Potujoča knjižnica 
PR →           strokovna sodelavka za odnose z javnostmi 
SDU →   Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
SFR →  Služba za finance in računovodstvo 
SLK →           Slovanska knjižnica - Center za domoznansko dejavnost in specialne humanistične 

zbirke 
SPZ →  Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve 
SPOK →  Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo gradiva 
SRO →  Služba za razvoj in območnost 
SSU → Središče za samostojno učenje 
STV →  Služba za tehnično vzdrževanje in logistiko  
THL →          Trubarjeva hiša literature 
TVŽU → Točke vseživljenjskega učenja 
ZBDS →  Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
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UVOD 
 

Spoštovani, 
 
S sodelavci smo si skozi vse leto 2012 zastavljali vprašanja o strateških prioritetah, ki naj jih vsebuje 
nov strateški dokument MKL za obdobje med 2013 in 2016. Aktualni strateški načrt smo v štirih letih 
precej »izpraznili«, saj smo ga realizirali več kot 70-odstotno, pri čemer so med neuresničenimi ostali 
načrti, ki jih ni bilo mogoče izpeljati zaradi zunanjih okoliščin ali pa so v teku let postali neaktualni. K 
realizaciji pa smo dodali še dobro mero novih dejavnosti in projektov, ki jih ob nastanku naše prve 
strategije še nismo mogli predvideti. V MKL se namreč hitro odzivamo na aktualne razmere, potrebe in 
pobude in tako bomo ravnali tudi v prihodnje. Prav naša fleksibilnost in vsestranska pozornost, ki je 
namenjena najrazličnejšim strokovnim temam, organizacijskim izzivom in tehnološkim novostim, nas 
vodi k sicer premišljenemu strateškemu načrtovanju, hkrati pa tudi k zavedanju, da bo tudi tokrat 
potrebno našo strategijo izvajati po pameti in v soglasju z družbenim in tehnološkim razvojem našega 
mesta in tudi države. 
 
Tako smo se zavezali, da si bomo z dobrim strokovnim delom in učinkovito uporabo javnih sredstev, 
varčevanjem in stalnim nadzorovanjem stroškov poslovanja ter s povečanjem lastne produkcije 
storitev, ob pričakovani podpori MOL kot ustanovitelja in drugih financerjev, prizadevali za čim 
uspešnejšo realizacijo novega strateškega načrta za obdobje 2013-2016. 
 
Zavedanje, da je MKL knjižnica glavnega mesta, je pri nas močno prisotno. Zato strateški razmisleki 
ciljajo v načrtovanje takih dejavnosti, ki nas bodo opredelile kot pobudnike in promotorje kulture v 
mestu nasploh – ob izposoji gradiva za branje in učenje kot osnovni dejavnosti bomo zastopali in 
ponujali različne oblike in vrste kulture ter pri tem sodelovali s številnimi avtorji in posredniki kulture, 
animatorji, pripovedovalci in umetniki ter vsakovrstnimi institucijami javnih služb in civilne družbe. MKL 
želi biti zaradi svoje umeščenosti v glavno mesto in svoje velikosti, ki omogoča širok razpon idej in 
ustvarjalnosti naših zaposlenih, tudi v celotnem slovenskem prostoru znanilka kakovosti in 
inovativnosti ter nekakšna osrednja stična točka skupnega učenja, sodelovanja in prijateljstva med 
splošnimi knjižničarji. Znamo ceniti kapital, ki je v ljudeh in v povezovanju z uporabniki in sodelavci iz 
drugih knjižnic.  
 
V MKL bomo zagotavljali vseobsežen dostop do slovenske založniške produkcije, povezovali 
preteklost našega okolja z njegovo prihodnostjo, nagovarjali k branju in obisku dejavnosti MKL in 
aktivnemu sodelovanju z nami otroke, odrasle in starejše - tiste, ki dobro obvladajo branje in sodobno 
tehnologijo, pa tudi tiste, ki so v tem še malce izgubljeni.  Naše knjižnice bodo še naprej prispevale k 
boljšemu življenju prebivalcev – omogočale bodo znanje (zagotavljanje informacij; podpora potrebam 
prebivalcev v odnosu do ogromne količine informacij, ki je dostopna; dostop do različnega gradiva in 
medijev), dajale navdih za celotno lokalno skupnost (prostor za razmišljanje, kreativnost, učenje, 
kulturno izkušnjo; prostor za uporabo e-storitev in za nove oblike komunikacije) in pomenile temelj za 
odpiranje miselnega prostora (z informacijami za širjenje temeljnih vrednot demokracije; knjižnica, ki je 
namenjena vsem prebivalcem, krepi njihovo vključenost v kulturno skupnost). 
 
Knjižnica bo ponujala tradicionalne in nove medije za različne ciljne skupine uporabnikov. 
Neprekinjena bo pozornost tiskani knjigi, ki bo še vedno najbolj prepoznavno gradivo, njena izposoja 
bralcem pa še mnogo let najpogostejša storitev knjižnice. Toda že se obračamo k elektronski knjigi in 
njeni elektronski izposoji, kar bo lahko pripeljalo do tektonskih premikov v delovanju MKL. Naš cilj je 
ponujati uporabnikom brezplačni dostop do vsega, kar obstaja na knjižnem trgu, ob tem pa razvijati 
nove poslovne modele, v sodelovanju z bralci ocenjevati in priporočati vsebine ter pri tem delovati v 
smislu kooperativnosti, sinergije in vzorčnosti. Naš izziv je iskanje ravnotežja med razvojem 
tradicionalnih in novih storitev v fizičnem in virtualnem prostoru. Naši cilji so izraženi v naši viziji. 
 
 
          Jelka Gazvoda 
              direktorica 
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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 in 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 javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/2004, 10/04, 23/05, 35/05, 62/05, 

75/05, 113/05, 21/06, 23/06, 32/06, 62/06, 131/06, 11/07, 33/07, 63/07, 65/08, 69/08, 69/08, 
74/09, 40/12) 

2. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,16/08, 19/10 in 18/11) 
3. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06) 
4. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08) 
5. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) 
6. Računovodski standardi 
7. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08 in 3/09) 
8. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 39/96, 40/97, 82/99, 102/00, 

52/01, 64/01, 60/08, 61/08) 
9.  Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti. 
 
Delovanje knjižnice urejajo tudi interni akti, npr.: 
1. Pravilnik o računovodstvu MKL, 2011  

2. Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL, 2011 

3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL, 2009 

4. Pravilnik o poslovanju MKL, 2012 

5. Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, 2012 

6. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 2008 

7. Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL, 2012 

8. Pravilnik o delovnem času v MKL, 2009  

9. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 2012 

10. Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL, 2012 

11. Pravilnik o oddaji javnih naročil malih vrednosti v MKL, 2008 

12. Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v MKL, 2010 

13. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) ter za 

odpravo njegovih posledic, 2010 

14. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2011 

15. Sklep o videonadzoru knjižnic, 2011 

16. Sklep o antikvarni prodaji knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana, 2011 

17. Sklepi sej sveta MKL 

18. Sklepi sej strokovnega sveta MKL 

19. Sklepi sej strokovnega kolegija 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200256&stevilka=2759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5389
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=70
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200523&stevilka=770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200535&stevilka=1161
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200562&stevilka=2777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200575&stevilka=3364
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005113&stevilka=5004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200621&stevilka=830
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200623&stevilka=913
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200632&stevilka=1308
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200662&stevilka=2635
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006131&stevilka=5492
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200711&stevilka=506
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1764
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200865&stevilka=2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200869&stevilka=3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200869&stevilka=3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200974&stevilka=3249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
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FUNKCIJE MKL 
 

 MKL je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL 
(280.607 prebivalcev) 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 
(46.876 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami.  

 Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (553.283 prebivalcev), v 
kateri deluje poleg MKL še osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Matična 
knjižnica Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode), za katere izvaja naloge območnosti: 
zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, strokovna 
pomoč knjižnicam na območju, koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega 
gradiva in usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 

 Izvaja naloge potujoče knjižnice (46 postajališč). 

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

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

 Izvaja naloge na področju vseživljenjskega učenja – Center za vseživljenjsko učenje. 

 Izvaja program Trubarjeve hiše literature kot referenčnega prostora za književnost, knjigo in 
družbenokritično refleksijo. 

 Razvija bralno kulturo in informacijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celotnem območju, na 
katerem delujejo njene organizacijske enote, knjižnice mestnih območij in krajevne knjižnice. 

 
POSLANSTVO MKL 

 
Mestna knjižnica Ljubljana je knjižnica glavnega mesta, ki skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za 
prebivalce Mestne občine Ljubljana in njene obiskovalce. Knjižnica tako predstavlja kulturno, 
informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne 
skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. 
 
Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj 
knjižnične mreže. 
Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o 
dogodkih v lokalni skupnosti. 
Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost  v 
okolju. 
 
Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, 
razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in 
digitalnih nosilcih. 
Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z 
usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. 
Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega 
državljanstva. 
Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. 
Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica 
prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. 
 
S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s 
svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. 
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VIZIJA MKL 
 

''Razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti'',  je vizija Mestne knjižnice Ljubljana, ki 
bo z  ambicijo svojih knjižnic postala najbolj inovativna slovenska splošna knjižnica. Usmerjena v 
razvoj bo še naprej izvirno povezovala svoje kulturne, informacijske in izobraževalne dejavnosti z 
interesi svojih uporabnikov. 

 

»POTI DO STORITEV PRIHODNOSTI« 
Povzetek strateškega načrta Mestne knjižnice Ljubljana 

 
Mestna knjižnica Ljubljana bo v svojem lokalnem okolju uresničevala kulturno, informacijsko, 
izobraževalno in socialno vlogo in s tem aktivno sooblikovala slovenski knjižnični sistem. 
V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva bo knjižnica načrtovala uravnoteženo 
mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih postajališč in tako zagotavljala boljšo dostopnost knjižničnih 
storitev, tudi s profesionalizacijo amaterskih krajevnih knjižnic v mreži MKL. 
Z izvajanjem nalog osrednje območne knjižnice bo spodbujala razvoj splošnih knjižnic v 
osrednjeslovenski regiji ter sodelovanje med njimi. 
 
S skrbno nabavo gradiva si bo prizadevala oblikovati obsežno, pestro  in aktualno knjižnično zbirko za 
prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja. S kakovostno strokovno obdelavo gradiva bo 
nudila širok vir informacij o zbirki in omogočila njeno učinkovito uporabo.  
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala  gradivo in informacije o svoji lokalni skupnosti 
in s tem ohranjala lokalno dediščino.  
Še posebej bo oblikovala zbirko gradiva in informacij ter razvijala storitve za ranljive skupine 
prebivalstva (starejši, etnične skupine, brezposelni, socialno ogroženi, uporabniki s posebnimi 
potrebami). 
Knjižnica bo nadgradila učinkovito poslovanje z uporabniki z možnostjo vračanja gradiva v drugi 
knjižnici, enotno vstopno info točko, storitvami za samostojno uporabo knjižnice ter uvajanjem novih 
tehnologij za avtomatizacijo procesov in enostavno komunikacijo z uporabniki. 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi izhodišči 
bo razvijala storitve, ki bodo relevantne za vse skupine prebivalcev in jih bodo ti potrebovali pri delu, 
učenju, raziskovanju, medgeneracijskem sodelovanju ali v prostem času kot navdih za lastno 
ustvarjalnost. 
Fizični prostor knjižnice bo postal ena od »storitev« knjižnice, ki ponuja kulturne, socialne in 
vseživljenjske priložnosti in nagovarja uporabnike k obisku in uporabi. 
Kot virtualna knjižnica bo omogočala dostop do določenih storitev kadarkoli – 24/7 in kjerkoli – dostop 
na daljavo. Spletna stran knjižnice bo postala osrednja informacijska točka za dostop do e-vsebin. 
Gradila bo podatkovne zbirke iz lastnega gradiva, predvsem za promocijo lokalne zgodovine. 
  
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mladino bo spodbujala bralno 
kulturo. S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi za promocijo ustvarjalcev na nivoju mesta in 
države bo eden od aktivnih nosilcev kulturnega življenja v mestu, tudi z novo programsko shemo THL 
kot referenčnega prostora za književnost in knjigo. 
 
Knjižnica se bo vključevala v procese vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov neformalnega  
izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov. Ob podpori napredne informacijsko-
komunikacijske tehnologije bo razvijala različne oblike znanja za vse starostne in socialne skupine 
prebivalcev. 
 
Z novimi oblikami komunikacije z uporabniki (socialna omrežja, upravljanje odnosov z uporabniki ) si 
bo knjižnica prizadevala  za tesnejši in bolj dinamičen stik z uporabniki. 
 
Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjižnice prinaša okolju. 
Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojnoizobraževalnimi in socialnimi ustanovami ter aktivno sodelovala  
z drugimi knjižnicami in ustanovami, povezanimi z bibliotekarsko in informacijsko stroko. Možnosti za 
razvoj bo iskala tudi v sodelovanju z domačimi in tujimi organizacijami prek vključevanja v partnerstva 
in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih. 



   
 

~ VIII ~ 

 

Knjižnica bo imela razvito notranjo organizacijo in bo vzpostavila mehanizme za stalno izboljševanje 
delovnih procesov in razvijanje odličnosti. S spodbujanjem timskega dela, uvedbo sodobnih 
komunikacijskih poti in orodij ter uvajanjem sodobnih kadrovskih principov bo vpeljala trdno, a prožno 
organizacijsko strukturo. Ta bo omogočala notranjo mobilnost zaposlenih in njihov strokovni razvoj. 
Knjižnica bo z lastnim učnim centrom imela vzpostavljen sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
za delo v knjižnici in bo imela prek kompetenčnih centrov priložnost izmenjave znanj z drugimi 
slovenskimi knjižnicami. 
 
Z izgradnjo notranje kulture (družinam prijazna in trajnostno naravnana organizacija) bo utrdila 
pripadnost skupni ustanovi in zavezanost skupnim ciljem. 
 
Z novimi oblikami dejavnosti, kot sta trženje nekaterih storitev in založništvo, si bo prizadevala 
povečevati delež lastnih sredstev. 
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STRATEŠKI CILJI MKL 
 
 

MESTO BERE, GLEDA IN POSLUŠA: upravljanje knjižnične zbirke 
 
Izhodišče: Knjižnica je doslej zelo dobro dosegala priporočila za izgradnjo knjižničnih zbirk, saj je njen 
letni prirast ves čas presegal pričakovani nivo. V času krize pa lahko zagotavlja ob prisotnem trendu 
zmanjševanja sredstev boljšo dostopnost aktualnega gradiva prebivalcem Ljubljane in okolice le z 
ustreznim upravljanjem in aktiviranjem knjižničnih zbirk v krajevnih knjižnicah ter njihovo stalno 
evalvacijo. 
 
Strateške usmeritve: 

 Vsebinsko načrtovanje letnega prirasta in dopolnjevanje knjižnične zbirke s posebnim poudarkom 
prilagoditvi specifičnostim okolja posameznih knjižnic.  

 Sistematično upravljanje aktualnosti knjižnične zbirke. 

 Uveljavitev enotne evalvacije za uporabo knjižnične zbirke z učinkovitimi kazalniki.  

 Nadaljnji razvoj repozitorija MKL za učinkovito izrabo in trajno dostopnost gradiva. 
  

CCIILLJJ  11::  VVsseebbiinnsskkoo  pprrooffiilliirraannjjee  kknnjjiižžnniiččnniihh  zzbbiirrkk  vv  mmrreežžii  kknnjjiižžnniicc  MMKKLL  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Revizija nabavne politike v 
krajevnih knjižnicah MKL z 
ozirom na njihove posebnosti 
in značilnosti okolja 

vsi prebivalci 2013-2014 SPOK, vodje OE 

Definiranje spremenjenega in 
posebnega vsebinskega 
profila knjižnične zbirke 
posamezne krajevne 
knjižnice ter načrt in izvajanje 
pridobivanja novega gradiva  

 vsi prebivalci 2014-2016 SPOK, vodje OE 

 
Pričakovani učinki:  
Bolj ekonomična poraba finančnih virov za nakup knjižničnega gradiva; razvoj knjižničnih zbirk v 
krajevnih knjižnicah, ki so čim bolj usklajene z značilnostmi okolja; boljša dostopnost aktualnega 
gradiva za uporabnike; bolj učinkovita izraba knjižničnega gradiva vsake posamezne krajevne 
knjižnice. 
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Povečan obrat gradiva za vsako posamezno knjižnico v mreži MKL  
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CCIILLJJ  22::  SSiisstteemmaattiiččnnaa  eevvaallvvaacciijjaa  kknnjjiižžnniiččnnee  zzbbiirrkkee  iinn  nnjjeenneeggaa  uupprraavvlljjaannjjaa      

 
Aktivnosti Časovni okvir Nosilci 

Pregled in evalvacija upravljanja s 
knjižnično zbirko za preteklo 
strateško obdobje  ter opredelitev 
kazalnikov in postopkov za analizo 
podatkov (iz Dokumenta o nabavni 
politiki) 
Določitev kritičnih vrednosti 
kazalnikov iz Dokumenta o nabavni 
politiki na podlagi primerjave 
rezultatov nabave v preteklem 
strateškem obdobju in postavljenih 
kriterijev 

2013 SPOK, SRO, Delovna 
skupina 
 

Izdelava in izvajanje načrta za redno 
spremljanje in evalvacijo nabavne 
politike: poleg permanentnih 
kriterijev, določitev za strateško 
področje ustreznih ukrepov kot 
odgovor na spremembe. 

2014-2016 SPOK, SRO, Delovna 
skupina 

 

 
Pričakovani učinki:  
Izgradnja učinkovite knjižnične zbirke z višjim deležem aktualnega gradiva ; boljša dostopnost 
aktualnega gradiva za uporabnike; boljše načrtovanje prirasta novega knjižničnega gradiva; boljša 
izraba prostorov v mreži knjižnic MKL. 
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Povečan obrat gradiva za vsako posamezno knjižnico v mreži MKL  
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KNJIŽNICA ZA VSE: storitve za prebivalce Ljubljane in okolice 
 
Izhodišče: MKL odgovarja na potrebe prebivalcev Ljubljane kot mesta znanja in kulture z 
oblikovanjem novih storitev tako v fizičnem kot virtualnem okolju knjižnice. Te storitve bodo v 
prihodnje, ko se bo sčasoma bistveno spremenila ponudba gradiva, služile uporabnikom za uspešno 
komuniciranje s knjižnico in iskanje informacij ter kot navdih za lastno ustvarjalnost, hkrati pa 
omogočale knjižnici oblikovanje takšne ponudbe, ki bo relevantna za celotno populacijo in bo 
osmišljala obstoj knjižnice tudi v spremenjenih razmerah. Sem sodijo zlasti storitve povezane z 
uporabo prostora knjižnic in z razvojem bralne kulture za različne ciljne skupine. Vključitev THL v 
mrežo MKL še dodatno razširja in utrjuje vlogo knjižnice v Ljubljani. 
 
Strateške usmeritve: 

 Aktivno vključevanje knjižnice v življenjski utrip okolja.  

 Oblikovanje ponudbe, relevantne za prebivalce mesta Ljubljana, s poudarkom na razvoju in 
spodbujanju bralne kulture. 

 Krepitev vloge knjižnice kot prostora za učenje in študij. 

 Razvoj učne in izobraževalne ponudbe, ki spodbuja socialno vključenost, medgeneracijsko in 
medkulturno sodelovanje.  

 Etničnim skupinam naklonjene knjižnične storitve.  

 Razvoj storitev, ki omogočajo vsem prebivalcem Ljubljane, da se s svojimi prispevki aktivno 
vključujejo v izgradnjo lokalnega digitalnega spomina mesta.  

 Razvoj medgeneracijskih domoznanskih storitev za otroke in družine v okviru KDZD. 

 Uvajanje knjižničnih storitev, ki prek naprednih tehnologij omogočajo samostojnost uporabnikov. 
 

CCIILLJJ  11::    PPrreeoobblliikkoovvaannjjee  kknnjjiižžnniiččnniihh  pprroossttoorroovv  ppoo  mmeerrii  iinn  ppoottrreebbaahh  uuppoorraabbnniikkoovv  iinn  

uuvveelljjaavviitteevv  nnoovviihh  nnaaččiinnoovv  ppoossttaavviittvvee  ggrraaddiivvaa  zzaa  uuppoorraabbnniikkee    

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Uveljavitev nove postavitve 
gradiva za otroke (bralne 
perspektive) v mreži knjižnic 
MKL 

otroci, mladi 2013 - 2016 Pionirska, vodje OE in 
KK 

Uveljavitev multimedijske 
postavitve gradiva v mreži 
knjižnic MKL 

vsi prebivalci 2013 - 2016 SDU, vodje OE in KK 

Vzpostavitev Oddelkov za 
mladostnike v mreži knjižnic 
MKL 

mladi 2013 - 2016 SDU, vodje OE in KK 

Oblikovanje prostora za 
izvajanje storitev za družine 
(vpeljava družinskega igranja 
kot samostojne aktivnosti) 

Razširjene 
družine 

2013-2016 SDU, Pionirska, SRO, 
vodje OE in KK 

Okrepljena funkcija knjižnice 
kot prostora za učenje in 
študij (individualni in 
skupinski študij): 

 Vsebinsko in / ali fizično 
povezovanje prostorov 
Knjižnice Bežigrad in 
Slovanske knjižnice 

 Nočna odprtost čitalnice 
v Slovanski knjižnici 

 Združevanje učnih 
aktivnosti v CVŽU 

 Ureditev dodatnega 
prostora za študij v KOŽ 

odrasli (študenti), 
zaposleni MKL in 
knjižničarji 
slovenskih 
splošnih knjižnic 

2013 - 2016 SDU, vodja OE KB in 
SLK, CVŽU 
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 Ureditev prostorov za 
delovanje Učnega centra 

 Ureditev prostora za 
študij/računalniške 
učilnice v Knjižnici Fužine  

Poenotena signalizacija 
gradiva in notranjega 
označevanja v mreži knjižnic 
MKL 

vsi prebivalci 2013 - 2016 SRO, SDU, vodje OE 
in KK 

Uvedba storitev za 
samostojno uporabo 
knjižnice: izposoja in vračanje 
gradiva (RFID - radio 
frekvenčna identifikacija 
gradiva) in uvedba avtomata 
za samostojno plačevanje  v 
knjižnici 

vsi prebivalci 2013 - 2016 SRO,OI 

 
Pričakovani učinki:   
Modernizacija prostorov za kvalitetnejše oblikovanje zbirk, izvajanje informacijskih storitev, 
izobraževalnih aktivnosti in prireditev za vse prebivalce; vzpostavitev fizičnega prostora knjižnice kot 
tretjega prostora za druženje (oblikovanje prostorov in opreme, kavarna) in medgeneracijski dialog 
(mladostniki, starostniki); uveljavitev koncepta knjižnice za družine; povečano zadovoljstvo članov 
knjižnice, lažja uporaba knjižnice (hitrejše izvajanje postopkov izposoje in vračanja knjižničnega 
gradiva). 
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Izposoja knjižničnega gradiva (2011: 4.874.898) 

 Število novih članov (2011: 10.761) 

 Odstotek mladih med aktivnimi člani knjižnice (2011: 11,21% med 15. in 19. letom starosti) 

 Obisk prireditev in izobraževanj (2011: 59.731) 

 
CCIILLJJ  22::  PPrreennoovvaa  PPoottuujjooččee  kknnjjiižžnniiccee    

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Pregled in analiza postajališč, 
obiska in načina dela ter 
pregled dobrih praks v 
Sloveniji in Evropi 

prebivalci manjših 
skupnosti 

2013  SDU, SRO, PK 

Nova postajališča in nov 
delovni čas s povečano 
izrabo avtobusa in zbirke 
(VVZ, podjetja,) 

prebivalci manjših 
skupnosti 

2014 – 2016 SDU, SRO, PK 

Poletno obratovanje Potujoče 
knjižnice (ZOO, mestna 
plaža, Tivoli, Stritarjeva ulica 
– THL) 

prebivalci manjših 
skupnosti 

2013 - 2016 SDU, PK 

 
Pričakovani učinki: 
Zagotavljanje optimalne dostopnosti knjižničnega gradiva za vse uporabnike in vse mestne ter 
primestne prebivalce; izraba mobilnosti potujoče knjižnice za bolj učinkovito izvajanje javne službe ter 
v promocijske namene.  
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Število novih članov v Potujoči knjižnici (2011: 158) 
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 Izposoja gradiva v Potujoči knjižnici (2011: 57.157) 

 Ure odprtosti Potujoče knjižnice (2011: 843)  

 
CCIILLJJ  33::    VVrraaččiilloo  ggrraaddiivvaa  vv  ddrruuggii  kknnjjiižžnniiccii  tteerr  ddoossttaavvaa  iinn  pprreevvzzeemm  ggrraaddiivvaa  nnaa  ddoommuu  aallii  vv  

sslluužžbbii  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Projekt sistemske ureditve 
zbirke za vračilo gradiva v 
drugih knjižnicah 

vsi prebivalci 2013  SDU, SRO, OI, STV 

Priprava sistema Cobiss za 
možnost vračila gradiva v 
drugih knjižnicah 

vsi prebivalci 2014 - 2015 SDU, SRO, OI, STV 

Vpeljava storitve v knjižnice 
MKL 

vsi prebivalci 2015 - 2016 SDU, SRO, OI, STV 

Projekt dostave in prevzema 
gradiva na domu ali v službi 
proti plačilu 

vsi prebivalci 2014  SDU, STV, OI, izbrana 
knjižnica 

Izvajanje storitve dostave in 
prevzema gradiva na domu 
ali v službi proti plačilu 

vsi prebivalci 2015 – 2016 SDU, STV, OI, izbrana 
knjižnica 

 
Pričakovani učinki: 
Zagotavljanje  večje dostopnosti knjižnične zbirke; vpeljava novih storitev z dodano vrednostjo, 
primernih za urbano okolje in prilagojenih sodobnemu načinu življenja; širitev storitev s kartico Urbana; 
poenostavljena in bolj dostopna uporaba knjižničnih storitev; izvajanje storitve, ki je relevantna za vse 
prebivalce. 
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Število novih članov (2011: 10.761) 

 Izposoja gradiva (2011: 4.874.898) 

 
CCIILLJJ  44::  VVssttooppnnaa  iinnffoo  ttooččkkaa  MMKKLL    

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Priprava koncepta vstopne 
info točke MKL: 

 Analiza delovnih procesov 
in obremenjenosti 
delovnih mest za 
opredelitev potrebe po 
uvedbi komunikacije z 
uporabniki iz enotne 
vstopne info točke (EVI) 

 Spremljanje uporabe EVI 
in določitev kazalnikov 
uspešnosti za delovanje 
info točke. 

vsi prebivalci 2014 SDU, SRO, 
OI 

Izvajanje storitve telefonskega 
in elektronskega poslovanja z 
uporabniki iz EVI. 

vsi prebivalci 2014 - 2016 SDU, SRO, OI 

 
Pričakovani učinki: 
Zagotavljanje poenotenega, hitrega in poenostavljenega telefonskega in elektronskega poslovanja z 
uporabniki; razbremenitev delovnih okolij in zaposlenih na izposoji v knjižnici; takojšnje zagotavljanje 
določenih storitev in informacij; neposredno zaznavanje pomanjkljivosti in potreb. 
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Kazalniki uspešnosti: 

 Zadovoljstvo uporabnikov (anketa) 

 Čas odzivnosti (nov kazalnik) 

 
CCIILLJJ  55  ::  KKnnjjiižžnniiccaa  kkoott  pprroossttoorr  mmeeddggeenneerraacciijjsskkeeggaa  ssooddeelloovvaannjjaa  nnaa  vvoolljjoo  vvsseemm  

pprreebbiivvaallcceemm  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Program Poletna knjižnica za 
mlajše osnovnošolce (varstvo 
in bralne dejavnosti v 
sodelovanju s partnerji iz 
lokalnega okolja 

vsi prebivalci 2013 - 2016 SDU – prireditve za 
otroke, Pionirska, 
izbrane knjižnice 

Učna pomoč (v sodelovanju s 
prostovoljci) 

otroci, mladi 2013 – 2016 SDU – prireditve za 
otroke, Pionirska, 
izbrane knjižnice 

Oblikovanje storitev, ki 
združujejo pripadnike 
različnih starostnih skupin 
(kulturna dediščina, Emona 
2000, bralni projekti, šah, 
igre)  

vsi prebivalci 2013 - 2016 SDU 

 
Pričakovani učinki: 
Razvoj splošne knjižnice v smereh, ki jih narekujejo družbene spremembe - razvoj knjižnice kot 
socialnega središča; izvajanje storitev in programov za vse prebivalce; obogatitev storitev v mestu; 
vzpostavitev fizičnega prostora knjižnice kot tretjega prostora za druženje (otroci, družine, mladostniki, 
starostniki) in spodbujanje medgeneracijskega dialoga; oblikovanje storitev za lažje vključevanje 
ranljivih skupin v družbo. 
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Odstotek mladih med aktivnimi člani (2011: 25,6%: dijaki in študenti) 

 Odstotek upokojencev med aktivnimi člani (2011: 9,25%) 

 Izposoja gradiva (2011: 4.874.898) 

 Obisk prireditev in izobraževanj (2011:59.731) 

 Zadovoljstvo uporabnikov (anketa) 

 
CCIILLJJ  66::  BBrraannjjee  zzaa  vvssee    

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Kobacajčki  – razvoj 
pravljičnih ur za najmlajše in 
vzporednega programa za 
starše in nosečnice 

otroci,  starši 2014 - 2016 SDU – prireditve za 
otroke, Pionirska 

Spodbujanje branja s 
pomočjo mobilnih telefonov in 
ostalih elektronskih naprav 
(projekt moja Naj knjiga) v 
sodelovanju z izbranim 
telefonskim operaterjem 

otroci, mladi 2013 - 2016 Pionirska, OI 

Poslušam – listam – berem: 
vizualne, avdio in video 
vsebine na spletni podstrani 
za otroke kot lastna 
produkcija MKL 

otroci 2013 – 2016 SDU, Pionirska, OI 
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»Obiranje zlatih hrušk«: 
izdelava koncepta in izvedba 
projekta v mreži knjižnic MKL 
z organiziranim in vodenim 
programom za obiske VVZ in 
OŠ 

otroci, mladi 2013 – 2016 Pionirska 

 
Pričakovani učinki:  
Promocija knjižnic, branja, znanja in ustvarjalnosti za različne ciljne skupine prebivalstva; opozarjanje 
na pomen branja in na kulturo branja; povečan obisk knjižnic in prireditev; umeščanje knjižnice kot 
vplivne inštitucije za razvoj posameznika in družbe; prepoznavnost MKL v širšem okolju. 
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Število novih članov do 15 let (2011: 2.882) 

 Izposoja gradiva za otroke (2011: 1.615.707) 

 Obisk prireditev in izobraževanj (2011: 59.731) 

 Delež uporabnikov v prepoznavanju prireditvene dejavnosti (68,6%) 

 
CCIILLJJ  77::  TTuujjaa  ddoommaaččnnoosstt    

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Postopen razvoj knjižnične 
zbirke za določene etnične 
skupine (Hrvati, Bošnjaki, 
Srbi, Makedonci, Črnogorci in 
Albanci) 

otroci, mladi, 
odrasli 

2013 - 2016 SPOK, izbrane 
knjižnice, THL 

Oblikovanje posebnih oblik 
prireditev in izobraževanj za 
etnične skupine: pravljične 
ure za otroke, dejavnosti za 
družine in dejavnosti za 
ženske v jezikih etničnih 
skupnosti 

vsi prebivalci 2013 - 2016 SDU, Pionirska, 
izbrane knjižnice, THL 

 
Pričakovani učinki: 
Zagotavljanje dostopnosti knjižnične zbirke in knjižnične dejavnosti vsem prebivalcem; razvoj načela 
večkulturnega (so)delovanja in uveljavljanje večkulturnosti v knjižnici s spodbujanjem k aktivnemu 
branju in kulturni izmenjavi.  
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Število novih članov (2011: 10.761) 

 Izposoja gradiva (2011: 4.874.898) 

 Obisk prireditev in izobraževanj (2011: 59.731) 

 

CCIILLJJ  88::    TTrruubbaarrjjeevvaa  hhiiššaa  lliitteerraattuurree  --  rreeffeerreennččnnoo  mmeessttoo  zzaa  kknnjjiižžeevvnnoosstt,,  kknnjjiiggoo  iinn  

ddrruužžbbeennookkrriittiiččnnoo  rreefflleekkssiijjoo  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 
Vzpostavitev sodelovanja 
literarnih hiš v širši regiji 

partnerji 2013-2016 THL, SDU, SRO, 
partnerji 

Organizacija bienalnih 
posvetovanj na aktualne 
družbene teme 

zainteresirana 
javnost 

2014, 2016 THL, SDU, SRO, 
zunanji izvajalci 

Organizacija Festivala THL: 
knjiga in literatura  

vsi prebivalci 2013-2016 THL, SDU, SRO, 
zunanji izvajalci 
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Pričakovani učinki:    
Prepoznavnost THL v širšem okolju; vzpostavitev THL kot mestnega prostora knjige in 
literature; odpiranje in iskanje odgovorov na aktualna vprašanja v družbi.   
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Zadovoljstvo uporabnikov THL (anketa) 

 Število sodelujočih mednarodno prepoznavnih avtorjev 

 Število organiziranih strokovnih posvetov (2011: 3) 

 Število izvedenih okroglih miz  

 

CCIILLJJ  99::  EEmmoonnaa  22000000    

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Oblikovanje atraktivnega 
programa MKL in 
vzpostavitev sodelovanja s 
partnerji 

vsi prebivalci, 
potencialni 
partnerji 

2013 SDU, SRO, zaposleni 

Izvajanje programa za vse 
starostne skupine prebivalcev 
(Latinska paleografija, Nekoč 
Emona danes Ljubljana, 
Rimski misleci vs. današnji 
misleci, Retorika, forum, 
govorništvo, Foto natečaj – 
Emona, Literarni natečaj za 
dijake, Kamnoseške in 
kiparske delavnice, Emonski 
zaklad – spletni kviz za 
otroke in video igra, Emona v 
risbi – likovne delavnice) 

vsi prebivalci 2014 SDU, CVŽU, SRO, 
THL, SLK, Pionirska, 
OE in KK 

 
Pričakovani učinki: 
Atraktiven in prepoznaven program knjižnice, ki opozarja prebivalce in obiskovalce Ljubljane na 
obletnico mesta in na pomembno vlogo knjižnice v življenju mesta. 
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Število novih članov (2011: 10.761) 

 Obisk prireditev in izobraževanj (2011: 59.731) 

 
CCIILLJJ  1100::  RRaazzvvoojj  cceelloovviitteeggaa  ssiisstteemmaa  iizzoobbrraažžeevvaannjjaa  uuppoorraabbnniikkoovv  vv  MMKKLL  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Zagotavljanje dostopnosti 
izobraževanj za vse 
prebivalce 

 Uravnoteženje ponudbe 
v mreži knjižnic MKL 

 Priprava programov 
glede na potrebe in 
možnosti posamezne 
knjižnice  

 Sobotna izobraževanja 

 Poletna izobraževanja 

 Priprava gradiv za e-
učilnico na spletni  strani 
knjižnice (e- učna 

vsi prebivalci 2013-2016 CVŽU, OE in KK 
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gradiva, video 
predavanja) 

 Uvedba video iger kot 
podpora razvoju 
različnih veščin, zabavi 
in socializaciji 

Vsebinska nadgradnja 
izobraževanj za uporabnike: 

 Delavnice, tematski 
dnevi in razstave s 
področja naravoslovja in 
tehnike 

 Izobraževanja o zelenih 
tehnologijah, okolju, 
ekologiji, trajnostnem 
razvoju, kmetijstvu. 

 Dodatna ponudba na 
prednostnih področjih: 
zdravje, zaposlovanje, 
jeziki, prosti čas, 
informacijsko 
opismenjevanje, 
uporaba tehnične 
opreme  

 Programi (kritične) 
informacijske pismenosti 
za otroke in mladostnike 

vsi prebivalci 2013-2016 CVŽU, OE in KK 

Profiliranost ponudbe 
izobraževanj za posamezne 
ciljne skupine: 

 Izobraževalne aktivnosti, 
ki nagovarjajo moški del 
populacije 

 Izobraževalne aktivnosti 
za ženske 45+ (projekt 
Grundtvig mobilna 
partnerstva »Lady 
cafe«) 

 Izobraževalne aktivnosti 
za mladostnike 

 Izobraževalne aktivnosti 
za socialno ogrožene 

vsi prebivalci 2013-2016 CVŽU 

Širitev dejavnosti 
informacijskega servisa 
Borza dela v mreži knjižnic 
MKL 
 

mladi, odrasli, 
starejši 

2013-2016 CVŽU, OE in KK 

Oblikovanje in izdelava 
aplikacije za spremljanje 
prireditev in izobraževanj 

vsi prebivalci 2013 SDU, OI, zunanji 
izvajalec 

Razvoj in usposabljanje 
skupine zaposlenih, ki 
izvajajo izobraževanja za 
uporabnike MKL 

vsi prebivalci 2013-2016 CVŽU, SRO, 
zaposleni 

Priprava letnega kataloga 
izobraževanj v MKL za vse 
prebivalce 

vsi prebivalci 2013-2016 CVŽU, OE in KK 
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Pričakovani učinki:  
Dvig informacijske pismenosti v družbi; povečanje udeležbe v vseživljenjskem učenju; širitev izvajanja 
izobraževalnih aktivnosti v mreži knjižnic MKL; povečanje udeležbe knjižnično neaktivnih prebivalcev; 
povečanje obsega izobraževanj, ki ga izvajajo zaposleni v MKL; zmanjšanje socialne izključenosti. 
 
Kazalniki uspešnosti:  

 Število ur izobraževanj za uporabnike MKL (2011: 2.802) 

 Število udeležencev izobraževanj za uporabnike MKL (2011: 20.705) 

 Število zaposlenih, ki sodelujejo pri izobraževanju uporabnikov (2011: 53) 

 Število ur izobraževanj za uporabnike, ki so jih izvajali zaposleni v MKL (nov kazalnik) 

 Število ur izobraževanj za uporabnike, ki so jih izvajali zunanji izvajalci (nov kazalnik) 

 
CCIILLJJ  1111::  SSppoommiinn  mmeessttaa  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Uvedba storitve »Kulturna 
dediščina za družine« (KDZD) 

otroci, mladi, 
družine 

2013 - 2016 SLK, Pionirska 

Vzdrževanje in vsebinska 
nadgradnja spletne podstrani 
za domoznanstvo 

vsi prebivalci 2013 - 2016 SLK, OI 

Razvoj vmesnika za storitev 
»Digitalni spomin Ljubljane« 
(prebivalci Ljubljane sami 
prispevajo in nalagajo svoje 
fotografije – aktivna udeležba 
v okviru Knjižnice 2.0) 

vsi prebivalci 2013 - 2014 SLK, OI 

 
Pričakovani učinki:  
Večja obveščenost prebivalcev o življenju Ljubljane v preteklosti in sedanjosti in posledično večja 
uporaba domoznanskih gradiv in storitev; sledenje uporabniškim potrebam na področju spomina 
mesta in zaznavanje sprememb; širjenje vedenja o lokalni zgodovini med več različnih starostnih 
skupin prebivalcev.   
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Število udeležencev, ki vedo kaj pomeni domoznanstvo (2011: 552 od 698 vseh udeležencev v 
anketi) 

 Število izvedenih prireditev v MKL v okviru KDZD (nova storitev ) 

 Število objavljenih elementov v podatkovni zbirki »Digitalni spomin Ljubljane« (nova storitev) 

 
CCIILLJJ  1122::  RReeddnnoo  sspprreemmlljjaannjjee  uuppoorraabbnniikkoovv  kkoott  oossnnoovvaa  zzaa  uuvveeddbboo  nnoovviihh  aallii  nnaaddggrraaddnnjjoo  

žžee  oobbssttoojjeeččiihh  ssttoorriitteevv  zzaa  uuppoorraabbnniikkee  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Projekt spremljanja potreb 
uporabnikov po kulturnih 
prireditvah v MKL (anketa)  

mladi, odrasli, 
starejši 

2013 SDU, SRO 

Uvedba beleženja obiska 
čitalnic  

mladi, odrasli, 
starejši 

2013 – 2016 Vodje OE, SRO, 
zaposleni 

Uvedba beleženja 
(aplikacija) in vrednotenja 
(anketni vprašalnik) 
posredovanih informacij o 
gradivu in iz gradiva 

vsi uporabniki 2013-2016 zaposleni, SRO 

Spremljanje kazalnikov 
uspešnosti dejavnosti 

mladi, odrasli, 
starejši 

2013 – 2016  SRO, vodje OE 
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Anketa o navadah 
uporabnikov 

mladi, odrasli, 
starejši, družine 

2014 SDU, SRO, zaposleni 

»Anketke« – kratke spletne 
ankete  

mladi, odrasli, 
starejši 

2014 – 2016 SDU, SRO 

Merjenje zadovoljstva 
uporabnikov s storitvami 
MKL – primerjava z rezultati 
ankete 2011 

mladi, odrasli, 
starejši 

2015 – 2016  SDU, SRO, zaposleni 

 
Pričakovani učinki: 
Uvedba novih in nadgradnja že obstoječih storitev za uporabnike kot pravočasni odgovor na trende, ki 
jih bomo opredelili s študijami uporabnikov; sistem prikazovanja kulturnih, ekonomskih in socialnih 
vplivov, ki jih ima knjižnica na okolje; prepoznavanje potreb in pričakovanj uporabnikov, njihovih navad 
in zadovoljstva ter uvajanje novih storitev kot odgovor knjižnice; sledenje podatkom, sprotno 
prepoznavanje nevarnosti in priložnosti v krajevnih knjižnicah. 
 
Kazalnik uspešnosti:  

 Število obiskovalcev čitalnic (vzpostavitev referenčne vrednosti) 

 Število posredovanih informacij (vzpostavitev referenčne vrednosti) 

 Število krajevnih knjižnic, ki jih obišče povprečni uporabnik (2011: 1,6) 

 Število obiskov na prebivalca (2011: 4,95) 
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KNJIŽNICA NA DALJAVO: virtualna knjižnica MKL 
   
Izhodišče:  MKL že ima koncept e-storitev knjižnice, ki omogoča dostopnost določenih storitev 
knjižnice prebivalcem Ljubljane kjerkoli in kadarkoli: izbor e-gradiv, ki jih uporabljajo različne platforme 
(osebni računalniki, bralniki, mobilni telefoni), oddaljeni dostop do elektronskih baz podatkov in 
vključevanje e-ponudbe knjižnice v druge sisteme (Kamra, d'Lib). V nadaljevanju se bomo osredinili na 
digitalno knjižno dediščino, informiranje in storitve na spletni strani, e-gradiva javnih oblasti ter na 
različne e-storitve, ki bodo olajšale dostopnost knjižnic MKL. 
 
Strateške usmeritve: 

 Boljši dostop do interneta za vse prebivalce Ljubljane in okolice. 

 Uvajanje novih tehnologij za avtomatizacijo procesov ter povečanje dostopnosti virtualnih storitev 
knjižnice kadarkoli – 24/7 in kjerkoli – dostop na daljavo. 

 Oblikovanje digitalnih podatkovnih zbirk iz lastnega gradiva za promocijo lokalne zgodovine in 
virtualne  razstave.  

 Zaščita in ohranjanje knjižničnega gradiva z digitalizacijo in promocija pomembnih gradiv MKL ter 
njihova objava na d-Libu in regijskem portalu KAMRA. 

 Vzpostavitev spletne strani kot osrednje informacijske točke in učinkovitega orodja za 
komunikacijo z uporabniki: družabna omrežja, udeležba uporabnikov prek personaliziranih vsebin. 

 Oblikovanje učnih aktivnosti v e-okolju in e-podpora izvajanju izobraževalnih dejavnosti v MKL. 

 
CCIILLJJ  11::    DDiiggiittaalliizzaacciijjaa  ggrraaddiivvaa  iinn  pprriipprraavvaa  ee--vvsseebbiinn,,  ppoommeemmbbnniihh  zzaa  oohhrraannjjaannjjee  kkuullttuurrnnee  

ddeeddiiššččiinnee  iinn  ppoovveeččaannjjee  ddoossttooppaa  nnaa  ddaalljjaavvoo    

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Priprava in izvajanje 
srednjeročnega programa 
digitalizacije gradiva SLK 

vsi prebivalci 2013 - 2016 SRO, SLK 

Pregled gradiv SLK za 
digitalizacijo 

vsi prebivalci 2013-2016 SLK 

Oblikovanje tematskih 
vsebinskih sklopov za 
digitalizacijo (KAMRA): 

 Vsebinski sklopi iz 
naravne dediščine 
(ljubljansko barje) 

 Projekt prva in druga  
svetovna vojna v Ljubljani 
(collection days) 

 Sklop o znamenitih 
ljubljanskih županih 

 Priprava tematskega 
sklopa o razvoju 
Ljubljane po področjih 

 Virtualne razstave  

vsi prebivalci 2013-2016 SRO, SLK 

Sodelovanje in vzpostavitev 
partnerstev 

kulturne in druge 
ustanove 

2013 - 2016 SRO, SLK 

 
Pričakovani učinki:  
Zaščita in ohranjanje knjižničnega gradiva z digitalizacijo ter promocija pomembnih gradiv MKL (zlasti 
Slovanske knjižnice); objava vsebin, zanimivih za prebivalce Ljubljane in okolice na spletni strani MKL 
in na regijskem portalu KAMRA; dostopnost e-vsebin 24 ur na dan in vse dni v letu na spletni strani 
MKL in na regijskem portalu KAMRA; krepitev domoznanske dejavnosti v MKL in njena prepoznavnost 
med prebivalci. 
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Kazalniki uspešnosti:  

 Število objavljenih multimedijskih elementov na portalu KAMRA (2011: 207) 

 Število vpogledov v digitalne zbirke MKL objavljene na portalu KAMRA (2011: 4.079) 

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib (2011: 315) 

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na dLib (201: 5.920) 

 Število objavljenih virtualnih domoznanskih razstav na spletni strani MKL (nova storitev) 

 
CCIILLJJ  22::  SSpplleettnnaa  ssttrraann  kknnjjiižžnniiccee  kkoott  oossrreeddnnjjaa  iinnffoorrmmaacciijjsskkaa  ttooččkkaa  zzaa  ddoossttoopp  ddoo  ee--vvsseebbiinn  

 

 
Pričakovani učinki:  
Večja dostopnost e-vsebin in informacij za vse prebivalce; večja prepoznavnost in uporaba portala, 
družabnih omrežij, gradiva in storitev ter večji obisk prireditev in izobraževanj; boljša prilagojenost 
vsebin in aplikacij različnim ciljnim skupinam. 
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Število virtualnih obiskov (2011: 705.002) 

 Število sledilcev na družabnih omrežjih (2011: Facebook: 2.290, Twitter: 160) 

 Število uporabnikov mobilnih in spletnih aplikacij (nova storitev) 

 
CCIILLJJ  33  ::  IInnffoorrmmaacciijjsskkaa  ttooččkkaa  zzaa  ee--ggrraaddiivvaa  jjaavvnniihh  oobbllaassttii  
  

Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Priprava koncepta 
vzpostavitve in delovanja 
informacijske točke  in 
priprava nabora e-virov javnih 
oblasti  

vsi prebivalci 2013 SRO, CVŽU 

Vzpostavitev sodelovanja z 
javnimi institucijami s 
posameznega področja 
(pridobitev gradiva, 
kontaktnih oseb, sodelavcev 
pri izvajanju izobraževanj) 

vsi prebivalci 2013 SRO, CVŽU 

Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Razvoj novih spletnih in 
mobilnih aplikacij – 
personalizirane vsebine: 
Priporočanje gradiva  
Moja knjižna polica  
Spletne razstave 
Video igre 
Uganke za otroke 
Naročanje na obveščanje o 
prireditvah 

vsi prebivalci 2013 - 2016 SDU, SRO,OI 

Nadgraditev spletne strani na 
podlagi  analiz in identifikacija 
novih storitev glede na 
tehnološke trende in potrebe 
ciljnih skupin 

vsi prebivalci,  vsi 
zaposleni 

2013 - 2016 SDU, SRO,OI 

Multimedijski center MKL: 
avdio video vsebine na 
zahtevo (posnetki okroglih 
miz, literarnih večerov, ur 
pravljic, strokovnih predavanj, 
delavnic) 

vsi prebivalci,  vsi 
zaposleni 

2014 - 2016 SDU, SRO, OI,  
zaposleni 
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Priprava gradiva za različne 
teme: volitve, človekove 
pravice, socialna država 

vsi prebivalci 2013-2014 SRO, CVŽU 

Vzpostavitev informacijske 
točke za e-gradiva javnih 
oblasti v sklopu Centra za 
vseživljenjsko učenje 

vsi prebivalci 2014 SRO, CVŽU 

Vzpostavitev informacijske 
točke za e-gradiva javnih 
oblasti v sklopu digitalne 
knjižnice na spletni strani 
MKL 

vsi prebivalci 2014 SRO, CVŽU, OI, SDU 

Izgradnja podpornega 
programskega grafičnega 
vmesnika/aplikacije za 
enkraten dostop do zbirke 
vsebin prek spletne strani 
MKL 

vsi prebivalci 2014 SRO, CVŽU, OI, SDU 

Izobraževanje skupine 
zaposlenih za podporo 
delovanja informacijske točke 
v sklopu CVŽU 

zaposleni 2013-2016 CVŽU, SRO 

Priprava in izvedba 
informativnih izobraževanj za 
uporabnike 

vsi prebivalci 2013-2016 SRO, CVŽU 

Projekt za mlade 
(vključevanje mladih v 
lokalno okolje), ki ga izvajajo 
knjižnice osrednjeslovenske 
regije v sodelovanju z 
nevladnimi organizacijami 

mladi 2013-2016 SRO, CVŽU, SDU 

  
Pričakovani učinki: 
Zagotavljanje pomoči uporabnikom pri dostopanju in uporabi dokumentov ter baz podatkov javnih 
oblasti; podpora izvajanju e-demokracije v lokalnem okolju (zagotavljanje komunikacije državljanov z 
državnimi in lokalnimi organi  preko računalnikov MKL, pomoč pri izvajanju morebitnih e-volitev ali 
drugih oblik neposredne participacije državljanov v okviru storitev e-demokracije); sodelovanje z 
različnimi javnimi oblastmi (lokalne, regionalne, državne). 
  
Kazalniki uspešnosti: 

 Število uporabnikov informacijske točke (nova storitev) 

 Število obiskov informacijske točke v e-okolju (nova storitev) 

 Uspešno izveden sklop izobraževanj za uporabnike (nova storitev) 

 
CCIILLJJ  44::  IIzzggrraaddnnjjaa  llaassttnniihh  ppooddaattkkoovvnniihh  zzbbiirrkk      

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Digitalizacija filma in glasbe: 
poslušanje in pregledovanje  
avdio-video vsebin v knjižnici 
(izbrane vrste glasbe, 
slovenska glasba in film, 
video vsebine na VHS) 

mladi, odrasli, 
starejši 

2013 - 2016 SPOK, SRO, 
zaposleni 

 Izdelava priporočilnih 
seznamov gradiva za sklop 
Priporočamo na spletni strani 
MKL 

vsi prebivalci 2013 - 2016 SDU, SRO, zaposleni 
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Izgradnja podatkovne zbirke 
Pričevanja:  

 Ljubljančani in druga 
svetovna vojna 

 Prva svetovna vojna v 
Ljubljani 

vsi prebivalci 2014 - 2016 SRO, SLK 

Izgradnja podatkovne zbirke 
»Digitalni spomin Ljubljane« 

vsi prebivalci 2014-2016 SLK, SRO 

Izdelava in postavitev 
virtualnih razstav (spletna 
galerija) na spletno stran 
MKL 

vsi prebivalci 2013 - 2016 SDU, SRO, SLK, 
zaposleni 

 
Pričakovani učinki:  
Dostopnost e-vsebin 24 ur na dan in vse dni v letu prek oddaljenega dostopa; zaščita in ohranjanje 
avdio-video posnetkov z digitalizacijo; objava vsebin, zanimivih za prebivalce Ljubljane in okolice na 
spletni strani MKL in na regijskem portalu KAMRA.  
 
Kazalniki uspešnosti:  

 Število lastnih podatkovnih zbirk (2011: 7) 

 Število vpogledov v celotna besedila lastnih podatkovnih zbirk (2011: 43.742) 

 Število virtualnih obiskov (2011: 705.002) 

 
CCIILLJJ  55::    UUvvaajjaannjjee  nnoovviihh  tteehhnnoollooggiijj  zzaa  ppoovveeččaannjjee  ddoossttooppnnoossttii  ssttoorriitteevv  kknnjjiižžnniiccee,,  

aavvttoommaattiizzaacciijjoo  pprroocceessoovv  iinn  eennoossttaavvnnoo  kkoommuunniikkaacciijjoo      

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Vzpostavitev sistem za 
upravljanje informacijske 
varnosti (SUIV) v MKL 

zaposleni 2013 - 2014 OI, zunanji 
izvajalci 

Izboljšanje dostopa do 
interneta v OE in KK in  
uvedba brezžičnega dostopa 
do interneta v vseh OE in KK 

vsi prebivalci 2013 - 2014 OI, zunanji izvajalci 

Uvedba IP telefonije v vse 
OE in KK ter konvergenca z 
mobilnim omrežjem 

vsi zaposleni 2013 - 2014 OI, zunanji izvajalci 

Uvedba javno dostopnih 
računalnikov za prebivalce 24 
ur na dan (pred vhodom v 
knjižnico) 

vsi prebivalci 2014 OI, zunanji izvajalci 

Obveščanje prek LCD 
panelov  (LCD televizije  - 
info galerija v OE; 
vzpostavitev obvestilnih 
zaslonov na izposoji v 
povezavi z KIS 

vsi prebivalci 2013-2016 OI, SDU 

Uvedba komunikacije med 
COBISS/Blagajno in POS 
terminalom (izboljšanje 
finančnega poslovanja) 

vsi prebivalci 2013 OI, SDU, zunanji 
izvajalci 

Vzpostavitev virtualnih 
namizij na delovnih mestih 
zaposlenih (delo v oblaku) 

vsi zaposleni 2014-2016 OI, zunanji izvajalci 

Vzpostavitev nadzornih 
sistemov: 

uporabniki, vsi 
zaposleni 

2013-2016 OI, STV, CVŽU 
zunanji izvajalci 
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 Za nadzor prehodov ter 
uporabo garderobnih 
omaric za uporabnike s 
pomočjo članske 
izkaznice Urbane 

 Za videonadzor v vseh 
OE in KK 

 Za rezervacijo in nadzor 
uporabniških mest v 
čitalnicah knjižnic 

Izdelava aplikacij za podporo 
avtomatizacije procesov v 
knjižnici in storitev  za 
uporabnike 

uporabniki, vsi 
zaposleni 

2013-2016 OI, zunanji izvajalci 

Vzpostavitev digitalizacije 
vhodnih in izhodnih 
dokumentov ter digitalne 
hrambe dokumentov 

vsi zaposleni 2013-2015 OI, skupne službe, 
zunanji izvajalci 

Nadgradnja strežniškega in 
mrežnega dela 
informacijskega sistema 

uporabniki, vsi 
zaposleni 

2013-2016 OI, zunanji izvajalci 

 
Pričakovani učinki:   
Boljši dostop do interneta za vse prebivalce Ljubljane in okolice; boljša interna komunikacija med 
zaposlenimi; nove oblike komunikacije z uporabniki; poenoten sistem varovanja in nadzora v OE in 
KK. 
  
Kazalniki uspešnosti:. 

 Število knjižnic z brezžičnim dostopom do interneta (2011: 7) 

 Najmanjša hitrost dostopa do interneta (4/512) 

 Število rezervacij računalnikov (2011: 145.674) 

 Število aplikacij (2011: 5) 
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VIDNA KNJIŽNICA: sodelovanje in promocija  za aktivno udeležbo 
knjižnice v okolju 
 
Izhodišče: MKL sistematično gradi partnerstva z različnimi dejavniki v lokalnem, regionalnem, 
nacionalnem in mednarodnem okolju z namenom, da bi jo potencialni partnerji bolje prepoznavali in bi 
s svojimi storitvami postala zaželena partnerka, zlasti v projektih različnih področij izobraževanja. 
Povezani projekti bodo vodili do bolj učinkovitega izvajanja storitev sodelujočih partnerjev in 
povezovanja z uporabniki ter dodatnega pridobivanja sredstev za razvoj prek projektnih razpisov. 
 
Strateške usmeritve: 

 Vzpostavljanje različnih partnerstev ter okrepljeno sodelovanje z vsemi vrstami  knjižnic in z 
drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami pri skupnih projektih. 

 Povezovanje in sodelovanje s splošnimi knjižnicami osrednjeslovenske regije pri izvajanju nalog 
območnosti. 

 Povečevanje vključenosti MKL v utrip Ljubljane in okolice z novimi oblikami promocije z namenom 
utrjevanja ugleda in javne podobe knjižnice. 

 Izboljšanje stikov z uporabniki prek novih oblik upravljanja odnosov z uporabniki 

 
CCIILLJJ  11::  IIzzggrraaddnnjjaa  ssttrraatteešškkiihh  ppaarrttnneerrsstteevv    

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Pregled učinkovitosti 
obstoječih partnerstev in 
izbira za razvoj knjižnice 
pomembnih organizacij 

potencialni 
partnerji 

2013 SDU, SRO 

Vzpostavitev strateških 
partnerstev: 

 Raziskave 

 Storitve za vse prebivalce 

 Priprava projektov 

 Izmenjava dobre prakse 
z evropskimi splošnimi 
knjižnicami (študijski 
obiski, Grundtvig 
asistenti, NAPLE Sister 
Libraries, Leonardo 
prenos inovacij) 

 Izdelava aplikacij 

potencialni 
partnerji 

2013-2016 SDU, SRO, CVŽU, 
Pionirska, SLK, 
potencialni partnerji 

Vzpostavitev mreže 
partnerstev za izvajanje 
storitev v mreži knjižnic MKL: 

 Okrepitev sodelovanja z 
organizacijami s področja 
gospodarstva (podjetja 
kot ponudniki 
izobraževanj in kot 
organizacije, kjer so 
zaposleni strokovnjaki) 

 Aktivno sodelovanje z 
ljudskimi univerzami, 
društvi, nevladnimi 
organizacijami 

 Okrepitev vzajemnega 
sodelovanja z drugimi 
zavodi MOL (lekarne, 
zdravstveni domovi, 

potencialni 
partnerji, vsi 
zaposleni 

2013-2016 CVŽU, SDU, SRO, 
OE in KK, potencialni 
partnerji 
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kulturne organizacije) 

 Gostovanje v drugih 
organizacijah z 
izobraževalnimi 
aktivnostmi MKL  

 Priprava ponudb za 
partnerstva z drugimi 
organizacijami pri prijavi 
projektov: MKL kot 
lokacija za izvajanje 
storitev, zaposleni v MKL 
kot izvajalci storitev 

 
Pričakovani učinki: 
Vzpostavitev MKL kot verodostojnega partnerja na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in 
mednarodnem nivoju; uporaba partnerstva kot orodja pri pripravi projektov; podpora razvoju knjižnice 
prek vzpostavljenih partnerstev.  
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Število skupnih projektov s kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi ustanovami (2011: 
94) 

 Število mednarodnih projektov (3 v strateškem obdobju 2010-2012) 

 Število zaposlenih, ki sodelujejo v projektih (2011: 58) 

 
CCIILLJJ  22::  KKnnjjiižžnniiccaa  vv  mmeessttuu  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Izdelava koncepta promocije, 
ki je namenjen vsem 
prebivalcem in se odvija na 
lokacijah, kjer se različne 
skupine prebivalcev 
zadržujejo 

vsi prebivalci 2013-2016 PR, SDU, CVŽU 

Sistematično objavljanje vabil 
in poročil/reportaž v 
brezplačnih napovednikih, 
spletnih straneh in 
publikacijah za posamezne 
ciljne skupine 

vsi prebivalci 2013-2016 PR, SDU, CVŽU 

Aktivna promocija storitev, ki 
je osredotočena na promocijo 
med socialno ogroženimi 
skupinami (promocija na 
Rdečem križu, Karitasu, 
Centrih za socialno delo, prek 
verskih skupnosti , prek 
kraljev ulice, Zavoda za 
brezposelne) 
 

vsi prebivalci 2013-2016 PR , SDU 

Dogovor z MOL pri postavitvi 
usmerjevalnih tabel in 
umestitvi mreže knjižnic MKL 
na interaktivni zemljevid  

vsi prebivalci 2013-2016 SRO, direktorica, MOL 
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Pričakovani učinki: 
Večja prepoznavnost posameznih knjižnic v lokalnem okolju kot ponudnikov prireditev in izobraževanj; 
večja prepoznavnost mreže MKL; odmevni dogodki na javnih prostorih – knjižnica v mestu. 
 
Kazalniki uspešnosti:  

 Število uvedenih novih oblik promocije 

 Prepoznavnosti knjižnice v javnosti (anketa) 

 Število novih članov (2011: 10.761) 

 

CCIILLJJ  33::    UUpprraavvlljjaannjjee  ooddnnoossoovv  zz  uuppoorraabbnniikkii  MMKKLL  ((CCuussttoommeerr  RReellaattiioonnsshhiipp  MMaannaaggeemmeenntt  --  

CCRRMM))  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Izdelava koncepta CRM vsi prebivalci 2013-2016 SDU, PR 
Izdelava lastne ali nakup že 
obstoječe aplikacije  za 
upravljanje z uporabniki 

vsi prebivalci 2013-2016 OI, PR 

Priprava strategije upravljanja  
profilov na družabnih 
omrežjih (Twitter, Facebook, 
etc.) kot sredstva za 
komuniciranje z uporabniki 

vsi prebivalci 2013-2016 SDU, PR 

 
Pričakovani učinki:  
Izboljšanje stikov z našimi uporabniki in pridobivanje novih članov; redno in ciljno obveščanje vseh 
naših uporabnikov o prireditvah, novostih; večji obisk in boljše poznavanje storitev knjižnice; določitev 
ključnih ciljnih skupin za obveščanje. 
 
Kazalniki uspešnosti:  

 Število poslanih obvestil (nova storitev) 

 Obisk prireditev in izobraževanj (2011: 59.731) 

 Število sledilcev na družabnih omrežjih (2011: Facebook: 2.290, Twitter: 160) 

 



   
 

20  

 

AKTIVNA KNJIŽNICA: notranja organiziranost in kadri 
 
Izhodišče: MKL je v preteklem strateškem obdobju v procesu združevanja vzpostavila zgledno 
notranjo organiziranost. Za bolj učinkovito in kvalitetno izvajanje storitev za uporabnike bo knjižnica 
primorana še bolj poenotiti delovne procese, povečati fleksibilnost zaposlenih ter prek stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja zagotoviti visoko strokovno raven zaposlenih. 
 
Strateške usmeritve: 

 Racionalizacija delovnih procesov in vzpostavitev poslovne fleksibilnosti. 

 Razvijanje družbene odgovornosti ter okoljske ozaveščenosti in trajnostno naravnanega vedenja 
zaposlenih. 

 Nadgradnja koncepta učeče se organizacije z delovanjem Učnega centra, oblikovanjem celovitega 
sistema stalnega strokovnega izpopolnjevanja za delo v knjižnicah in spodbujanjem raziskovalne 
dejavnosti za področje splošnih knjižnic. 

 

CCIILLJJ  11::  RRaacciioonnaalliizzaacciijjaa  iinn  rreeoorrggaanniizzaacciijjaa  ddeelloovvnniihh  pprroocceessoovv    tteerr  kkvvaalliitteettnnoo  ppoosslloovvaannjjee  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Pregled in poenotenje 
delovnih procesov (glede na 
velikost knjižnice, število enot 
v mreži, število zaposlenih) 
Zbiranje in uporaba podatkov 
(statistični podatki, meritve, 
ankete) za načrtovanje 
delovnih procesov 

zaposleni v OE in 
KK 

2013-2016 Direktorica, SPZ, 
SRO, vodje OE in KK 

Uvedba storitev za 
samostojno uporabo knjižnice 
in racionalno opravljanje dela 
(RFID, samostojno 
prevzemanje rezerviranega 
gradiva)  

zaposleni v OE in 
KK 

2013-2016 SRO, OI, SDU 

Okrepitev pravne službe vsi zaposleni 2013-2016 Direktorica, SPZ 
Uporaba in nadgradnja 
registra tveganj ter načrta 
integritete 

vsi zaposleni 2013-2016 Direktorica, SPZ 

Evalvacija odnosov med 
zaposlenimi in vodji 

vsi zaposleni 2013-2016 Direktorica, SPZ 

Spremljanje kakovosti 
(ankete, spremljanje 
kazalnikov, Benchmarking) 

vsi zaposleni 2013-2016 SDU, CVŽU, 
direktorica, SPZ, SRO 

 

Pričakovani učinki:   
Dogovorjeni postopki in procesi dela; zmanjšanje ali opustitev nekaterih rutinskih del v knjižnici in bolj 
poglobljeno delo v okviru informacijskih storitev za uporabnike; načrtovanje delovnih procesov z 
uporabo podatkov (statistični podatki, meritve, ankete); vzpostavitev poslovne fleksibilnosti z 
uveljavljanjem registra tveganj in spremljanja kakovosti; hitro odzivanje na spremembe; urejeno 
notranje poslovanje in poslovanje z uporabniki; transparentnost odnosov med zaposlenimi in širšim 
vodstvenim timom; zmanjšanje stroškov dela. 
 

Kazalniki uspešnosti: 

 Povečano zadovoljstvo zaposlenih (anketa) 

 Število knjižnic z RFID (0) 

 Stroški na prebivalca (32,5€) 

 Stroški na enoto izposoje (2,2€) 

 Stroški na obisk (5,2€) 

 Stroški na aktivnega člana (127,9€) 
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CCIILLJJ  22::  IIzzggrraaddnnjjaa  nnoottrraannjjee  kkuullttuurree  eennoottnnee  MMKKLL  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Vzpostavljanje družinam 
prijazne organizacije 

vsi zaposleni 2013-2016 Direktorica, SPZ, 
vodje OE, SLK in 
strokovnih služb 

Vzpostavitev pogojev za 
fleksibilnost zaposlenih 

vsi zaposleni 2013-2016 Direktorica, SPZ, 
vodje OE, SLK in 
strokovnih služb 

Vzpostavljanje trajnostno 
naravnane organizacije  

vsi zaposleni 2013-2016 Direktorica, SPZ, 
vodje OE, SLK in 
strokovnih služb 

 
Pričakovani učinki:   
Usklajenost poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih; motiviranost in pripadnost zaposlen ih; 
stalno prehajanje zaposlenih med knjižnicami v mreži MKL; okoljska ozaveščenost in trajnostno 
naravnano vedenje zaposlenih. 
 
Kazalniki uspešnosti:  

 Zadovoljstvo zaposlenih (organizacijska klima) 

 Število ur bolniških odsotnosti (2011: 16.761) 

 

CCIILLJJ  33::    VVzzppoossttaavviitteevv  ssiisstteemmaa  ssttaallnneeggaa  ssttrrookkoovvnneeggaa  iizzppooppoollnnjjeevvaannjjaa  zzaa  ddeelloo  vv  

kknnjjiižžnniiccaahh  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Priprava modelov in 
metodologije ugotavljanja 
potreb, spremljanja in 
evalvacije izobraževanj za 
delo v knjižnici 

vsi zaposleni in 
knjižničarji 
slovenskih 
splošnih knjižnic 

2013-2014 CVŽU, SRO 

Priprava posameznih 
tematskih paketov 
izobraževanj glede na 
posamezne skupine 
zaposlenih v knjižnici in 
oblikovanje kataloga 
izobraževanj Učnega 
centra MKL 

vsi zaposleni in 
knjižničarji 
slovenskih 
splošnih knjižnic 

2013-2014 CVŽU, SRO 

Priprava minimalnih 
standardov znanj za 
posamezna delovna mesta 
v knjižnici na podlagi 
kompetenčnega modela 
MKL 

vsi zaposleni  2013-2016 SDU, SRO 

Usposabljanje zaposlenih 
MKL za pripravo in 
izvajanje izobraževanj 
(razvoj skupine 
izobraževalcev) in prijavo 
na projekte ter vzpostavitev 
sistema deljenja, širitve 
znanja med zaposlenimi v 
MKL 

vsi zaposleni 2013-2016 CVŽU, SRO 

Usposabljanje 
informatorjev za svetovanje 
uporabnikom 

informatorji 2013-2016 SRO, SDU 
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Razvoj sistema 
samostojnega učenja med 
zaposlenimi (e-gradiva za 
samostojno učenje: 
interaktivne vaje, posnetki 
predavanj) 

vsi zaposleni 2013-2016 CVŽU 

Trženje in promocija 
aktivnosti Učnega centra 
kot kompetenčnega centra 
za izobraževanje 
knjižničarjev na nacionalni 
ravni 

vsi zaposleni in 
knjižničarji 
slovenskih 
splošnih knjižnic 

2013-2016 CVŽU, SRO 

Spremljanje kakovosti 
zunanjih ponudnikov 
izobraževanj 

vsi zaposleni in 
knjižničarji 
slovenskih 
splošnih knjižnic 

2013-2016 CVŽU 

 
Pričakovani učinki:  
Uveljavitev Učnega centra MKL kot ponudnika izobraževanj za delo v splošnih knjižnicah na 
nacionalni in mednarodni ravni; vzpostavljanje pripadnosti in razvoj povezanosti med zaposlenimi prek 
organizacije internih izobraževanj; vzpostavljanje izobraževanja kot motivacijskega orodja za delo 
zaposlenih.  
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Število ur izobraževanja zaposlenih v MKL (2011: 6.050) 

 Število zaposlenih v MKL, ki so se udeležili izobraževanj (2011: 200) 

 Število izobraževanj za zaposlene v MKL v organizaciji Učnega centra (nov kazalnik) 

 Število ur izobraževanja za zaposlene, ki so jih izvedli zaposleni v MKL (nov kazalnik) 

 Število udeležencev iz drugih knjižnic in organizacij (nov kazalnik) 

 Delež celotnega proračuna knjižnice namenjenega izobraževanju zaposlenih (2011: 0,60 %) 

 
CCIILLJJ  44::  PPoovveeččaannjjee  rraazziisskkoovvaallnnee  ddeejjaavvnnoossttii  zzaappoosslleenniihh  vv  MMKKLL  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Izobraževanje zaposlenih s področja 
raziskovalne metodologije ter 
strokovnega in znanstvenega diskurza 

vsi zaposleni 2013-2016 CVŽU, SRO 

Omogočanje pogojev za pisanje 
prispevkov in objav (odsotnost z 
delovnega mesta, zagotovitev prostora 
za delo, delo na domu) 

vsi zaposleni 2013-2016 CVŽU, SRO 

Raziskovalna dejavnost zaposlenih 
MKL: 

 Spremljanje in pregled napovedanih 
konferenc in posvetov in načrtno 
pripravljanje prispevkov. 

 Načrtno in sistematično objavljanje 
v strokovni in znanstveni literaturi 
ter objave poljudnih člankov v 
slovenski periodiki 

 Priprava letnega nabora za 
raziskovanje zanimivih in uporabnih 
tem na ravni MKL 

 Udeležba na konferencah in 
izobraževanjih ter izmenjavah v 
tujini (prek programa Erazmus)  

vsi zaposleni 2013-2016 CVŽU, SRO 
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Priprava mednarodnih posvetovanj  strokovna 
knjižničarska in širša 
zainteresirana 
javnost 

2013-2016 CVŽU, SRO, SDU, 
THL, zaposleni 

 
Pričakovani učinki:  
Vzpostavitev raziskovalne dejavnosti MKL kot pomembnega vira informacij, raziskav in ugotovitev na 
področju dela v splošnih knjižnicah; povečanje raziskovalne dejavnosti zaposlenih z namenom 
uvajanja novih storitev, pridobitev podatkov prek raziskovalne dejavnosti zaposlenih, ki so relevantni 
za razvoj novih ali nadgradnjo že uveljavljenih storitev.   
 
Kazalniki uspešnosti:  

 Število objav v strokovnih in znanstvenih revijah (2011: 34) 

 Število objav informativnih besedil v slovenski periodiki (2011: 53) 

 Število nastopov/predstavitev/referatov na znanstvenih in strokovnih posvetih (2011:6) 

 Število zaposlenih, ki objavljajo v strokovnih in znanstvenih revijah (2011: 12) 
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»KNJIŽNICA PLUS«: razvoj za knjižnico prihodnosti 
 
Izhodišče: V strateškem obdobju 2013-2016 se bo predvidoma zmanjšalo oziroma se v najboljšem 
primeru ne bo povečevalo proračunsko financiranje javnega sektorja, tudi knjižnične dejavnosti. Z 
racionalizacijo poslovanja in prerazporeditvijo obstoječih resursov si bomo kot sodobna, k uporabniku 
naravnana knjižnica, kljub temu prizadevali za večjo dostopnost do storitev za vse prebivalce 
Ljubljane. 
 
Strateške usmeritve: 

 Boljša in kvalitetnejša dostopnost do storitev: prostorska prenova v območnih enotah MKL, 
pridobivanje novega in dodatnega knjižničnega prostora krajevnih knjižnic v MOL in na drugih 
območjih delovanja knjižnice ter postopna profesionalizacija petih krajevnih knjižnic. 

 Ustanovitev kompetenčnih centrov za različna področja delovanja splošnih knjižnic z namenom 
boljšega pretoka znanja. 

 Racionalizacija poslovanja splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije z vzpostavitvijo regijskega 
centra osrednjeslovenske regije za nabavo in obdelavo gradiva  in regijskega repozitorija. 

 Razvoj blagovnih znamk in založništvo za večjo prepoznavnost knjižnice v javnosti ter njihovo 
trženje za pridobivanje  dodatnih sredstev. 

 
CCIILLJJ  11::    ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  bboolljjššee  ddoossttooppnnoossttii  kknnjjiižžnniiččnniihh  ssttoorriitteevv::  pprreennoovvaa  mmrreežžee  kknnjjiižžnniicc  

MMKKLL  

  
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Raziskava zunanjega okolja 
in segmentiranje uporabnikov 
v MOL in občinah 
pogodbenih partnericah 

vsi prebivalci 2013-2016 SRO, vodje OE  

Analiza stanja knjižnične 
mreže s pomočjo GIS v MOL 
in občinah pogodbenih 
partnericah 

vsi prebivalci 2013 SRO, vodje OE  

Analiza stanja knjižnične 
mreže s pomočjo GIS v 
osrednjeslovenski regiji 

prebivalci 
osrednjeslovenske 
regije 

2013 SRO, splošne 
knjižnice 
osrednjeslovenske 
regije 

Priprava dokumenta 
Načrtovanje knjižnične mreže 
v MKL 

MOL, občine 
pogodbene 
partnerice, vsi 
zaposleni MKL 

2014-2016 SRO 

Prenova prostorov in 
vzpostavitev obstoječih 
knjižnic na novi lokaciji  

 Mreža knjižnic na 
območju Most: prenova 
Knjižnice Jožeta 
Mazovca, vzpostavitev 
Knjižnice Polje na novi 
lokaciji, nova Knjižnica 
Zalog v javno-zasebnem 
partnerstvu MOL 

 Mreža knjižnic na 
območju Šiške: novi oz. 
prenovljeni prostori 
Knjižnice Šentvid 

 Mreža knjižnic na 
območju Bežigrada: novi 

vsi prebivalci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2016 Direktorica, SRO, 
vodje OE in SLK 
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oz. prenovljeni prostori 
Knjižnice Črnuče, 
prenova in povezovanje  
prostorov Knjižnice 
Bežigrad in Slovanske 
knjižnice za povečanje 
prostora za uporabnike 

 Mreža knjižnic na 
območju Centra: 
pridobitev nadomestnega 
prostora za Knjižnico 
Poljane v prenovljenem 
kompleksu »Cukrarne«, 
in pridobitev 
nadomestnega prostora 
za Knjižnico Kolodvor v 
novem potniškem centru 
Emonika – možnost 
vzpostavitve mladinske 
knjižnice 

 Mreža knjižnic na 
območju Viča: prenova 
ali opustitev Knjižnice 
Brdo 

 
 

Mreža knjižnic na območju 
občin pogodbenih partneric:  

 Selitev Knjižnice Dobrova 
v nov poslovno trgovski 
kompleks na Dobrovi 

 Selitev Knjižnice Vodice 
v nov večnamenski 
kompleks v središču 
Vodic 

 Selitev Knjižnice Horjul v 
nov izobraževalni 
kompleks 

vsi prebivalci na 
območju občin 
Vodice,Dobrova-
Polhov Gradec in 
Horjul 

2013-2016 Direktorica, SRO, 
vodja OE KPV in  OE 
KŠ 

 
Pričakovani učinki:   
Izenačitev pogojev dostopnosti do storitev knjižnice za vse prebivalce; sistematičen in  dolgoročen 
razvoj mreže krajevnih knjižnic po posameznih območjih v Ljubljani; učinkovita in racionalna mreža 
knjižnic. 
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Število obiskovalcev MKL (2011: 1.641.966) 

 Izposoja knjižničnega gradiva (2011: 4.874.898) 

 Število novih članov (2011: 10.761) 

 Zadovoljstvo uporabnikov (anketa) 

 
CCIILLJJ  22::  PPrrooffeessiioonnaalliizzaacciijjaa  kkrraajjeevvnniihh  kknnjjiižžnniicc  vv  mmrreežžii  MMKKLL  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Raziskava zunanjega okolja 
in segmentiranje uporabnikov 
ter izdelava smernic za 
profesionalizacijo krajevnih 
knjižnic: Notranje Gorice, 

vsi prebivalci na 
območju občin 
Brezovica, 
Dobrova-Polhov 
Gradec in Velike 

2014 Direktorica, SRO, 
vodja OE KPV  
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Rakitna, Polhov Gradec, 
Šentjošt, Rob 

Lašče 

Predstavitev smernic 
občinam pogodbenim 
partnericam 

župani, občinski 
sveti občin 
Brezovica, 
Dobrova-Polhov 
Gradec in Velike 
Lašče 

2015 Direktorica, SRO, 
vodja OE KPV  

 
Pričakovani učinki:   
Izenačitev pogojev dostopnosti do knjižničnih storitev za prebivalce občin v katerih delujejo amaterske 
knjižnice; vključitev knjižnic v spletno informacijski sistem MKL; dostop do e-storitev.  
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Število članov v amaterskimi KK (2011: 641) 

 Število obiskovalcev v amaterskih KK (2011: 8.345) 

 Zadovoljstvo uporabnikov (anketa) 

 
CCIILLJJ  33::    RReeggiijjsskkii  cceenntteerr  oossrreeddnnjjeesslloovveennsskkee  rreeggiijjee  zzaa  nnaabbaavvoo  iinn  oobbddeellaavvoo  ggrraaddiivvaa  

((RRCCNNGG))    

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Raziskava dosedanjih idejnih 
načrtov OOK glede regijskih 
centrov za nabavo in 
obdelavo gradiva (RCNG) 

prebivalci 
osrednjeslovenske 
regije 

2013 SPOK, SRO 

Ugotavljanje interesa in 
soglasja glede RCNG v 
knjižnicah osrednjeslovenske 
regije 

prebivalci 
osrednjeslovenske 
regije 

2013 SPOK, SRO 
 

Izdelava elaborata o RCNG 
za knjižnice 
osrednjeslovenske regije z 
načrtom financiranja 

prebivalci 
osrednjeslovenske 
regije 

2013-2014 SPOK, SRO 
 

 
Pričakovani učinki:  
Razjasnitev pogojev o ustanovitvi RCNG; definiranje potrebnih aktivnosti in ukrepov za ustanovitev 
RCNG. 
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Stopnja soglasnosti glede ustanovitve RCNG med knjižnicami osrednjeslovenske regije in 
sklenitev dogovora o nameri 

 
CCIILLJJ  44  ::  VVzzppoossttaavviitteevv  kkoommppeetteennččnniihh  cceennttrroovv  nnaa  rreeggiioonnaallnnii  ((oossrreeddnnjjeesslloovveennsskkaa  rreeggiijjaa))  

iinn  nnaacciioonnaallnnii  rraavvnnii  

 
Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Potrditev Centra za 
mladinsko književnost in 
knjižničarstvo kot 
kompetenčnega centra na 
nacionalni ravni 

slovenske splošne 
knjižnice 

2013-2016 SDU, SRO, Pionirska 

Potrditev Borze dela kot 
kompetenčnega centra za 
brezposelne na nacionalni 
ravni 

slovenske splošne 
knjižnice 

2013-2016 SDU, SRO, CVŽU  
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Vzpostavitev kompetenčnega 
centra za izobraževanje 
knjižničarjev SK (storitve za 
ciljne skupine uporabnikov) 
na nacionalni ravni – Učni 
center MKL  

slovenske splošne 
knjižnice 

2013-2016 SDU, SRO, CVŽU  

Vzpostavitev kompetenčnega 
centra za razvoj e-poslovanja 
v splošnih knjižnicah 
osrednjeslovenske regije 

splošne knjižnice 
osrednjeslovenske 
regije 

2013-2016 SRO, OI 

 
Pričakovani učinki:   
Povečati pomen vseživljenjskega učenja in v sistem upravljanja znanja v knjižnici vključiti čim več 
zaposlenih;  organizirana oblika razvoja in pretoka znanja na posameznih strokovnih področjih; skupni 
projekti splošnih knjižnic. 
 
Kazalniki uspešnosti:  

 Število udeležencev organiziranega izobraževanja knjižničarjev iz slovenskih splošnih knjižnic 
(nova storitev) 

 Število ur organiziranega izobraževanja knjižničarjev iz slovenskih splošnih knjižnic (nova storitev) 

 Število projektov na regionalni in nacionalni ravni, ki jih koordinira MKL (2011: 5) 
 

CCIILLJJ  55::  RReeggiijjsskkii  rreeppoozziittoorriijj    
 

Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Raziskava potreb knjižnic v 
osrednjeslovenski regiji po 
vzpostavitvi regijskega 
repozitorija 

splošne knjižnice 
osrednjeslovenske 
regije, vsi 
prebivalci v regiji 

2013 - 2015 SLK, SRO, splošne 
knjižnice 
osrednjeslovenske 
regije 

Izdelava idejnega načrta na 
podlagi podatkov raziskave 

vsi prebivalci v 
regiji 

2015 - 2016 SLK 

 
Pričakovani učinki:  
Priprava pogojev za izvajanje storitve regijskega repozitorija; povečana kvaliteta knjižne zaloge 
knjižnic osrednjeslovenske regije; dodatna storitev MKL pri izvajanju nalog območnosti. 
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Število sodelujočih knjižnic osrednjeslovenske regije 

 Število enot gradiva v repozitoriju iz knjižnic osrednjeslovenske regije (nova storitev) 
 

CCIILLJJ  66::  TTrržžeennjjee  iinn  zzaalloožžnniiššttvvoo  
 

Aktivnosti Ciljna skupina Časovni okvir Nosilci 

Izdelava modela marketinga 
v MKL 

vsi zaposleni 2013 SDU, SRO, PR 

Izvedba obsežnejše 
marketinške akcije na letni 
ravni 

vsi zaposleni, vsi 
prebivalci 

2014-2016 SDU, SRO, PR 

Razvoj blagovnih znamk 
MKL: 

 Na področju prireditvene 
in izobraževalne 
dejavnosti 

 Na področju 
domoznanske dejavnosti 

 Na področju posameznih 
projektov 

vsi zaposleni 2013 -2016 SDU, CVŽU, SRO, 
SLK, PR 
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Izdaja tematskih številk 
elektronskega časopisa, ki 
pokriva delovanje splošnih 
knjižnic (dvakrat do štirikrat 
na leto) 

knjižničarji 
slovenskih 
splošnih knjižnic 

2015-2016  SRO,CVŽU, SDU,  
PR 

Izdaja priročnikov za 
promocijo branja: 

 Preoblikovanje Priročnika 
za branje kakovostnih 
mladinskih knjig v 
serijsko publikacijo  

 1001 knjiga - izbrano 
otroško in mladinsko 
leposlovje od leta 1945 
do danes 

 E-brošura in CD ob 20 
letnici Mega kviza z 
zbranimi vsemi kvizi in 
priporočilnimi seznami 

 E-publikacije 

knjižničarji 
slovenskih 
splošnih knjižnic, 
šolski knjižničarji, 
vsi prebivalci 

2013-2016 SDU, SRO, SLK, 
Pionirska,  

Posebna založniška 
dejavnost in trženje:  

 Oznake gradiva (oznake 
gradiva, oznake kvalitete) 

 Zborniki 

 Domoznanska serijska 
publikacija 

 Družabne igre 

 Video igre 

 Računalniške aplikacije 

otroci, mladi 2013-2016 SDU, SRO, OI, 
Pionirska, 

 
Pričakovani učinki:   
Lastna produkcija za ciljne skupine prebivalcev; boljša orientacija uporabnikov pri izbiri prireditev; bolj 
učinkovito oglaševanje in promocija storitev; povečan delež lastnih prihodkov knjižnice in posebnega 
sofinanciranja (projekti, sponzorstvo, donatorstvo); večja prepoznavnost knjižnice v Ljubljani in okolici. 
 
Kazalniki uspešnosti: 

 Število sponzorjev in donatorjev (nov kazalnik) 

 Število posebnih marketinških akcij (2011: 2) 
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POROČILO O IZVAJANJU STRATEŠKEGA NAČRTA  
MKL 2010-2012 

 
1. Uvod 
 
Poročilo zajema izvajanje triletne strategije Mestne knjižnice Ljubljana. Strategija, ki jo je svet 
MKL sprejel dne 22. decembra 2009, je prvi programski dokument MKL po združitvi petih 
splošnih knjižnic in ene specialne knjižnice v enovit zavod.  
Analiza izvajanja in uresničevanja SN 2010-2012 je pokazala, da je bilo zadoščeno 
razlogom, zaradi katerih je knjižnica  oblikovala strateški načrt:  
 
- pravočasno odzivanje na spremembe v okolju, 
- večja usmerjenost k uporabnikom in upoštevanje njihovih potreb, 
- pričakovana stagnacija sredstev, kar posledično prinaša oblikovanje prioritetnih in 

uresničljivih  nalog, 
- spremljanje uspešnosti delovanja in smotrnosti porabe javnih sredstev, 
- potreba po motiviranju zaposlenih in izgradnji nove organizacijske kulture. 
 

1.1 Strateške usmeritve  
 
V povzetku strateškega načrta Mestne knjižnice Ljubljana »POTI DO STORITEV 
PRIHODNOSTI« smo v zelo zgoščeni obliki izpostavili glavne strateške usmeritve MKL, ki jih 
v poročilu predstavljamo kot uvod k posameznemu strateškemu področju v poglavju 2.  

 
1.2 Strateški cilji in aktivnosti 
 
Spremljanje načrtovanih aktivnosti in uresničevanje zastavljenih ciljev smo izvajali prek letnih 
programov dela in letnih poročil.  
V SN 2010-2012 smo si zastavili 39 ciljev in 239 aktivnosti, od tega jih je bilo realizirano 185, 
kar kaže na 77,4% realiziranost. Visok % realizacije (glede na izhodiščno zlepljenost šestih 
knjižnic in različne programske usmeritve v preteklosti) kaže na uresničljivo zastavljene cilje 
in je plod prizadevanj in dela vseh: načrtovalcev in izvajalcev strateškega načrta. Pregled 
realizacije po posameznih strateških področjih z utemeljitvijo nerealiziranih aktivnosti ter 
pregled pričakovanih učinkov sta podana v poglavju 2. 
 
CILJI AKTIVNOSTI REALIZIRANO NEREALIZIRANO 

39 239 185 54 

 
Pregled realizacije po posameznih strateških področjih pokaže na relativnost uspešnosti 
realizacije, ko primerjamo  med seboj različna strateška področja in je zato pri primerjanju 
potrebna previdnost: 
- v enem strateškem področju je 5 aktivnosti, v drugem 46 aktivnosti, 
- nekatere strateške aktivnosti so bolj ali manj tradicionalne/standardne, nekatere pa zares 

pomenijo novost, tudi v širšem slovenskem prostoru.  

 
1.3 Pričakovani učinki 
 
Pregled pričakovanih učinkov pokaže, da je imelo delovanje MKL tiste učinke, kot si jih je 
knjižnica zastavila v strateškem obdobju 2010-2012. 
Izpostavljamo: 
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- Izvajanje nalog območnosti (nakup e-virov in njihov dostop na daljavo, digitalizacija 

gradiva, Moja knjižnica). 

- Ustanovitev Centra za domoznanstvo in humanistične zbirke in uspešno izvajanje 

domoznanske dejavnosti. 

- Ustanovitev CVŽU MKL za izobraževanje uporabnikov in knjižničarjev. 

- Urejen bibliografski katalog knjižničnega gradiva MKL. 

- Informacijska učinkovitost kataloga tako za uporabnike kot informatorje. 

- Aktualnost ponudbe knjižničnega gradiva. 

- Prepoznavnost zbirk med uporabniki, strokovno in drugo zainteresirano javnostjo.  

- Enotno poslovanje z uporabniki v vseh območnih enotah in krajevnih knjižnicah.  

- Preglednejše in učinkovitejše obveščanje uporabnikov.  

- Učinkovitejša in preglednejša medknjižnična izposoja gradiva. 

- Dostopnost primerljivih, kakovostnih prireditvenih vsebin v mreži ljubljanskih splošnih 

knjižnic in dvig prepoznavnosti prireditvene ponudbe. 

- Tesnejše sodelovanje s kakovostnimi zunanjimi izvajalci in različnimi kulturnimi 

ustanovami.  

- Povečanje uporabe virtualne knjižnice. 

- Izvedba projektov SPK. 

- Oblikovanje modela ključnih kompetenc. 

- Vzpostavitvi sistema notranjih aktov. 

- Izvedba anket: o zadovoljstvu uporabnikov; uporabniki - potrebe po izobraževanju; 

zaposleni – potrebe po izobraževanju; o izvajanju domoznanske dejavnosti; o poletni 

 odprtosti MKL; o uporabniških navadah (v Jaršah in Zalogu - zaradi sobotne odprtosti). 

Nekaj delno uresničenih ali neuresničenih pričakovanih učinkov: 
- Izenačitev pogojev dostopnosti in uporabe krajevnih knjižnic za prebivalce ožjih območij v 

mreži MKL.  

- Modernizacija prostora za kvalitetnejše oblikovanje zbirk in izvajanje informacijskih 

storitev, sprostitev prostora za gradivo v vseh knjižnicah za izboljšanje dostopnosti 

novega gradiva.  

- Zagotavljanje optimalne dostopnosti knjižničnega gradiva za vse uporabnike.  

- Pridobivanje novih članov.  

- Podpora procesom vseživljenjskega učenja in dvig informacijske pismenosti v družbi. 

- Premagovanje izključenosti najbolj ranljivih skupin prebivalcev: mladih, ki so opustili 

šolanje, brezposelnih, starejših, narodnostnih skupnosti.  

- Postopno usposabljanje uporabnikov za samostojno uporabo knjižnice in njenih storitev. 

- E-učenje in učenje na daljavo.  

1.4 Kazalniki uspešnosti 
 
Od vseh elementov SN 2010-2012 so bili najmanj natančno postavljeni prav kazalniki 
uspešnosti. Ker ob posameznem kazalniku nismo navedli njegove izhodiščne vrednosti, tudi 
nismo imeli realnega podatka, da je kazalnik res merljiv (podroben pregled kazalnikov 
uspešnosti je v Prilogi 1).  
Skupno smo v SN 2010-2012 postavili 62 kazalnikov uspešnosti, od tega smo jih lahko 
izmerili 36 (58%). Pri nekaterih ciljih je bilo kazalnike uspešnosti lažje postaviti: gradivo, 
prireditve, izobraževanje, interni akti, pri drugih pa smo povsem zatajili: promocija, 
sodelovanje z lokalno skupnostjo. 
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Pri tistih kazalnikih, ki smo jih uspeli izmeriti, je uspešnost (povečanje, rast, dvig) med letom 
2009 in letom 2011 precej nihala, vendar je pri večini vendarle zaznati povečanje. 
Na podlagi presoje kazalnikov uspešnosti lahko v celoti ocenimo delovanje MKL v 
strateškem obdobju 2010-2012 kot uspešno. 
V SN 2013-2016 bomo vsak kazalnik uspešnosti opremili z izhodiščno vrednostjo (podatek 
za leto 2011) in poleg splošnih kazalnikov uspešnosti (članstvo, obisk, izposoja) uporabili za 
vsak cilj največ dva kazalnika, ki bosta merljivo odražala uspešnost cilja. 
 

1.5 Nadgradnja SN 2010-2012 
 
Cilji in aktivnosti iz SN 2010-2012 so bili zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja 
trajnih pozitivnih učinkov in so temeljili na viziji MKL ''Razumeti spremembe in pripraviti poti 
do storitev prihodnosti'', ki zelo bazično opredeljuje tudi same vrednote MKL. Ta 
pripravljenost spremljati dogajanje v okolju in biti pripravljen na spremembe, se odraža tudi v 
številnih aktivnostih in projektih, ki niso zajeti v SN 2010-2012, so pa nastali kot posledica 
odziva na spremenjene potrebe: 
- Izposoja e-knjig, 
- Inovativne oblike promocije branja: (Ciciuhec, Poletavci – poletni bralci, Mesto bere), 

- Informacijsko opismenjevanje odraslih (Model 1+4), 

- Različne oblike pismenosti (zdravstvena, gibalna, finančna), 

- Model beleženja posredovanih informacij,  

- Oddelek za mladostnike, 

- Knjižnica za družine, 

- Strategija pridobivanja sponzorjev,  

- Model trženja produktov MKL (oblikovanje tržnih znamk, itd.), 

- Analiza zunanjega okolja,  

- Pridobivanje sredstev na projektih,  

- Vpeljava urbane kot nove članske izkaznice, 

- Prenova spletne strani s podstranmi za ciljne skupine, 

- Priročnik s storitvami za uporabnike s posebnimi potrebami. 

 

2 Realizacija po posameznih strateških področjih: 

Mestna knjižnica Ljubljana bo v svojem lokalnem okolju uresničevala kulturno, informacijsko, 
izobraževalno in socialno vlogo in s tem aktivno sooblikovala slovenski knjižnični sistem. 

 
SSttrraatteešškkoo  ppooddrrooččjjee  11::  RRaazzvvoojj  kknnjjiižžnniiččnnee  mmrreežžee    
V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva bo knjižnica načrtovala 
uravnoteženo mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih postajališč.  
 
CILJI AKTIVNOSTI REALIZIRANO NEREALIZIRANO 

CILJ 1: Razvoj knjižnične mreže 
MKL: prostorsko urejanje območnih 
enot MKL 

3 2 1 

CILJ 2: Razvoj knjižnične mreže 
MKL: prostorsko urejanje krajevnih 
knjižnic 

9 3 6 

CILJ 3: Vzpostavitev repozitorija 
MKL 

4 3 1 

3 16 8 8 
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Za Strateško področje (SP) 1 je dosežena 50% realizacija aktivnosti. Ker so aktivnosti znotraj 
Cilja 1 in Cilja 2 usmerjene v razširitev mreže in prenovo prostorov, je glavni pogoj za njihovo 
realizacijo stabilno financiranje s strani MOL in občin pogodbenih partneric. Do realizacije je 
prišlo le z vzpostavitvijo Knjižnice Zadvor in Bralnice v KJM. Z vzpostavitvijo repozitorija je 
MKL uvedla na nacionalnem nivoju pomembno novost pri hranjenju gradiva. 
 
Pričakovani učinki: Ker večina aktivnosti v SP 1 ni bila realizirana ali pa aktivnost še ni 
popolnoma zaživela (repozitorij, tudi niso bili doseženi pričakovani učinki: izenačitev pogojev 
dostopnosti in uporabe krajevnih knjižnic za prebivalce ožjih območij v mreži MKL; 
modernizacija prostora za kvalitetnejše oblikovanje zbirk in izvajanje informacijskih storitev; 
sprostitev prostora za gradivo v vseh knjižnicah za izboljšanje dostopnosti novega gradiva; 
znižanje stroškov prostora za hranjenje gradiva; izboljšanje kvalitete in aktualnosti celotne 
knjižnične zbirke; nadaljnja dosegljivost enega izvoda vsakega naslova za uporabnike. 
 

SSttrraatteešškkoo  ppooddrrooččjjee  22::  MMeessttnnaa  kknnjjiižžnniiccaa  LLjjuubblljjaannaa  kkoott  oossrreeddnnjjaa  oobbmmooččnnaa  kknnjjiižžnniiccaa    
Z izvajanjem nalog osrednje območne knjižnice bo spodbujala razvoj splošnih knjižnic v 
osrednjeslovenski regiji.  

 
CILJI AKTIVNOSTI REALIZIRANO NEREALIZIRANO 

CILJ 1: Aktivno delovanje na 
domoznanskem portalu KAMRA 

5 5 (2 digitalni zbirki) 

1 5 5  

 
Za SP 2 je dosežena 100% realizacija aktivnosti. Znotraj načrtovanih digitaliziranih vsebin 
nista realizirani dve zbirki: Župančičeva spominska zbirka, katere izvedba zahteva velika 
finančna sredstva in sodelovanje lastnika zbirke (Mestni muzej) in Artoteka, ker zbirka ni več 
v uporabi. 
 
Pričakovani učinki: Pričakovani učinki so uresničeni na področju: boljše letno načrtovanje 
vnosa vsebin na portal Kamra, usposobljenost vnašalcev vsebin za samostojno delo na 
portalu Kamra; krepitev domoznanske dejavnosti v Mestni knjižnici Ljubljana; povečanje 

števila partnerjev. To  izpričuje tudi Priznanje za najbolj uspešno uredniško delo na portalu 

Kamra, podeljeno na Kamrafestu, novembra 2011 v Celju. 
 

SSttrraatteešškkoo  ppooddrrooččjjee  33::  IIzzggrraaddnnjjaa  iinn  uupprraavvlljjaannjjee  kknnjjiižžnniiččnnee  zzbbiirrkkee    
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.  
 
CILJI AKTIVNOSTI REALIZIRANO NEREALIZIRANO 

CILJ 1:Zagotavljanje optimalne 
dostopnosti knjižničnega gradiva za 
uporabnike 

3 3  

CILJ 2: Ponudba ustreznih novosti 
založniške produkcije uporabnikom 
MKL 

1 1  

CILJ 3: Vzdrževanje popolne 
informacije o ponudbi knjižničnega 
gradiva za uporabnike 

1 1  

CILJ 4: Vzdrževanje vsebinske 
aktualnosti in učinkovitosti izrabe 
knjižničnega gradiva 

2 2  

CILJ 5:Oblikovanje zbirke OOK in 
pridobivanje obveznega izvoda 

3 2 1 



   
 

5 

 

CILJ 6: Izboljšanje kakovosti 
ponudbe knjižničnega gradiva za 
posebne potrebe uporabnikov 

10 9 1 

6 20 18 2 

 
Za SP 3 je dosežena 90% realizacija aktivnosti. Ker gre za SP z utečeno knjižnično 
dejavnostjo, so bile tudi aktivnosti oblikovane na podlagi dobre prakse v knjižnicah MKL. 
Zaradi podvajanja s služno NUK je bilo iz povsem racionalnih razlogov opuščeno obveščanje 
zavezancev  za obvezni izvod. Pomemben rezultat strateškega obdobja je polno delovanje 
SPOK, glavni produkt strateškega obdobja je dokument o upravljanju s knjižnično zbirko 
MKL. 
 
Pričakovani učinki: Pričakovani učinki so uresničeni na področju: poenostavljeno poslovanje, 
dostopnost relevantne založniške produkcije, urejen bibliografski katalog knjižničnega 
gradiva MKL; informacijska učinkovitost kataloga tako za uporabnike kot informatorje; 
aktualnost ponudbe knjižničnega gradiva; obsežnejša in relevantnejša zbirka referenčnega in 
strokovnega gradiva iz sredstev OOK; povečan obseg zbirk; primerna ponudba različnih vrst 
gradiva; prepoznavnost zbirk med uporabniki, strokovno in drugo zainteresirano javnostjo. 
Pričakovani učinki so neuresničeni pri: zagotavljanje optimalne dostopnosti knjižničnega 
gradiva za vse uporabnike; učinkovita razporeditev knjižničnega gradiva; enakomerna 
obremenitev knjižnične infrastrukture. 
 

SSttrraatteešškkoo  ppooddrrooččjjee  44::  DDeelloo  zz  uuppoorraabbnniikkii  iinn  ddoossttooppnnoosstt  kknnjjiižžnniiččnniihh  ssttoorriitteevv    
Še posebej bo oblikovala zbirko gradiva in informacij ter razvijala storitve za ranljive skupine 
prebivalstva (starejši, etnične manjšine, brezposelni, uporabniki s posebnimi potrebami). 
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. 
Z  novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mladino bo spodbujala 
bralno kulturo. S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi za promocijo ustvarjalcev na 
nivoju mesta in države bo eden od aktivnih nosilcev kulturnega življenja v mestu. Ob podpori 
napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije bo razvijala različne oblike informacijske 
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. 
 

CILJI AKTIVNOSTI REALIZIRANO NEREALIZIRANO 

CILJ 1: Poenotenje poslovanja z 
uporabniki 

4 4  

CILJ 2: Razvijanje prepoznavnega 
kulturnega programa  

3 3 (1 dejavnost THL) 

CILJ 3: Sodelovanje v programu 
Svetovne prestolnice knjige 

9 8 1 

CILJ 4: Oblikovanje novih storitev za 
uporabnike 

7 5 2 

CILJ 5: Oblikovanje, organizacija in 
izvajanje učnih aktivnosti za 
uporabnike knjižnice 

11 9 2 

CILJ 6: Vzpostavljanje uporabnikom 
prijazne knjižnice 

8 6 2 

CILJ 7: Promocija knjižnice in njenih 
storitev  

4 4  

7 46 39 7 
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Za SP 4 je dosežena 84,7 % realizacija aktivnosti. Gre za SP, ki je prineslo z ustanovitvijo 
Službe za delo z uporabniki in posebne zbirke (SDU) največjo novost v delovanje knjižnice, 
tako z organizacijskega kot vsebinskega gledišča. Celotno SP je zaznamovala udeležba 
MKL v SPK (koordinacija KZV na nacionalnem nivoju), ustanovitev THL in CVŽU MKL za 
izobraževanje uporabnikov in knjižničarjev. Večina aktivnosti je novost na področju dela z 
uporabniki in so usmerjene k uporabnikom prijazni in dostopni knjižnici in so imele vpliv na 
vse knjižnice v mreži MKL. Glavni vzrok za opustitev nekaterih aktivnosti je pomanjkanje 
sredstev in premik prioritet zaradi novih aktivnosti, ki niso bile zajete v SN 2010-2012. 
 
Pričakovani učinki: Pričakovani učinki so uresničeni na področju: enotno poslovanje z 
uporabniki v vseh območnih enotah in krajevnih knjižnicah; preglednejše in učinkovitejše 
obveščanje uporabnikov; enotna celostna podoba prireditvenih gradiv; učinkovitejša in 
preglednejša medknjižnična izposoja gradiva; dostopnost primerljivih, kakovostnih 
prireditvenih vsebin v mreži ljubljanskih splošnih knjižnic in dvig prepoznavnosti prireditvene 
ponudbe; boljša izraba knjižničnih prostorov, namenjenih prireditvam; tesnejše sodelovanje s 
kakovostnimi zunanjimi izvajalci in različnimi kulturnimi ustanovami; izvedba projektov SPK. 
Pričakovani učinki so le deloma uresničeni pri: povečana prepoznavnost pri ustanoviteljih in 
drugih organizacijah; vzpostavitev poglobljenih vezi z lokalnim prebivalstvom; pridobivanje 
novih članov; podpora procesom vseživljenjskega učenja in dvig informacijske pismenosti v 
družbi; premagovanje izključenosti najbolj ranljivih skupin prebivalcev: mladih, ki so opustili 
šolanje, brezposelnih, starejših, narodnostnih skupnosti; nove metode izobraževanja: širitev 
izvajanja učnih aktivnosti po celi mreži MKL; postopno usposabljanje uporabnikov za 
samostojno uporabo knjižnice in njenih storitev; e-učenje in učenje na daljavo bodo 
omogočile mentorjem in udeležencem v izobraževanju aktivno sodelovanje ter hiter dostop in 
izmenjavo učnih vsebin; povečanje števila uporabnikov; večja uporaba knjižničnih servisov. 
 

SSttrraatteešškkoo  ppooddrrooččjjee  55::  IIzzvvaajjaannjjee  ddoommoozznnaannsskkee  ddeejjaavvnnoossttii    
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. 
 
CILJI AKTIVNOSTI REALIZIRANO NEREALIZIRANO 

CILJ 1: Ustanovitev Centra za 
domoznanstvo in specialne 
humanistične zbirke  

4 3 1 

CILJ 2: Združevanje obstoječih 
domoznanskih zbirk OE in 
organiziranje novih zbirk 

4 4 (2 zbirki) 

CILJ 3: Strategija pridobivanja 
domoznanskega gradiva 
 

4 4 (1 oblika 
neformalnega 
zbiranja gradiva) 

CILJ 4: Obdelava različnih vrst 
gradiva 

3 2 1 

CILJ 5: Izbor in digitalizacija 
gradiva  

5 5  

CILJ 6: Definiranje ciljnih skupin 
uporabnikov 

3 1 2 

6 23 19 4 

 
Za SP 5 je dosežena 82,6  % realizacija aktivnosti. Znotraj SDU je bil ustanovljen Center za 
domoznanstvo in specialne humanistične zbirke, ki deluje v Slovanski knjižnici. Zaradi 
zgodovine domoznanske nedejavnosti v Ljubljani, je realizacija aktivnosti v tako visokem 
odstotku še posebej vidna. Postavljeni so koncept izvajanja domoznanske dejavnosti v 



   
 

7 

 

Ljubljani, izhodišča za pridobivanje, obdelavo, hranjenje in posredovanje domoznanskega 
gradiva in informacij, oblikovanje posebnih zbirk, nadaljevanje izgradnje specialne 
humanistične zbirke. Racionalna je opustitev zbiranja in obdelave sive literature. Izpostaviti 
velja prispevek digitaliziranih vsebin za portal KAMRA. 
 
Pričakovani učinki: Pričakovani učinki so uresničeni na področju: Slovanska kot center za 
domoznansko dejavnost in specialne humanistične študije  bo ohranjala kontinuiteto in 
dragoceno tradicijo Slovanske knjižnice kot specialne knjižnice, hkrati bo priskrbela možnosti 
za razvoj do sedaj podhranjenega domoznanstva ljubljanskih splošnih knjižnic; poenotene 
kvalitetne domoznanske zbirke na voljo vsem uporabnikom MKL na enem mestu; smotrna in 
racionalna nabava in pridobivanje domoznanskih in humanističnih gradiv, vzpostavljeno 
sodelovanje z Oddelkom za pridobivanje knjižničnega gradiva; vzpostavitev komunikacijskih 
poti s knjižničarji krajevnih knjižnic, ki imajo neposreden stik s širšim domoznanskim okoljem; 
digitalizacija domoznanskih zbirk; z digitalizacijo se bo povečala dostopnost gradiva, 
približevanje potrebam uporabnikov, odpiranje domoznanske knjižnice navzven in povečanje 
dostopnosti zbirk (anketni vprašalnik). 
 

SSttrraatteešškkoo  ppooddrrooččjjee  66::  IIzzggrraaddnnjjaa  ddiiggiittaallnnee  kknnjjiižžnniiccee  
Z uveljavljanjem koncepta hibridne knjižnice, torej fizične in virtualne hkrati, bo zagotovila 24-
urni oddaljeni dostop do raznovrstnega gradiva in informacij. 
S poenotenjem informacijskega sistema, z združitvijo baz gradiva in članov, bo poenostavila 
postopke tako za uporabnike kot za zaposlene.  
 
CILJI AKTIVNOSTI REALIZIRANO NEREALIZIRANO 

CILJ 1: Razvoj  informacijskega 
sistema in e-poslovanja 

16 14 2 

CILJ 2: Gradnja, vzdrževanje in 
uporaba spletne stani knjižnice 
www.mklj.si 

15 7 8 

CILJ 3: Razvoj in implementacija 
novih spletnih storitev e-knjižnice 
za uporabnike 

11 5 6 

CILJ 4: Dostop do tujih in izgradnja 
lastnih podatkovnih zbirk 

6 5 1 
(3 lastne zbirke) 

4 48 31 17 

 
Za SP 6 je dosežena 64,5  % realizacija aktivnosti. Aktivnosti so povezane z implementacijo 
novosti, ki jih vsaj v takšnem obsegu samostojne knjižnice prej niso izvajale, so pa za njihovo 
realizacijo potrebna precej velika sredstva. Nosilka SP je Služba za razvoj in območnost, 
aktivnosti tega SP pa so najbolj podvržene spremembam in razvoju tehnologije in s tem 
razmeram na trgu, zato so se znotraj strateškega obdobja v SP 6 najbolj spreminjale 
prioritete in koncepti in s tem tudi aktivnosti. 14 nerealiziranih aktivnosti je povezanih z novim 
konceptom spletne strani MKL, ki v ospredje postavlja vsebine za ciljne skupine uporabnikov, 
ki pa so dosegljive iz enega naslova in ne prek različnih podstrani, kot je bilo sprva 
načrtovano. Pomembni nerealizirani aktivnosti sta enotna telefonija (pobuda MOL po 
skupnem reševanju) ter nakup in integracija sistemov za samostojno tiskanje in fotokopiranje 
(pomanjkanje sredstev).  Za aktivnosti v SP so bila v veliki meri pridobljena sredstva prek 
razpisov.  Prek aktivnosti poenotenja IS MKL so se v veliki meri  zmanjšali stroški zunanje 
podpore. Močno se je povečala uporaba virtualne knjižnice (od 412.066 obiskov v letu 2009 
do 705.002 obiskov v letu 2011). 
 
Pričakovani učinki: Pričakovani učinki so uresničeni na področju: 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 
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izkušnjo; z izgradnjo celovitega informacijskega sistema bo delo Oddelka za informatiko bolj 
učinkovito, znižali se bodo stroški za vzdrževanje prek zunanjih vzdrževalcev; spletna stran 
kot virtualna knjižnica MKL; knjižnica kot tretji življenjski prostor;promocija dejavnosti 
knjižnice prek spleta (Facebook in Twitter profila MKL). Pričakovani učinki so delno 
uresničeni na področju: dostopnost knjižničnih informacijskih virov 24 ur na dan in vse dni v 
letu; povečana uporaba elektronskih virov, do katerih dostopajo uporabniki prek spletne 
strani MKL; vključevanje uporabnikov v oblikovanje posebnih spletnih strani (za mlade in 
otroke); udeležba uporabnikov na spletni strani MKL; delovanje spletne strani v skladu s 
smernicami spleta 2.0; razvoj digitalne knjižnice MKL«. 
 

SSttrraatteešškkoo  ppooddrrooččjjee  77::  PPoovveezzoovvaannjjee  zz  ookkoolljjeemm  iinn  pprroommoocciijjaa  kknnjjiižžnniiccee  
Knjižnica si bo prizadevala  z načrtno promocijo in stalnim obveščanjem na spletni strani in v 
medijih  približati  svoje storitve najširšemu krogu prebivalcev. 
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. 
 

CILJI AKTIVNOSTI REALIZIRANO NEREALIZIRANO 
CILJ 1: Sodelovanje z ustanoviteljem 
MOL in občinami pogodbenimi 
partnericami 

5 2 3 

CILJ 2: Sodelovanje s partnerji na 
področju promocije branja  

5 1 4 

CILJ 3: Sodelovanje s slov. in tujimi 
knjižnicami in … 

11 9 2 

CILJ 4: Povečevanje obsega 
sodelovanja v domačih in tujih projektih 

3 3  

CILJ 5: Povečanje ugleda in javne 
podobe knjižnice 

8 8  

CILJ 6: Prepoznavnost knjižnice 5 5  
CILJ 7: Razvoj in uporaba orodij 
komuniciranja z zaposlenimi 

7 6 1 

CILJ 8: Organizirano obveščanje 
množičnih medijev 

3 3  

8 47 37 10 

 
Za SP 7 je dosežena 78,7  % realizacija aktivnosti. Bolj smo bili uspešni pri promociji 
knjižnice in povečanju njene prepoznavnosti v javnosti (naraščajoče število objav), manj pa 
smo bili uspešni pri navezovanju stikov, še posebej z občinami pogodbenimi partnericami pri 
izvajanju domoznanske dejavnosti in skupnih prireditev. Opustili smo nekaj aktivnosti na 
področju promocije branja, ker so podobne potekale v okviru KZV. Pomembna je uvedba 
intraneta kot orodja za komunikacijo z in med zaposlenimi. 
 
Pričakovani učinki: Pričakovani učinki so uresničeni na področju: povečana prepoznavnost 
knjižnic pri ustanoviteljih in financerjih;  vzpostavitev MKL kot verodostojnega partnerja na 
lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju; povečana kakovost obstoječih 
in razvoj novih storitev za uporabnike; večje zadovoljstvo uporabnikov (anketni vprašalnik);  
vzpostavljena nova partnerstva;  povečanje kakovosti dela zaposlenih in vzpostavitev 
skupinskega dela; zaposlenim predstavlja delo v projektnih skupinah dodatno motivacijo, 
prek dela v projektnih skupinah se zaposleni dodatno neformalno izobražujejo; pri 
ocenjevanju redne delovne uspešnosti in nagrajevanju zaposlenih se dodatno upošteva 
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uspešna izpeljava projekta; s sodelovanjem v projektih se nadgrajuje obstoječe in razvija 
nove storitve za uporabnike; boljši odnosi med zaposlenimi in uporabniki; večja medijska 
odzivnost in prepoznavnost v slovenskem prostoru; razvoj blagovne znamke MKL; 
uveljavitev sodobne, kakovostne in prepoznavne celostne grafične podobe, ki podpira 
različne vidike moderne, dinamične in globalno orientirane osrednje območne knjižnice 
osrednjeslovenske regije; večja prepoznavnost knjižnice med uporabniki in v širši javnosti; 
večja informiranost zaposlenih; občutek večje pripadnosti združeni knjižnici; promocija 
knjižnične dejavnosti; redno in sistematično sodelovanje z mediji; poglobljeno sodelovanje 
med službami znotraj MKL. Pričakovani učinki niso uresničeni na področju: vzpostavitev 
zavedanja o koristi, ki jo delovanje knjižnice prinaša okolju; več finančnih sredstev za 
delovanje knjižnic; ugodnejše razmerje nakup/izposoja lažjega leposlovja; s skupnim 
nastopom knjižnic, založnikov in knjigotržcev bomo dosegli večjo učinkovitost pri promociji 
branja; višja stopnja zadovoljstva zaposlenih (anketa).  
 

SSttrraatteešškkoo  ppooddrrooččjjee  88::  KKnnjjiižžnniiccaa  kkoott  uuččeeččaa  ssee  uussttaannoovvaa  iinn  nnoovvaa  nnoottrraannjjaa  oorrggaanniizziirraannoosstt  

kknnjjiižžnniiccee  
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. 

 
CILJI AKTIVNOSTI REALIZIRANO NEREALIZIRANO 

CILJ 1: Oblikovanje ključnih 
kompetenc 

5 5  

CILJ 2: Uvedba modela SSI za 
zaposlene v knjižnici 

13 11 2 

CILJ 3: Vzpostavitev celotnega 
sistema notranjih aktov za podporo 
poslovanju  

12 10 2 

CILJ 4: Zaposlovanje in kadrovanje  4 2 2 
4 34 28 6 

 
Za SP 8 je dosežena 82,3 % realizacija aktivnosti. Zaradi združitve in potrebe po poenotenju 
na vseh področjih delovanja, je bilo nujno sprejeti vrsto pravilnikov: sprejetih je bilo 10 od 11 
pravilnikov, ki so bili načrtovani za to strateško obdobje, 1 pravilnik ni potreben. V okviru 
CVŽU MKL je bil ustanovljen Učni center za izobraževanje zaposlenih MKL in slovenskih 
knjižničarjev. 
S kompetenčnim modelom smo prek ključnih kompetenc določili temelje za dosego odličnosti 
s katero knjižnica sporoča javnosti, da je ena od vodilnih ustanov v Ljubljani, izdelali smo 
Model stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, zamujamo pa pri izpeljavi rednih 
letnih razgovorov ter izdelavi individualnih učnih načrtov in kariernih načrtov. 
 
Pričakovani učinki: Pričakovani učinki so doseženi na področju: oblikovanje modela ključnih 
kompetenc; vzpostavitev učnega centra za izobraževanje knjižničarjev; uresničevanje 
modela stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih; pridobitev znanja na področjih, ki 
so se v analizi pokazala kot najbolj podhranjena (anketni vprašalnik); doseganje ciljev 
knjižnice skozi skupinsko (timsko) delo; urejeno notranje poslovanje knjižnice in poslovanje z 
uporabniki; dogovorjeni postopki in procesi dela; zmanjševanje tveganj; stopnja 
usposobljenosti zaposlenih pri izvajanju postopkov notranjega poslovanja, zlasti med 
sedežem knjižnice, službami in enotami, med posameznimi enotami in med zaposlenimi; 
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stopnja urejenosti notranjih kontrol poslovanja; uspešnost poslovanja z uporabniki 
(opazovanje, ankete); število zaposlenih bo zagotavljalo delovanje knjižnice pod optimalnimi 
pogoji. Pričakovani učinki niso uresničeni na področju: izvajanje Pravilnika o prostovoljnem 
delu in usposabljanju na delovnem mestu bo povečalo vključevanje prostovoljcev v knjižnico 
(opuščeno zaradi nove zakonodaje); s projekcijo potrebnih delovnih mest bomo pridobili 
najboljše kadre na trgu; uvedba novih metod izobraževanja: e-učenje in učenje na daljavo 
kot stroškovno in časovno bolj učinkovitih oblik izobraževanja; uveljavitev mentorstva in 
coachinga pri usposabljanju na delovnem mestu; ustvarjeni bodo pogoji za zaposlovanje 
najboljšega kadra na trgu; prek letnih razgovorov in z izdelavo kariernih načrtov bomo 
identificirali ključne kadre v knjižnici; predvidljivo poslovno okolje knjižnice. 

 
3 Zaključek 

Spremljanje načrtovanih aktivnosti in uresničevanja zastavljenih ciljev je sestavni del 
strategije, cilje in aktivnosti smo redno preverjali v letnih poročilih MKL. V primerih, kjer je 
prišlo do odstopanja od načrtovanih aktivnosti ali pa so bile te opuščene, smo v poročilu 
navedli razloge za spremembe (Priloga 1). Pri pripravi Strateškega načrta 2013 ─ 2016 je 
potrebno razmisliti o večji vsebinski prepletenosti in  vključenosti različnih knjižničnih 
dejavnosti in storitev v posamezna strateška področja in s tem o zmanjšanju števila ciljev in 
aktivnosti. 
 
Izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe znatno prispeva h kakovosti življenja v 
Ljubljani,  še posebej opazen je bil delež MKL v strateškem obdobju 2010-2012 pri 
zagotavljanju kulturnih dobrin in vseživljenjskega izobraževanja za najširši krog uporabnikov.  
Glede na analizo SN 2010 ─ 2012, spremembe v zunanjem in notranjem okolju knjižnice ter 
nove koncepte splošnih knjižnic bomo v SN 2013 ─ 2016 še posebej izpostavili: 
 
Uporabniki 
- Prebivalcem vseh starostnih skupin ob podpori naprednih tehnologij omogočiti dostop do 

raznovrstnih storitev knjižnice kadarkoli in kjerkoli. 
- Poudarjena vloga knjižnice, ki svetuje, usmerja, izobražuje, podpira in promovira.  
Gradivo 
- Povečan dostop do digitaliziranih vsebin (e-knjige, dokumenti s področja domoznanstva). 
- Vsebinsko profiliranje knjižnične mreže. 
- Sistematična uveljavitev evalvacije knjižnične zbirke ((ne)uporaba gradiv, promocija 

gradiv…). 
Zaposleni  in organiziranost knjižnice 
- Združevanje delovnih postopkov in bolj učinkovita organizacija dela. 
- Uvajanje nekaterih storitev za knjižnice regije (obdelava in nabava gradiva, repozitorij, 

informacijski sistem). 
- Izvajanje programa stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih. 
- Sodelovanje in timsko delo kot orodje za pripravo in izvajanje projektov. 
Tehnologije 
- Uvajanje servisov za samostojno uporabo knjižnice (RFID). 
- Uvajanje brezžičnega dostopa do spleta v mrežo knjižnic MKL in postopno zmanjševanje 

stacionarnih računalnikov za uporabnike. 
- Dostopnost storitev prek mobilnih platform. 

- Izdelava spletnih aplikacij, ki bodo knjižnici omogočale enostavno komunikacijo z 
uporabniki, personalizirano uporabo knjižničnih e-storitev za uporabnike ter učinkovito in 
hitrejše zbiranje podatkov in informacij in njihovo izmenjavo med zaposlenimi. 
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PREGLED KAZALNIKOV USPEŠNOSTI 
 

Kazalnik uspešnosti 2009 2010 2011 

Obisk 1.558.633 1.607.225 1.641.966 
Izposoja 4.889.162 4.716.966 4.874.898 
Članstvo 87.444 83.877 84.247 
Novi člani 15.559 11.013 10.761 
Obisk prireditev 62.046  144.917 (druga 

metodologija) 
59.731 

Uporaba knjižnice na daljavo 412.066 (število 
obiskov) 

672.464 (število 
obiskov) 

705.002 (število 
obiskov) 

Izposoja aktualnega gradiva 
(starost gradiva do 5 let brez 
tekočega leta) 

2.502.701 2.421.273 2.421.273 

Izposoja gradiva zadnjega 
aktualnega (ne tekočega) leta 

814.022 676.543 723.591 

Uporaba gradiva iz repozitorija v 
mreži MKL 
(Repozitorij deluje od poletja 2010)  

_ 0 8  

Uporaba gradiva iz repozitorija 
izven mreže MKL (po pošti) 

_ 0 0 

Število vsebin, ki jih na portal 
prispeva MKL 

3 5 6 

Povečan obseg obiskov in uporabe 
pripravljenih vsebin 

4.850 11.011 18.367 

Število partnerjev, ki sodelujejo pri 
pripravi vsebin in ki vsebine tudi 
prispevajo 

0 3 4 

Obseg uporabe posebnih zbirk; 
Število izposojenega gradiva iz 
posebnih knjižničnih zbirk 

25.046 23.706 25.594 

 Medknjižnična izposoja 1.313 1.838 1.888 
Število kupljenih naslovov gradiva 
za otroke in odrasle glede na 
založniško produkcijo 

Mladina Odrasli Mladina Odrasli Mladina Odrasli 
21% 
2.105 

79% 
8.146 

23% 
2.058 

77% 
6.826 

27% 
2.538 

73% 
6.756 

Število naslovov relevantnega 
gradiva v prostem pristopu 

Podatka doslej nismo ugotavljali, postopek za to ni izdelan 

Povečana izposoja gradiva, 
kupljenega iz sredstev OOK  

Vsako leto manj relevanten kazalnik, podatek se ne ugotavlja. 

Večji in raznovrstnejši fond 
ljubljanike in domoznanskega 
gradiva iz osrednjeslovenske regije 
v Centru za domoznansko 
dejavnost in specialne 
humanistične zbirke 

Pozitivni trendi, vendar trenutno ni merljivo. 
V 2012 bomo to lahko ovrednotili, ker smo uvedli označevalce 

Število izposojenega avdio in video 
gradiva  

950.262 830.567 795.999 

Število dejavnosti, povezanih z 
neknjižnim gradivom 

Nedefiniran kazalnik, posledično brez podatka. 

Število objav v medijih in odzivov v 
strokovni javnosti 

131 233 219 

Število kulturnih in izobraževalnih 
dogodkov v času SPK 2010 – 2011  

0 33 10 

Število prodanih knjig v SPK 0 20.635 
(23.4.2010 – 
23.4.2011) 

6.047 
(1.1.2011 – 
30.11.2011) 

Število novih storitev za ciljne 
skupine uporabnikov 

2 6 4 
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Indeks zadovoljstva uporabnikov 
(anketa) 

NI IZVEDENO   

Število uporabnikov vključenih v 
izobraževanje  

16.497 18.836 20.705 

Število izvedenih ur izobraževanja 
za uporabnike 

2.107 2.006 2.802 

Indeks zadovoljstva uporabnikov 
(izobraževanje) 

Nimamo indeksa – imamo samo podatke iz nekaterih 
vprašalnikov, ki jih delijo na posameznih izobraževanjih 
(računalniško, TVŽU tečaji, BD delavnice ipd.). Menim, da 
tudi v prihodnje ni smiselno razvijat nekega enotnega 
indeksa) 

Število zaposlenih, ki sodelujejo pri 
izobraževanju uporabnikov 

Nismo vodili 
statistike (2009) 

Nismo vodili 
statistike (2010) 

Ta podatek bo v 
prihodnje vključen 
tudi v novo 
aplikacijo, tako da 
ga bomo 
spremljali tudi v 
prihodnjem 
strateškem 
obdobju. Poleg 
njega po tudi 
podatek v 
kolikšnem obsegu 
ur so 
izobraževanje 
izvajali naši 
zaposleni in v 
kolikšnem obsegu 
ur zunanji 
izvajalci. 

Izmerjen vpliv in učinek, ki ga ima 
izobraževanje uporabnikov za 
posameznika in lokalno skupnost 

Prekompleksen kazalnik, da bi ga bilo racionalno merit oz. 
vzpostavljat metodologijo za pridobivanje teh podatkov. 

Število izvedenih nalog in projektov, 
ki se navezujejo na domoznansko 
dejavnost 

4 12 10 

Število uporabnikov zbirk OPUŠČENO   
Obisk zaradi uporabe 
domoznanskih zbirk 

OPUŠČENO   

Uporaba in izposoja 
domoznanskega gradiva 

V 2012 bomo to lahko ovrednotili, ker smo uvedli 
označevalce. 

Število digitaliziranih vsebin ( Ni 
reprezentativen podatek za 
uspešnost MKL, ker je število 
digitaliziranih vsebin odvisno od 
pridobljenih sredstev. Prav tako ni 
definirano ali gre za število 
skenogramov, strani ali 
dokumentov ter ali vzamemo v 
poštev samo vsebine, objavljene na 
dLibu ali vse, kar smo digitalizirali) 

87.875 
(dokumentov) 

56 (dokumentov) 385 (dokumentov) 

Letni prirast domoznanskega 
gradiva  

V 2012 bomo to lahko ovrednotili, ker smo uvedli 
označevalce. 

Pretek časa od izdaje do 
dostopnosti uporabnikom (zlasti pri 
formalnem pridobivanju) 

OPUŠČENO   

Število povratnih informacij iz 
krajevnih knjižnic 

5 8 8 
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Število obdelanih člankov V 2012 bomo to lahko ovrednotili, ker smo uvedli 
označevalce. 

Število obdelane sive literature OPUŠČENO   
Število izvedenih projektov 
digitalizacije ( Število izvedenih 
projektov digitalizacije nam ne pove 
dovolj, saj ne razkrije obsega 
posameznega projekta) 

1 1 2 

Zmanjšanje stroškov za zunanje 
vzdrževanje 
 

47.400 eur 47.400 eur 40.550 eur 

Količina nabavljene IKT opreme 
(izraženo v eur) 

160.000 eur 93.000 eur 110.000 eur 

Dejansko število uporabnikov 
spletne strani

1
  

141.886 304.653 352.499 

Število klikov na spletni strani
2
 1.091.053 1.662.605 1.773.998 

Uporaba orodij spleta druge 
generacije 

Kazalnika ni moč meriti, saj je preveč spremenljivk  - različno 
število orodji, način vrednotenja uporabe (število objav na 
Facebooku, tvitov, videov na Youtubu, odgovorov 
uporabnikov, število naročnikov na tvite/prijateljev FB/ogledov 
videov,… ) – ki ob postavljanju kazalnikov niso bili natančneje 
definirani. 

Uporaba podatkovnih zbirk  3.012 13.947 15.097 
Število podatkovnih zbirk, 
dostopnih uporabnikom MKL 

8 10 10 

Višina dodeljenih finančnih sredstev 
(iz lokalne skupnosti)  

461.284 eur 494.201 eur 546.964 eur 

Število realiziranih skupnih 
projektov (lokalna skupnost) 

NE ZBIRAMO    

Število realiziranih gostovanj 
(izmenjav) kulturnih prireditev, 
razstav (lokalna skupnost) 

NE ZBIRAMO   

Število prodanih knjig / slikanic OPUŠČENO   
Število v knjigarnah unovčenih 
bonov iz knjižnice 

OPUŠČENO   

Število skupnih projektov s 
kulturnimi, vzgojnoizobraževalnimi 
in socialnimi ustanovami 

50 74 94 

Število organiziranih strokovnih 
posvetov 

3 2 1 

Število projektov 35 35 45 
Število povabil za sodelovanje v 
projektih 

3 0 4 

Število zaposlenih, ki sodelujejo v 
projektih (samo na projektih, ki so 
bili prijavljeni na razpise) 

64 50 53 

                                                      
1
  

Kazalnik uspešnosti 2009 2010 2011 

Dejansko število 
uporabnikov spletne strani  

www.mklj.si 141.8661 141.866 304.199 304.653 350.657 352.499 
www.mklj.si/eng - 4541 1.842 

 
2
  

Število klikov na spletni 
strani 

www.mklj.si 1.091.053 1.091.053 1.660.543 1.662.605 1.766.547 1.773.998 
www.mklj.si/eng - 2.0622 7.451 
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Višina projektnih sredstev 
(na razpisih, javnih pozivih, eu 
projekti) 

770.501 eur 798.195 eur 730.460 eur 

Število odzivov javnosti na 
dejavnost knjižnice 

Enak kazalnik uspešnosti kot število medijskih objav, zato naj 
gre ven 

Število podpornikov knjižnice ŠE NI REALIZIRANO 
Število donatorjev in sponzorjev ŠE NI REALIZIRANO   
Višina pridobljenih donatorskih 
sredstev 

ŠE NI REALIZIRANO   

Število promocijskih gradiv 
knjižnice 

Število gradiv ne pove nič o uspešnosti knjižnice 

Število uporabljenih orodij 
komuniciranja z zaposlenimi 

Ne moremo meriti preoblikovati v št. obiskov intraneta 

Število pripravljenih prispevkov za 
medije 

Naj se oblikuje v število medijskih objav 

Število izvedenih rednih letnih 
razgovorov z zaposlenimi in 
kariernih načrtov za zaposlene 
Število ur izobraževanja in 
usposabljanja na  zaposlenega 

ŠE NE IZVAJAMO   

Indeks zadovoljstva zaposlenih ŠE NI REALIZIRANO   
Spremljanje delovne uspešnosti, 
nagrajevanja in napredovanja; 

Spremlja se 
napredovanje 

Spremlja se 
napredovanje 

Spremlja se 
napredovanje 

Število objav, predavanj in aktivne 
udeležbe na strokovnih posvetih 

61 100 102 

Število prostovoljcev 19 39 10 (do marca 
2011) 

% celotnega proračuna knjižnice 
namenjenega izobraževanju 
zaposlenih 

0,50% 0,40% 0,60% 

Število sprejetih notranjih aktov (v 
letih 2009 in 2010 se ni 
sistematično vodila evidenca) 

2 9 11 

Število novo zaposlenih 15 27 21 
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RAZISKAVA ZUNANJEGA OKOLJA 
 
Okolje, v katerem deluje Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) kaže raznoliko strukturo tako med četrtnimi 
skupnostmi (ČS) MOL kakor med občinami, kjer MKL izvaja knjižnično dejavnost. MKL odgovarja s 
svojim delovanjem na potrebe lokalnih okolij in tako vpliva na kvaliteto življenja prebivalcev. Okolja 
delovanja MKL se razlikujejo in to zahteva različne pristope v izvajanju in promociji dejavnosti. 
Geografska raznolikost se kaže v različni dostopnosti in razgibanosti terena ter v velikosti posameznih 
ČS, gostoti naseljenosti in številu prebivalcev. Struktura knjižnične mreže MKL kaže pokritost 
delovanja v lokalnih okoljih. Podatek je pomenljiv zaradi prepoznavanja prehajanja prebivalcev med 
krajevnimi knjižnicami; v nekaterih okoljih je več krajevnih knjižnic kot v drugih, uporabniki pa lahko 
aktivno izbirajo med njimi. Velike razlike se kažejo tako med ČS kakor tudi med občinami. 
Demografska struktura okolja kaže raznoliko starostno sestavo prebivalstva in gospodinjstev po ČS in 
občinah. Zaradi večje preglednosti predstavljamo pri sestavi gospodinjstev podatke za leto 2010, pri 
starostni strukturi pa trend od leta 2008 do 2011. Gibanje selitvenega prirasta med leti 2008 in 2011 
kaže, kako se krepijo lokalne skupnosti, kar lahko pomeni tudi za knjižnico izziv, širšo ponudbo storitev 
in usmerjanje dejavnosti. 
Gospodarsko okolje predstavljamo z indeksom rasti povprečnih plač ter stopnjo brezposelnosti po 
občinah. Tudi na tem področju se kažejo različnost okolij ter možnosti učinkovitega delovanja 
krajevnih knjižnic. 
Segmentiranje na demografskih osnovah predstavlja primerjalne podatke glede na deleže starostnih 
skupin med aktivnimi člani in celotnim prebivalstvom ter gibanje deležev starostnih skupin glede na 
spol med aktivnimi člani in celotnim prebivalstvom. 
Segmentiranje na osnovi uporabe knjižničnih storitev kaže deleže aktivnih članov in deleže 
obiskovalcev v krajevnih knjižnicah glede na občino stalnega bivališča v letu 2011. Podatki kažejo 
raznoliko strukturo članov in obiskovalcev iz lokalnega okolja, občin, kjer MKL izvaja knjižnično 
dejavnost ter drugih občin v krajevnih knjižnicah. 
Zunanje okolje kaže dinamiko v migracijah prebivalstva, kar se odraža tudi v uporabi knjižnic. Lokalna 
okolja zunaj MOL kažejo večjo stabilnost, krajevne knjižnice v MOL so z redkimi izjemami praviloma 
izpostavljene heterogenosti in večjim spremembam. Lokalne skupnosti so raznolike tako po načinu 
bivanja kakor tudi po geografskem ustroju terena in naselij ter stanovanjski strukturi in dostopnosti 
družbene infrastrukture.   
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GEOGRAFSKO OKOLJE 
 
Površina, prebivalci, gostota naseljenosti 

Četrtna skupnost 
(ČS)/občina 

Površina 
v km

2
 

Število prebivalcev Gostota preb. na km
2
 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Skupaj MOL 274,97 279.653 280.140 280.607 1017,03 1018,8 1.020,50 

KB - ČS Bežigrad 7,24 34.340 34.048 33.729 4743,09 4.702,76 4.658,70 

KOŽ - ČS Center 5,07 25.053 24.809 24.976 4941,42 4.893,29 4.926,20 

KB - ČS Črnuče 18,1 11.205 11.213 11.198 619,06 619,5 618,70 

KŠ - ČS Dravlje 11,11 15.674 15.793 15.724 1410,8 1.421,51 1.415,30 

KJM - ČS Golovec 8,27 11.992 12.167 12.110 1450,06 1.471,22 1.464,30 

KJM - ČS Jarše 9,06 14.387 14.302 14.049 1587,97 1.578,59 1.550,70 

KJM - ČS Moste 3,4 22.447 22.292 22.097 6602,06 6.556,47 6.499,10 

KJM - ČS Polje 22,1 19.019 18.857 18.883 860,59 853,26 854,40 

KB - ČS Posavje 9,05 9.439 9.405 9.452 1042,98 1.039,23 1.044,40 

KPV - ČS Rožnik 8,35 16.069 16.105 16.104 1924,43 1.928,74 1.928,60 

KPV - ČS Rudnik 25,48 12.785 13.044 13.215 501,77 511,93 518,60 

KJM - ČS Sostro 88,56 6.418 6.499 6.594 72,47 73,39 74,50 

KŠ - ČS Šentvid 15,83 13.380 13.534 13.581 845,23 854,96 857,90 

KŠ - ČS Šiška 7,36 32.245 32.958 33.656 4381,11 4.477,99 4.572,80 

KŠ - ČS Šmarna 
gora 

14,43 4.722 4.717 4.756 327,23 326,89 329,60 

KPV - ČS Trnovo 7,18 16.928 16.919 16.954 2357,66 2.356,41 2.361,30 

KPV - ČS Vič 14,38 13.550 13.478 13.529 942,28 937,27 940,80 

KPV - Brezovica 91 10.806 11.129 11.382 118,75 122,3 125,08 

KPV - Dobrova - 
Polhov Gradec 

118 7.287 7.325 7.449 61,75 62,08 63,13 

KPV - Horjul 33 2.872 2.872 2.867 87,03 87,03 86,88 

KPV - Ig 99 6.631 6.781 6.865 66,98 68,49 69,34 

KPV - Škofljica 43 8.661 9.130 9.401 201,42 212,33 218,63 

KPV - Velike Lašče 103 4.154 4.155 4.201 40,33 40,34 40,79 

KŠ - Vodice 31 4.551 4.615 4.711 146,81 148,87 151,97 

SKUPAJ MKL 792,97 324.615 326.147 327.483 409,37 411,3 412,46 

Vir: Statistični urad RS 

 
Komentar: Gostota prebivalstva se je med letoma 2009 in 2010 pomembno povečala v ČS Golovec, 
Rudnik, Šiška ter v občinah Brezovica, Ig in Škofljica. V letu 2011 pa se je bistveno povečala gostota 
prebivalstva v Šiški, ostali podatki so podobni kot v letu 2010. Intenzivnost gostote naseljenosti je 
največja v ČS Moste, Center, Bežigrad in Šiška, najmanjša pa v občinah Dobrova-Polhov Gradec in Ig 
ter ČS Sostro. 
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DEMOGRAFSKO OKOLJE 
 
Mreža MKL v lokalnem okolju (leto 2011) 

ČS/občina delovanje število krajevnih knjižnic število postajališč bibliobusa 

občina Ljubljana MKL 23 14 

ČS Bežigrad KB 4 2 

ČS Center KOŽ 4 1 

ČS Črnuče KB 1 1 

ČS Dravlje KŠ 0 0 

ČS Golovec KJM 0 0 

ČS Jarše KJM 1 1 

ČS Moste KJM 2 0 

ČS Polje KJM 2 0 

ČS Posavje KB 1 0 

ČS Rožnik KPV 2 1 

ČS Rudnik KPV 1 1 

ČS Sostro KJM 1 6 

ČS Šentvid KŠ 1 0 

ČS Šiška KŠ 1 0 

ČS Šmarna gora KŠ 1 0 

ČS Trnovo KPV 0 1 

ČS Vič KPV 1 0 

    

Brezovica  KPV 4 3 

Dobrova - Polhov Gradec KPV 3 3 

Horjul KPV 1 1 

Ig KPV 1 12 

Škofljica KPV 1 3 

Velike Lašče KPV 2 5 

Vodice KŠ 1 1 

    

Dol pri Ljubljani Potujoča - 2 

Medvode Potujoča - 5 

 SK 1 - 

SKUPAJ  MKL 37 49 

 
Komentar: Tri ČS (Dravlje, Golovec, Trnovo) nimajo stacionarne krajevne knjižnice, v dveh od teh 
(Dravlje in Golovec) tudi ni postajališča Potujoče knjižnice. 
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Struktura gospodinjstev (zadnji objavljeni podatki za leto 2010) 

ČS/občina Število 
gospodinjstev 

Št. članov v gospodinjstvu Povprečje 

1 2 3 4 5+ 

občina Ljubljana 119.281 47.676 28.131 20.124 15.615 7.735 2,3 

ČS Bežigrad 15.451 6.989 3.673 2.438 1.698 653 2,2 

ČS Center 11.715 5.611 2.755 1.737 1.166 446 2,1 

ČS Črnuče 4.328 1.302 1.018 843 746 419 2,6 

ČS Dravlje 6.650 2.360 1.682 1.249 941 418 2,4 

ČS Golovec 5.113 1.977 1.188 855 711 382 2,4 

ČS Jarše 6.478 2.790 1.433 1.018 843 394 2,2 

ČS Moste 9.798 3.956 2.174 1.792 1.372 504 2,3 

ČS Polje 7.567 2.645 1.654 1.356 1.161 751 2,5 

ČS Posavje 4.182 1.728 1.016 711 480 247 2,2 

ČS Rožnik 5.309 1.830 1.283 962 811 423 3,0 

ČS Rudnik 5.052 1.645 1.090 917 867 533 2,6 

ČS Sostro 2.235 540 493 411 445 346 2,9 

ČS Šentvid 5.383 1.783 1.312 944 839 505 2,5 

ČS Šiška 15.497 6.817 3.938 2.410 1.638 694 2,1 

ČS Šmarna gora 1.670 407 384 317 341 221 2,8 

ČS Trnovo 6.961 3.056 1.530 1.128 837 410 2,4 

ČS Vič 5.892 2.240 1.508 1.036 719 389 2,3 

              

Brezovica  3.960 997 923 739 775 526 2,8 

Dobrova - Polhov 
Gradec 

2.445 592 510 401 511 431 3,0 

Horjul 911 220 172 157 188 174 3,2 

Ig 2.382 627 546 443 462 304 2,8 

Škofljica 3.228 800 775 608 627 418 2,8 

Velike Lašče 1.493 429 321 275 236 232 2,8 

Vodice 1.570 370 314 304 350 232 2,9 

Vir: Statistični urad RS 

 
Komentar: Struktura gospodinjstev kaže raznoliko stanje v lokalnih okoljih, kjer delujejo krajevne 
knjižnice MKL. Večje nadpovprečno odstopanje kažejo številčnejša gospodinjstva v vseh primestnih 
občinah, kjer delujejo krajevne knjižnice MKL ter v tistih ČS MOL, kjer je večje število individualnih 
stanovanjskih objektov (Rožnik, Sostro, Šmarna gora). 
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Starostne skupine (leto 2011) 

 
ČS/občina 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 

 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 

 
MOL                    

KB ČS Bežigrad                    
KOŽ ČS Center                    
KB ČS Črnuče                    
KŠ ČS Dravlje                    

KJM ČS Golovec                    
KJM ČS Jarše                    
KJM ČS Moste                    
KJM ČS Polje                    
KB ČS Posavje                    

KPV ČS Rožnik                    
KPV ČS Rudnik                    
KJM ČS Sostro                    
KŠ ČS Šentvid                    
KŠ ČS Šiška                    
KŠ ČS Šmarna gora                    

KPV ČS Trnovo                    
KPV ČS Vič                    

                     
KPV BREZOVICA                    
KPV DOBROVA - 

POLHOV 
GRADEC                    

KPV HORJUL                    
KPV IG                    
KPV ŠKOFLJICA                    
KPV VELIKE LAŠČE                    
KŠ VODICE                    

Vir: Statistični urad RS 

 
Komentar: Slika kaže pomemben trend višanja (zeleno; >10%) in nižanja (rdeče; <-10%) deležev 
starostnih skupin. Primerjava deležev starostnih skupin po petletkah v letih 2008 do 2011 kaže 
pomemben trend rasti starostnih skupin 0 – 4, 60 – 64 ter skupin nad 80 let v večini ČS in občin. 
Izrazito negativen trend kažejo starostne skupine 15 – 29 let, izjema je starostna skupina 15 – 19 let v 
ČS Rožnik ter 65 – 69 let z izjemo ČS Moste. Podatke lahko razumemo v luči selitev po času študija 
oz. aktivnega delovnega obdobja.  
 
 
Selitveni prirast med občinami na 1000 prebivalcev 

 2008 2009 2010 2011 

Brezovica 14 11,6 20,1 14,2 

Dobrova - Polhov Gradec 5,6 1,9 0,3 9,5 

Horjul 8,5 17,7 -0,7 -1 

Ig 19 17,4 17,1 4,1 

Ljubljana 8,6 2,3 -1 -2,5 

Škofljica 19,7 15,3 43,7 19,1 

Velike Lašče -1,7 0,7 -2,9 4,8 

Vodice 18 12,9 11,6 12,8 

Vir: Statistični urad RS 

 
Komentar: Selitveni prirast kaže, kako se večajo oz. manjšajo lokalne skupnosti, v katerih MKL izvaja 
knjižnično dejavnost. Pomemben je zlasti prirast v občinah Škofljica, Brezovica, Vodice in Ig ter v 2010 
odseljevanje iz MOL. Podatke lahko razumemo predvsem kot selitev prebivalcev iz MOL v primestne 
občine, ki z novimi stanovanjskimi naselji krepijo lokalne skupnosti in ponujajo boljše bivalno okolje. V 
letu 2011 se je predvidoma tudi zaradi gospodarske krize preseljevanje nekoliko zmanjšalo. 
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Otroci, vključeni v vrtce 

  Število po letih Indeks 

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Brezovica 400 487 539 534 0 0,22 0,35 0,34 

Dobrova - Polhov Gradec 277 244 281 346 0 -0,12 0,01 0,25 

Horjul 105 141 161 152 0 0,34 0,53 0,45 

Ig 262 294 359 358 0 0,12 0,37 0,37 

Ljubljana 10.198 11.177 11.715 12.377 0 0,1 0,15 0,21 

Škofljica 341 377 380 377 0 0,11 0,11 0,11 

Velike Lašče 174 187 205 207 0 0,07 0,18 0,19 

Vodice 229 240 241 246 0 0,05 0,05 0,07 

Vir: Statistični urad RS 

 
Komentar: Najvišje število otrok, ki so vključeni v vrtce, je seveda v MOL. Indeks kaže rast v 
posameznih občinah glede na leto 2008: največji prirast je v občini Horjul, največja razlika med letoma 
2009 in 2011 se kaže v občini Ig. Podatke lahko razumemo kot posledico naravnega in selitvenega 
prirasta med občinami. 
 
Otroci, vključeni v osnovne šole 

 Število Število po letih Indeks 
 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Brezovica 5 975 981 990 1.007 0 0,01 0,02 0,03 

Dobrova - Polhov Gradec 4 715 743 768 749 0 0,04 0,07 0,05 

Horjul 1 281 288 287 280 0 0,02 0,02 0,00 

Ig 4 417 419 441 472 0 0,00 0,06 0,13 

Ljubljana 60 20.086 19.989 19.976 20.340 0 0,00 -0,01 0,01 

Škofljica 3 780 798 843 840 0 0,02 0,08 0,08 

Velike Lašče 3 347 368 365 370 0 0,06 0,05 0,07 

Vodice 2 449 466 473 477 0 0,04 0,05 0,06 
Vir: Statistični urad RS 

 
Komentar: število osnovnih šol se je povečalo za 1 v letu 2011 v MOL, v drugih občinah se med 
letoma 2008 in 2011 število šol ni spremenilo. Število učencev se je najbolj povečalo v občinah Ig in 
Škofljica. V MOL smo zaznali v letu 2010 negativni indeks, kar lahko razumemo kot posledico 
medobčinskih migracij prebivalstva.  
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GOSPODARSKO OKOLJE 
 
Indeks rasti povprečnih plač 

 Povprečna plača Indeks 
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Brezovica 1.248,78 1.304,29 1.328,98 0,00 0,04 0,06 

Dobrova - Polhov Gradec 1.189,75 1.218,19 1.341,91 0,00 0,02 0,13 

Horjul 1.247,56 1.249,61 1.377,12 0,00 0,00 0,10 

Ig 1.360,97 1.388,53 1.412,83 0,00 0,02 0,04 

Ljubljana 1.708,59 1.719,08 1.763,29 0,00 0,01 0,03 

Škofljica 1.132,84 1.217,32 1.264,20 0,00 0,07 0,12 

Velike Lašče 1.193,96 1.206,56 1.220,38 0,00 0,01 0,02 

Vodice 1.230,71 1.272,09 1.293,14 0,00 0,03 0,05 

Vir: Statistični urad RS 

 
Komentar: Nominalne vrednosti kažejo najvišje vrednosti v MOL, vendar je višanje glede na 
referenčno leto nizko. Občina Velike Lašče je najbolj depriviligirana, saj ima poleg najnižje nominalne 
vrednosti tudi najnižji indeks. Tudi na tem področju se kaže razlika med okolji, kjer lahko razumemo 
MOL kot finančno ugodnejše okolje, Velike Lašče, Škofljico in Vodice pa kot manj ugodna okolja. 
Povprečne plače se razlikujejo tudi glede na prisotnost dejavnosti po občinah. 
 
Stopnja brezposelnosti po občinah 

Občina Razlika v stopnji registrirane 
brezposelnosti 2008-2012 

Stopnja registrirane 
brezposelnosti (leto 2011) 

Brezovica 3,4 7,5 

Dobrova - Polhov Gradec 3,0 6,1 

Horjul 2,6 5,5 

Ig 3,0 7,2 

Ljubljana 5,1 11,2 

Škofljica 3,4 7,5 

Velike Lašče 5,7 8,8 

Vodice 1,7 6,1 

Vir: Statistični urad RS 

 
Komentar: Gospodarsko okolje se je od leta 2008 do leta 2012 spremenilo na področju brezposelnosti 
prebivalstva; podatke smo spremljali po občinah. Stopnja brezposelnosti je višja v vseh občinah, kjer 
deluje MKL; največja razlika med letoma 2008 in 2011 je v občini Velike Lašče, najvišja stopnja 
brezposelnosti pa je bila v MOL; sledijo občine Velike Lašče, Škofljica in Brezovica. Najmanjšo rast 
stopnje brezposelnosti beležijo v občini Vodice.  
 
SEGMENTIRANJE NA DEMOGRAFSKIH OSNOVAH 
 
Starostne skupine 
Komentar: Starostni strukturi prebivalcev in aktivnih članov se praviloma razlikujeta do starostne 
skupine 35 – 39 let, v nekaterih krajevnih knjižnicah do starostne skupine 40 – 45 let. Starostna 
skupina otrok, ki so stari 0 – 4 leta, ima med aktivnimi člani praviloma manjši delež kot med 
prebivalstvom. Starostne skupine 5 – 9, 10 – 14 in 15 – 19 let so med aktivnimi člani praviloma 
zastopane z večjimi deleži kot med prebivalstvom. Razmerja med starostnimi skupinami 20 – 24, 25 – 
29 in 30 – 35 let pa se razlikujejo glede na krajevno knjižnico oz. ČS in kažejo različna odstopanja. V 
starostnih skupinah nad 50 let so praviloma višji deleži med prebivalstvom kot med aktivnimi člani. 
 
Spol 
Komentar: Zastopanost moških je med aktivnimi člani knjižnice v povprečju manjša kot med 
prebivalstvom. Deleži med kategorijami aktivnih članov se razlikujejo tudi glede na naravni prirast 
prebivalstva; praviloma pa je med aktivnimi člani, ki so mlajši od 19 let, več moških kot žensk, čeprav 
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sta spola med populacijo dokaj enakomerno porazdeljena. V starostnih skupinah nad 20 let je med 
aktivnimi člani praviloma večji delež žensk. 
 
SEGMENTIRANJE NA OSNOVI UPORABE KNJIŽNIČNIH STORITEV 
 
Aktivni člani po občinah v letu 2011 (deleži v odstotkih) 

Krajevne 
knjižnice 
MKL 

Brezovica Dobrova
-Polhov 
Gradec 

Horjul Ig Ljubljana Škofljica Velike 
Lašče 

Vodice Druge 

Bežigrad 0,94 0,33 0,16 0,36 62,88 0,59 0,26 0,31 34,17 
Črnuče 0,53 0,23 0,11 0,23 64,46 0,19 0,08 0,23 33,94 
Dr. F. Škerl 0,51 0,36 0,10 0,10 61,14 0,15 0,05 0,05 37,53 
Glinškova p. 0,49 0,49 0,00 0,27 68,11 0,38 0,00 0,22 30,05 
Savsko n. 0,48 0,19 0,10 0,38 61,80 0,19 0,10 0,10 36,68 
Moste 0,57 0,22 0,11 0,37 80,02 0,59 0,22 0,12 17,78 
Fužine 0,53 0,22 0,00 0,27 87,53 0,87 0,05 0,12 10,41 
Jarše 0,57 0,29 0,00 0,29 86,69 0,63 0,00 0,00 11,54 
Polje 0,38 0,07 0,16 0,24 89,38 0,26 0,02 0,05 9,45 
Zadvor 0,34 0,17 0,00 0,00 87,18 0,17 0,51 0,17 11,47 
Zalog 0,18 0,06 0,00 0,12 91,35 0,60 0,00 0,18 7,52 
KOŽ 1,66 0,74 0,28 0,58 59,58 0,96 0,37 0,32 35,51 
Kolodvor 1,12 0,00 0,00 0,28 39,89 0,84 0,84 0,28 56,74 
Nove Poljane 0,76 0,15 0,00 0,00 78,05 0,46 0,00 0,00 20,58 
Poljane 1,08 0,19 0,25 0,25 69,01 0,89 0,51 0,25 27,57 
Vič 6,98 3,97 0,91 1,10 59,40 1,96 0,51 0,20 24,97 
Brdo 2,94 4,09 0,77 0,51 73,27 1,28 0,00 0,13 17,01 
Grba 2,84 2,80 0,44 0,28 78,13 0,84 0,36 0,16 14,14 
Rudnik 2,02 0,47 0,40 1,93 64,64 10,60 1,22 0,09 18,63 
Brezovica 67,85 2,69 0,29 0,29 13,93 0,65 0,07 0,15 14,08 
Notr. Gorice - - - - - - - - - 
Podpeč 73,42 0,68 0,34 1,19 11,93 0,17 0,00 0,00 12,27 
Rakitna - - - - - - - - - 
Dobrova 4,81 58,34 3,68 0,10 15,25 0,92 0,10 0,10 16,68 
Polhov Grad. - - - - - - - - - 
Sentjost - - - - - - - - - 
F. Levstika 0,00 0,15 0,15 0,59 6,20 2,22 80,65 0,00 10,04 
Rob - - - - - - - - - 
Horjul 1,04 8,96 71,34 0,00 7,76 0,00 0,15 0,00 10,75 
Ig 2,83 0,29 0,07 63,50 12,70 7,69 0,65 0,15 12,12 
Škofljica 0,70 0,04 0,04 1,93 11,40 72,67 2,76 0,08 10,37 
Šiška 0,87 0,61 0,09 0,29 75,82 0,62 0,16 1,04 20,49 
Gameljne 0,34 0,00 0,09 0,09 79,19 0,43 0,00 6,36 13,50 
Šentvid 0,46 0,50 0,04 0,16 77,78 0,34 0,10 4,08 16,55 
Vodice 0,40 0,10 0,00 0,10 21,05 0,50 0,00 59,19 18,67 
Slovanska 0,91 0,41 0,23 0,55 56,59 0,55 0,09 0,09 40,59 
Bibliobus 5,86 7,53 3,42 13,24 31,66 8,07 5,71 1,67 22,83 
OPAC 2,21 0,83 0,62 0,55 61,12 2,21 1,17 0,69 30,59 
Skupaj MKL 2,83 1,47 0,69 1,34 64,22 2,67 0,82 1,00 24,97 

Vir: Statistični podatki Mestne knjižnice Ljubljana 

 
Komentar: Izrazito odstopanje od vrednosti, ki veljajo za MKL, kaže visok delež aktivnih članov iz 
drugih občin v krajevnih knjižnicah območne enote Knjižnica Bežigrad, v ČS Center (območna enota 
Knjižnica Otona Župančiča) ter v Slovanski knjižnici. V krajevnih knjižnicah območne enote Knjižnica 
Jožeta Mazovca ter v MOL delujočih krajevnih knjižnicah območnih enot Knjižnica Prežihov Voranc in 
Knjižnica Šiška pa je izrazito visok delež aktivnih članov, ki prihajajo iz MOL, njihovi deleži so v večini 
primerov nad 75%. Na ostale krajevne knjižnice je vezano predvsem lokalno prebivalstvo. 
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Obisk zaradi izposoje po občinah v letu 2011 (deleži v odstotkih) 

Krajevne 
knjižnice 
MKL 

Brezovica Dobrova
-Polhov 
Gradec 

Horjul Ig Ljubljana Škofljica Velike 
Lašče 

Vodice Druge 

Bežigrad 0,57 0,26 0,17 0,22 71,86 0,49 0,19 0,27 25,98 
Črnuče 0,11 0,05 0,40 0,38 78,45 0,06 0,02 0,11 20,43 
Dr. F. Škerl 0,63 0,09 0,01 0,03 69,86 0,04 0,05 0,02 29,27 
Glinškova p. 0,11 0,10 0,00 0,18 80,56 0,08 0,00 0,06 18,91 
Savsko n. 0,16 0,03 0,00 0,10 67,33 0,12 0,03 0,02 32,21 
Moste 0,38 0,19 0,04 0,22 85,07 0,36 0,18 0,09 13,46 
Fužine 0,32 0,14 0,00 0,20 90,89 0,39 0,01 0,06 8,00 
Jarše 0,39 0,31 0,00 0,19 88,76 0,31 0,00 0,00 10,04 
Polje 0,16 0,12 0,06 0,05 90,93 0,19 0,01 0,04 8,43 
Zadvor 0,24 0,00 0,00 0,00 93,01 0,00 0,13 0,00 6,62 
Zalog 0,07 0,01 0,00 0,07 93,80 0,16 0,00 0,06 5,84 
KOŽ 1,60 0,60 0,25 0,48 60,89 0,86 0,34 0,28 34,70 
Kolodvor

1
 0,00 0,00 0,00 0,00 65,79 0,00 5,26 0,00 28,95 

Nove Poljane 0,19 0,04 0,00 0,00 84,39 0,76 0,00 0,00 14,61 
Poljane 0,81 0,30 0,20 0,09 75,39 0,69 0,33 0,24 21,96 
Vič 6,38 3,78 0,79 0,74 64,75 1,12 0,38 0,19 21,88 
Brdo 1,24 2,02 0,49 0,13 81,68 0,28 0,00 0,01 14,14 
Grba 1,67 1,80 0,25 0,34 81,81 0,42 0,27 1,63 11,82 
Rudnik 1,10 0,31 0,57 0,91 75,89 5,60 0,60 0,09 14,92 
Brezovica 76,89 1,32 0,07 0,06 9,87 1,34 0,01 0,01 10,42 
Notr. Gorice - - - - - - - - - 
Podpeč 84,19 0,10 0,04 0,32 6,84 0,01 0,00 0,00 8,48 
Rakitna - - - - - - - - - 
Dobrova 3,58 72,82 1,90 0,01 7,63 0,51 0,02 0,04 13,50 
Polhov Grad. - - - - - - - - - 
Sentjost - - - - - - - - - 
F. Levstika 0,00 0,02 0,00 1,41 1,81 0,85 86,68 0,00 9,23 
Rob - - - - - - - - - 
Horjul 0,40 5,16 85,05 0,00 3,43 0,00 0,01 0,00 5,95 
Ig 1,23 0,19 0,03 77,33 8,27 3,11 0,58 0,02 9,22 
Škofljica 0,86 0,03 0,01 0,83 5,90 81,78 1,78 0,01 8,79 
Šiška 0,67 0,49 0,09 0,15 80,72 0,43 0,10 0,61 16,75 
Gameljne 0,24 0,00 0,01 0,05 86,71 0,22 0,00 4,08 8,69 
Šentvid 0,33 0,35 0,01 0,05 84,61 0,25 0,08 3,35 10,96 
Vodice 0,09 0,00 0,00 0,02 7,19 1,05 0,00 77,09 14,55 
Slovanska 0,55 0,36 0,08 0,24 59,40 0,64 0,11 0,03 38,59 
Bibliobus 5,09 8,40 3,41 13,96 31,40 6,94 4,98 2,69 23,12 
OPAC 1,71 0,43 0,00 0,00 66,03 3,21 0,00 0,00 28,63 
Skupaj MKL 2,70 1,42 0,86 1,37 67,79 2,70 0,93 1,01 21,23 

Vir: Statistični podatki Mestne knjižnice Ljubljana 

 
Komentar: Pomembni deleži obiska po občinah (Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, 
Škofljica, Velike Lašče, Vodice) se kažejo v njihovih krajevnih knjižnicah ter mrežah območnih enot. V 
krajevnih knjižnicah v MOL je praviloma povsod večji delež obiskovalcev iz MOL, vendar obstajajo 
opazne razlike med deleži. Nizki deleži obiskovalcev iz MOL so v SLK, KOŽ, Knjižnici dr. France 
Škerl, Knjižnici Savsko naselje in v Knjižnici Prežihov Voranc. Posledično so v istih knjižnicah visoki 
deleži obiskovalcev iz drugih občin, kjer MKL ne izvaja knjižničnih dejavnosti. Predstavljeni podatki 
kažejo na večjo fleksibilnost obiskovalcev v knjižnicah, kjer je več študentov, hkrati pa lahko 
razumemo, da krajevne knjižnice ustrezno odgovarjajo na potrebe lokalnega okolja, kar pomeni, da 
prebivalci ne iščejo gradiv v drugih knjižnicah.  
 

                                                      
1
  Podatki ne ustrezajo enotni metodologiji zbiranja podatkov o obisku; beleženje obiska ne poteka v sistemu 
Cobiss. Podatek o deležu obiskovalcev iz MOL je zato lahko nenatančen. 
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Pregled dejavnikov v zunanjem okolju, ki bodo vplivali na delovanje 
Mestne knjižnice Ljubljana v strateškem obdobju 2013 - 2016 

 
 
Družbeno okolje (zunanje okolje) sestavlja širok spekter vedenj in odnosov, v katere so vključeni 
posamezniki in so odvisni od značilnosti populacije (starost, spol, etnična in razredna pripadnost), 
vrednot, življenjskega stila in ravni sporazumevanja. Družbeno okolje zajema življenjske in delovne 
pogoje, dohodkovno in izobrazbeno raven posameznika in skupnosti, katere del je.  
Trenutne družbene razmere kar kličejo po družbeni spremembi kot opazno predrugačenem vzorcu 
družbenega ravnanja in odnosov med posamezniki, skupinami in družbami, kar pomeni tudi 
preoblikovanje vrednot, norm, družbenih simbolov in drugih kulturnih proizvodov. 
Družbena sprememba mora temeljiti na družbeni pravičnosti, ki vključuje primerljivo distribucijo dobrin 
in njihovo porazdeljenost v družbi.  
Globalno gledano izhajajo pričakovane družbene spremembe v prihodnosti iz dejstev: 
- Da se bo populacija povečevala predvsem zaradi imigracije. 

- Da je staranje populacije dolgotrajen trend. 

- Da živimo v multikulturnem okolju. 

- Da bo prišlo do spremembe razredne strukture, ker je vedno težje vzdrževati delovna mesta z 

malo znanja. 

- Da bo pri zaslužku še vedno obstajala neenakost (spol, rasa). 

Kriza, ki ni le ekonomska ampak še bolj socialna, vrednotna in okoljska, dosega vse segmente družbe 
in terja odzivnost in strateško načrtovanje na vseh nivojih.  
 
Z vidika zunanjega okolja so za delovanje MKL v obdobju 2013-2016 pomembni dejavniki:  
 
- Splošna gospodarska kriza: kultura bo v času recesije delila usodo z vsemi drugimi dejavnostmi, 

večina naporov bo usmerjena v ohranjanje dosežene ravni in v zagotavljanje družbene 

vključenosti vseh prebivalcev (zlasti ranljivih skupin) ter v vseživljenjsko izobraževanje. 

- Konkurenca kulturne ponudbe v glavnem mestu: knjižnica mora svojo temeljno dejavnost bogatiti 

z različnimi kulturnimi in izobraževalnimi storitvami. Pri tem tekmuje s profesionalnimi kulturnimi in 

izobraževalnimi ustanovami, zato mora predvsem povečati svoj kreativni potencial kot glavno 

orodje svoje atraktivnosti in prepoznavnosti. Ljubljana kot kulturno središče namreč premore 

veliko število ponudnikov kulture in izobraževanja s sorodnimi in konkurenčnimi programi (muzeji, 

galerije, Cankarjev dom, NUK, kinodvorane in gledališča ter številne formalne in neformalne 

izobraževalne institucije). 

- Tehnološki razvoj: dostopnost različnih informacijskih virov in percepcija tiskanih virov nasproti 

elektronskim, predvsem med mladimi, bodo za knjižnico pomembna izhodišča za razvoj storitev. 

Splošna gospodarska kriza 
V času finančne in gospodarske krize je potreba po racionalni porabi javnih sredstev več kot 
upravičena. Potrebna je identifikacija ekonomskih učinkov knjižnice, ki velja v svojem okolju za 
porabnico proračunskega denarja, ne da bi se javnost in oblast zavedali, da v resnici daje svojemu 
okolju številne neposredne in posredne ekonomske koristi.  
Knjižnica ne pridobiva veliko sredstev na trgu, delež pridobljenih lastnih sredstev se giblje okrog 10 % 
celotnega prihodka. Brez občinskih in državnih sredstev ne bo mogla financirati svoje dejavnosti in je v 
celoti odvisna od soglasja, da je knjižnična dejavnost javni interes in da so knjižnice javno dobro (to 
urejata krovna in področna zakonodaja (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o 
knjižničarstvu). 
S strani proračunskega financiranja javno dostopnih storitev je knjižnici v tem času ekonomsko okolje 
nenaklonjeno: knjižnica je lahko v strateškem obdobju 2013-2016 deležna še manjšega obsega 
sredstev.  
Poseben poudarek je zato potrebno posvetiti razumni porabi obstoječih virov in načrtnemu upravljanju 
z viri, ki temelji na strateškem načrtovanju. 
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Konkurenca kulturne ponudbe v glavnem mestu  
V istem okolju, kjer deluje knjižnica, delujejo tudi druge profitne in neprofitne organizacije, ki jih lahko 
knjižnica prepozna kot konkurenčne. To so predvsem institucije, ki se ukvarjajo s podobnimi 
aktivnostmi kot knjižnica: ponudniki gradiva in informacij ter izvajalci prireditev in učnih aktivnosti. 
Knjižica bo zato uporabila marketinške pristope, na podlagi katerih jo bodo ciljne skupine  prepoznale 
kot odličen vir za uresničevanje njihovih potreb in želja na teh področjih. 
 
Tehnološki razvoj 
Zunanje tehnološko okolje knjižnice je definirano z doseženim razvojem informacijsko komunikacijske 
tehnologije, ponudbe in razširjenosti njene uporabe na tem področju. Na zunanje tehnološko okolje 
knjižnica nima velikega vpliva in mu je predvsem prisiljena slediti. Vse večje spremembe na tem 
področju knjižnico silijo k novemu pozicioniranju v družbi in v ožjem okolju do svojih uporabnikov. 
Danes najpomembnejši elementi za opredeljevanje zunanjega tehnološkega okolja so razvite 
komunikacijske storitve, dostop do svetovnega spleta ter uporaba e-knjig, e-bralnikov, tabličnih 
računalnikov in mobilnih telefonov. 
Notranje tehnološko okolje v knjižnici sestavljajo notranji uporabniki (zaposleni) in zunanji uporabniki 
(uporabniki knjižnice).   
Poseben izziv v naslednjem strateškem obdobju za MKL postaja izposoja elektronskih knjig, saj 
knjižnica sama ni sposobna razviti sodobne distribucijske platforme in se bo morala pri tej ponudbi za 
uporabnike po vsej verjetnosti skupaj z drugimi slovenskimi knjižnicami tesneje povezovati z založniki. 
Z izposojo e-knjig se bo povečala dostopnost gradiva, ki ni več vezano na fizično lokacijo, z novim 
medijem bodo v knjižnico prišli novi uporabniki, posledično pa se bo v daljšem časovnem obdobju 
spremenila sama izraba fizičnega knjižničnega prostora – knjižnica bo še bolj kot doslej tretji prostor. 
 
Kulturna politika Republike Slovenije  
 
Delovanje MKL je v veliki meri odvisno od obstoječe zakonodaje in programov za kulturo na 
nacionalnem in lokalnem nivoju. 
  
Ob odsotnosti nacionalnega programa za kulturo, ki bi zarisal okvire delovanja države na področju 
knjižnic v naslednjem obdobju, bo glavna referenca za strateške usmeritve MKL  Strategija razvoja 
splošnih knjižnic Slovenije za obdobje 2013-2020. Pomembno dejstvo je tudi ukinitev Ministrstva za 
kulturo in združevanje z izobraževanjem, znanostjo in športom v skupno Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport. Pomemben vpliv bodo lahko imele tudi morebitne prihodnje spremembe 
Zakona o knjižničarstvu in podzakonskih aktov. 
 
Kulturna politika MOL in občin, kjer trenutno deluje MKL: sorazmerni razvoj knjižnične dejavnosti 
v MOL temelji na Strategiji razvoja kulture v MOL 2012-2015. Za uspešno delovanje krajevnih knjižnic 
v mreži MKL je pomembna umeščenost knjižnic v razvojne dokumente občin, pogodbenih partneric: 
Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Vodice). Glede na knjižnično 
zakonodajo je še vedno aktualno  identificiranje ustrezne rešitve za Knjižnico Jurij Vega – Dol pri 
Ljubljani. V strateškem obdobju 2013-2016 bi bila v dogovoru z zunanjimi občinami smotrna tudi 
postopna profesionalizacija manjših knjižničnih lokacij v mreži MKL. 
 
Lokalna samouprava: Regionalni razvojni program LUR  2007 – 2013 vsebuje kot glavna ukrepa tudi 
ohranjanje dediščine in kulturo kot konkurenčno prednost regije.

2
 Občinski prostorski načrt MOL je v 

preteklosti ambiciozno zastavil razširjeno knjižnično mrežo MKL, vendar bo realizacija glede na 
splošno finančno krizo predvidoma dolgotrajna in negotova. Zaradi finančne krize bo lahko tudi 
realizacija nujnih posegov v knjižnični mreži MKL zamaknjena v prihodnje obdobje. 
 
Območnost: s to vlogo želi MKL kot območna knjižnica prispevati k bolj racionalnemu, učinkovitemu 
in finančno vzdržnemu delovanju in poslovanju knjižnic v osrednjeslovenski regiji: regijski center za 
nabavo, obdelavo in opremljanje gradiva, regijski repozitorij in kompetenčni center za stalno strokovno 
izpopolnjevanje knjižničarjev v okviru CVŽU MKL. 
 

                                                      
2
 Izvedbeni načrt Ljubljanske urbane regije za obdobje 2012-2014. 
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Sodelovanje in povezovanje z drugimi knjižnicami v Ljubljani in okolici: sodelovanje pri 
izobraževanju knjižničarjev (mentorstvo, svetovanje, tečaji), sodelovanje pri pripravi skupnih projektov, 
razstav, promocij, izmenjave primerov dobre prakse itn. z osnovnošolskimi in srednješolskimi 
knjižnicami, Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK), Knjižnicami Univerze v Ljubljani (KUL), 
specialnimi knjižnicami in zasebnimi knjižnicami. 
 
Sodelovanje in povezovanje z ostalimi knjižnicami v Sloveniji in tudi prek meja: sodelovanje z 
različnimi knjižnicami v Sloveniji daje MKL širino delovanja in omogoča njeno prepoznavnost na 
nacionalni ravni. Na drugi strani pa MKL s strokovnim znanjem svojih zaposlenih ter oblikovanjem 
novih tehničnih rešitev (različne računalniške poslovne aplikacije) in novih storitev za ciljne skupine 
uporabnikov vidno prispeva k razvoju slovenskih splošnih knjižnic. MKL sodeluje s knjižnicami v tujini 
prek skupnih projektov, mobilnih partnerstev ter individualnih in skupinskih študijskih obiskov.  
 
Sodelovanje s knjižničarsko stroko: za razvoj storitev MKL je pomembno sodelovanje z glavnimi 
akterji na področju stroke (Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Centrom 
za razvoj knjižnic (CeZaR) pri NUK, Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS), njenimi sekcijami 
in delovnimi skupinami, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije) ter aktivno delovanje zaposlenih 
MKL v strokovnih telesih. 
 
Sodelovanje in povezovanje z organizacijami s področja javnega delovanja: Mestna knjižnica 
Ljubljana se pri doseganju ciljev v okviru javne službe povezuje v partnerstva z drugimi knjižnicami, 
kulturnimi ustanovami, različnimi izobraževalnimi ustanovami, lokalno upravo, z ustanovami s področja 
prostovoljstva, z nevladnimi ustanovami in z lokalnim gospodarstvom: znotraj skupnega MIZKŠ bi 
moralo biti sodelovanje med področji enostavnejše; zaradi težjih gospodarskih razmer lahko 
pričakujemo še večje povezovanje javnih zavodov v MOL. 
 
 Prispevek Mestne knjižnice Ljubljana v lokalni skupnosti 

- Javne storitve na področju zdravstva, šolstva in kulture so prepoznavne kot pomembni dejavniki, 

ki ob dobrem delovanju povečujejo družbeno vključenost, ob slabem pa povečujejo 

neenakopravnost v družbi. MKL se z izvajanjem javne službe trudi omogočiti prebivalcem čim 

večjo dostopnost in v svojem okolju delovati kot družbeno odgovorna institucija, ki oblikuje svoje 

storitve tako, da pomembno vplivajo na bolj kakovostno življenje prebivalcev Ljubljane, njene 

okolice in osrednjeslovenske regije. Knjižnica spodbuja s svojimi storitvami socialno vključenost 

prebivalcev in omogoča enakopraven dostop za vse. 

- Z mrežo krajevnih knjižnic in postajališč potujoče knjižnice je MKL najbolj omrežena kulturna 

ustanova v MOL in LUR, ki je dostopna povsod: med policami na vsaki svoji lokaciji, doma, na 

javnem prevozu, v kavarni, na delu, na mobilnih telefonih v naših žepih. 

- MKL bo tudi v vedno bolj prevladujočem virtualnem svetu (e-knjige, e-storitve) izvajala svoje 

osnovno poslanstvo, da svetuje, usmerja, podpira in spodbuja prebivalce Ljubljane in okolice v 

njihovem vsakdanjem življenju. 

- MKL uvaja storitve, ki so relevantne za vse prebivalce Ljubljane in okolice (zdravstveno in 

finančno opismenjevanje, e-uprava, aktivno državljanstvo). 

- MKL je osrednji dejavnik v lokalnem okolju pri ozaveščanju prebivalcev o pomenu (zlasti lokalne) 

kulturne, naravne in tehnične dediščine. 

- MKL je informacijska točka za posredovanje informacij iz lokalne skupnosti in zanjo. 

- Mestna knjižnica s svojim delovanjem prispeva k prepoznavnosti Ljubljane kot ustvarjalnega 

mesta znanja in kulture in aktivno povezuje lokalno kulturno politiko z lokalnim prebivalstvom. 
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SWOT ANALIZA ELEMENTOV, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE MKL 
 
Cilj SWOT analize je, da MKL v  strateškem obdobju 2013-2016 gradi na prednostih, odpravi  
pomanjkljivosti, izkoristi priložnosti ter se izogne nevarnostim. 
 

Prednosti  
 

- MKL je največja splošna knjižnica v Sloveniji . 
- MKL je osrednja območna knjižnica za osrednje slovensko regijo in izvaja naloge območnosti za 

osem osrednjih knjižnic regije. 
- MKL kot knjižnica glavnega mesta izhaja iz bogate knjižnične tradicije in gradi svojo prihodnost na 

razvojnih projektih in inovacijah. 
- MKL ima obsežno knjižnično mrežo in s svojimi OE in KK ter postajališči bibliobusa pokriva 

urbano in ruralno okolje. 
- MKL ima pestro notranjo strukturo (OE, KK, Potujoča knjižnica, Službe, Oddelki,  Centri)  in razvite 

močne podporne skupne službe. 
- V MKL sta vzpostavljena zdrava tekmovalnost in sodelovanje med njenimi knjižnicami. 
- MKL ima vzpostavljeno poenoteno poslovanje z uporabniki: združeni bazi gradiva in članov, 

enotna članska izkaznica, enoten informacijski sistem, poenotena nabava in obdelava gradiva, 
enotna spletna stran, poenotena odprtost knjižnic, oblikovani interni pravilniki in interna navodila 
za delo z uporabniki. 

- MKL ima bogate zbirke in pestro  ponudbo dejavnosti, ki so za uporabnike brezplačne. 
- MKL ima velik kadrovski potencial v številčnosti kadra, pestri izobrazbeni strukturi , visoki 

koncentraciji znanja, prenosu znanja med zaposlenimi in motiviranosti zaposlenih.  
- MKL ima uvedene poenotene kadrovske postopke. 
- MKL ima vzpostavljeno enotno oglaševanje in promocijo svojih storitev prek skupne celostne 

grafične podobe. 
- MKL ima vzpostavljeno poenoteno obveščanje zaposlenih (intranet, kolegij) in komuniciranje med 

zaposlenimi (forum, helpdesk, delovne skupine). 
- MKL ima vzpostavljeno raznoliko sodelovanje s številnimi organizacijami, skupinami in 

posamezniki. 
- MKL odlikuje poslovna fleksibilnost in ima vzpostavljen register tveganj. 
 

Slabosti  
 

- MKL ima neenakomerno razporeditev knjižnic v okolju in ima znotraj mreže prevelike ali 
premajhne in  neenakomerno razvite krajevne knjižnice. 

- Nezadovoljiva organiziranost mreže postajališč in dejavnosti potujoče knjižnice.  
- Nedorečena pozicija Slovanske – centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke in 

Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo v notranji organizaciji MKL. 
- Knjižnice v mreži MKL so v veliki večini premajhne, z dotrajano opremo in težko dostopnimi 

prostori (parkirišča, stopnice).  
- Zaradi prostorske stiske je v MKL otežena izvedba novih storitev, novih postavitev gradiva. 
- Zaradi pomanjkanja denarja za opremo, je ta neenakomerno porazdeljena po knjižnicah, še 

posebej to velja za IKT opremo, ki podpira samostojno uporabo knjižnice (RFID) – na tem 
področju MKL že krepko zaostaja za nekaterimi območnimi knjižnicami v Sloveniji. 

- MKL nima sprejetega komunikacijskega načrta, zato so komunikacijske poti pogosto nejasne in 
nepregledne, enako velja za delegiranje nalog. V MKL je na nekaterih področjih premalo 
komunikacije med OE: prenos dobrih praks, reševanje enakih situacij v različnih enotah, nekaj 
dobrih praks v OE je bilo podrejenih poenotenju poslovanja. Še vedno je prisotna lokalnost – 
nesorazmerno velika pripadnost eni krajevni knjižnici znotraj mreže posamezne OE  kar ima za 
posledico tudi nefleksibilnost zaposlenih. 

- V MKL je še vedno premajhna skupna organiziranost različnih aktivnosti in njihovo mreženje. 
Istočasno poteka veliko projektov, kar kaže na premajhno povezanost skupnih služb in knjižnic.  

- V MKL je vidna neenakomerna obremenjenost kadrov in razporeditev nalog in pogojev za delo na 
primerljivih DM. 



   
 
 

2 

 
 

- V MKL je vidna kadrovska podhranjenost nekaterih profilov, premalo je kadra za tehnično podporo 
številnim izobraževanjem in prireditvam. 

- V MKL je pomanjkljivo dodatno usposabljanje zaposlenih za nove storitve in za nove ciljne 
skupine ter za uporabo napredne IKT. 

- Nestimulativen način ocenjevanja delovne uspešnosti in pomanjkanje orodij za motivacijo in 
stimulacijo (omejujoča zakonodaja glede nagrajevanja ima za posledico tudi premajhno 
motiviranost nekaterih zaposlenih za sprejemanje vedno novih pravil in nalog). 

- V MKL so nekateri notranji procesi (administracija) predolgi in prezapleteni (potovanje internih 
obrazcev) in zahtevajo tudi v »majhnih« zadevah potrjevanje z najvišje ravni v knjižnici, kar 
podaljšuje postopke in včasih zavlačuje izvedbo ter kaže na morebitno pomanjkanje zaupanja. 

 

Priložnosti 
 

- Kot največja splošna knjižnica v Sloveniji MKL na različnih področjih delovanja orje ledino tudi na 
nacionalnem nivoju. Z novimi storitvami MKL postaja vzorčna knjižnica. 

- MKL zaznava trende razvoja v družbi in stroki in nanje odgovarja s svojo vizijo in strategijo.  
- MKL na nacionalni ravni vzpostavlja kompetenčne centre (Pionirska-CMKK, Borza dela,  Učni 

center v okviru CVŽU MKL za usposabljanje slovenskih knjižničarjev) ter regijski center 
osrednjeslovenske regije za nabavo in obdelavo gradiva (RCNG) in regijski repozitorij za bolj 
učinkovito upravljanje knjižničnih zbirk. 

- MKL razvija nove storitve za uporabnike, ki so blagovna znamka knjižnice in povečujejo njeno 
prepoznavnost (Zlate hruške). Svojo prepoznavnost krepi tudi z organizacijo odmevnih dogodkov 
(obiski pomembnih osebnosti, mednarodna posvetovanja, cikel predstavitev drugih držav Svet 
med nami). 

- MKL razvija storitve za ranljive skupine prebivalcev. V času gospodarske krize in povečane 
revščine omogoča socialno ogroženim skupinam in posameznikom posebne storitve. 

- MKL razvija storitve, ki so na voljo vsem prebivalce – »lov« na neuporabnike. 
- MKL uvaja posebne zbirke in storitve za tuje državljane (priseljenci,azilanti, ambasade). 
- Vstop e-knjig na slovenski knjižni trg pomeni za knjižnico, da z novim medijem pridejo v knjižnico 

tudi novi uporabniki ter posledično drugačna izraba fizičnega knjižničnega prostora – tretji prostor. 
- MKL z uporabo novih tehnologij povečuje dostopnost do storitev knjižnice, razvija različne e-

storitve in povečuje svojo prisotnost prek  spleta in socialnih omrežij.  
- V MKL je visoka koncentracija znanj med zaposlenimi. MKL stremi k razvoju odličnosti pri delu z 

uporabniki in poudarja usposobljenost zaposlenih za svetovanje ciljnim skupinam uporabnikov  
(otroci, mladi, odrasli, starejši) in vpliva na kakovost življenja v svojem ožjem in širšem okolju. 

- MKL vidi priložnost za dosego svojih strateških ciljev v sodelovanju in partnerstvu: interakcija s 
sorodnimi ustanovami, sodelovanje pri razvoju z NUK in IZUM , sodelovanje v lokalnih, 
nacionalnih ter mednarodnih projektih,  skupen nastop na  sejmih in drugih dogodkih.  

- MKL v zaostrenih gospodarskih razmerah išče nove oblike pridobivanja sredstev za razvoj in 
izvajanje storitev: javno-zasebna partnerstva, sponzorstvo, donatorstvo.  

- Svojo ponudbo MKL predstavlja z novimi oblikami promocije, ki je bolj obrnjena v okolje in se 
odvija izven prostorov knjižnice. 

- S posebnimi programi prostovoljnega dela MKL vključuje v izvajanje svojih storitev tudi 
prostovoljce. 

- MKL zaznava potrebe okolja in se hitro odloča za ukrepe (register tveganja, racionalizacija 
procesov, nekonvencionalne oblike zaposlovanja) ter tako dosega poslovno fleksibilnost.  

 

Nevarnosti  
 

- Zaradi gospodarske krize je  MKL podvržena  omejevanju oz. pomanjkanju resursov: finančnih, 
materialnih in kadrovskih. 

- Nestabilne družbene razmere (stavke, splošna apatija, občutek ogroženosti, razslojenost 
prebivalstva) vplivajo na delovanje MKL. 

- Nerazumevanje okolja za vlogo in pomen knjižnice za družbo in posameznika vpliva na delovanje, 
vidnost in prepoznavnost MKL. 
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- Kriza v  knjižnični stroki, ki ne sledi spremembam in se nanje ne odziva ustrezno ter zmanjšan 
ugled stroke v javnosti kažeta na potrebo po spremembi standardov in normativov za izvajanje 
knjižnične dejavnosti. 

- Zaradi zasičenosti okolja s kulturno ponudbo MKL  išče svojo tržno nišo. 
- Staranje in neprimernost prostorov in opreme povzroča nezmožnost optimalnega zagotavljanja in 

izvajanja dejavnosti  v mreži knjižnic MKL. 
- Drastično nižanje sredstev za gradivo ne zagotavlja izvajanja odlične osnovne storitve za 

prebivalce.  
- Vstop e-knjig na slovenski knjižni trg predstavlja dodatno obremenitev razpoložljivih sredstev za 

knjižnično gradivo zaradi neustreznih poslovnih modelov, nevarnost pa pomeni tudi nezanesljivost 
same storitve izposoje e-knjig (pomanjkanje ponudbe e-knjig v slovenskem jeziku, težave pri 
uveljavitvi enotnega sistema izposoje e-knjig). 

- Razvoj na področju tehnologij povzroča naraščanje nujnih stroškov (strojna in programska 
oprema, RFID, digitalizacija, hranjenje podatkov, konverzije, razvoj aplikacij). 

- Zaradi grozečega zmanjšanja finančnih in človeških virov obstaja nevarnost, da začeti projekti ne 
bodo dokončani in da bodo nekateri že  utečeni programi in storitve opuščeni. 

- Zaradi administrativnih omejitev (npr. avtorske pogodbe) MKL ne more več nuditi nekaterih 
storitev.  

- Zaradi omejevanja zaposlovanja (nadomeščanje upokojitev) in morebitnega odhoda kvalitetnega 
kadra ter nezmožnosti menjave neustreznega kadra MKL ne bo imela več dovolj usposobljenih 
sodelavcev za izvajanje dejavnosti in razvoj. 

- Izbira ponudnika storitev oz. materiala zgolj na podlagi najnižje cene lahko vodi v kasnejšo 
podražitev storitve oz. zvišanje materialnih stroškov. 

 
 

 



   
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Soglasje k Strateškemu načrtu 2013 – 2016 je dal svet MKL na seji 13.11.2012. 
 
V Ljubljani, 07.01.2013 mag. Jelka Gazvoda 
 direktorica 
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