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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2013: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij    

Strokovna pomoč knjižnicam območja    

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva    

Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja    

 
Kratek opis in doseženi cilji izvedenega programa posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice (v nadaljevanju OOK) v letu 2013 

 Zagotovili smo nakup kvalitetnega in aktualnega gradiva za potrebe območja, zagotovili 
promocijo zbirke in spodbujali brezplačno medknjižnično izposojo na območju. 

 Nakup specializiranih elektronski virov in izobraževanje za njihovo uporabo za knjižničarje 
območja in končne uporabnike. 

 Na nacionalni ravni smo tovrstna izobraževanja nadgradili z v letu 2011 novoustanovljeno 
Delovno skupino za e-vire OOK. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi 
preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. 

 Nadgrajevali smo vzpostavljeni model svetovanja, obveščanja in informiranja na območju. 

 V letu 2013 smo dopolnili zbirnik podatkov knjižnic na osrednjeslovenskem območju s 
podatki za leto 2012. 

 V povezavi s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK smo pričeli z vsebinskimi izhodišči za 
načrtovano analizo knjižnične mreže splošnih knjižnic na osrednjeslovenskem območju s 
podporo GIS, ki je načrtovana v letu 2014. 

 Nadaljevali smo s permanentnim izobraževanjem na območju ter izobraževanjem za 
nove naloge v knjižnicah na področju e-učnih gradiv in učnih pripomočkov, reševanja 
konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev, priprave in 
izvedbe spletnih anket, nudenja kakovostnih zdravstvenih informacij in oblikovanja 
virtualnih razstav na spletnih straneh knjižnic. 

 Spodbujali in svetovali smo knjižnicam območja pri pripravi projektov digitalizacije in 
preko območne projektne skupine izvedli projekta zbiranja spominov na prvo svetovno 
vojno v Ljubljani (MKL Slovanska knjižnica) in Logatcu (Knjižnica Logatec). 

 Z redaktorsko službo smo aktivno delovali na regijskem portalu KAMRA. 

 Izvedba nadaljevanja projekta Moja ulica (v okviru Kamre), ki predstavlja ulično podobo 
mest osrednjeslovenskega območja iz različnih zornih kotov in bo dopolnjen z vsebinami 
iz slovenskega knjižnično - muzejskega MEGAkviza in zbirkami Centra za domoznanstvo 
in specialne humanistične zbirke MKL. 

 Projektov digitalizacije v letu 2013 nismo izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov 
digitalizacije z razpoložljivimi sredstvi za naloge območnosti ni bilo moč podpreti. 

 Svetovali smo pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 
informacijskih sistemov. 
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 Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti za učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo. V letu 2013 so pri projektu MKL »Poletavci – 
poletni bralci« ponovno uspešno sodelovale štiri knjižnice območja. 

 V letu 2013 smo izvajali še aktivne strateške cilje OOK 2008-2011. 

 Sodelovali smo pri obeležitvi desetletnice sprejema Pravilnika o OOK in pričeli s 
pripravami na oblikovanje strateških ciljev za novo strateško obdobje do leta 2020. 

 Sodelovali smo z drugimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in se 
udeleževali sestankov in delavnic koordinacije območnosti v NUK-u. 

 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2013

1
  

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij

2
  

 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 

 
V letu 2013 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na že naročeno 
podatkovno zbirk Encyclopædia Britannica Public Library Edition, zaradi manjšega zanimanja in 
zmanjšanih sredstev smo odpovedali podatkovno zbirko Berg Fashion Online. Zbirke založnika IUS 
Software (IUS-INFO, Find-INFO, IUS-INFO.HR) smo zamenjali z zbirkami založnika Tax-Fin-Lex. 
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. 
Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za 
uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk.  
 

Javna dostopnost dokumentov 
(vpišite spletni naslov) 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja 

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov:  
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja/item/327-
pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke 

Letni načrt nakupa knjižničnega 
gradiva 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_ 
javnega_znacaja/Plan_nabave_gradiva_MKL_2013.pdf 

Seznam knjižničnega gradiva 
(sredstva OOK) 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/ 
gradivo/zacasno_novosti/novosti_2013_OOK.HTML 

Izvajanje brezplačne 
medknjižnične izposoje znotraj 
območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Brezplačna medknjižnična 
izposoja za uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 

 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

  Berg Fashion Library, dostopno preko dostopa na daljavo do 1. decembra 2013, cena: 1.181,74 
EUR (plačano v letu 2012) 

 IUS-INFO, FinD-INFO, IUS-INFO.HR, dostopno preko dostopa na daljavo do 15. novembra 2013, 
cena: 12.855,02 EUR (plačano v letu 2012) 

 Tax-Fin-Lex, dostopno preko dostopa na daljavo od 1. novembra 2013, cena: 13.000 EUR 
Encyclopædia Britannica Online Public Library Edition, dostopno preko dostopa na daljavo, cena: 
5.172,26 EUR 

 

                                                      
1
 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke 

oziroma dosežene rezultate. 
 
2
 Vsebino vpišite v bela polja. 

http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Plan_nabave_gradiva_MKL_2013.pdf
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Plan_nabave_gradiva_MKL_2013.pdf
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/gradivo/zacasno_novosti/novosti_2013_OOK.HTML
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/gradivo/zacasno_novosti/novosti_2013_OOK.HTML
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Učinki in doseženi rezultati: 
 

V letu 2013 je bil dostop do naročenih zbirk prek oddaljenega dostopa omogočen za vse knjižnice 
regije.Osrednjeslovenska regija je bila tudi v letu 2013 po statističnih podatkih Centra za 
informacijske storitve NUK, ki skrbi za delovanje dostop na daljavo za potrebe OOK, 
najuspešnejša regija. Tako je več kot tretjina vseh uporabnikov storitve dostopa na daljavo do 
podatkovnih zbirk (33,35 %), kakor tudi skoraj tretjina vseh prijav v sistem (29,56 %) bila s strani 
uporabnikov splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije. 
Na podlagi statističnih podatkov uporabe smo se odločili za zamenjavo zbirke z davčnimi, 
finančnimi in pravnimi vsebinami. Tako smo namesto zbirk založnika IUS-Software (IUS-INFO, 
FinD-INFO, IUS-INFO.HR) zakupili dostop do zbirk Tax-Fin-Lex. 
Podaljšali smo naročilo zbirke Encyclopædia Britannica Online Public Library Edition, dostop do 
zbirke Berg Fashion Library zaradi premajhnega interesa uporabnikov in zmanjšanja sredstev za 
izvajanje prve naloge s strani financerja ni bil podaljšan. 
Za zbirke smo pripravili izobraževanja v obliki promocijskih posnetkov, e-gradiv, spletnih 
seminarjev (webinarjev) ali predstavitev v živo. 
Knjižnicam območja smo omogočili dostop tudi do zbirke elektronskih knjig EBSCO eBooks 
Public Library Collection v angleškem jeziku, dostop je omogočen do konca aprila 2014. 
Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za 
uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk. 
Izposoja gradiva preko brezplačne medknjižnične izposoje za uporabnike knjižnic območja se 
povečuje, kljub temu pa predvidevamo, da bo v nadaljnjih letih število zahtevkov za 
medknjižnično izposojo še raslo, zato smo v letu 2013 pričeli s pripravami za uvedbo za 
končnega uporabnika brezplačno izposojo strokovnega in študijskega gradiva med knjižnicami 
Osrednjeslovenskega območja. Dejavnost bo predvidoma zaživela v letu 2014. 

 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za potrebe 
knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč, oprema 
IKT…) v prilogah na koncu 
2.1 svetovalno delo za območje OOK  

 Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju 
lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov, 

 organizirali smo dva informativna sestanka splošnih knjižnic območja, ki sta po svoji obliki 
svetovalne in posvetovalne narave, 

 uredniško delo v okviru Kamre,  

 redna komunikacija s knjižnicami regije. 

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

 Individualnih izobraževanj knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega 
domoznanskega portala Kamra preko programa spletnega učenja, ki jih v MKL izvajamo v preteklih 
letih se v letu 2013 ni udeležil nihče izmed vnašalcev na portal Kamra. 

 Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih 
znanj – delavnico »Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov« smo izvedli v sodelovanju z 
Andragoškim centrom Republike Slovenije (11 udeležencev) – priloga 1.  

 Knjižnice območja so bile povabljene tudi na delavnico »Reševanje konfliktnih situacij v učnih in 
svetovalnih situacijah odraslih udeležencev«, ki je potekala v organizaciji koordinacije OOK pri 
NUK, a se je žal razen predstavnikov MKL ni udeležila nobena izmed knjižnic našega območja.  

 V aprilu smo v okviru Učnega centra Mestne knjižnice Ljubljana na t. i. »Aprilu v MKL« predstavili 
strokovne novosti, ki smo jih v MKL uvedli v letu 2012. Na podlagi predstavitev smo zainteresirani 
strokovni javnosti ponudili nabor posameznih izobraževanj s področja knjižničnih in informacijskih 
znanj (38 udeležencev) – priloga 2.  

 Knjižnice so bile povabljene k sodelovanju na t. i. »Dnevu spletnega anketiranja 2013«, ki je konec 
septembra 2013 v organizaciji Centra za družboslovno informatiko potekalo na FDV UL z vodilno 
temo razvoja spletnega vprašalnika in s praktičnimi delavnicami za učinkovito izvedbo celostnega 
spletnega anketiranja (5 udeležencev) – priloga 3. 

 Novembra so bile knjižnice območja vabljene na izobraževanje »Splošne knjižnice za zdravje 
občanov: kje in kako do kakovostnih zdravstvenih informacij« (14 udeležencev), v organizaciji 
Centralne medicinske knjižnice UL, Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana in MKL Knjižnice 
Otona Župančiča – priloga 4. 
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 V decembru smo v sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« izvedli 
izobraževanje za oblikovanje virtualnih razstav na spletnih straneh knjižnic (12 udeležencev), ki sta 
ga izvedla Simona Resman in Aleš Klemen (MKL) – priloga 5. 

 
MKL je kot osrednja območna knjižnica organizirala praktične vaje iz formalne in vsebinske obdelave 
gradiva za knjižničarje osrednjeslovenske regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. Vaje izvaja 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. V letu 2013 smo izvedli 
izobraževanji v mesecu maju in novembru, udeležilo se ju je 15 knjižničarjev. 
 
Organizirali smo tudi izobraževanja za uporabo posameznih podatkovnih zbirk, kupljenih iz sredstev 
območnosti:  

 EBSCO eBooks (3. 6. in 18. 11. 2013) v dvorani MKL Knjižnice Otona Župančiča (39 udeležencev) 

 Tax-Fin-Lex, 5. 11. 2013 (MKL KOŽ, 5 udeležencev), 28. 11. 2013 (MKL Knjižnica Šiška, 15 
udeležencev) in  15. 11. 2013 (Knjižnica Domžale, 10 udeležencev) 

 Encyclopaedia Britannica Public Library Edition (30. 9. in 4. 10. 2013, spletni seminar) 

 Berg Fashion Library (28. 2. in 1. 6. 2013, spletni seminar) 

2.1.2 promocija območnosti 

 Predstavitve na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, Študentski Areni in Dnevu MKL. 

 Predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL; 
predstavitev območnosti v okviru strokovnih obiskov predstavnikov mesta Vara (Švedska) in 
študentov bibliotekarstva iz Münchna v MKL. 

 Predstavitev portalov digitalizirane kulturne dediščine, predstavitev sodelovanja z Matično knjižnico 
Kamnik na primeru digitaliziranega Kamniškega Občana (Matična knjižnica Kamnik) – priloga 6.  

 Za občinske svetnike Občine Vodice smo pripravili promocijsko predstavitev MKL in domoznanskih 
portalov Kamra in dLib.    

 objavljanje seznama novega gradiva, kupljenega iz sredstev OOK, na spletnih straneh MKL 
(http://www.mklj.si/gradivo/novosti)  

 
Koordinator območnosti je na 10. okruglom stolu za knjižnične usluge za osobe s posebnim 
potrebama: „Osobe s posebnim potrebama u knjižnici u novom informacijsko-tehnologijskom 
okruženju“ (Gradska knjižnica Zagreb, Hrvaška) predstavil referata "Ljubljana City Library’s new 
website and Handbook of good practice services for users with disabilities", ki temelji na spletnih 
rešitvah prilagoditev spletnih strani knjižnic za vizualno ovirane uporabnike in priročniku »Storitve za 
uporabnike s posebnimi potrebami v e-okolju«. 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

 redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK 

 v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK nadaljevanje v letu 2012 začete pilotne izvedbe 
»Prostorske analize knjižnične mreže na primeru mreže Mestne knjižnice Ljubljana«, ki bo služila 
kot model za izvedbo nadaljnjih prostorskih analiz za mreže območij slovenskih OOK. 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

 

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica na območju pripravlja projekte, ki jih preko 
sodelovanja s knjižnicami območja in glede na njihov interes razširja na uporabnike 
osrednjeslovenskega območja: 

 Model beleženja posredovanih informacij 

 Aplikacija za izterjavo gradiva na dom 

 Knjižnica za družine 

 Strategija pridobivanja sponzorjev 

 Knjižnica in socialna omrežja 

 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz 

 Spremljanje prireditev in izobraževanj 

 Koncept razvoja in dela z etničnimi skupinami 

 Informacijska točka e-gradiv javnih oblasti 

 Katalog znanj s področja IKT 

 Sistem za upravljanje informacijske varnosti 

 E-priročnik za pripravo strateškega načrta 

http://www.mklj.si/gradivo/novosti
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 Pametne finance – finančno opismenjevanje mladostnikov 

 Uvajanje videoiger v knjižnico 

 Mesto bere 

 Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi 

 Dejavnosti za izboljšanje zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 

 Projekt Moja ulica v okviru portala Kamra.si (priloga 7) 

 Dan spominov – »Collection Day« v MKL (priloga 8) in Knjižnici Logatec 

 Poletavci – poletni bralci (v letu 2012 so pri projektu MKL sodelovale že tri knjižnice območja) 

 Točke vseživljenjskega učenja – predstavitev projekta Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske 
urbane regije je v prilogi 9 in sodelovanje pri pripravi brošure o projektu: Učeča Ljubljanska urbana 
regija (priloga 10) 

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 

 zgibanka Osrednje območne knjižnice, ki jo je izdala koordinacija nalog območnosti pri NUK 

 Rastem z e-viri in sodelovanje predstavnika MKL pri pogajanjih za nakup e-podatkovnih zbirk v 
povezavi s COSEC-om (konzorcij OOK za nakup e-virov) 

 sodelovali smo pri obeležitvi 10-letnice sprejema Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah 

 sodelovanje pri pripravi Strategije OOK do leta 2020 

 sodelovanje pri pripravi metodologije za popis oz. evidentiranje zbirk domoznanskega gradiva 

 sodelovali smo v testnem obdobju priprave poslovnega modela za izposojo elektronskih knjig v 
slovenskih splošnih knjižnicah – Biblos Lib, tako s pripravami teoretičnih kakor tudi izvedbenih 
izhodišč. 

2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK 
ali v vsej državi 

Dostop na daljavo do naročenih podatkovnih zbirk preko protokola EZProxy. 

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju 

 zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja (priloga 11) 

 analiza nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2012 

2.5 razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

Sodelovanje z OOK in knjižnicami območja pri pripravi akcijskega načrta pristojnemu ministrstvu glede 
IKT opreme - na ravni sistemskih administratorjev OOK v delovni skupini za pripravo strokovnih 
izhodišč sodeluje tudi predstavnik MKL. 

2.6 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

Pripravili smo osnove za prostorsko analizo stanja knjižnične mreže MKL v sodelovanju s Centrom za 
razvoj knjižnic pri NUK. Določen je bil nabor parametrov,ki bi jih lahko vključili v parametrsko datoteko, 
ki bi jo za potrebe uvoza v GIS programsko orodje pripravil Inštitut informacijskih znanosti. Nadaljnje 
izvajanje projekta za potrebe območja je v veliki meri odvisno od dinamike vodenja projekta s strani 
Centra za razvoj knjižničarstva pri NUK. 

2.7 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 
območja OOK 

Izvajanje v letu 2006 oblikovanega regijskega projekta »Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki je 
namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici in za študente bibliotekarstva. V 
tem okviru tudi možnost krajšega usposabljanja novo zaposlenih knjižničarjev iz knjižnic regije v OOK 
MKL. 

2.8 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

 9 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo se je 
udeležilo 569 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 38 strokovnjakov. 

 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz, 

 Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2013 (druga polovica šolskega leta 2012/2013 in 
prva polovica šolskega leta 2013/2014) nas je obiskalo 120 skupin iz 7. razredov OŠ (2.633 
osnovnošolcev) in 143 skupin iz 1. letnikov SŠ (3.965 srednješolcev). 

 pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« so ponovno uspešno sodelovale štiri knjižnice 
območja. 

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/Uceca_LUR.pdf
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/Statisticni_podatki_OSR_in_indeksi_2011-2012.xlsx
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2.9 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju 

Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami (priloga 12). 
 
Za leto 2013 posebej izpostavljamo: 

 predstavitev implementiranih rešitev na 10. okrogli mizi o knjižničnih storitvah za osebe s posebnimi 
potrebami z naslovom „Osobe s posebnim potrebama u knjižnici u novom informacijsko-
tehnologijskom okruženju“, Gradska knjižnica Zagreb, september 2013 in 

 izvedba 12 delavnic po 2 uri z naslovom »Gibi govorijo« za učenje uporabnikov knjižnice s področja 
kretanja 

2.10 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 

 Sodelovanje v delovni skupini za pripravo strokovnih izhodišč za kompetenčne centre, ki je pričela 
delovati v letu 2012. 

 Mestna knjižnica aktivno sodeluje z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami na področju 
delovanja domoznanskega portala Kamra – predsedovanje nadzornemu odboru. 

 Udeležba na sestankih in delavnicah koordinacije območnosti v NUK-u (koordinatorjev območnosti, 
informatikov in domoznancev). 

2.11 koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 

 

2.12 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah 
(OK) na območju OOK 

 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

V letu 2013 je bil precejšen poudarek na ponudbi kvalitetnih strokovnih izobraževanj, ki jih je 
Mestna knjižnica Ljubljana izvedla večinoma s pomočjo strokovnih kadrov, zaposlenih v knjižnici. 
Za potrebe izvedbe izobraževanj tako nismo imeli dodatnih stroškov. 
Knjižnice območja tudi v vedno večji meri vključujemo v projekte, ki jih je MKL pričela najprej 
izvajati za lastne potrebe in jih nato ponudila tudi širši zainteresirani strokovni javnosti. 
Za leto 2013 je bila predvidena izvedba analize knjižnične mreže splošnih knjižnic 
osrednjeslovenske regije s pomočjo GIS orodij v sodelovanju z mag. Gorazdom Vodebom iz 
CeZaR pri NUK. Pripravljena so bila tehnična izhodišča za izvedbo analize, ki se bo podaljšala v 
leto 2014. 
Knjižnice regije smo v letu 2013 še posebno obširno obveščali o novi programski platformi za 
izposojo elektronskih knjig Biblos Lib, saj je bila MKL ena izmed desetih knjižnic, ki so sistem 
preizkušale že v testnem obdobju do poletja 2013. 
Pripravljen je zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja  s primerjavo kazalcev uspešnosti 
delovanja splošnih knjižnic na območju v letu 2012 (kazalci temeljijo na izboru kazalcev, ki jih je v 
letu 2013 oblikoval Center za razvoj knjižnic pri NUK v okviru BibSist-a, dostopni na spletnem 
naslovu: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci). 
Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih 
znanj. 
V okviru sodelovanja v projektu Europeana Awareness sta bila uspešno izpeljana posebna 
dogodka »Dan spominov (Collection Day)« v MKL (Slovanski knjižnici) in Knjižnici Logatec, kjer 
smo zbirali dokumente in predmete iz obdobja prve svetovne vojne ter zapisovali z njo povezane 
zgodbe. Objavljene so na portalu Europeana in Kamri.  
Sodelujemo pri pripravi vseh pomembnejših razvojnih dokumentov in analiz na področju 
slovenskega splošnega knjižničarstva, izvajamo odmevne (tudi nacionalne) projekte. 
V letu 2013 so pri projektu MKL Poletavci ponovno zelo uspešno sodelovale štiri knjižnice 
območja – Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Litija in Cankarjeva knjižnica Vrhnika. 
Sodelovalo je 888 otrok, od tega kar četrtina (222) iz knjižnic območja. V letu 2012 je bilo vseh 
Poletavcev skupaj 580 (od tega v MKL 438), v letu 2011, ko pri projektu še niso sodelovale 
knjižnice območja, pa 371. 

 

 

http://bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci
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3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 

3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK 

Nadaljevali smo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz obveznega 
izvoda na podlagi določil Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS 69/2006 in 86/2009) ter 
se aktivno vključevali v pripravo in izvajanje morebitnih normativnih rešitev problematike ravnanja s 
knjižnično kulturno dediščino. 
Regiji nudimo tudi okvirne smernice, ki se nanašajo na projekt Moja ulica – raziskovanje ulic, trgov in 
mestnih predelov, delovanja društev, zgodovine industrije in obrti, življenja lokalnih znamenitih 
osebnostih; samo v primeru, da tema ni primerna za projekt, jim s svetovanjem pomagamo pri izboru 
teme. 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

Dejavnost izvajamo v povezavi s Službo za pridobivanje knjižničnega gradiva v NUK v sklopu svoje 
redne dejavnosti. Razposlali smo 695 dopisov po klasični pošti in cca 150 po e-pošti za neformalno 
nabavo domoznanskega gradiva (poslali v času med 26. 4. in 6. 5. 2013), dopisi so vsebovali tudi 
informativno zgibanko NUK glede obveznosti pošiljanja OI v NUK, tako da smo s tem opravljali 
obveščanje. Povratnih informacij o zavezancih za OI, ki bi jih posredovali v NUK, pa ni bilo. 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

Strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne knjižnice o 
morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in zakonskimi 
določili. 

3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 

 Predstavitev v okviru Dneva zbiranja spominov na prvo svetovno vojno (Ljubljana in Logatec), ki je 
prispevalo tudi kot večjemu povezovanju s sorodnimi kulturnimi institucijami na vsebinski in 
organizacijski ravni. 

 Predstavitve na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, Študentski Areni in Dnevu MKL. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

Pričeli smo s postopki za popis lokalnih glasil po območjih OOK; izdelava bibliografije, možnost 
vključitve zamejskih glasil. Priprava metodologije in izvedba bo zaključena v roku dveh let. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

V letu 2013 smo v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke MKL kreirali in popravili 1.234 domoznanskih normativnih zapisov. 

3.7 izvajanje digitalizacije 

Projektov digitalizacije v letu 2013 nismo izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov digitalizacije 
z razpoložljivimi sredstvi za naloge območnosti ni bilo moč podpreti. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

Vsebinski plan Kamre za leto 2013 je bil v veliki meri izpolnjen. Uporabnikom portala Kamra smo 
tako ponudili na ogled lepo število novih digitalnih zbirk in podzbirk s pripadajočimi 
multimedijskimi elementi. V pomoč pri pripravi zgodb na portalu Kamra knjižnicam 
Osrednjeslovenskega območja služi tudi strojna oprema, ki je bila v preteklih letih kupljena iz 
sredstev OOK. 
Projektov digitalizacije v letu 2013 nismo izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov 
digitalizacije z razpoložljivimi sredstvi za naloge območnosti ni bilo moč podpreti, sklop 
digitaliziranih domoznanskih vsebin, pridobljenih na obeh dnevih zbiranja spominov na 1. 
svetovno vojno, pa nam je služil tudi kot osnova za pripravo zgodb na portalu Kamra. 
Kljub dejstvu, da v letu 2013 Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica ni 
izvajala posebnih projektov digitalizacije, se je število objavljenih digitalnih dokumentov in 
skenogramov na portalu dLib.si povečalo, predvsem na račun objav posameznih sklopov izvorno 
digitalnih vsebin in kompletiranja posameznih korpusov. 
Naloge, vezane na ravnanje z obveznim izvodom so usklajene s priporočili in navodili nacionalne 
knjižnice in tudi potekajo v sodelovanju tako z NUK, kakor tudi ostalimi strokovnimi službami. 
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4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 
 

4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo 
uradnih publikacij s svojega 
območja? 

DA           NE 

                 

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega 
gradiva? 

DA           NE 

                 

4.3 Ali hranite za območje OOK 
pomembno gradivo, izločeno iz 
splošnih knjižnic na območju 
OOK? 

DA           NE 

                

4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status 
kulturnega spomenika 
regionalnega pomena? 

DA           NE 

                 

4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status 
kulturnega spomenika lokalnega 
pomena? 

DA           NE 

                 

 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju OOK ( navedite knjižnice) 

1. Matična knjižnica Kamnik (število poslanih seznamov: 4) 

2. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (število poslanih seznamov: 1) 

3.  

SKUPAJ: 5 posredovanih seznamov 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

Knjižnice območja imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so 
usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. V knjižnicah območja smo se 
dogovorili o internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami območja glede 
na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK. 
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo v letu 2010 pripravili navodila za postopke usmerjanja 

izločenega knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenskega območja. 

 
 
Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je realizacija 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki  za podlago 
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v računovodstvu 
knjižnice. 
 
Obvezne priloge

3
: 

 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK 

 
 
 
 
 

Datum:             žig Podpis odgovorne osebe:  
11. 2. 2014   
 
 
 
 
 

                                                      
3
 K poročilu obvezno priložite izpolnjene zgoraj navedene obrazce. 



9 
 

Posebne priloge
4
 (npr. podrobnejši opisi izvedenih projektov, izdelava strokovnih elaboratov za 

osrednje knjižnice na območju za potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, 
vzpostavitev novih izposojevališč, oprema IKT…) 
 
Priloga 1 

                                                      
4
 V nadaljevanju lahko opišite posamezne projekte (npr. digitalizacijo…). 



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

1. Pridobivanje knjižničnega gradiva    

1.1 Načrtovani in realizirani prirast  OOK v številu naslovov  in inventarnih enot

   načrtovano doseženo načrtovano doseženo

A. OBVEZNI IZVOD
monografske publikacije 1.161 1.161

serijske publikacije 652 652

neknjižno gradivo 186 186

skupaj 1.999 1.999

monografske publikacije 36 36

serijske publikacije 36

neknjižno gradivo

Podatkovne zbirke 5 5 5

- od tega podatkovne zbirke:

- nabavljeni iz sredstev območnosti, dostopni z lokacij knjižnic širšega območja 5 5 5

- nabavljeni iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega 

območja izven lokacije knjižnic

5 5 5

Skupaj 77 5 41
SKUPAJ A + B 2.076 2.040

A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki

monografske publikacije 1.080 81

serijske publikacije 593 59

neknjižno gradivo 132 54

skupaj 1.805 194

monografske publikacije 2 34

serijske publikacije

neknjižno gradivo

elektronski viri 3 2

od tega elektronski viri:

- dostopni z lokacije knjižnice 3 2

- z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja 3 2

skupaj 5 36
SKUPAJ A + B 1.810 36

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana
Številka pogodbe: 3330-13-754006

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2013

B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku

B. NAKUP

7.2.2014 Priloga_1_Poročilo_OOK_2013.xlsx 1/3



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

1.2 Člani in posredovanje gradiva za potrebe območne funkcije OOK

število

- število prebivalcev območja OOK na dan 1.1.  (SURS)

- število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.1. (SURS)

- število vseh članov 83.704

- od tega število članov širšega območja OOK 4.482

- delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!

- štev. izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 220.402

- število fizičnih enot gradiva, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 

knjižnicam širšega območja (aktiva) -
- število fizičnih enot gradiva, posredovanih po medknjižnični izposoji med 

osrednjimi knjižnicami širšega območja (aktiva) - financiranih iz sredstev OOK 367
- število kopij dokumentov, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 

knjižnicam širšega območja (aktiva) -
- število kopij dokumentov, posredovanih po medknjižnični izposoji med 

osrednjimi knjižnicami širšega območja (aktiva) - financiranih iz sredstev OOK -
- število elektronsko posredovanih dokumentov osrednjim knjižnicam širšega 

območja (aktiva) 39

- število elektronsko posredovanih dokumentov med osrednjimi knjižnicami 

širšega območja (aktiva) - financiranih iz sredstev OOK -

skupaj aktiva 220.808
SKUPAJ izposoja in posredovanje 230.251

- uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, ki jih knjižnica gradi sama - 

število sej

- od tega število vpogledov v biografske podatkovne zbirke, ki jih OOK gradi 

sama ali v sodelovanju z knjižnicami na območju -

- število gesel v biografski podatkovni zbirki na dan, 31.12., ki jih OOK gradi sama 

ali v sodelovanju z knjižnicami na območju -

-uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu dLib.si - število vpogledov v 

vsebino 312.837

-uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu Kamra - število sej 60.791

- uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo - število sej 20.958
    - od tega:  s širšega območja izven lokacij knjižnic - število sej 3.971
   - od tega: s širšega območja izven lokacij knjižnic - število uporabnikov 558
Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih v prostorih knjižnice 9.443

- uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) - število dostopov do servisa - število sej  

(celo območje)  320

- uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) - število vpogledov v vsebinske enote 

(prevzem)(izposoja e-knjig) (celo območje) 205

- uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Bilos) - število dostopov do servisa - 

število sej  (celo območje)  -

- uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos) - število prenešenih dokumentov 

s časovno omejitvijo (izposoja e-knjig) (celo območje) -

Prirast 14 enot/1000 prebivalcev 0
Indeks prirasta #DEL/0!
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

2.  Strokovna pomoč knjižnicam na območju OOK

število število ur

2.1 tematska svetovanja za območje OOK 153 988

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območjuOOK 164 43

2.1.2 promocija območnosti 9

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 2 450

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 17

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 5

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 6

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja

2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem 

območju ali v vsej državi

1

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih 

potreb glede informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije 

območju

2 60

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 1 50

2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 

bibliotekarstva s širšega območja 

[vnesite 

število oseb]

[št. ur. na 

udeležen.]

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 

bibliopedagoških dejavnosti 

277 1.482 [vnesite 

število 

udelež.] 8055

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 2 30

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 3 150

3.1 Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice 

na območju 

[število] [št. knjižnic]

3.2 Informiranje zavezancev za obvezni izvod [število ur] [št. zavezancev]  

845 poštnih 

obvestil

3.3 Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici [število ur] [št. posredov.]

3.4 Seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih 

zavodih, zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK

[število oblik]  

5

3.5 Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 

območja 

[število 

organiziranih 

izobraževanj/s

vetovanj]

3.6 Izvajanje normativne kontrole [število 

redigiranih 

zapisov]  1234

3.7 Izvajanje digitalizacije [število 

projektov] 0

3.8 Javna dostopnost digitaliziranih vsebin
skupaj prirast 

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje
88.792 409

- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 

območje
192.153 885

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje
327 100

- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)   na KAMRI za 

območje 3.792 740

4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva z območja

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju št. seznam. št. enot

SKUPAJ: 5 4.403

Datum: 11. 2. 2014

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
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Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK

Izvajanje  27. čl. ZKnj

Zagotavljanje 

povečanega in 

zahtevnejšega 

izbora 

knjižničnega 

gradiva in 

informacij

Strokovna pomoč 

knjižnicam območja

Koordinacija 

zbiranja, 

obdelave in 

hranjenja 

domoznanskega 

gradiva

Usmerjanje 

izločenega 

knjižničnega gradiva 

s svojega območja SKUPAJ MK Drugi viri SKUPAJ 

Stroški dela 27860,39 20759,39 48619,78 48619,78

EPZ - delež skupnega obsega ur (%) 50,00 50,00 100,00 100,00

Število oseb, ki opravljajo naloge 1 1 2 2

Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 0,00 0,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk 17230,00 17230,00 17230,00

Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva 17230,00 17230,00 17230,00

Programski materialni stroški digitalizacije 0,00 0,00

Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 214,57 214,57 214,57

Stroški medknjižnične izposoje 22,65 22,65 22,65

Drugi programski materialni stroški 450,00 163,00 613,00 613,00

Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 34932,65 28237,96 20759,39 0,00 66700,00 0,00 66700,00

Datum:                                                                           Žig: Odgovorna oseba:

11.2.2014 mag. Jelka Gazvoda

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

Številka pogodbe: 3330-13-754006

** Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.



Priloga 1:  Program izobraževanja »Priprava e-gradiv in učnih pripomočkov« 

 
 

  



 
Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja.« 

 
 
Projekt:  Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v 

izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 
Aktivnost:  Usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo 
Naloga:  Programi spopolnjevanja andragoških delavcev v skladu z 

aktualnimi potrebami 
 
Program:  PRIPRAVA E-GRADIV IN UČNIH PRIPOMOČKOV  
 
 

Ljubljana, januar 2013 
 
 
Spoštovani! 
 
Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je v zadnjih dvajsetih letih močno 
vplival na to, kako si organiziramo delo, preživljamo prosti čas, pridobivamo želene 
informacije, kako pripravljamo in uporabljamo najrazličnejše pripomočke in orodja na 
delovnem mestu in tudi v izobraževanju. Zato si danes težko predstavljamo sodobno 
izobraževanje brez kombinacije s sodobnimi tehnološkimi orodji. V zadnjih letih se 
pospešeno razvija e-izobraževanje, z njim pa se razvija in širi ponudba spletnih oz. e-
gradiv. E-gradiva so ravno zaradi kombinacije besedil, slik in multimedijskih 
elementov zelo interaktivna in zanimiva za uporabnika, vendar pa predstavljajo 
izključno pripomoček pri izobraževanju in ne nadomeščajo tradicionalnega 
izobraževanja. 
 
Program Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov smo zasnovali na 
osnovi enodnevnega programa z naslovom Kako pripraviti gradiva za samostojno 
učenje, ki smo ga v letu 2010 izpeljali za strokovno osebje v središčih za samostojno 
učenje. V evalvaciji izpeljanega programa so udeleženci izrazili željo in potrebo po 
dodatnem oz. dopolnilnem znanju o pripravi e-gradiv in gradiv za samostojno učenje. 
 
Vabimo vas, da se udeležite dvodnevne delavnice, ki bo potekala 30. in 31. 
januarja 2013 med 9. in 16.15 uro v seminarski sobi Andragoškega centra 
Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana (2. nadstropje).  
 
Na delavnici boste spoznali vlogo kognitivizma v spoznavnih procesih učenja, vlogo 
konstruktivistične pedagogike kot temelj aktivnega samostojnega učenja, temeljne 
značilnosti samostojnega učenja in njegovih virtualnih oblik, različna e-gradiva in 
gradiva za samostojno učenje, analizirali boste spletno učilnico z vidika komunikacije 
in doseganja pedagoških ciljev v virtualnem učnem okolju, spoznali prednosti in 
omejitve rabe e-gradiv, se seznanili s pripravo e-gradiv, spoznali različne 
odprtokodne in komercialne programe za izdelavo gradiv ter izdelali e-gradivo s 
programom eXe.  



2 od 2 

 
Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja.« 

 
Program Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov sodi med programe 
izobraževanj v mrežah izobraževanja odraslih in je ovrednoten z 1 točko. Ob 
izpolnjevanju pogojev, ki jih program predvideva, boste prejeli potrdilo Ministrstva za 
šolstvo in šport o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju.  
 
Izvedbo programa v celoti sofinancirata Ministrstvo RS za šolstvo in šport in 
Evropski socialni sklad, zato je udeležba na dvodnevni delavnici za vas brezplačna.  
 



Priloga 2:  Program dogodka »April v MKL 2013: Mestna knjižnica Ljubljana 
inovativno za vas« 

 

  



  

 

Učni center Mestne knjižnice Ljubljana vabi na 

April v MKL 2013: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas 

torek, 16. 4. 2013, od 11. do 15. ure, 

dvorana, 3. nadstropje MKL, Kersnikova 2, Ljubljana 

 

Na dogodku bodo združene predstavitve novih in splošno uporabnih rešitev iz Mestne knjižnice 

Ljubljana. Prestavitve bodo izhodišče za nadaljnje sodelovanje pri uporabi in razvoju storitev ter 

njihovem prenosu v druge knjižnice. Poudarek je na možnosti udeležbe na izobraževanjih v okviru 

Učnega centra MKL. 

 

Program predstavitev: 

 

Dogodek je namenjen direktorjem knjižnic in njihovim sodelavcem, odgovornim za posamezna 

predstavljena področja izobraževanja. 

 

 

Izpolnjeno prijavnico, ki se nahaja v prilogi, pošljite na ucni.center@mklj.si najkasneje do ponedeljka, 

15. aprila 2013. Udeležba na dogodku je brezplačna. 

11.00–11.15 Predstavitev programa in pozdravni nagovor  

 

Mag. Jelka Gazvoda 

Simona Resman  

11.15–11.45 Prenova spletne strani MKL  Mag. Irena Bezlaj 

Aleš Jamšek 

Mag. Aleš Klemen 

11.45–12.00 Model beleženja informacij v MKL Simona Resman 

12.00–12.30 Razvoj IKT tehnologije v knjižnici 

- Brezžična omrežja   

- Infoterminali 

- Registracija delovnega časa, elektronske 

ključavnice, brezkontaktne kartice 

- Elektronske vpisnice 

Miha Žitko 

12.30–13.00 Razprava  

13.00–13.30 Odmor s kavo  

13.30–13.45 Uporaba brezplačnih spletnih orodij Mag. Aleš Klemen 

13.45–13.55 Strategije iskanja knjižničnega gradiva Mag. Mateja Ločniškar Fidler 

13.55–14.05 S klikom iz kataloga MKL do izbranih oddaj RTV SLO Mag. Mateja Ločniškar Fidler 

14.05–14.20 Iskanje po spletnih virih in bazah Mag. Marijan Špoljar 

14.20–14.35 Razprava  

mailto:ucni.center@mklj.si
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April v MKL 2013

Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas

Program predstavitev

11.00–11.15 Predstavitev programa in pozdravni nagovor Mag. Jelka Gazvoda
Simona Resman 

11.15–11.45 Prenova spletne strani MKL Mag. Irena Bezlaj
Aleš Jamšek, Aleš Klemen

11.45–12.00 Model beleženja informacij v MKL Simona Resman
12.00–12.30 - Brezžična omrežja  

- Infoterminali

- Registracija delovnega časa, elektronske 
ključavnice, brezkontaktne kartice

- Elektronske vpisnice

Miha Žitko

12.30–13.00 Razprava

13.00–13.30 Odmor s kavo
13.30–13.45 Uporaba brezplačnih spletnih orodij Mag. Aleš Klemen

13.45–13.55 Strategije iskanja knjižničnega gradiva Mag. Mateja Ločniškar Fidler
13.55–14.05 S klikom iz kataloga MKL do izbranih oddaj RTV

SLO
Mag. Mateja Ločniškar Fidler

14.05–14.20 Iskanje po spletnih virih in bazah Mag. Marijan Špoljar

14.20–14.35 Razprava

Nova spletna stran
Mestne knjižnice Ljubljana

April v MKL, 16. 4. 2013

mag. Irena Bezlaj

Potek prenove

• 13. 01. 2011: sprejet sklep o ustanovitvi delovne 
skupine za prenovo spletne strani

• 19.1.2011: zaposlena urednica spletnih strani

• 12. 5. 2011: koncept prenove spletne strani 
predstavljen in sprejet na kolegiju, začnemo 
pripravljati in urejati vsebine

• 19.01.2012: objavljen razpis za zunanjega 
izvajalca prenove spletne strani

• 30. 3. 2012: Izbran izvajalec: Spletodrom

• 22.5.2012: Na kolegiju potrjena grafična predloga

16. april 2013

Načrt ocenjevanja ponudbe

• Ponudbena cena – 30%

• Estetska vrednost – 20%

• Razumevanje, prilagajanje, nadgradnja –
20%

• Kreativnost – 15%

• Izkušenost in kakovost referenc – 10%

• Čas izvedbe – 5%

• Skupaj – 100%

Potek prenove

• Postavljanje spletne strani

• 19. 2. 2013: sestanek DS za prenove spletne 
skupine in SDU: popravki spletne strani

• 14. 3. 2013: predstavitev na kolegiju

• 15. 3. 2013: začetek testnega obdobja za vse 
zaposlene MKL + začetek promocije

• 2. 4. 2013: javna objava spletne strani MKL

• V nadaljevanju: izobraževanje urednikov, redno 
spremljanje statistik (Google Analytics), nadgradnja

Ob prenovi smo morali urediti/urejamo 
tudi:

• Ureditev arhiva fotografij na ravni MKL.

• Ustanovitev delovne skupine za 
promocijo gradiva.

• Urejanje navodil glede objavljanja 
fotografij obiskovalcev prireditev in 
knjižnic (upoštevajoč Zakon o varstvu 
osebnih podatkov).

Sodelavci v projektu

1. Ožja delovna ekipa: Irena Bezlaj, Aleš 
Jamšek, Aleš Klemen, Erika Pečnik, 
Spletodrom

2. Širša delovna ekipa: člani DS prenove 
spletne strani

3. Vsi sodelavci v projektu: vključenih vsaj 
50 zaposlenih
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Kaj smo želeli s prenovo doseči?

• Večanje prepoznavnosti MKL in njenega 
gradiva, servisov, dejavnosti F

• Se približati vsem ciljnim skupinam

• Biti vzor drugim knjižnicam in kulturnim 
ustanovam

• Lasten razvoj projektov in dejavnosti

• Interaktivna in intenzivna raba spletne 
strani

O strani

• Domača stran Mestne knjižnice Ljubljana je 
pripravljena s pomočjo odprtokodnega sistema 
za upravljanje vsebin Joomla verzije 2.5.9 in 
joomlinim dodatkom za organiziranje 
vsebin K2 verzije 2.6.5.

• Operacijski sistem: openSUSE Linux

• Spletni strežnik: Apache 2.2.15

• Sistem za upravljanje podatkovne baze: MySQL

• Skriptni jezik: PHP 5.3.3

Kaj je novega?

• Prenovljena grafična podoba

• Optimizirani meniji in struktura

• Posodobljene vsebine in fotografije

• Aplikacije in uporabna orodja

• Spletna stran dostopna na mobilnih
napravah in tablicah

• Prilagoditev za slabovidne in 
disleksike

Prenovljena grafična podoba

Optimizirani meniji in struktura

• Naslovna stran

• Starostne skupine:
– Otroci, Mladi, Odrasli, Starejši

• Podstrani:
– Virtualna knjižnica, Ljubljanske zgodbe

Posodobljene vsebine in fotografije

• Skupaj več kot 250 urejenih ali novo 
napisanih člankov

• Na novo izbrane, urejene in naročene 
fotografije

• Primeri:
– Zgodovina

– Statistika

– Literarne nagrade

Prilagoditev za slabovidne in disleksike

• grafično in oblikovno prilagajanje spletnih 
vsebin s kaskadnimi stilskimi podlagami 
(CSS stili) 

• definiranje stilov HTML oz. XHTML 
elementov v smislu pravil, kako naj se ti 
prikažejo na strani

• določanje najustreznejše barve, velikost 
besedil, odmike, poravnave, obrobe, pozicije 
in vrsto drugih atributov za posamezne 
skupine uporabnikov s senzornimi težavami

Prilagoditev za slabovidne in disleksike

Prilagoditve na podlagi:

• Priročnika storitev za uporabnike s 
posebnimi potrebami v elektronskem 
okolju (2011) in 

• študije Prilagajanje spletnih strani za 
uporabnike s senzornimi težavami (2012) 
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Aplikacije in uporabna orodja

• Priporočamo

• Prireditve

• Spletne razstave

• Newsletter

• RSS

Promocija

• Odštevanje do nove

• Obveščanje po adremi

• Tiskovine: kazalke, plakati

• Infogalerije po knjižnicah

• Socialna omrežja

• Predstavitve med zaposlenimi

• Video navodila za uporabo strani

• QR kode med policami: priporočamo

• Mediji

Hvala za pozornost!

irena.bezlaj@mklj.si

ales.klemen@mklj.si

ales.jamsek@mklj.si

Aplikacija za beleženje informacij

April v MKL, 16. 4. 2013

Simona Resman
mag. Marijan Špoljar
Primož Šibau

Priprava aplikacije

Delovna skupina:

• Simona Resman

• Marijan Špoljar

• Primož Šibau

• Niko Praznik

• Katarina Seliger

• Irena Stefančič

Zakaj beležiti informacije?

Posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva je kot 
brezplačna osnovna storitev opredeljeno v 2. in 8. členu 
Zakona o knjižničarstvu.

Zakaj beležiti informacije?

V knjižnici smo navajeni, da beležimo članstvo, obisk, 
prirast, zalogo in odpis gradiva, izposojo gradiva, število 
prireditev in izobraževanj, uporabo računalnikov. 

Ne beležimo pa najbolj pomembnega strokovnega dela 
vsakega bibliotekarja informatorja – to je posredovanje 
informacij o gradivu in iz gradiva. 

Metodologija

Za beleženje smo izbrali šest tednov:

• Tri tedne z visoko frekvenco izposoje (med 120.274 in 
98.011 izposoj na teden)

• Dva tedna s srednjo frekvenco izposoje (med 95.549 in 
90.108 izposoj na teden)

• En teden z nizko frekvenco izposoje (med 88.792 in 
77.406 izposoj na teden)

Ustrezne tedne v letu določimo na podlagi pregleda statističnih podatkov STA901 –
tipični delovni teden – izposoja za obdobje treh let.

Vsako leto se zajema iste tedne v vseh treh kategorijah, saj tako postanejo podatki skozi 
leta primerljivi.

Zakaj aplikacija?

Aplikacija omogoča: 

• Zabeležiti informacijo v čim krajšem času (povprečno 10 
sekund na informacijo) prek izbora ključnih elementov.

• Učinkovito zajemanje podatkov.
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Elementi beleženja informacij

• Način posredovanja informacij (osebno, po telefonu, 
prek e-pošte).

• Čas, ki je potreben za posredovanje informacije. 

• Delitev informacij po vsebini (UDK skupine).

• Delitev informacij glede na namembnost gradiva (za 
odrasle, za mladino).

• Realizirane (iz lastnega gradiva, iz drugih virov) / 
nerealizirane informacije.

Beleženje informacij

• Člani DS smo na petih srečanjih vsem informatorjem 
predstavili delovanje aplikacije.

• V letu 2012 smo izvedli testiranje beleženja informacij v 
dveh tednih v celotni mreži knjižnic MKL.

• V Programu dela  MKL 2013 smo določili šest tednov in 
prvo beleženje izvedli od 18. do 23. februarja.

Beleženje internega dela

Poleg beleženja posredovanih informacij aplikacija 
omogoča tudi beleženje internega dela:

• Čas opravljanja internega dela.

• Vrste internega dela (iz opisa del in nalog za 
bibliotekarje).

Vrednotenje informacij

• Beleženje informacij ni vrednotenje informacij.

• Kako kvalitetne in relevantne so informacije lahko 
povedo samo naši uporabniki prek odgovorov iz 
anketnega vprašalnika o kvaliteti posredovanih 
informacij.

Aplikacija 

Zajemanje podatkov – 1. beleženje 2013

št. uporabniških imen 122
vsi dogodki 8.511
informacije 7.600
interno delo 911

povprečno trajanje (sek) informacije 217
povprečno trajanje (min) informacije 0:03:37

realizirano

lastno (1) 7.310
tuje (2) 65
lastno+tuje (3) 55
nerealizirano (0) 170

način informiranja
osebno (1) 6.634
telefon (2) 500
email (3) 466

tip gradiva
mladina (1) 2.023
odrasli (2) 5.425
mladina + odrasli (3) 152

COBISS
izposoja /c/ 72.320
obisk /c,r,o/ 20.563

Kako do aplikacije? 

OSNOVNI STROŠKI

Prilagoditev aplikacije za različne IS v 
knjižnicah

80 ur

Namestitev aplikacije in testiranje 8 ur

Izobraževanje 10 ur

Reševanje težav 10 ur

Skupaj 108 ur (1.400,00 eur)

SPREMENLJIVI STROŠKI

Vzdrževanje aplikacije

Nadgradnja aplikacije

Kontakti 

Primož Šibau

primoz.sibau@mklj.si

Marijan Špoljar

marijan.spoljar@mklj.si

Simona Resman

simona.resman@mklj.si

Razvoj IKT tehnologije v knjižnici

April v MKL, 16. 4. 2013

Miha Žitko
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Brezžična omrežja

Miha Žitko, Oddelek za informatiko

Zgodovina

• 2006 – prvi dostop do brezžičnega omrežja za 
člane knjižnice

• 2007 - prvo brezžično omrežje z možnostjo 
prijave s člansko številko knjižnice

• 2009 - prijava na razpis MVZT ter nakup opreme 
za vzpostavitev Libroam/Eduroama v območnih 
knjižnicah

• 2012 – nakup in vzpostavitev omrežja v vseh 
krajevnih knjižnicah

Potrebna oprema

• Dobra internetna povezava (souporaba z 
ostalimi servisi knjižnice)

• L3 stikalo

• Cisco dostopna točka

• Strežnik za vzpostavitev radius strežnika

Omrežja v knjižnici

V Mestni knjižnici Ljubljana so dosegljiva 
naslednja omrežja:

• Libroam

• Eduroam

• MKLJ

• MKLJ support

Brezžični omrežji Libroam in Eduroam

• Omrežje Libroam je knjižnicam prilagojeno 
omrežje Eduroam

• Eduroam je vseevropsko brezžično 
omrežje namenjeno izobraževalnim in 
raziskovalnim sferam

• Prijava v omrežje Libroam je mogoča 
vsem članom splošnih knjižnic (s pomočjo 
članske številke in COBISS gesla -
akronim_knjižnice.xxxxxxx@libroam.si)

Brezžični omrežji Libroam in Eduroam

• Dobro za uporabnika:
– hiter dostop do interneta

– po prvi prijavi omrežje deluje brez potrebe po ponovni 
prijavi

– omrežje ni omejeno s požarnim zidom, uporabnik ima 
dodeljen javni IP naslov

• Slabo za uporabnika:
– zelo zahtevna prva prijava zaradi varnosti in različnih 

zahtev operacijskih sistemov – velikokrat potrebna 
pomoč knjižničarja ali informatika

Brezžični omrežji Libroam in Eduroam

• Dobro za knjižnice:
– Statistika uporabe interneta

– Odgovornost pri uporabi interneta na strani 
uporabnika, saj je iz zapisov razvidno, kdo je 
uporabljal določen IP ob določenem času

• Slabo za knjižnice:
– Uporabnikom je potrebno pomagati ob prijavi, 

potrebno je izobraževanje kadra

Statistika omrežij Libroam in Eduroam
v MKL

• Omrežje uporablja 4.393 članov knjižnice

• V zadnjem letu 926 novih uporabnikov

• V zadnjem letu 159.735 prijav na omrežje

MKLJ

• brezžično omrežje je namenjeno dostopu 
do interneta za opremo v lasti MKL

• omogoča dostop do spleta ter 
informacijskega sistema (službenih 
dokumentov, poštnega strežnika ipd):
– prenosnim računalnikom,

– tablicam

– pametnim telefonom
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MKLJ varnost

• omogoča dostop le službenim napravam, 
naprave se prijavijo v isto omrežje kot 
ostali službeni računalniki,

• prijava omogočena le z domenskim 
uporabniškim imenom in geslom in 
certifikatom

Brezžično omrežje MKLJ support

• odprto brezžično omrežje, z omejenim 
dostopom do svetovnega spleta

• ob prijavi uporabniku vsili spletno stran s 
predstavitvijo in navodili za prijavo v 
brezžično omrežje Libroam ter dostop do 
navodil in namestitev na spletnih straneh 
www.libroam.si in www.eduroam.si

• Navodila so tako dostopna na vseh 
napravah, ki omogočajo omrežje libroam

Brezžično omrežje MKLJ support

Brezžično omrežje MKLJ support

• Uporabno tudi za dostop do e-knjig v 
projektu Biblos
– za nudenje pomoči uporabnikom pri uporabi 

naprav za branje e-knjig

– povezava bralnikov na internet za nalaganje 
gradiva

Infoterminali

Miha Žitko, Oddelek za informatiko

Zgodovina brskanja po katalogu

• z uvedbo avtomatizirane izposoje so bralci 
dobili možnost brskanja po online katalogu

• do 2009 je bilo brskanje po katalogu 
možno preko VT terminalov

• po 2009 dostop možen le preko spletne 
strani COBISS/OPAC na osebnih 
računalnikih

Težave s katalogi

• Dostop do COBISS/OPACa na osebnem 
računalniku prinese težave:
– uporabniki so računalnike „zlorabljali“ za 

brskanje po spletu in ovirali uporabnike, ki se 
želeli uporabljati katalog.

– Uporabniki so občasno zaprli spletni 
brskalnik, za omogočanje ponovne uporabe je 
bila potrebna intervencija zaposlenih

Info terminal

• V MKL smo postavili sistem katalogov, ki 
smo jih razširili z dodatnimi 
funkcionalnostmi in poimenovali Info 
terminal

Info terminali

• Poskrbeli smo za rešitev težav, ki smo jih 
zaznali:
– Omejitev dostopa do spleta,

– Namestitev namenskega varnega brskalnika, 
ki ponuja več možnosti omejevanja 
uporabnika,

– Izdelali smo domačo stran Info terminala, ki 
omogoča dostop do spletnih storitev, ki jih 
ponujamo
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Info terminal

Info terminal

• Prednosti:
– Izdelali smo paket za instalacijo na PC – terminal je 

pripravljen za delo v zelo kratkem času, nastavitve 
terminalov so identične

– Omogočanje ali onemogočanje dostopa do 
posameznih spletnih strani je centralizirano s 
pomočjo naprave za blokiranje spletnih strani

– Terminali so v enotnem omrežju, zato jih je preprosto 
upravljati

– Domača spletna stran je preprosta za spreminjanje in 
upravljanje

Info terminal

• Prednosti:
– Vse nastavitve varovane z geslom, uporabnik ne 

more ničesar pokvariti

– Po določenem času neaktivnosti se terminal vrne v 
začetno stanje – prikaže domačo stran

Info terminal

• Slabosti:
– Potreben nakup licence za varen brskalnik

– V primeru spremembe nastavitev je občasno 
potrebno odkleniti in zakleniti terminale

– Zaznavamo težave z javanskimi skriptami na 
novejših spletnih straneh

Registracija delovnega časa, 
elektronske ključavnice, 
brezkontaktne kartice

Miha Žitko, Oddelek za informatiko

Registracija delovnega časa

• V MKL je 230 zaposlenih v 31 enotah

• Beleženje prijav, odjav, malic, službenih in 
privatnih odhodov na papir ter beleženje 
prisotnosti zaposleni bi nadrejenim vzelo 
veliko časa

• Avtomatizirano beleženje delovnega časa 
omogoči preprosto registracijo zaposlenih, 
vsi podatki pa se takoj shranijo v aplikacijo

Registracija delovnega časa

• Poznamo dva načina registracije:
– Prijava na terminal za registracijo s pomočjo 

brezkontaktnega čipa ali kartice

– Prijava preko spletnega vmesnika (v manjših 
enotah)

• Zaposleni imajo pregled nad svojimi 
registracijami, stanjem ur in dopusta

Registracija delovnega časa

• Zaposleni imajo možnost preveriti, če so 
sodelavci prisotni,

• Vodje imajo vpogled v stanje ur in dopusta 
podrejenih,

• Kadrovska in računovodska služba imajo 
možnost vpogleda v podatke in izvoza 
podatkov za lažji obračun plač.

Brezkontaktne kartice in čipi

• Brezkontaktni čip ali kartico s katero se 
zaposleni registrirajo uporabljajo tudi za 
odpiranje prehodov med javnimi in 
službenimi prostori knjižnic
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Brezkontaktne kartice in čipi

• Prednosti elektronskih ključavnic:
– hitrejši prehod med prostori

– manjše številko ključev

– v primeru izgube čipa ni potrebe po menjavi 
vseh ključavnic, blokira se le izgubljeni čip

– vsi prehodi se beležijo, možen je vpogled v 
podatke

Možnosti razvoja

V MKL uporabnikom že izdajamo članske 
izkaznice, ki imajo vgrajeno brezkontaktno
tehnologijo. S pomočjo takih kartic 
uporabnikom lahko omogočimo:

• identifikacijo na knjigomatih,

• dostopa v knjižnico izven delovnega časa 
(npr. vračanje gradiva, dostop do čitalnice)

• dostop do nekaterih prostorov omejimo le 
za člane knjižnice (npr. sanitarije)

Elektronska vpisnica

Miha Žitko, Oddelek za informatiko

Zgodovina

• Ob vpisu je član izpolnil pristopno izjavo 
na katero je vpisal podatke, ki jih knjižnica 
potrebuje za registracijo novega člana. Z 
podpisom izjave se je strinjal, da so 
podatki pravilni in da bo upošteval 
Pravilnik o poslovanju knjižnice 

Zgodovina

• Ob združitvi knjižnic v MKL je v ljubljanske 
knjižnice vpisanih cca 250.000 članov

• Vpisnice teh članov so shranjene v enoti, 
kjer so se člani vpisal

• Ob združitvi baz smo zaradi neaktivnosti 
brisali podatke cca 150.000 članov

• Zaradi ZVOP-1 letno brišemo cca 10.000 
članov.

Težava z vpisnicami

• Ob združitvi smo morali preštevilčiti 
evidenčne številke vseh članov, veliko članov 
je bilo včlanjenih v več enotah, njihovi podatki 
pa so se po konverziji združili

• Ker so se evidenčne številke članov med 
konverzijo spremenile je bilo nemogoče 
ugotoviti katere člane smo brisali in katere 
združili, zato nismo mogli izločiti vpisnic 
brisanih članov

Težave z vpisnicami

• Na enake težave naletimo ob mesečnem 
brisanju neakativnih članov

• Trenutno imamo v MKL cca. 290.000 
papirnatih vpisnih tako aktivnih kot 
brisanih članov.

Rešitev

• Ob uvedbi Urbane kot članske izkaznice v 
MKL smo se odločili, da namesto izločanja 
pristopnih izjav posameznih članov 
uvedemo elektronsko vpisnico in vse člane 
prosimo, da ponovno vpišemo pristopno 
izjavo ob izdaji nove članske kartice. Stare 
izjave bomo arhivirali in čez nekaj let 
uničili.

Elektronsko podpisovanje pristopne 
izjave

Postopek podpisa elektronske vpisnice:

• Član se identificira z osebnim dokumentom in 
na Listek ob vpisu vnese še podatke, ki jih ni 
na osebnem dokumentu

• Podatki iz osebnega dokumenta in listka se 
vnesejo v COBISS

• Sproži se postopek podpisa pristopne izjave 
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Elektronsko podpisovanje pristopne 
izjave

• član preveri, če so vpisani podatki pravilni 
in jih potrdi,

• prebere izjavo o strinjanju s Pravilnikom o 
izposoji in klikne, da se z njo strinja,

• podpiše se na elektronsko tablico in s tem 
zaključi proces,

Elektronsko podpisovanje pristopne 
izjave

• knjižničar stalno spremlja napredek člana 
in ga vodi, po njegovem podpisu pa s 
potrditvijo shrani pristopno izjavo v 
elektronski obliki na podatkovni strežnik

Pregledovanje pristopnih izjav

• Vpisnice se hranijo v PDF obliki na 
podatkovnem strežniku

• Dostop do njih imajo le pooblaščene 
osebe, vpogledi se beležijo

• Vpisnice so najdljive po imenu, priimku, 
evidenčni številki, datumu vpisaF

• Ob brisanju neaktivnih članov se vpisnice 
lahko paketno brišejo

Elektronska vpisnica

Našo rešitev elektronske vpisnice smo 
predstavili IZUMu. Ker jim je bila ideja všeč 
so v plan nadgradenj za leto 2013 vključili 
razvoj programske opreme za podporo 
podpisnih tablic.

Elektronska vpisnica

Idejni načrt razvoja vpisnice vključuje:

- podpisovanje vpisne izjave

- podpisovanje prevzemnic

- sprotni pregled stanja izposojenega 
gradiva in datuma vračila

- izpis dolga, poteka članarine

- obvestila knjižnice

- ipd

Razprava

Odmor s kavo

13.00 – 13.30

Uporaba brezplačnih spletnih orodji

April v MKL, 16. 4. 2013

mag. Aleš Klemen

Orodja za pripravo in obdelavo 
multimedijskih vsebin

• orodja za pripravo in obdelavo multimedijskih vsebin, ter 
upravljanje s vsebinami so v vedno večji meri dostopna 
preko svetovnega spleta

• namenjena tudi uporabnikom, ki niso najbolj vešči 
uporabe zahtevnejših, profesionalnih različic namenske 
programske opreme

• primerna za pripravo multimedijskih vsebin in elementov 
spletnih strani

• izobraževanje uporabnikov in zaposlenih v povezavi z 
dejavnostmi informacijskega opismenjevanja
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Gimp

• Gimp (angl. GNU Image Manipulation Program) 
je odprtokodni računalniški program za 
urejanje grafičnih vsebin

• odlično nadomestilo dražjih 
komercialnih orodji za 
obdelavo slik (Adobe 
Photoshop, CorelDraw, ipd.)

• program se lahko uporablja tudi v prenosni 
(angl. Portable) obliki

Picasa

• Picasa je orodje za pregledovanje, organizacijo in osnovno 
obdelavo fotografij

• dve različici: samostojni (angl. stand-alone) program in 
spletno dostopno orodje (PicasaWeb)

• zaradi možnosti spletne dostopnosti organiziranih slik v 
spletnih mapah lahko služi kot vir za objavo posameznih slik 
ali slikovnih nizov na drugih spletnih virih (predvsem 
družbenih omrežjih)

• povezava z ostalimi Googlovimi storitvami (Gmail, Google+, 
Google Drive)

• teoretična omejitev količine 
shranjenih slik v okviru računa 
Picasa Web Albums – 1 GB

CoolIris

• preprosto orodje za spletno predstavitev slikovnih in 
video vsebin v obliki t. i. 3D galerij

• povezovanje z družbenimi omrežji, ki omogočajo 
shranjevanje multimedijskih vsebin v obliki 
spletnih map (Flickr, Picasa, YouTube, 
drugih omrežji, ki podpirajo RSS)

• prvenstveno namenjeno vdelavi multi-
medijskih vsebin (angl. embeding) na spletnih 
straneh, v zadnjem letu poudarek na všečnem 
prikazu vsebin v okviru namenskih aplikacij za uporabo 
na prenosnih napravah

Družbena omrežja

• učinkovita uporaba družbenih omrežji kot sredstva 
za komuniciranje z javnostjo

• možnost uporabe vsebin iz drugih virov

• cenovno ugodna in ob ustrezni strategiji zelo 
učinkovita pot do ciljnih skupin uporabnikov, ki v 
manjši meri koristijo storitve in vsebine „klasične“ 
knjižnice

• nadgradnja vsebin in storitev „klasične“ knjižnice

• pomembnost razumevanja delovanja in 
komuniciranja preko družbenih omrežji

Facebook

• najbolj poznano in razširjeno družbeno omrežje na svetu

• slovenske splošne knjižnice razumemo pomen „biti tam, kjer 
so uporabniki“

• interaktivni odnos z uporabniki, predvsem pa neuporabniki
knjižnice

• možnost Facebook strani, namenjene 
podjetjem in organizacijam, kar 
omogoča spremljanje statističnih 
podatkov in neomejeno število sledilcev

Twitter

• drugo najbolj razširjeno družbeno omrežje na 
svetu

• manj formalni način komunikacije

• takojšnja odzivnost na uporabniške zahteve 
in vprašanja

• širjenje dostopnosti knjižnice in njenih 
informacij, ki presega odprtost fizičnih 
prostorov knjižnic

Druga omrežja

RSS

• RSS (angl. Really Simple Syndication) je protokol za 
preprosto spletno zlaganje XML datotečnih vsebin za 
sprotno seznanjanje z novimi vsebinami na (predvsem 
novičarskih) spletnih straneh

• „naročanje“ na nove vsebin in njihov preprost 
pregled brez obiska izvorne spletne strani

• možnost pregledovanja več virov (angl. feed) 
hkrati

• združevanje sorodnih virov v vsebinske sklope

• verzija 2.x omogoča tudi pametno „sestavljanje“ različnih 
RSS v kompleksnejše vire

QR kode

• Hitro-odzivna (angl. Quick Response) črtna 
koda, navadno namenjena v oglaševalske in 
promocijske namene

• Uporaba z mobilnimi napravami 
(telefoni, tabličnimi računalniki), ki 
imajo vgrajeno kamero

• Navadno vsebujejo povezavo na 
spletno povezavo, lahko pa tudi besedilo, 
podatke poslovne vizitke ipd. 
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Obvladovanje knjižničnih spletnih vsebin

• knjižnice deloma svoje storitve in vsebine 
prenašajo v spletno okolje

• koristi orodij:
– komunikacija (Facebook, Twitter, RSS)

– hranjenje vsebin (Picasa, Dropbox)

– kreiranje spletnih vsebin (Joomla, blogi)

– objavljanju izvorno digitalnih vsebin (Issuu, Prezi)

– uporaba prepletenih (angl. mashup) storitev, npr. geolociranje z 
Google Maps v okviru CMS orodja Joomla

– analiziranje spletnih vsebin ali v spletnem okolju (Google Analytics, 
1ka)

– podpora izobraževanju (Moodle, Youtube)

– itd...

Dropbox

• Storitev gostovanja podatkov v oblaku

• Omogoča brezplačno shranjevanje do 2 GB 
podatkov

• Sinhronizacija z namenskim in prilagojenimi 
programi in storitvami

• Možnost deljenja vsebin tudi z 
neuporabniki 
storitve

Google Analytics

• brezplačno orodje za podrobno spremljanje 
uporabe spletnih strani in njenih elementov

• spremljanje najpogosteje obiskanih 
podstrani

• izvor obiskovalcev, povprečen čas, ki ga 
preživijo na spletnih straneh

• uporabniški trendi 
• primerno orodje za benchmarking spletnih 

strani knjižnic

1ka – En klik anketa

• Orodje EnKlikAnketa oz. 1ka za izdelavo spletnih anket 
je programska oprema za spletno anketiranje oziroma 
za izdelovanje anket, ki se izvajajo na internetu

• Razvili v Centru za družboslovno informatiko na FDV UL
• Brezplačna uporaba, predvsem za raziskovalne namene
• Združuje tri komponente:

• podpora za razvoj, izdelavo in oblikovanje spletnega 
vprašalnika,

• izvedbo spletne ankete, torej zbiranje podatkov in 
morebitno pošiljanje vabil,

• spletno statistično analizo podatkov in izdelavo 
različnih poročil.

1ka – En klik anketa

Strategije iskanja knjižničnega 
gradiva

April v MKL, 16. 4. 2013

mag. Mateja Ločniškar Fidler

S klikom iz kataloga MKL do 
izbranih oddaj RTV SLO

April v MKL, 16. 4. 2013

mag. Mateja Ločniškar Fidler

Iskanje po spletnih virih in bazah

April v MKL, 16. 4. 2013

mag. Marijan Špoljar

Vsebina delavnice

• Teoretična izhodišča

• Knjižnica 
– COBISS, UDK, Moja knjižnica, Vprašaj knjižničarja

• EBSCOHost

• Svetovni splet
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Viri pri znanstvenem delu 1

• Splošno o virih
– Kompetentni

– Ustrezni

– Primerni (stopnji zahtevnosti)

– Dostopni

– Obvladljivi

– Primarni, sekundarni, terciarni

Viri pri znanstvenem delu 2

• Dostopnost virov ali kje iskati?

• Kritično vrednotenje virov

• Knjižnica kot vir podatkov
– mreža knjižnic, UDK, dostopnost gradiva

• Strategija iskanja

• Drugi viri v knjižnici
– dostop do baz podatkov, dostop na daljavo

• Svetovni splet kot vir podatkov

Uporaba med knjižničarji

• Spodbuda za uporabo
– pri delu z uporabniki (promocija)

– za lastne potrebe (predstavitve, članki)

• E-viri
– EBSCOHost – cena vs uporaba

– informiranje – tudi e-gradivo

– prihranimo bralcu čas (in denar)

• Izobraževanje knjižničarjev

Baze podatkov

• EBSCOhost

• Digitalna knjižnica Univerze v 
Ljubljani (DiKUL) http://dikul.uni-lj.si/

• Digitalna knjižnica Univerze v 
Mariboru (DKUM) http://dkum2.uni-
mb.si/podrocje.aspx

• Dlib – Digitalna knjižnica Slovenije
http://www.dlib.si/

• Europeana http://www.europeana.eu

Druga spletna mesta

• Učenjak Google
http://scholar.google.si/

• Google knjige
http://books.google.com/

• Youtube
http://www.youtube.com/

• Videolectures
http://videolectures.net/

• TEDx
http://www.tedxljubljana.com/

• Coursera
https://www.coursera.org/

Hvala za vašo pozornost!

Razprava

Vabljeni k sodelovanju
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Program za »Dan spletnega anketiranja«, 26.9.2013 

A. Splošni del 

08.30: Prijava, registracija in neformalna srečanja 

09.15: Spletni razvoj spletnega vprašalnika (dr. Vasja Vehovar) 

Razvoj anketnega vprašalnika je teoretsko dobro razdelano področje, bistveno slabša pa je situacija v 
empiričnem in procesnem smislu. Faze razvoja namreč v realnosti potekajo na kompleksne načine, ki so 
razmeroma neraziskani in tudi ne-optimizirani. Proces se odvija preko izdelovanja (številnih) verzij vprašalnikov 
ter njihovega dopolnjevanja, komentiranja, testiranja in izmenjevanja. Pri tem se največkrat uporablja kar 
običajne urejevalnike besedil (MS Word, Google Docs). Presenetljivo, internet na proces razvoja vprašalnikov 
sploh (še) ni vplival, zato poteka danes skoraj povsem enako kot pred 30 leti. Vprašalnik se namreč običajno 
prenese v orodja za spletno anketiranje šele, ko je končan. 

Selitev razvoja vprašalnika na splet zahteva konceptualne, tehnične in uporabniške spremembe kot predpogoj za 
učinkovito povezavo s komentarji, testiranjem, diagnostiko in arhiviranjem. Prehod od urejevalnikov besedil v 
integracijo z orodji za spletno anketiranje poenostavi procese (npr. prepreči izgubljanje oziroma nepreglednost 
komentarjev/verzij) in nudi nove možnosti spremljanja, nadzora in analize, saj so na voljo parapodatki (logi) 
prav vseh sprememb. Prehod odpira tudi nove možnosti optimizacije, on-line diagnostike in interaktivne pomoči, 
kjer je mogoče vključiti sodobne potenciale umetne inteligence, podatkovnega rudarjenja ter jezikovnih 
tehnologij. 

S prehodom pridobijo tako enostavne kot kompleksne ankete; predstavljen bo praktičen primer spletnega razvoja 
enostavnega spletnega vprašalnika.  

Dr. Vasja Vehovar (http://vasja.ris.org) je redni profesor statistike na FDV. Raziskuje družbene vidike 
informacijskih tehnologij ter statistični vidiki anketiranja. S  spletnimi anketami se ukvarja od leta 1996 (projekt 
RIS.org). Vodi projekt osrednjega globalnega spletnega mesta za metodologijo spletnega anketiranja 
(WebSM.org) in razvoj orodja za spletno anketiranje www.1KA.si. 

10.00: Premor 

10.15: Interaktivna seansa o spletnih anketah z dr. Jon A. Krosnickom (v angleškem jeziku) 

Tokratni gost DSA2013 iz tujine je prof. Jon A. Krosnick, ki bo orisal svoje (številne) raziskovalne aktivnosti 
na področju spletnega anketiranja in - podobno kot dr. Mick Couper na DSA2012– odgovarjal na vprašanja 
(Pred tem, 24.9.2013, bo imel na konferenci Methodology and Statistics, Ribno plenarno predavanje "Choosing 
mode of data collection for surveys to maximize data quality"). Njegovo raziskovanje na področju anketne 
metodologije vključuje avtorstvo koncepta "satisficing", ukvarjanje s skalami (posebej Likert), vodenje prvega 
akademskega internetnega panela na verjetnostnem vzorcu v ZDA ter primerjave spletnega načina anketiranja s 
telefonskim in osebnim. Vprašanja za prof. Krosnicka na DSA2013 lahko postavite TUKAJ. 

Prof. Jon A. Krosnick je socialni psiholog, ki se ukvarja s problematiko oblikovanja, spreminjanja in 
učinkovanja stališč, s psihološkimi vidiki političnega obnašanja (posebej okoljskega) ter z metodami anketnega 
raziskovanja. V tem okviru je eden vodilnih raziskovalcev na področju spletnih anket. Zaposlen je v Department 
of Communication, Stanford University, kot Frideric O. Glover profesor za področja komunikologije, političnih 
znanosti in tudi psihologije. Na Stanford University vodi tudi Center za raziskovanje politične psihologije ter 
Poletno šole politične psihologije. Od leta 2009 je tudi član Ameriške akademije znanosti in umetnosti 
(American Academy of arts and sciences).   

11.00: Premor 

B. Srečanje uporabnikov 1KA 

11.30: Uporabniška srečanja (vzporedne sekcije) 

http://vasja.ris.org/
http://www.ris.org/
http://websm.org/
http://1ka.si/
http://comm.stanford.edu/faculty-krosnick/
https://www.1ka.si/c/997/2012/?preid=695
http://conferences.nib.si/AS2013/
https://www.1ka.si/a/27349
http://comm.stanford.edu/
http://comm.stanford.edu/
http://www.stanford.edu/
http://politicalscience.stanford.edu/
http://www.stanford.edu/group/sipp/
https://www.amacad.org/default.aspx
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 Uvajanje v 1KA (Marjana Vrh) 

Delavnica je namenjena osebam, ki imajo minimalne izkušnje z izdelovanjem spletnih anket in tudi sicer niso 
izkušene z računalniškimi aplikacijami. Delavnica se bo izvajala v računalniški učilnici, kjer bodo interaktivno 
predstavljene osnovne funkcionalnosti oblikovanja anketnega vprašalnika, njegove objave in osnovne analize. 

*Delavnica bo potekala v dveh delih s premorom, in sicer od 11.30 do 12.00  in od 12.10 do 12.40. 

Marjana Vrh je diplomantka Družboslovne informatike, ki sodeluje pri pomoči uporabnikov. 

 Pregledna delavnica 1KA (Gregor Čehovin)  

Delavnica je namenjen uporabnikom, ki že imajo minimalne izkušnje z orodjem 1KA, predvsem pa 
uporabnikom, ki imajo izkušnje z drugimi spletnimi orodji ali pa so informacijsko zelo izkušeni in bi želeli 
pridobiti hiter vpogled v nabor funkcionalnosti. Podan bo sistematičen pregled ključnih vidikov 1KA: 
nastavljanje pogojev, oblika (skini/teme), kodiranje, rekodiranje, izdelava grafov, obveščanje, poročila po meri, 
upravljanje email vabil, telefonske ankete, kvizi. 

Gregor Čehovin je diplomant Družboslovne informatike in sodeluje pri razvoju aplikacije 1KA. 

 Napredne in nove funkcionalnosti orodja 1KA (Andraž Petrovčič) 

Delavnica je namenjena udeležencem, ki so se že seznanjeni z 1KA in jih zanimajo napredne novosti, ki so bile v 
zadnjem letu vključene v to spletno orodje. Predstavljene bodo povsem nove storitve in nadgradnje obstoječih 
funkcionalnosti, povezanih z oblikovanjem vprašalnika ter zbiranjem in analizo anketnih podatkov. Med 
razvojnimi novostmi bodo izpostavljene večjezične ankete, vstavljanje logotipa v temo, pregled registracijskega 
seznama, kombinirana tabela in spletna diseminacija rezultatov. Med nadgradnjami pa komentiranje in 
komuniciranje med uredniki ankete, napredno testiranja vprašalnika, pošiljanje e-poštnih vabil iz lastne domene, 
nastavitve forme in obvestil, oblikovanje prijavnih obrazcev, razbitje podatkov in rekodiranje spremenljivk ter 
oblikovanje poročil po meri ter multitabele. 

Asist. dr. Andraž Petrovčič je predavatelj na FDV, kjer sodeluje pri družboslovnoinformatičnih in metodoloških 
predmetih in je v razvoj 1KA vključen kot svetovalec za uporabniško izkušnjo in zasnovo naprednih metodoloških 
rešitev. Delavnico spletnega anketiranja je vodil tudi na mednarodni konferenci ESRA 2013. 

  

 Interna raba, virtualna domena, lastna inštalacija in integracije (Vasja Vehovar) 

Srečanje je namenjeno organizacijam, ki imajo oziroma jih zanima možnost interne rabe, integracije z 
obstoječimi informacijskimi rešitvami, inštalacija lastne virtualne domene (in s tem status managerja) ali lastne 
inštalacije (in s tem status administratorja) bodisi na strežniku 1KA bodisi na lastnem strežniku. Podan bo 
pregled prednosti in slabosti posamezne rešitve in izmenjane bodo izkušnje uporabnikov. Kot primer zelo 
učinkovite povezljivosti bo kratko predstavljena integracija 1KA z visokošolskim sistemom VIS za potrebe 
visokošolskih evalvacijskih anket. 

12.15: Premor 

C. METODOLOŠKA DELAVNICA    

13.00: Delavnica spletnega anketiranja (Nejc Berzelak)  

Gre za delavnico metodologije spletnega anketiranja, ki bo potekala praktično, v računalniški učilnici. 
Obravnavala bo ključne metodološke vidike v procesu kreiranja spletne ankete. 
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Nejc Berzelak je raziskovalec na FDV in doktorski študent statistike na Univerzi v Ljubljani. Njegovo 
raziskovalno delo se osredotoča na oblikovanje spletnih vprašalnikov, analizo procesa odgovarjanja in učinke 
načina ("mode effect") spletnega anketiranja. Ima bogate izkušnje s tovrstnimi izobraževanji, metodologijo 
spletnega anketiranja predava pri več predmetih na FDV in na samostojnih delavnicah. V letih  2012 in 2013 je 
sodeloval na mednarodni poletni šoli GESIS (Nemčija), skupaj z dr. Couperjem in dr. Lozar-Manfreda. 

15.15: Zaključek delavnice 

 



Priloga 4:  Program izobraževanja »Splošne knjižnice za zdravje občanov: kje 
in kako do kakovostnih zdravstvenih informacij« 

 

  



                                                              
 
 
 

Centralna medicinska knjižnica, Medicinska fakulteta,  

Univerza v Ljubljani, 

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana in 

MKL, Knjižnica Otona Župančiča 

 
 

VABIJO NA TEČAJ 
 

SPLOŠNE KNJIŽNICE ZA ZDRAVJE OBČANOV: 
 

KJE IN KAKO DO KAKOVOSTNIH ZDRAVSTVENIH INFORMACIJ 
 

ki bo v petek, 29. novembra  2013, ob 9.00 
 

v računalniški učilnici Knjižnice Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana 
 
 
Zdravje je naša največja dobrina. Prava informacija, posredovana pravi osebi ob pravem 

času, ima pomemben vpliv na ohranjanje in krepitev zdravja ter uspešno reševanje 

zdravstvenih problemov.  

Danes imamo na svetovnem spletu množico strani in informacij, povezanih z zdravjem, na 

drugi strani pa vse večje število uporabnikov spleta, ki iščejo informacije povezane z 

zdravjem. Prav zato postaja e-zdravstvena pismenost vse pomembnejša, knjižnice pa zaradi 

prostega dostopa do informacij na spletu, poznavanja informacijskih veščin ter povezanosti s 

svojim okoljem, pomemben člen pri pospeševanju zdravstvene pismenosti prebivalstva. 

Informatorji splošnih knjižnic se pogosto srečujejo z vprašanji uporabnikov, ki se nanašajo na 

zdravje. S poznavanjem ustreznih virov in nudenjem dostopa do kakovostnih informacij s 

področja zdravja lahko pomembno prispevajo k pospeševanju zdravstvene pismenosti in 

promociji zdravja ter opolnomočenju posameznika in družbe.  

Z namenom bolje spoznati ponudbo zdravstvenih informacij v ljubljanski regiji in tudi širše, 

informatorje Mestne knjižnice Ljubljana vljudno vabimo na enodnevno delavnico.  

 



PROGRAM TEČAJA 

1. Predstavitev projekta Javne knjižnice za zdravje občanov: »Zdravstveni kotiček« 
(Anamarija Rožić, Nada Tržan-Herman) 

2. Organizacija zdravstvenega kotička v Knjižnici Otona Župančiča, MKL 
(Tomaž Pevec, Tatjana Kodela) 

3. Uvod v iskanje zdravstvenih informacij (Anamarija Rožić) 
a. Referenčni pogovor 
b. Pomen zdravstvene pismenosti 
c. Kakovost zdravstvenih informacij na internetu 
d. Osnove iskanja zdravstvenih informacij 

4. Medicinska terminologija: terminološki slovar (Anamarija Rožić) 
5. Zbirke poljudnih tiskanih in elektronskih zdravstvenih virov CMK:  

Poljudni viri, Zdravje za vse, Društva bolnikov in skupine za samopomoč (Anamarija Rožić) 
6. Iskanje zdravstvenih informacij na spletu (Boža Oberč) 

a. Katalog CMK 
b. Biomedicina Slovenica 
c. MedlinePlus 

7. Zakon o pacientovih pravicah (Nada Tržan-Herman) 
8. Splošno razumevanje podatkov o zdravilih in iskanje informacij o zdravilih na spletu 

(Nada Tržan-Herman) 
a. Slovenski viri: Register zdravil in drugi 
b. Evropski viri: EMA: NHS: Health A-Z (tudi zdravila) 
c. ZDA: NIH, FDA 

9. Predstavitev dejavnosti Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana 
a. Predstavitev Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana (Nives Letnar Žbogar) 
b. Komunikacija z občani (Samo Belavič Pučnik) 

i. Novičke 
ii. Vprašanja občanov 

c. Spletna stran ZZV Ljubljana in spletna stran Zdravi na pot (Kati Rupnik in Samo 
Belavič Pučnik) 

d. Za zdravje udeležencev tečaja in obiskovalcev knjižnice informacije o programih 
DORA, ZORA in SVIT (Nives Letnar Žbogar in Kati Rupnik) 

CILJI TEČAJA 

Slušatelji bodo pridobili naslednja znanja: 

 Vodenje referenčnega pogovora z iskalci zdravstvenih informacij 

 Pomen zdravstvene pismenosti in vloga knjižničarja  pri promociji le-te 

 Ocenjevanje kakovosti zdravstvenih informacij na spletu 

 Pravice pacienta do zdravstvenih informacij 

 Praktična uporaba priporočenih virov za iskanje zdravstvenih informacij in informacij 
o zdravilih 

 Pomen dejavnosti Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana za lokalno skupnost 

 
 



URNIK  

PREDAVATELJI 

mag. Anamarija Rožić, dr.med., Centralna medicinska knjižnica, MF, UL 
mag. Nada Tržan Herman, mag.farm., članica komisije za zastopanje pacientovih pravic pri 
MZZ  
Tomaž Pevec, Knjižnica Otona Župančiča,  MKL 
Boža Oberč, Centralna medicinska knjižnica, MF, UL 
Nives Letnar Žbogar, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 
Samo Belavič Pučnik, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 
Kati Rupnik, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 

INFORMACIJE 

Delavnica je predvsem praktične narave, kjer bodo udeleženci spoznali in uporabljali različne 
informacijske vire, dostopne na svetovnem spletu.  

Udeležba na delavnici je brezplačna. 

Dodatne informacije: Boža Oberč, Centralna medicinska knjižnica,  
e-pošta boza.oberc@mf.uni-lj.si , telefon 01 543 77 33 

 
 
 
 
 

 Vsebina  
  

  9.00 - 9:10 Predstavitev projekta Javne knjižnice za zdravje občanov: »Zdravstveni 
kotiček« 

  9.10 - 9:30 Uvod v iskanje zdravstvenih informacij 
Medicinska terminologija 

  9:30 - 10:20  Zbirke poljudnih virov CMK; 
Društva bolnikov in skupine za samopomoč 

10:20 - 10:50 Odmor 

10:50 - 12:10 Iskanje zdravstvenih informacij na spletu 

12:10 - 12:50 Zakon o pacientovih pravicah 
Splošno razumevanje podatkov o zdravilih in iskanje informacij o 
zdravilih 

12:50 - 13:20 Odmor 

13:20 - 14:50 Predstavitev dejavnosti Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana 

14:50-15:00 Razprava 

  

mailto:boza.oberc@mf.uni-lj.si


Priloga 5:  Vsebina izobraževanja »Priprava virtualnih razstav« 

 

  



1

Priprava virtualnih razstav

Simona Resman, Aleš Klemen

Fizična  → Virtualna 
razstava

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 2

Virtualna razstava
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Virtualna razstava
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Prednosti:

� vidnost in prepoznavnost zbirk,

� nič več problemov z razstavljanjem 
redkega in dragocenega gradiva,

� zmanjšanje stroškov priprave razstave,

� virtualna razstava doseže večje število 
ljudi,

� virtualna razstava ni časovno omejena in 
je odprta / dostopna 24 ur na dan. 
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Slabosti:

� ni stika z originalom,

� ogled virtualne razstave ne omogoča   
druženja,

� bojazen, da ljudje ne bojo več obiskovali 
fizičnih razstav,

� obstoječa orodja ne omogočajo beleženja 
obiska za posamezno razstavo. 

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 6
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Priprava virtualne razstave:

� virtualna razstava ni zgolj serija digitalnih 
podob z dodanim kratkim besedilom, 

� virtualna razstava je dinamična, lahko se 
jo enostavno spreminja, dodaja ali 
odvzema vsebine. 

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 7

Komu je namenjena virtualna 
razstava?

� Razstava je komunikacijsko sredstvo, 
usmerjeno na različne skupine javnosti. 

� Virtualna razstava je namenjena širši 
javnosti ali pa je oblikovana za določeno 
ciljno skupino.

� Vključenost prebivalcev s slabšim 
dostopom do kulture lahko povečamo tudi 
z oblikovanjem virtualnih razstav.
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Promocija virtualnih razstav:

� seznam elektronskih naslovov

� promocijski video na spletni strani

� socialna omrežja

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 9

Pomembno za knjižnico:

� Z virtualno razstavo knjižnica uvaja novo 
elektronsko storitev in tako povečuje 
število uporabnikov na daljavo.

� S pripravo virtualne razstave se v knjižnici 
krepijo tudi organizacijska, kuratorska, 
izobraževalna in tehnična  znanja 
zaposlenih.

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 10

Uporabna literatura:

� Klaus Müller. (2002). Going Global: 
Reaching Out for the Online Visitor. 
Pridobljeno s spletne strani: 
http://kmlink.home.xs4all.nl/09newarticles/
03reachingoutprint.htm

� Eiselt, I., Janežič, H., Šavnik, M. (2012). 
Virtualni svet razstav. Knjižnica, 56 (3), 
267 – 282.
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Orodja za pripravo virtualnih razstav

• Orodje za pripravo slikovnih vsebin

• Orodje za vsebinsko opremljanje 
razstavljenih vsebin

• Orodje za oblikovanje vsebin v obliki 
multimedijske predstavitve

• Orodje/platforma za postavitev in 
predstavitev virtualne razstave

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 12
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• Picasa je orodje za pregledovanje, organizacijo in osnovno 
obdelavo fotografij

• dve različici: samostojni (angl. stand-alone) program in 
spletno dostopno orodje (PicasaWeb)

• zaradi možnosti spletne dostopnosti organiziranih slik v 
spletnih mapah lahko služi kot vir za objavo posameznih slik 
ali slikovnih nizov na drugih spletnih virih (predvsem 
družbenih omrežjih)

• povezava z ostalimi Googlovimi storitvami (Gmail, Google+, 
Google Drive)

• teoretična omejitev količine 
shranjenih slik v okviru računa 
Picasa Web Albums – 1 GB

Picasa
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CoolIris

• preprosto orodje za spletno predstavitev slikovnih in 
video vsebin v obliki t. i. 3D galerij

• povezovanje z družbenimi omrežji, ki omogočajo 
shranjevanje multimedijskih vsebin v obliki 
spletnih map (Flickr, Picasa, YouTube, 
drugih omrežji, ki podpirajo RSS)

• prvenstveno namenjeno vdelavi multi-
medijskih vsebin (angl. embeding) na spletnih 
straneh, v zadnjem letu poudarek na všečnem 
prikazu vsebin v okviru namenskih aplikacij za uporabo 
na prenosnih napravah
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Issuu

• Spletna stran, prvenstveno namenjena 
objavljanju tiskanih vsebin v 
e-okolju

• Orodje t. i. namiznega založništva 2.0

• Primerno za prenos razstavljenih 
plakatov in panojev v elektronsko okolje

• Omogoča vdelovanje vsebin na CMS spletne 
strani ter objavo na družbenih omrežjih

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 15

Prezi
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• Programsko orodje in storitev za pripravo interaktivnih 
predstavitev z diapozitivi

• Omogoča dodajanje poljubnih multimedijskih elementov

• Posamična Prezi predstavitev zaradi možnost 
približevanja in oddaljevanja pogleda, omogoča 
teoretično neomejeno velikost prostora za
pripravo predstavitvene predloge

• Orodje, ki je v trenutno najboljši približek
pripomočku za pripravo prave multimedijske virtualne 
razstave

• Brezplačno gostovanje do 100 MB podatkov

Prednosti omenjenih orodji

• Brezplačnost

• Preprostost uporabe

• Povezljivost

• Interaktivnost

• Ni prostorskih omejitev (z izjemo Prezija)
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Slabosti omenjenih orodji

• Omejenost na večinoma slikovno gradivo

• Dodatni postopki za vsebinsko opremljanje posameznih 
razstavljenih vsebin

• Omejena fleksibilnost postavitve virtualne razstave

• Na določenih segmentih nedodelanost orodji

• Z izjemo Prezija ni omogočeno vpenjanje multimedijskih 
vsebin

• Različice se (pre)hitro prilagajajo novim trendom in 
opuščanje starih različic (npr. Cooliris)

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 18
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Primeri dobre prakse

• dLib.si, Virtualne razstave (CoolIris): 
http://www.dlib.si/results/?query='source%3dvirtualne+ra
zstave‚

• Osrednje območne knjižnice 2003 – 2013 (Prezi): 
http://prezi.com/vao-ye9sjvpt/10-let-osrednjih-obmocnih-
knjiznic-javna/

• Ljubljana v gibljivih slikah – Ljubljanski kolesarji 
(CoolIris): http://www.mklj.si/ljubljana-v-gibljivih-slikah

• Ljubljana v gibljivih slikah – Ljubljanski kolesarji (Prezi): 
http://prezi.com/_sdyidjy32-u/ljubljana-v-gibljivih-slikah-
ljubljanski-kolesarji/
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Primeri multimedijskih virtualnih razstav

• Europeana Exhibitions: http://exhibitions.europeana.eu/

• Europeana 1914–1918 - Zamolčane zgodbe iz prve 
svetovne vojne: 
http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/europeana
-1914-1918-sl

• US Holocaust Memorial Museum: 
http://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-
features/online-exhibitions

• Chicago History Museum, Wet with Blood: 
http://www.chicagohistory.org/wetwithblood/

• Egyptian Life – Nebamun‘s tomb: 
http://www.ancientegypt.co.uk/life/explore/main.html
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Postopek priprave 3D galerije (Cooliris)
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Postopek priprave 3D galerije (Prezi)
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Postopek priprave 3D galerije (Issuu)
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Kontakti:

Simona Resman, simona.resman@mklj.si, 
01 600 13 40 
pomočnica direktorice za strokovno delo

Aleš Klemen, ales.klemen@mklj.si,   

01 600 13 43 
koordinator območnosti



Priloga 6:  Vabilo na predstavitev digitaliziranih Kamniških zbornikov 

  



                                                                                                       
 

                                                                                                                           Ob Dnevu slovenske državnosti  

  vabi na 
                            predstavitev digitaliziranih Kamniških zbornikov 

 

»Toda, če že morate v svojih mislih meriti čas z dobami, naj vsaka doba zajame vse druge dobe, naj 

danes objame preteklost s spominom in bodočnost s hrepenenjem.«                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            Kahlil Gibran, Prerok 

 

 Že vse od njegovega začetka v letu 1955, še posebej pa po ponovni 

obuditvi leta 1996, v Kamniku merimo čas tudi po izidu številk 

Kamniškega zbornika. Prav vsak številka je dragocena, saj nudi zanimiv 

vpogled v življenjski utrip kamniškega prostora skozi čas in ga razkriva 

skozi prizme različnih strokovnih področij, umetniških prispevkov in 

spominskih zapisov. Sedaj je zbornik dostopen tudi v digitalizirani 

obliki. Digitalizacijo zbornika sta izvedli Mestna knjižnica Ljubljana in 

Matična knjižnica Kamnik.   

Vljudno vas vabimo, da se udeležite predstavitve vseh dosedanjih 

številk Kamniškega zbornika, objavljenih v digitalni obliki na portalu 

Digitalne knjižnice Slovenije, ki bo potekala v Matični knjižnici Kamnik v 

četrtek, 20. junija 2013, ob 18.00 uri. O poslanstvu Kamniškega 

zbornika nam bo spregovorila urednica dr. Marjeta Humar, Andrej 

Kotnik nam bo predstavil  zgodovino zbornika, mag. Aleš Klemen pa 

nam bo predstavil uporabnost Kamniškega zbornika v digitalizirani 

obliki. 

Dogodek bosta z glasbenimi vložki popestrila violinist prof. Narcis Salihović in citrar prof. Tomaž Plahutnik.  

 

Prisrčno vabljeni! 

 

 



Priloga 7:  Poročilo Kamra 2013 

 

  



POROČILO KAMRA 2013 
 
Moja ulica 2013 
 
Objavljeno (6 nadrejenih zbirk): 

☺ Mestna knjižnica Ljubljana (Kmetijska zadruga Velike Lašče je praznovala 100 let, 
Lavoslav Schwentner (1865 - 1952), Kolodvorska ulica v Ljubljani, dopolnitev zbirke 
Ulica v preljubem Zalogu, dopolnitev zbirke Tavčarjeva ulica v Ljubljani) 

☺ Knjižnica Domžale (Vodna učna pot Krašnja) 
☺ Knjižnica Litija (Špinerbal: ples predilcev)  
☺ Mestna knjižnica Grosuplje (Furmanstvo v Grosupljem) 

 
V pripravi: 

☻ Knjižnica Domžale (Utrip življenja v Spodnjem in Zgornjem Tuštanju) – zbirka bo 
objavljena februarja 2014 

☻ Matična knjižnica Kamnik (Neveljski mamut) – zbirka bo objavljena februarja 2014 
 

Ostale zbirke 
 
Objavljeno (4 nadrejene zbirke): 

☺ Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljanske vojaške delavnice med 1915 in 1918, Spomini 
na prvo svetovno vojno) 

☺ Mestna knjižnica Grosuplje (Kanonfajfa – zgodbe iz prve svetovne vojne) 
☺ Knjižnica Logatec (Logatec z okolico v času 1. svetovne vojne) 

 
V pripravi: 

☻ Mestna knjižnica Ljubljana (Kulturna dediščina za družine, Revija Ljubljana med 
nostalgijo in sanjami) – zbirka bosta objavljeni januarja oz. februarja 2014 

 



Priloga 8:  Poročilo od Dnevu zbiranja spominov na prvo svetovno vojno 
MKL, Slovanska knjižnica 

  



 

1 
 

POROČILO 
Dan zbiranja spominov na prvo svetovno vojno 
Mestna knjižnica Ljubljana – Slovanska knjižnica  25.februar 2013 

 
 

V Mestni knjižnici Ljubljana smo se v letošnjem letu pridružili projektu Europeana 1914-
1918, projektu zbiranja spominov iz prve svetovne vojne, ki je del širšega projekta 
Europeana Awareness; prvič je bil izveden leta 2011 v Nemčiji, pobudnici projekta. 

Dogodek, ki smo ga poimenovali Dan zbiranja spominov na prvo svetovno vojno,  je 25. 
februarja 2013 potekal v Slovanski knjižnici. Tako smo tudi z ljubljanskega območja 
prispevali zbrana gradiva na www.europeana.eu, www.europeana1914-1918.eu , 
predstavljena bodo tudi na domoznanskem regijskem portalu Kamra. 
 

 
 
EKIPA IN POTEK DELA 
Dogodek smo pripravljali v začetni fazi Anja Frkovič Tršan (nabor ekipe – zunanji sodelavci, 
iskanje naslovnikov  itd.), nato Teja Zorko (pošiljanje pošte in obvestil, tisk zgibanke in 
plakatov, kontakt z zbiratelji itd.) in Aleš Klemen (kontakt z NUK, projekcije), za promocijo 
je skrbela Vesna Trobec, za tehnično podporo in pripravo aparatur pa je bil odgovoren 
Rudi Majerle (priprava prostora, nabor opreme, izvedba povezav in nekaterih strežniških 
storitev, fotografska oprema) 
 

 Natančen potek delovnih postopkov, potrebne obrazce in nekatere tiskovine ter 

izobraževanje za vnos je priskrbela zunanja sodelavka Breda Karun (zavod Jara). 

 Kot strokovnjak za prvo svetovno vojno je aktivno sodeloval zgodovinar mag. 

Marko Štepec (Muzej za novejšo zgodovino Slovenije). 

Sodelujoči knjižničarji iz drugih knjižnic: 

 Robi Ožura (Celje) 

 Karmen Jezernik (Žalec) 

 Irena Škvarč (Nova Gorica) 

 Urška Orešnik (Logatec) 

Sodelujoči  notranji sodelavci: 

http://www.europeana1914-1918.eu/sl
http://www.europeana1914-1918.eu/sl
http://www.europeana.eu/
http://www.europeana1914-1918.eu/


 

 

 Mateja Lesar SRO 

 Marijan Špoljar SRO 

 Aleš Klemen SRO 

 Sara Jakopič KŠ 

 Edita Flegar BZ 

 Ingrid Verdnik Pal 

 Rudi Majerle 

 Gašper Hudolin SLK 

 Pablo Juan Fajdiga SLK 

 Teja Zorko SLK 

(Sodelovati je želela tudi Andrejka Novakovič KJM, vendar ji je to preprečila bolezen.) 
Ekipa je torej štela 16 oseb. 
 

Petek, 
22.2.2013, 

KLETNA DVORANA 
SLK 
13.00-15.00 

Izobraževanje 
katalogizatorjev  
Vodi: Breda Karun 

Mateja Lesar 
Marijan Špoljar 
Aleš Klemen 
Sara Jakopič 
Karmen Jezernik 
Teja Zorko 

Ponedeljek, 
25.2.2013 

Kletna dvorana SLK 
8.00-18.00 
 
 
 

Dan zbiranja 
 
 
Prisotna zbiratelja: 
g. Ciril Klemenčič 
g. Andrej Rant 
 
 
 
KOSILO za ekipo: 
La STORIA, Podhod 
Plava laguna 
11.00 – 17.00 
(z MKL  kartončki, 
zunanji na 
naročilnico) 

 

Sprejem:  
Marko Štepec  
Irena Škvarč  
Teja Zorko  
Katalogizatorji: 
Mateja Lesar 
Marijan Špoljar 
Aleš Klemen 
Sara Jakopič 
Karmen Jezernik 
Urška Orešnik  
Fotografiranje: 
Rudi Majerle – fotograf 
dogajanja 
Ingrid Verdnik Pal – 
predmeti 
Skeniranje: 
Pablo Fajdiga 
Robi Ožura 
Gašper Hudolin 
Vračilo predmetov: 
Edita Flegar 
Floor manager: 
Breda Karun 

Torek, Mala čitalnica SLK Dan vnašanja Breda Karun 



 

 

26.2.2013 8.00-15.00 Mateja Lesar 
Marijan Špoljar 
Aleš Klemen 
Sara Jakopič 
Rudi Majerle 
Gašper Hudolin 

 

ZBRANI PODATKI IN UDELEŽENI OBISKOVALCI 
Na dan zbiranja spominov se je v prostorih knjižnice oglasilo 20 obiskovalcev, ki so aktivno 
prispevali z vsebinami in prinešenimi predmeti ali dokumenti. Naknadno so svoja soglasja 
in gradiva po e- pošti poslali še trije udeleženci.  Kar nekaj obiskovalcev se je oglasilo le na 
pogovor ali prosilo za informacije pri iskanju sledov in pripravi rodovnikov – teh v statistiki 
nismo upoštevali. 

MKL 25.2.2013 

Št. aktivnih obiskovalcev 23 

Št. odobrenih zgodb 41 

Št. predmetov 156 

Št. fotografij/skenov 529 

 Nova Gorica 

28.3.2012 

Maribor 

19.4.2012 

Celje 

23.5.2012 

Skupaj 

Št. aktivnih obiskovalcev 40 16 30 86 

Št. odobrenih zgodb  85 26 45 155 

Št. predmetov 313 76 172 561 

Št. fotografij/skenov 668 388 383 1.459 

Če zbrane podatke primerjamo s podatki dosedaj opravljenih projektov v Sloveniji,  lahko 
ugotovimo, da se je sicer v Ljubljani odzvalo nekoliko manj obiskovalcev kot na najbolje 
obiskanih projektih, vendar pa so prinesli obsežnejša gradiva, predvsem veliko pisne 
dokumentacije in fotografij, kar se vidi po visoki številki opravljenih skeniranj in fotografij.  

MEDIJI IN PROMOCIJA 
S poštnimi pošiljkami po klasični pošti smo zajeli vsa društva upokojencev, dnevne centre 
in domove za ostarele, nekatera društva zbiralcev, muzeje, nekaj osebnih naslovnikov ter 
Univerzo za 3. življenjsko obdobje, (ki je dogodek ne le oglaševala v svojih prostorih, 
temveč tudi poslala vabilo celotni svoji mailing listi). Obvestila po e-pošti so bila poslana v 
zelo velikem obsegu. Z zgibankami in plakati so oglaševale vse knjižnice MKL, Borza znanja 
in dela ter knjižnice v regiji.  Zgibanke so bile tudi fizično razdeljene na nekatere bistvene 
točke (oseba za razdeljevanje, ki sodeluje z MKL). 
 
Dogodek je bil seveda oglaševan na spletni strani MKL, na Facebooku in Twiterju. K objavi 
so bili povabljeni mediji v zelo velikem obsegu, realizirane objave pa so bile naslednje: 



 

 

 
TELEVIZIJA: 

 RTV SLO  

- najava dogodka v oddaji Dobra ura z Akijem, petek, 22.2. ob 19.00 

- prispevek o Dnevu spomina: Dnevnik, Slovenska kronika (novinar Matija Mastnak), 

ponedeljek, 25.2. ob 19.30, TV Slovenija, 1. program 

 

 KANAL A 

- Dan spomina v Slovanski knjižnici oddaja Svet (novinarka Nina Rebolj), 25.2. ob 

18.50 

 
RADIO: 

 Radio Ognjišče: najava dogodka 19.2. ob 16.35 

 

 Radio 1: najava dogodka večkrat v tednu od 18. – 22.2. (urednica Irena Romih) 

 

 Radio Slovenija 1. program:  

- pogovor s Tejo Zorko (novinarka Lucija Fatur), 22.2. ob 6.50 

- Večkratna najava dogodka (torek, 19., sreda, 20.2.) 

- reportaža s kraja dogodka kratka 25.2.  

- daljša reportaža (26 min), nedelja, 3.3. ob 14.30 (novinar Bojan Leskovec), 

ponovitev ob 16.30 

 
TISK: 

- Delo (stran Ljubljana), 22.2., str. 12 

- Nedelo 24.2., str. 35 

- Naš časopis (Vrhnika, Horjul, Dobrova, Brezovica) 25.2. 

- Svobodna misel (februarska številka – vabilo) 

 
SPLET: 

- Napovednik.com: plačljiv spletni oglas na 1. strani (11 dni) 

- Spletne strani občin: MOL, Vodice, Velike Lašče, Škofljica, Brezovica, Horjul, 

Borovnica 

- Nekatere spletne strani knjižnic (Litija) 

- objava na predvajalnikih LPP, 11.2., 16. in 17.2., večkrat na dan 

- Facebook, Twitter, spletna stran MKL 

- Napoved na www.rtvslo.si/radioprvi 

- Napoved dogodka spletna stran Centra vseživljenjskega učenja LUR www.cvzu-

lur.si 

- Napoved dogodka revija Vzajemnost. www.vzajemnost.si 

 
 

http://www.rtvslo.si/radioprvi
http://www.cvzu-lur.si/
http://www.cvzu-lur.si/


 

 

SKLEP 
Ob pregledu statističnih podatkov, medijski pokritosti dogodka in ob upoštevanju številnih 
odzivov, ki smo jih prejeli tudi v naslednjih dneh, lahko ocenimo, da je bil Dan zbiranja 
spominov na prvo svetovno vojno uspešno realiziran in da smo s krstno izvedbo 
tovrstnega dogodka v MKL  dosegli zastavljene cilje. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Pripravila: mag. Teja Zorko 
26.3.2013 
 

 



                   V vseh 
večjih mestih po državi so se odvijali dogodki, na katerih so 
zbirali spomine ter zbrali veliko število digitalnih podob.



vašega deda ali pradeda? Je z njim povezana zanimiva 
zgodba?

                    ?
Fotografija iz tistega obdobja? Morda star posnetek? 
Je z njim povezana zanimiva zgodba?



 

V  informacij je na voljo na spletni strani

kamra

ter vam jih 
takoj vrnili.

–

–



Priloga 9:  Predstavitev Centra vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane 
regije 

 

  



CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE  
(CVŽU LUR) 

predstavitev projekta za knjižnice območja 
 
Eden od namenov splošnih knjižnic je vključevanje v vseživljenjsko učenje. Mestna knjižnica Ljubljana 
(MKL)  se  je projektu pridružila, da bi v neformalno učenje vključili vse prebivalce  regije, predvsem 
mlade, brezposelne, zaposlene  in starejše. Približati smo se želeli prebivalcem  iz okolij z neustrezno 
oziroma nezadostno ponudbo učenja ter geografsko  in socialno odmaknjenim.  Informirali smo  jih o 
možnostih  učenja  in  njegovih  prednostih.  Promovirali  smo  vseživljenjsko  učenje  in  povezovali 
ponudbo s povpraševanjem. 
 
Mednarodna raziskava o pismenosti odraslega prebivalstva iz leta 1998 je pokazala, da večina (okoli 
70 %) ni dosegla stopnje, ki so jo strokovnjaki ocenili kot primerno z vidika mobilnosti, zaposljivosti in 
sodelovanja  posameznikov  v  socialnih  procesih.  Raziskava  ugotavlja,  da  nižje  ravni  pismenosti 
dosegajo odrasli z nižjo stopnjo  izobrazbe, tisti, ki zasedajo manj zahtevna delovna mesta, na raven 
pismenosti pa vpliva tudi posameznikov socialni položaj in cela vrsta drugih kompleksnih dejavnikov. 
Najverjetneje  je  dejavnik  nizke  stopnje  funkcionalne  pismenosti  tudi  nizka  stopnja  vključenosti  v 
vseživljenjsko učenje, ki je značilna za ranljive skupine. 
 
V knjižnicah želimo učinkovito izboljševati razna funkcionalna znanja, znanja za samostojno življenje, 
znanja  za  izboljševanje  kvalitete  življenja  ter  znanja  o  državljanskih  pravicah  pri  odraslih  osebah. 
Vzpodbujati  želimo  nove  oblike  izobraževanja  in  sodelavanja  z  uporabo  sodobnih  možnosti 
informacijsko‐komunikacijske  tehnologije  (IKT).  S pridobivanjem novih  znanj  želimo  večati  socialno 
vključenost  in  povezovanje  državljanov.  Knjižnice  so  primerno  okolje,  ki  lahko  vse  to  zagotovi 
najširšemu krogu prebivalstva. 
 
Projekt CVŽU LUR sta  financirala Ministrstvo za  izobraževanje, znanost  in šport  (MIZŠ)  ter Evropski 
socialni  sklad.  V  Sloveniji  je  bilo  ustanovljenih  19  regijskih  Centrov  vseživljenjskega  učenja.  V 
ljubljanski urbani  regiji  (LUR)  je  sodelovalo  šest partnerjev  (CDI Univerzum  – poslovodeči partner, 
Univerza za tretje življenjsko obdobje, Mladinsko  informativno svetovalno središče Slovenije, Zavod 
za usposabljanje  invalidne mladine Kamnik, Glotta Nova, MKL). Vodja projekta v MKL je bila Simona 
Resman, mentorji pa Danjela Marcola, Simon Modic, Katja Porenta in Mateja Lesar. 
 
Na  osmih  Točkah  vseživljenjskega  učenja  (TVŽU)  smo  v  MKL  izvajali  dejavnost  mentorstva  pri 
samostojnem učenju, organizacijo  izobraževanj  in koordinacijo delovanja TVŽU v  štirih knjižnicah v 
mreži MKL (Knjižnica Šiška, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Rudnik in Knjižnica Jožeta Mazovca) in v štirih 
knjižnicah LUR  (Knjižnica Domžale, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Litija  in Matična knjižnica 
Kamnik). 
 
Točke v knjižnicah so kotički, posebej namenjeni samostojnemu učenju, opremljeni z računalnikom z 
dostopom do spleta in učnimi gradivi. 
 
Ob  prvem  obisku  smo  vsakemu  udeležencu  predstavili  vseživljenjsko  učenje,  spletno  učenje  in 
gradiva, primerna za samostojno učenje. Opravili smo uvodni svetovalni razgovor, v katerem smo se 
pogovorili  o  njihovih  željah  in  pričakovanjih,  skupaj  smo  postavili  cilje  in  določili  stopnjo  znanja. 
Spremljali smo njihov napredek  in  jih spodbujali pri doseganju zastavljenih ciljev. Največja prednost 
takega  izobraževanja  je  prav  individualni  pristop  k  učenju.  Pri  mentorstvu  smo  se  tako  lahko 
prilagajali željam in potrebam posameznikov.  
 
K  nam  pa  so  prihajali  tudi  tisti,  ki  jim  zaradi  pomanjkljivega  znanja  ne  ustreza  skupinsko 
izobraževanje, ali pa so imeli le posamezna vprašanja. Udeleženci so računalnike na TVŽU uporabljali 



tudi za pisanje seminarskih in diplomskih nalog, iskanje informacij o karieri in zaposlovanju. Za učenje 
tujih jezikov so uporabljali interaktivne računalniške programe. 
 
Organizirali smo najrazličnejša skupinska izobraževanja, na njih smo udeležence povabili, da utrdijo in 
poglobijo znanje z nadaljnjim samostojnim učenjem na Točkah  in tako smo še dodatno promovirali 
vseživljenjsko  učenje.  Tudi  mentorji  so  izvajali  skupinska  izobraževanja  za  udeležence:  delavnice 
sproščanja, učenje nemščine, digitalna fotografija, delavnice znakovnega jezika. 
 
Pripravljali  smo  brezplačna  gradiva  za  samostojno  učenje,  namenjena  pridobivanju  novega  in 
utrjevanju  starega  znanja.  Gradiva    vodijo  posameznika  skozi  učenje  in  hkrati  nudijo  možnost 
preverjanja njegovega znanja. 
 
Pri mentorstvu  je bilo največ potreb po pridobivanju  znanj  s področja  IKT. Večina udeležencev pri 
mentorstvu  je bilo upokojencev  in brezposelnih. Na začetku projekta  so  se učile predvsem ženske, 
postopno pa so se za učenje odločili tudi moški (še vedno v manjšini).  
 
Točke so pričele z delovanjem 1. 9. 2008. Od 1. 9. 2012 naprej so v okviru projekta CVŽU LUR delovale 
le še štiri Točke: v Knjižnici Šiška, v Knjižnici Bežigrad, v Knjižnici Jožeta Mazovca in v Knjižnici Rudnik. 
31. 8. 2013 se je projekt zaključil.  
 
Ponudili smo izobraževanje na številnih področjih: 
- računalništvo/IKT, 
- potopisna predavanja, 
- tuji jeziki, 
- ustvarjanje, 
- branje, 
- iskanje zaposlitve, 
- osebnostna rast (vzgoja, komunikacija, medosebni odnosi, stres, sproščanje, spomin), 
- zdravje, 
- šah, 
- poljudna predavanja, 
- film, gledališče. 
 
KAZALCI USPEŠNOSTI 
 

  načrtovano  doseženo 

št. udeležencev  8.400  21.745 

št. ur učenja  10.080  9.376 

 
 



 
 
Načrtovano  število udeležencev na vsaki TVŽU  je bilo 1200  (pet  let delovanja) oziroma 960  (4  leta 
delovanja),  vse  knjižnice  so  to  presegle.  Prikazani  so  skupni  podatki  o  obisku  pri mentorstvu  in 
skupinskih  izobraževanjih.  Največ  obiska  so  imele  knjižnice  s  celoletnimi  tečaji  tujih  jezikov. 
Mentorstvo  je bilo bolj  enakomerno  zastopano.  S  strani MIZŠ  smo  imeli navodila, da  za  evidenco 
štejemo vsakega udeleženca na vsaki uri  tečaja. V marcu 2010 smo TVŽU  iz Knjižnice Nove Poljane 
zaradi manjšega obiska prestavili v Knjižnico Rudnik. 
 
Zaradi številnih sprememb pogostosti mentorstva primerjava med knjižnicami glede obiska ni najbolj 
ustrezna, ob primerjavi povprečnega obiska pa razlike niso tako velike. 
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PREDNOSTI 
 
- Zagotovili  smo brezplačno neformalno  izobraževanje  za  širok  krog  ljudi. Posameznikom,  ki  jim 

bolj ustreza individualno delo, smo pomagali pri premagovanju strahu in odpora do računalnika. 
Za širok krog udeležencev smo pripravili poučna  izobraževanja, tečaje, predavanja  in delavnice. 
Pridobljeno  znanje  jim  je  omogočilo  večjo  samostojnost,  kvaliteto  življenja  in  funkcionalno 
pismenost ter s tem tudi socialno vključenost.  

- Dejavnost  je v okolju zelo  lepo sprejeta, povsod  je veliko obiska, pozimi bi  lahko organizirali še 
dodatne  termine.  Udeleženci  so  bili  zadovoljni  z  mentorstvom,  prijaznostjo,  potrpežljivostjo, 
pohvalili so vse mentorje, ki so delali.  

- Knjižnice so prebivalcem ponudile dodatno storitev, ki je zapolnila predvsem nišo individualnega 
dela z obiskovalci.  

- Projekt je omogočil financiranje dela izobraževanj, ki jih organizirajo knjižnice. 
 
POMANJKLJIVOSTI 
 
- Mentorstva so se udeleževali predvsem starejši zaradi učenja osnov računalništva. So veliko bolj 

motivirani kot druge ciljne skupine (npr. brezposelni). Zaradi navodil MIZŠ o številu udeležencev 
in  ceni  izobraževanj  smo  organizirali  taka  izobraževanja,  ki  so  bila  zanimiva  za  širši  krog 
obiskovalcev. Brezposelni se raje udeležujejo formalnih  izobraževanj, saj  jim potrdilo o udeležbi 
bolj koristi pri iskanju zaposlitve.  Prilagajali smo se tudi željam in potrebam posameznih knjižnic. 

- Na TVŽU je mentor prisoten samo enkrat tedensko ali celo na 14 dni, zato se večina udeležencev 
ni učila samostojno, ker ni bilo zagotovljene pomoči. Ostali zaposleni si večinoma niso mogli vzeti 
časa za udeležence TVŽU, ki potrebujejo več pomoči. 

 
V  sklopu  izobraževanja odraslih  (Borza dela, Borza  znanja, Središče  za  samostojno učenje) bo MKL 
tudi po zaključku projekta CVŽU LUR nadaljevala z mentorstvom na vseh štirih TVŽU v knjižnicah v 
svoji mreži. Izvedli smo uvajalne programe za mentorje v štirih knjižnicah regije, kjer ni več prisotnega 
mentorja. 



Priloga 10:  Brošura Učeča Ljubljanska urbana regije 
 http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/Uceca_LUR.pdf  
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I Učeča regija

Izobraževanje in učenje sta nepogrešljiva dela družbene stvarnosti. Z izobraževanjem v šolah pridobivamo 
le del znanja, učenje pa poteka celo življenje. Tako sta pojma neposredno povezana z razvojem 
posameznika in tudi družbe v celoti. V zgodovini človeštva beležimo napredek družbe ravno prek učenja in 
izobraževanja za potrebe proizvodnje materialnih in kasneje duhovnih dobrin, s tem je povezan razvoj 
tehnologije in znanosti ter ureditev družbe. Posameznik je z izobraževanjem in učenjem v družbi razvijal 
svoje sposobnosti, se usposabljal za življenje v skupnosti ter pri tem skrbel za ohranjanje kulturne, 
znanstvene in duhovne dediščine. 

Učenje je tako proces, ki nas spremlja celo življenje, od zibelke do groba. Ta zavest, da smo umeščeni v 
vseživljenjsko učenje, ne samo skozi formalne in neformalne programe izobraževanja, temveč tudi prek 
priložnostnega učenja, je čedalje bolj prisotna ne samo pri odločanju za osebni ali poklicni razvoj, temveč je 
postala tudi temeljni del politik ohranjanja razvoja.

Nagli razvoj tehnike in znanosti je narekoval tempo sprememb tudi na področju izobraževanja, ki se je 
začelo ukvarjati s prilagajanjem dotedanjega načina izobraževanja danim življenjskim razmeram. 
Izobraževanje je vedno odziv na družbene zahteve in ideje, saj učenje predstavlja razumevanje in presojo 
gospodarskih, tehničnih, socialnih in kulturnih sprememb ter na ta način potrjuje stopnjo civiliziranosti. 

V 16. stoletju so z izobraževanjem želeli oblikovati človeka enciklopedičnega znanja in bilo je namenjeno le 
elitnim slojem. Potrebe današnjega časa pa so popolnoma drugačne in narekujejo izobraževanje za vse 
sloje, še posebej za zapostavljene. Danes je namen izobraževanja oblikovati celovito osebnost, aktivnega 
državljana (ne več pasivnega prejemnika informacij) in spodbuditi inovativnost posameznika, ki je sposoben 
samostojnega odločanja in skupnega soodločanja za trajnostni razvoj družbe. 

Ideja vseživljenjskega učenja se začenja oblikovati v 70-ih letih prejšnjega stoletja kot kritika okostenelemu 
šolskemu programu, ki je proizvajal pasivnega človeka. Učenje so želeli razširiti prek »šolskih zidov« tudi na 
ostala obdobja človeškega življenja. Potekalo naj bi celo življenje, ker se je le na ta način možno prilagoditi 
hitrim življenjskim spremembam. Zahteva po »učeči družbi« je postala evropska paradigma. Tako leta 1972 
poročilo E. Faura za UNESCO (Learning to Be) že vključi v pojem učenja tudi celoto vseh pridobljenih 
življenjskih izkušenj posameznika iz različnih področji ter temu želi prilagoditi tudi šolski sistem. To 
kontinuirano ali permanentno izobraževanje, vseživljenjsko izobraževanje, pa v 90-ih letih postane 
»politika«, ko se tak spremenjen pristop učenju, prilagojen potrebam družbe, vnese  v vse važnejše 
evropske dokumente.

»Družba znanja«, »učeča družba«, »vseživljenjsko učenje« so izrazi, ki govorijo o nujnosti povezave med 
učenjem in družbo, o prepletenosti obeh, ki vplivata ne samo na razvoj posameznika (njegovo srečno in 
smiselno življenje), temveč tudi na razvoj družbe (manjšanje razlik in neenakosti) ter gospodarstva 
(ravnovesje na trgu dela). Tudi v Sloveniji sledimo tej paradigmi in ena od idej, ki jo skušamo realizirati na 
tem področju, je zagotavljanje pogojev za udeležbo vseh prebivalcev v procesu vseživljenjskega učenja, še 
zlasti socialno izključene kategorije prebivalstva. Tako smo v obdobju 2008 do 2013 v Sloveniji imeli 14 
regionalnih Centrov vseživljenjskega učenja (CVŽU), ki so ponujali brezplačno učenje in svetovanje.
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II Center vseživljenjskega učenja LUR

Projekt vseživljenjskega učenja (VŽU) se izvaja v okviru Operativnega programa  razvoja človeških virov 
2007-2013, katerega prednostne naloge so razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja ter izboljšanje 
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja ter usposabljanja. 

V Ljubljanski urbani regiji (LUR) je k temu projektu pristopilo nekaj izobraževalnih organizacij, ki so ob finančni 
podpori Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, začele izvajati 
vseživljenjsko učenje v regiji. Združene v Center vseživljenjskega učenja (CVŽU) so od leta 2008 ponujale 
različna usposabljanja, izobraževanja in svetovanje na kar šestnajstih točkah za vse prebivalce v ljubljanski 
regiji. 

Center za dopisno izobraževanje Univerzum, ki je bil nosilec projekta, je skupaj s partnerji: 
 Mestna knjižnica Ljubljana, 
 Zavod MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, 
 CIRIUS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje  Kamnik, 
 Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani in 
 Glotta Nova d.o.o.,
oblikoval Center vseživljenjskega učenja z namenom, da se pogoji učenja in izobraževanja skozi vse življenje 
izboljšajo ter da ponudijo svetovanje za ljudi vseh starosti, poklicev in izobrazbe, ki se želijo učiti. Namen 
združevanja različnih organizatorjev izobraževanja v tak konzorcij pa je bil tudi medsebojno povezovanje in 
izmenjava znanj ter izkušenj, da bi lahko prebivalcem Ljubljanske regije ponudili hitrejši dostop in široko 
paleto znanj, izobraževanj in svetovanja.

V obdobju 2008-2013 je mreža organizacij pod koordinacijo CDI Univerzum 
razvila, organizirala in izvajala dejavnosti na 16 točkah (16 TVŽU), ki so delovale dvakrat mesečno po 12 ur. 
Na točkah je lahko vsak udeleženec našel njemu ustrezajočo obliko učenja. Udeleženci so se lahko 
samostojno in brezplačno učili tujih jezikov, računalništva, uporabe storitev preko interneta (e-uprave) in 
različnih uporabnih vsebin za njihovo kariero ali prosti čas. Izobraževali so se lahko na različnih delavnicah in 
predavanjih, kjer so pridobivali koristna znanja za osebni in tudi poklicni razvoj. Poleg tega so mentorji na 
točkah nudili informacije za izobraževanje oz. napotili so jih v Svetovalno središče Ljubljana ali v ustrezno 
izobraževalno ustanovo.
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1. Mestna zveza upokojencev: Dnevni center aktivnosti starejših
2. Kulturno društvo Fran Govekar Ig
3. Knjižnica Borovnica
4. Kmetijska zadruga Medvode
5. Društvo bolnikov z osteoporozo
6. Knjižnica Ljubljana Šiška
7. Knjižnica KOŽ Nove Poljane
8. Knjižnica Bežigrad
9. Knjižnica Jožeta Mazovca
10. Knjižnica Domžale
11. Knjižnica Litija
12. Cankarjeva knjižnica Vrhnika
13. Matična Knjižnica Kamnik
14. MISSS Ljubljana
15. Glotta Nova
16. CIRIUS Kamnik

Ker odrasli potrebujemo za razmišljanje o različnih možnostih za učenje in izobraževanje ter sprejemanje 
odločitev ustrezne in natančne informacije, nasvet in pomoč strokovnjaka, je bilo prebivalcem ljubljanske 
regije na voljo tudi Svetovalno središče Ljubljana. Dejavnost svetovanja in informiranja se je odvijala na 
sedmih različnih lokacijah na območju celotne Ljubljanske urbane regije. Tu so se udeleženci seznanili z 
možnostmi izobraževanja in učenja, usmerjali so jih pri izbiri, predvsem pa so jih skušali motivirati za 
izobraževanje ter jih naučiti, kako se učiti, pisati prošnje in odkrivati zaposlitvene možnosti. 

Projekt CVŽU, ki je sledil skupnim ciljem Operativnega programa razvoja človeških virov: višja zaposljivost, 
socialna vključenost, zmanjševanje regionalnih razlik, si je zastavil doseči čim večjo vključenost prebivalstva 
regije v  različne oblike vseživljenjskega učenja; zagotoviti dostop do svetovanja in informiranja, s svojimi 
programi pomagati k večji zaposljivosti prebivalstva, zagotoviti dostop do učenja, novih in inovativnih oblik in 
gradiv za učenje, v svojih dejavnosti povezati potrebe uporabnikov s potrebami trga dela ter razvojnimi 
usmeritvami regije ter nenazadnje promovirati vseživljenjsko učenje. 

Promocija projekta je potekala prek tiskanih medijev, televizijskih in radijskih oddaj. Za potrebe projekta je bil 
oblikovan samostojen portal, kjer so se oglaševale dejavnosti točk in druge izobraževalne dejavnosti v regiji 
(www.cvzu-lur.si), mesečno so izhajale tiskane E-novičke, ki so napovedovale dogajanje na posameznih 
točkah v tekočem  mesecu. Tudi te so bile promovirane na portalu in tudi v Središčih za samostojno učenje. 
Plakati, zgibanke in ostali promocijski material, ki je opisoval delovanje CVŽU LUR in točk, je bil na razpolago 
v vsaki učilnici, na vsaki delavnici, …

Projekt, ki se je začel v letu 2008 se letos zaključuje. Združevanje točk v skupni Center je izboljšalo pogoje 
izobraževanja v regiji uskladilo mrežno sodelovanje in funkcionalnost, približalo izobraževanje prebivalcem 
regije ter iz skupnih moči porodilo nekatere nove oblike izobraževanja. V tem času je projekt CVŽU LUR 
uspešno sledil svojim ciljem, kar je razvidno iz doseženih kazalnikov.
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1 Kazalniki projekta CVŽU LUR
KAZALCI NAČRTOVANI REZULTATI PROJEKTA PO LETIH 

IME KAZALCA Skupaj Obrazložitev 

šifra naziv načrt  realizacija   

Število CVŽU 1 1 V celotnem obdobju deluje 1 
CVŽU 

Število dislokacij 6 5 6 dislokacij ISIO 

Število udeležencev v svetovanju ISIO 7200 8359 Svetovanci 

število storitev v ISIO 9000 9492 storitve 

Število udeležencev v Svetovanju starejšim 
odraslim za učenje izobraževanje, življenje in 
delo 

1478 1640 Udeleženci 

Število udeležencev v »POMP« 
Psihosocialna pomoč priseljencem 1890 1128 Udeleženci 

Število udeležencev v Svetovanju za ranljive 
skupine (osebe  z gibalno oviranostjo) 1451 1089 Udeleženci 

SKUPAJ svetovancev 11569 13067 SKUPAJ VSE SVETOVANJE 

Število ur svetovalnega dela svetovalcev 20100 19907 
Obseg 1,5 svetovalca in 

svetovanje posebnim skupinam 
0,5 osebe 

Število točk samostojnega učenja TVŽU 16 16 Točke VŽU 

Število udeležencev v samostojnem učenju -
TVŽU 16320 40969 240  letno na 1 točki/letno 

Izvajanje dejavnosti samoevalvacija 
kakovosti v svetovalnem središču ISIO 1  1 Model samoevalvacije kakovosti 

ISIO 

Delovanje portala CVŽU  1 1 Delujoč in redno posodobljen 
portal CVŽU  

število udeležencev programov 
izobraževanja in usposabljanja 450 671 za priseljence 310, za ranljive 

skupine 140 

število konferenc 1  1 obvestilo javnosti 
prišetete 
skupine* 

l. 2011 39 skupin z 460 
udeleženci;            l. 2012 51 
skupin s 564 udeleženci;             l. 
2013 31 skupin s 354 udeleženci  
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III Partnerji CVŽU LUR se predstavijo

1 CDI Univerzum 
 Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana
 http://www.cdi-univerzum.si

Izobraževanje odraslih ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Umeščeno je v sistem izobraževanja in v zavest 
družbe. Skozi zgodovino je to področje doživljalo svoje vzpone in padce, vendar je bilo ves čas prisotno in je 
oblikovalo družbeno resničnost.

Center za dopisno izobraževanje Univerzum (CDI Univerzum) deluje 55 let in je v tem času izobrazil že veliko 
število odraslih za delo in nadaljnje izobraževanje. Izobraževalna središča je spletel po vsej Sloveniji in celo 
v tujini za zdomce v Nemčiji. Poleg izobraževanja pa je bil kvaliteten založnik strokovne literature.

Za novo obdobje do leta 2015 si je Slovenija postavila ključne cilje glede na strategijo izobraževanja in 
vseživljenjskega učenja v Evropski uniji, ki je zajeta v splošnem cilju – povečati stopnjo udeležbe v procesu 
izobraževanja odraslih. Izobraževanje odraslih tako postaja nepogrešljiv sestavni del človekovega življenja 
in dela, je človekova stalna pravica in obveznost oz. razvojna nujnost.
 
CDI Univerzum ves čas sledi strategiji izobraževanja odraslih in v svoji ponudbi združuje različne oblike 
izobraževanja: 
• Formalno izobraževanje: osnovna šola za odrasle, srednje šole za doseganje poklicne, strokovne  in 
splošne izobrazbe: administrator, prodajalec, gastronom hotelir (kuhar in natakar), bolničar – negovalec, 
pomočnik v biotehniki, vrtnar, cvetličar, računalničar, ekonomski tehnik, gastronomsko turistični tehnik, 
gastronomski tehnik, logistični tehnik, pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok, računalniški tehnik, 
hortikulturni tehnik, gimnazijski maturant. 
• neformalno izobraževanje in usposabljanja (različne oblike tečajev, seminarjev in delavnic,…)
• nacionalne poklicne kvalifikacije (izvajamo priprave in certificiranje)
• razvojne projekte na področju izobraževanja odraslih (Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih 
znanj,…) 
• svetovanje na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja (Svetovalno središče Ljubljana)
• imamo Središče za samostojno učenje, kjer je na voljo mentor za pomoč pri učenju
• organiziramo učno pomoč
• V zadnjih šestih letih je CDI Univerzum vodil projekt Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane 
regije.

CDI Univerzum sodeluje z organizacijami, ki vzpodbujajo izobraževanje odraslih: Andragoški center 
Slovenije, Center za informiranje in poklicno svetovanje, Gospodarska zbornica Slovenije, Zavod RS za 
zaposlovanje in drugimi.
Tudi v prihodnosti bo naše vodilo pri delu: CDI UNIVERZUM – HIŠA ZNANJA IN ISKANJA NOVIH 
PRILOŽNOSTI.
 Za razvojno delo in kakovost našega izobraževanja smo pridobili znak kakovosti na področju izobraževanja 
odraslih.
 

CDI Univerzum
direktor Marko Peršin, univ. dipl. inž.

 

   cdi univerzum 
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a) Mestna zveza upokojencev, Dnevni center aktivnosti starejših

Dnevni center aktivnosti za starejše izvaja najrazličnejše aktivnosti, kar se je pokazalo tudi pri TVŽU, saj kan-
didatov nikoli ni manjkalo. V okviru mentorstva smo v največjem številu izvajali konverzacijo v angleškem 
jeziku, urice urjenja spomina in računalniško opismenjevanje. Odzivali smo se predvsem željam kandidatov 
in se prilagajali aktualnim tematikam in celo letnim časom.

V dnevnem centru aktivnosti za starejše so se odvijale najrazličnejše dejavnosti. Prilagodili smo jih glede na 
želje udeležencev, tako smo izvedli kar nekaj ur tečaja računalništva, tečaj angleškega, francoskega, italijan-
skega in nemškega jezika. Poleg tega smo izvedli tudi ustvarjalne delavnice na temo božiča in novega leta, 
delavnice slikanja in pisanja, oblikovanje gline ter ljudskega petja. Ugodili smo tudi tistim z bolj poslovnim 
duhom s tečajem poslovne komunikacije, tako se je našlo za vsakogar nekaj. 
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Fotografija 1: tečaj angleškega jezika, DCA Ljubljana

Graf 1: Število udeležencev na mentorstvu in tečajih Graf 2: Število izvedenih tečajev
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b) Društvo Fran Govekar Ig

Na ure mentorstva so v glavnem prihajali starejši, ki so želeli utrjevati svoje znanje računalništva ali sploh 
narediti prve korake. Prav tako so izrazili željo po znanju angleškega jezika, zato smo zanje pripravili tečaj, 
ko pa se je ta iztekel, so prihajali po dodatno znanje v obliki konzultacij ali konverzacije na urah mentorstva. 
Nekateri so prihajali tudi po informacije o možnostih organiziranega izobraževanja.

Društvo Fran Govekar Ig deluje na različnih področjih od kulture do turistično raziskovalnih dejavnosti. 
Vsebine aktivnosti smo prilagodili njihovemu delovanju. Vsebine so izražale  tudi aktualnost vsakdanjih 
dejavnosti. Tako smo izvajali veliko likovnih delavnic, predstavili najrazličnejša potopisna predavanja od Iga 
do Afrike in Amerike. Veliko ur smo posvetili tudi predstavitvi Iga, njegove kulturne dediščine in običajev. 
Sprehodili smo se po zgodovini koliščarjev in se vživeli v njihove spretnosti, izdelavo lanu, keramičnih 
izdelkov, glasbenih delavnic in izdelave koliščarskega vozu. Prav tako smo se seznanili z izginotjem reke 
Iške. 

Udeleženci so se izobraževali tudi na jezikovnih področjih ter področju fotografije in računalništva. 

Na željo udeležencev angleškega tečaja smo se ob zaključku odpravili na ekskurzijo v London, kjer so 
udeleženci preizkusili svoje znanje angleščine.
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Graf 3: Število udeležencev na mentorstvu in tečajih

Fotografija 2: delavnica keramike, Društvo Fran Govekar Ig

Graf 4: Število izvedenih tečajev
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c) Knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica

Na ure mentorstva v knjižnici dr. Marje Boršnik so v glavnem prihajali starejši, ki so si želeli utrjevati svoje 
znanje računalništva ali sploh narediti prve korake. Nekaj zanimanja je bilo tudi za pomoč pri učenje 
angleščine in za urjenje spomina. 

V knjižnici dr. Marje Boršnik so udeleženci predvsem izrazili zanimanje za jezikovne tečaje. Tako sta potekala 
tečaja angleščine in nemščine katera sta se nadgrajevala z nadaljevalnim. Poleg jezikovnih tečajev smo 
izvedli tudi ustvarjalne delavnice, ki so se izvajale predvsem pred božičnimi prazniki. V toplejših letnih časih 
pa smo izvedli tečaj fotografije. Znanje računalništva pa so predvsem pridobivali na urah mentorstva, 
katerega so se udeleževali individualno ali v paru. V letih izvajanja projekta so udeleženci odnesli veliko, saj 
so se mentorstva in tečajev udeleževali redno. 

Fotografija 3: Božično-novoletna delavnica, knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica

Graf 3: Število udeležencev na mentorstvu in tečajih Graf 4: Število izvedenih tečajev

352

1053

1290

488
205

KNJIŽNICA DR. MARIJE BORŠNIK 
BOROVNICA

število udeležencev

2009

2010

2011

2012

2013

312

314
283

205

36

KNJIŽNICA DR. MARIJE BORŠNIK 
BOROVNICA
ure delovanja

2009

2010

2011

2012

2013

8



Fotografiji 4 in 5: Udeleženci računalniškega tečaja v Medvodah

d) Kmetijska zadruga Medvode

Z izobraževalnimi vsebinami  na tej točki smo pričeli sredi februarja 2009. Že na mentorstvu se je pokazal  
interes za  izvajanje osvežitvenega   tečaja  nemščine, ki smo ga kasneje nadgradili z nadaljevalnim tečajem 
nemščine. Največ časa smo na mentorstvu porabili v celotnem obdobju projekta za iskanje izobraževalne 
ponudbe po drugih točkah v okviru projekta CVŽU LUR in za osnovno računalniško opismenjevanje. 

Ob koncu leta smo organizirali še osnovni tečaj Urejevalnik besedil Word, za katerega  je bilo veliko 
zanimanja. Računalniške tečaje smo v celoti izvajali na Osnovni šoli Medvode, kjer imajo lepo opremljeno 
računalniško učilnico in so nam jo prijazno  oddali za izvedbo.

V letu 2010 smo ponovili nadaljevalni tečaj nemščine, ki smo ga nadgradili z konverzacijskim tečajem. Za 
zaključek tečaja so se udeleženke  podale na nakupovalni izlet v Gradec, kjer so praktično preizkusile 
pridobljeno znanje. Izlet je udeleženke in predavateljico zelo zbližal in ustvaril  pogoje za neformalna 
prijateljstva.  V nadaljevanju smo  zaradi velikega interesa ponovili  še  osnovni tečaj računalništva.  Na veliko 
veselje starejših udeležencev smo septembra 2010 izvedli tudi zanimivo potopisno predavanje  o Afriki.

Leto  2011 je bilo v znamenju računalništva, saj smo celo leto zelo uspešno izvajali osnovne, začetne in 
nadaljevalne stopnje računalništva, ki smo jih ponavljali zaradi velikega zanimanja  večkrat letno.
Pri izbiri predavatelja smo imeli srečno roko, saj je znal ustvariti prijetno delovno vzdušje in  so ga udeleženci 
radi sprejeli , saj mu tudi prijaznost in večkratno  ponavljanje računalniških postopkov  nista  bili odveč.  

Tudi v letu 2012 smo  večkrat ponovili začetne in nadaljevalne stopnje računalniških tečajev , za katere je 
obstajal izreden interes. Računalniško opismeni posamezniki pa so se z veseljem odločili tudi za delavnico 
digitalne fotografije, ki smo jo izvajali v pozni pomladi.

Za zaključek smo izvajali  v letu 2013 še računalniška tečaja začetne in nadaljevalne stopnje, ki sta bila polno 
zasedena, kot vsi prejšnji.
 
Na točki Kmetijske zadruge v Medvodah smo imeli skozi vsa leta poteka projekta največ tečajev nemščine in 
računalništva vseh stopenj. Izobraževanj so se udeleževali tako moški kot ženske v starejši dobi, le 
posamezniki so bili mlajši učenci in dijaki, predvsem pri delavnici digitalne fotografije.
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e) Društvo bolnikov z osteoporozo, Ljubljana

Z intenzivnejšim izobraževanjem smo na tej točki  pričeli na začetku leta 2010, kjer smo najprej izvajali 
osvežitveni in nadaljevalni tečaj nemščine in nadaljevali z osnovnim  tečajem računalništva. Na mentorstvih 
so kandidati izražali interes, da bi izvedli delavnico o zdravilnih zeliščih, kar smo jim jo ponudili v 
spomladanskem obdobju tega leta. Prav tako kot pri točki KZ Medvode, smo  tudi na tej točki veliko časa 
porabili za osnovno računalniško opismenjevanje in iskanje izobraževalnih vsebin, ki so zanimale kandidate. 
Ta delavnica je bila zelo dobro obiskana, saj so imeli udeleženci možnost, da so spraševali strokovnjakinjo za 
zelišča tudi za pripravo in uporabo zelišč za odpravo njihovih tegob.  

V letu 2011 smo ponovili nadaljevalni tečaj računalništva, v spomladanskem obdobju pa smo izvajali 
delavnico nege balkonskih rastlin, ki jo je vodila  strokovnjakinja iz področja agronomije, ki je imela v 
preteklosti tudi svojo hortikulturno dejavnost.  Udeleženci so na tej delavnici delali tudi praktično, kar jim je bilo 
še posebno všeč.

Za popestritev vsebin smo izvajali tudi delavnico feng šuj in delavnico astrologije, ki sta bili naravnani zelo 
praktično. V delavnici digitalne fotografije so se kandidati naučili  delati  s fotografsko opremo, iz počitniških 
fotografij so delali razglednice itd. 

Delavnico digitalne fotografije smo v naslednjem letu ponovili, največ ur pa smo namenili v letu 2012 
osvežitvenemu tečaju angleščine in nadaljevalnemu tečaju računalništva.
Z osvežitvenim tečajem angleščine smo v letu 2013 nadaljevali, zaključujemo  pa smo z osnovnim tečajem 
ruščine. 

Prevladujoče vsebine na Društvu bolnikov z osteoporozo so bile jezikovni tečaji nemščine in angleščine ter 
prav tako tečaji računalništva vseh stopenj. Izobraževalnih vsebin se je udeleževala predvsem starejša 
populacija ženskega spola.

Fotografija 6: Udeleženke 4. osvežitvenega tečaja angleščine Fotografija 7: Udeleženke nadaljevalnega tečaja nemščine
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 Svetovalno središče Ljubljana

Svetovalno središče Ljubljana deluje v okviru projekta ISIO, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. 
Svetovalno središče Ljubljana je bilo vzpostavljeno leta 2005, v letu 2008 pa je bilo pridruženo Centru 
vseživljenjskega učenja LUR. 

Glavni cilj aktivnosti Informativno svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih - ISIO je izvajanje 
dejavnosti svetovanja in informiranja za odrasle na območju celotne Ljubljanske urbane regije - LUR. 

Svetovalno središče nudi: brezplačno in zaupno informiranje in svetovanje vsem, ki se želijo vključevati v 
vseživljenjsko učenje in izobraževanje, nasvet glede učenja ter izobraževanja.

Poleg tega organizira brezplačne delavnice motivacije za učenje, delavnice poklicnega usmerjanja in 
svetovanja, predstavitev poti do poklicne kvalifikacije ter kariernega napredovanja.

V želji po boljšem informiranju in svetovanju se povezuje s ponudniki izobraževalnih in svetovalnih storitev v 
lokalnem okolju v mrežo, da bi bolj usklajeno delovali in čim več ljudem nudili svojo pomoč.
 
Dejavnost svetovanja poteka:
OSEBNO: 
- v prostorih Centra za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva ulica 4, Ljubljana
- in šestih dislokacijah (Domžale, Kamnik, Grosuplje, Vrhnika in dve v Ljubljani – Mladinsko informativno 
svetovalno središče Ljubljana in Cene Štupar)
PO TELEFONU: 01 / 510 22 70
PO POŠTI: Svetovalno središče, Grošljeva 4, Ljubljana
PO ELEKTRONSKI POŠTI: svetovalno.sredisce@cdi-univerzum.si

Svetovalno središče je v slabih šestih letih (1.1.2008 do 30.8.2013) izvedlo 8714 prvih informiranj in svetovanj 
ter 9492 storitev. V tem času sta bili na projektu zaposleni dve osebi v obsegu 1,5 osebe.
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2 Mestna knjižnica Ljubljana
 Kersnikova 2, 1000 Ljubljana
 http://www.mklj.si

IMestna knjižnica Ljubljana (MKL) je knjižnica glavnega mesta, je največja slovenska splošna knjižnica, ki 
predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacij¬sko stičišče lokalne skupnosti - 
posameznikov, skupin, kulturnih ustanov in organizacij. MKL je za prebivalce Ljubljane in okolice aktiven tretji 
prostor. 

Z mrežo krajevnih knjižnic in postajališč potujoče knjižnice je MKL najbolj omrežena kulturna ustanova v 
Ljubljani, ki zagotavlja enako kvalitetne knjižnične storitve vsem prebivalcem Ljubljane in njene okolice, in je 
dostopna povsod: med policami v knjižnicah, doma, na javnem prevozu, v kavarni, na delu, na mobilnih 
telefonih v naših žepih.

MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in za osem osrednjih knjižnic 
regije izvaja naloge območnosti. 

Za večjo vidnost in prepoznavnost v lokalnem okolju MKL uporablja nove strategije:
- Integracijo storitev knjižnice v vsakodnevno življenje prebivalcev mesta.
- Oblikovanje novih storitev tako v fizičnem kot virtualnem okolju knjižnice (www.mklj.si), ki bodo služile 
uporabnikom kot navdih za lastno ustvarjalnost.
- Oblikovanje takšne ponudbe knjižnice, ki bo relevantna za celotno populacijo v mestu.

V MKL smo za odrasle na osmih Točkah vseživljenjskega učenja izvajali dejavnost mentorstva pri 
samostojnem učenju, organizacijo izobraževanj in koordinacijo delovanja Točk vseživljenjskega učenja v 
štirih knjižnicah v mreži MKL in v štirih knjižnicah Ljubljanske urbane regije (Knjižnica Domžale, Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika, Knjižnica Litija in Matična knjižnica Kamnik).

Ob prvem obisku smo vsakemu udeležencu predstavili vseživljenjsko učenje, spletno učenje in gradiva, 
primerna za samostojno učenje. Opravili smo uvodni svetovalni razgovor, v katerem smo se pogovorili o 
njihovih željah in pričakovanjih, skupaj smo postavili cilje in določili stopnjo znanja. Spremljali smo njihov 
napredek in jih spodbujali pri doseganju zastavljenih ciljev. Največja prednost takega izobraževanja je  prav 
individualni pristop k učenju. Pri mentorstvu smo se tako lahko prilagajali željam in potrebam posameznikov. 
K nam pa so prihajali tudi tisti, ki jim ne ustreza skupinsko izobraževanje. 

Organizirali smo najrazličnejša skupinska izobraževanja, na njih smo udeležence povabili, da utrdijo in 
poglobijo znanje z nadaljnjim samostojnim učenjem na Točkah in tako smo še dodatno promovirali 
vseživljenjsko učenje. Uporabniki so računalnike na Točkah uporabljali tudi za pisanje seminarskih in 
diplomskih nalog, iskanje informacij o karieri in zaposlovanju. Za učenje tujih jezikov so uporabljali 
interaktivne računalniške programe.

Pripravljali smo brezplačna gradiva za samostojno učenje, namenjena pridobivanju novega in utrjevanju 
starega znanja. Gradiva  vodijo posameznika skozi učenje in hkrati nudijo možnost preverjanja njegovega 
znanja.
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Pri mentorstvu je bilo največ potreb po pridobivanju znanj s področja informacijsko komunikacijske 
tehnologije. 
Večina udeležencev pri mentorstvu je bilo upokojencev in brezposelnih. Na začetku projekta so se učile 
predvsem ženske, postopno pa so se za učenje odločili tudi moški. 

Pri podatkih o obisku Točk je prikazano število udeležencev in število ur delovanja Točk po posameznih letih. 
Točke so pričele z delovanjem 1. 9. 2008, zato so za leto 2008 prikazani podatki o obisku za štiri mesece. Za 
leto 2013 so upoštevani podatki o obisku za pet mesecev, do 31. 5. 2013. Od 1. 9. 2012 naprej so v okviru 
projekta CVŽU LUR delovale le še tri Točke: v Knjižnici Šiška, v Knjižnici Bežigrad in v Knjižnici Rudnik. V letu 
2012 se je zmanjšal obseg izobraževanj in s tem število udeležencev in število ur učenja.

a) Knjižnica Šiška (MKL)

Poleg mentorstva smo prvo leto delovanja organizirali predvsem potopisna predavanja. V nadaljevanju smo 
razširili ponudbo na predavanja s področja osebne rasti, zdravja, delavnice sproščanja, delavnice o zdravilnih 
rastlinah, številna strokovna predavanja, filmsko šolo, začetni in nadaljevalni tečaj italijanskega jezika ter 
tečaj španskega jezika.

Knjižnica se je leta 2008 preselila na novo lokacijo, zaradi tega je Točka začela delovati nekoliko kasneje. Na 
novi lokaciji je bil sprva manjši obisk od pričakovanega, že v letu 2009 pa se je občutno povečal na račun 
dobro obiskanih predavanj. 

b) Knjižnica Nove Poljane (MKL)

Izvedli smo predavanja s področja osebne rasti, delavnice o premagovanju stresa, ustvarjalne delavnice, 
tečaj ročnih del, delavnice za brezposelne in tečaje računalništva. 

V prvem letu delovanja smo dosegli načrtovano število udeležencev na račun dobre udeležbe na različnih 
učnih aktivnostih, manjši pa je bil obisk pri neposrednem svetovanju mentorice, zato smo Točko v marcu 2010 
preselili na bolj obiskano lokacijo v Knjižnico Rudnik.
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c) Knjižnica Rudnik (MKL)

V marcu 2010 smo Točko preselili iz Knjižnice Nove Poljane v Knjižnico Rudnik. Izvajali smo predavanja o 
glasbeni dediščini, številna potopisna predavanja, tečaje različnih kaligrafskih pisav, izobraževanja s področja 
vzgoje, komunikacije in medosebnih odnosov, predavanja s področja zdravja, ustvarjalne delavnice, gledal-
iško delavnico in mentorstvo pri samostojnem učenju.

Točka je začela z delovanjem v marcu 2010.

d) Knjižnica Bežigrad (MKL)

Obiskovalcem smo ponudili pomoč in svetovanje pri samostojnem učenju. Z dodatno ponudbo se je Točka 
specializirala za obsežne začetne in nadaljevalne tečaje tujih jezikov (italijanski, španski, francoski in nemški 
jezik). Udeležence tečajev smo na Točkah spodbujali k samostojnemu obnavljanju naučenega s pomočjo 
računalnikov. Izvedli pa smo tudi tečaj ročnih del, tečaje računalništva in predavanja s področja osebne rasti.

e) Knjižnica Jožeta Mazovca (MKL) 

Za udeležence smo organizirali šahovski tečaj, različne ustvarjalne delavnice, predavanja s področja zdravja, 
potopisna predavanja, strokovna predavanja, tečaje angleškega jezika (začetni, nadaljevalni, obnovitveni). 
Izvajali smo tečaje računalništva in delavnice digitalne fotografije. Za odrasle smo pripravili delavnico 
sproščanja. Starejšim smo namenili izobraževanja za urjenje spomina in različne bralne delavnice.

     
Točka je v okviru projekta 
CVŽU LUR delovala do 31. 8. 
2012.
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f) Knjižnica Domžale 

Na Točki so potekala strokovna predavanja, tečaji računalništva, delavnice digitalne fotografije, potopisna 
predavanja, posebne delavnice za brezposelne in za starše, predavanja s področja osebne rasti. Pripravili 
smo tečaj angleškega jezika, izobraževanja s področja komunikacije, ustvarjalne delavnice, tečaje risanja in 
predavanja s področja zdravja.

    

Točka je v okviru projekta CVŽU LUR delovala do 31. 8. 2012. 

g) Knjižnica Litija 

V pestrem naboru izobraževanj so naši obiskovalci izbirali med začetnimi in nadaljevalnimi tečaji španskega 
in italijanskega jezika, potopisnimi in poljudnimi predavanji (kultura, botanika, duhovnost, zdravje, dediščina 
itd.). Udeleževali so se ustvarjalnih delavnic, tečajev računalništva in delavnic digitalne fotografije. 

    

Točka je v okviru projekta CVŽU LUR delovala do 31. 8. 2012.

h) Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

Na Vrhniki smo se na podlagi rezultatov ankete med obiskovalci knjižnice posvetili tečajem tujih jezikov 
(italijanski, nemški in angleški jezik) za starejše in brezposelne. Udeležence smo spodbujali, da znanje, 
pridobljeno na tečaju, utrjujejo še samostojno s pomočjo gradiv za samostojno učenje na Točki. Za starejše 
smo izvajali začetne in nadaljevalne tečaje računalništva in delavnice digitalne fotografije. Organizirali smo 
predavanja s področja zdravja, kulinarike, osebne rasti in ustvarjalne delavnice.
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i) Matična knjižnica Kamnik 

Vizija Točke je bila udeležencem ponuditi čim več informacij in čim krajšo pot do njih. Na podlagi ugotovitev iz 
ankete smo jim ponudili začetne in nadaljevalne tečaje računalništva in delavnice digitalne fotografije za 
starejše, tečaj angleškega jezika ter izobraževanji Slovenščina za tujce in Angleščina za tujce. Pripravili smo 
predavanja s področja kulinarike in zdravja, izobraževanja s področja medosebnih odnosov, ustvarjalne in 
praktične delavnice (vrtnarstvo, sadjarstvo).

    

Točka je v okviru projekta CVŽU LUR delovala do 31. 8. 2012.

MKL se bo še naprej vključevala v procese vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov neformalnega 
izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov. Ob podpori napredne informacijsko-komunikacijske 
tehnologije bo razvijala izobraževalno ponudbo, ki spodbuja socialno vključenost in medgeneracijsko 
sodelovanje in na ta način krepila vlogo knjižnice kot prostora za učenje in študij.

V sklopu izobraževanja odraslih (Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje) bo MKL tudi po 
zaključku projekta CVŽU LUR nadaljevala z mentorstvom na Točkah (izvedli smo uvajalne programe za 
mentorje v knjižnicah, kjer ni več prisotnega mentorja iz projekta).

Točka je v okviru 
projekta CVŽU 
LUR delovala do 
31. 8. 2012.
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3 CIRIUS Kamnik
 Center za izobraževanje, rehabilitacijo ni usposabljanje Kamnik, 
 Novi trg 43a, 1241 Kamnik
 www.cirius-kamnik.si

CIRIUS Kamnik je osrednja državna ustanova za celovito usposabljanje gibalno oviranih otrok in 
mladostnikov ter otrok in mladostnikov z več motnjami. Letno je vključenih 150 do 160 otrok in mladostnikov 
z odločbo o usmeritvi v osnovnošolski enakovredni ali nižji izobrazbeni standard ali v posebni program vzgoje 
in izobraževanja ter v srednješolske srednje strokovne in nižje poklicne programe ter v posebni srednješolski 
program Postrehabilitacijski praktikum, ki je prvenstveno namenjen mladim po poškodbi glave. 

Poleg obeh šolski enot deluje v sklopu centra še pedagoška enota v Domu – vzgoja, ki deluje po vzgojnem 
programu za otroke s posebnimi potrebami v domovih.
Za uspešno izobraževanje je predpogoj dobra zdravstvena skrb in nega ter visoko strokovne terapevtske 
dejavnosti.

Otroci in mladostniki so vključeni v celodnevni program, to pomeni, da v centru bivajo čez teden in se ob 
vikendih vračajo v domače okolje, ali pa na dnevno obliko usposabljanja, kar pomeni, da se vsak dan vračajo 
v družino. V zadnjih letih je opazno naraščanj števila otrok in mladostnikov, ki dnevno prihajajo v center in jih 
proti večeru s prilagojenimi prevozi odpeljemo domov.

Osnovni cilji, ki si jih pri delu z gibalno oviranimi otroki in mladostniki zastavljamo so enaki kot velja za vse 
mlade:
uspešna vključitev v življenjsko in poklicno okolje ter doseganje najvišjega mogočega nivoja osebnostne 
zrelosti, samostojnosti in avtonomnosti.
 
V CIRIUS Kamnik smo v letih od 2008 do 2013 izvajali veliko raznolikih dejavnosti, predvsem v začetnih letih. 
Za nemoten potek Centra vseživljenjskega učenja smo namenili poseben prostor za vodjo in koordinatorja 
točke CVŽU v CIRIUS Kamnik.

Delavnice:
- računalniška izobraževanja in svetovanja za otroke in mladostnike ter obdelava fotografij s programom 
GIMP  (Uroš Japelj, Mojmir Mavrič, Franci Tekalec, Irena Dirjec);
- vzdrževanje strojne in programske opreme ter prilagoditve IKT posebnostim gibalno ovirani (Franci 
Tekalec);
- Pogled nazaj – priprava in projekcija fotografij – portreti in dogodki: prezentacija pomembnejših dogodkov v 
zadnjem obdobju, podprta z osebnimi refleksijami in komentarji iz publike v prijetnem vzdušju, bili so ponosni 
nase na velikem platnu in dogodek je s tem doprinesel k lojalnosti instituciji s spomini na skupna doživetja 
(Nadja Cvirn);
- Osnove refleksne masaže – udeleženci so se naučili osnov masaže, zgodovino, teorijo in spoznali razloge 
za potrebo po masaži ter se preizkusili kot maserji (Anja Japelj);
- vzpostavitev delovanja šolskega radia CIRIUS Kamnik, radio Cirkus, z lastnim programom, vodenjem in 
napovedovalci, tudi v sodelovanju z Radiem 1 (Mojmir Mavrič) ter IKT podpora šolskemu radiu (Franci 
Tekalec). Uspešen projekt, ki še živi in nadaljuje svoje poslanstvo.
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Svetovanja:
- svetovanja gibalno ovirani populaciji s področja za njih ključne zakonodaje in osveščanje o pravicah ciljne 
skupine ljudi (Breda Leskovšek, Irena Praznik);
- svetovanja in usmerjanje na področju funkcionalne in bralne pismenosti – potekalo je v zavodski knjižnici 
(Mateja Perko).
 
Oddaja prostorov: ves čas smo brezplačno oddajali prostor, namenjen svetovanju ljudem iz lokalnega okolja; 
delavnico je vodila Knjižnica Kamnik.

Velik prispevek CVŽU je bil na področju računalniškega izobraževanja, tehnične podpore IKT ter prilagajanja 
računalniške opreme gibalno oviranim, vse to je potekalo praktično ves čas delovanja projekta.
Najbolj vidno in visoko kvalitetno je bilo delo na vzpostavitvi in delovanju šolskega radia, ki deluje še vedno. 
V sodelovanju z Radiem 1 smo imeli samostojno oddajo na njihovem radiu 1, z lastno vsebino, lastnim 
vodenjem in oddajanjem v živo.
Svetovalno delo je bilo namenjeno ranljivi skupini oseb s posebnimi potrebami oz. gibalno oviranostjo, 
predvsem na področju zakonodaje in pravic, pomebnih za gibalno ovirane.

Zamisel o delovanju Centrov vseživljenjskega učenje je odlična, še posebej za populacijo gibalno oviranih, 
ker so slabo konkurenčni na trgu dela. S pomočjo CVŽU so dobili več znanj, izkušenj, vpogleda v možnosti 
za zaposlitve, številne nasvete in s tem bolj kvalitetno življenje. CVŽU je dobra dopolnitev življenja v socialni 
sredini in s tem dodana možnost druženja in vključevanja, saj je izoliranost in zaprtost v svoj svet eden večjih 
problemov sodobnega časa. Delo v projektu smo v Centru sprejeli z navdušenjem in z veliko energije 
zastavljali in organizirali delavnice. Vzpostavili smo osrednji prostor za delovanje točke vseživljenjskega 
učenja.

Projekt je dobro zamišljen in bi ga bilo smiselno uvesti v delovanja lokalnih skupnosti in omogočati 
neformalno izobraževanje in druženje ljudi v lokalnem okolju.               

delavnice / svetovanja število udeležencev število ur delovanja 

Računalniška - Uroš Japelj 

Računalniška, IKT-Irena Dirjec 

Računalniška, IKT-Franci Tekalec 

Računalniška, svetovanje - Franci Tekalec 

10 

480 

480 

100 

15 

200 

200 

270 

Pogled nazaj, fotografija – Nadja Cvirn 56 25 

Reflesna masaža - Anja (Čuk) Japelj 7 30 

Radio Cirkus – Mojmir Mavrič 18 250 

Svetovanje – Breda Leskovšek 125 200 

Svetovanje – Irena Praznik 148 250 

Svetovanje – Mateja Perko 165 250 
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4 MISSS  
 Zavod MISSS-Mladinsko informativno svetovalno stredišče Slovenije 
 Kunaverjeva 2, 1000 LJUBLJANA
 http://www.misss.org 
                                   
MISSS je nevladna in neprofitna organizacija s programi pomoči za različne ciljne skupine uporabnikov. 
Izhaja iz izkušenj primarno-preventivnih programov, katerih korenine oziroma vsebine segajo v osemdeseta 
leta prejšnjega stoletja. 
Sprva je bil ustanovljen kot društvo, kasneje (1998) pa kot zasebni zavod.

Zaposleni strokovnjaki se že od začetka ustanovitve usmerjajo v posameznika, skupnost in družbeno 
dogajanje. Zavod je v osnovi informativnosvetovalno središče in je dostopen vsakomur. Prednost zavoda je 
občutljivost za stiske, ki jih zaznavajo ob stikih z uporabniki in tiste primanjkljaje, ki jim onemogočajo celostno 
vključevanje v socialno okolje. Glede na naravo specifičnih socialno varstvenih programov so najpogostejše 
ciljne skupine:
- otroci, mladostniki in njihovi starši
- socialno ogroženi (dolgotrajno brezposelni in priseljenci)
- učitelji, pedagogi, svetovalni delavci v šolah
- drugi strokovni sodelavci
- nevladne organizacije

V tesnem sodelovanju z uporabniki raziskujejo vsebine in soustvarjajo metode, ki čim bolj konkretno in 
kvalitetno zagotavljajo potrebno pomoč uporabnikom.  Delujemo na področju socialno-kulturne in ekonomske 
integracije priseljenih družin z namenom, da bi bile deležne celostnega socialnega vključevanja.

Na MISSS se v okviru Centra vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije poleg delovanja Točke 
vseživljenjskega učenja izvaja še program POMP – psihosocialna pomoč priseljencem.

POMP je skrajšano ime svetovalnice za psihosocialno pomoč priseljencem, ki jo izvajamo v prostorih zavoda 
in na terenu.
Psihosocialno pomoč priseljencem se izvaja od leta 2007. Pri izvajanju drugih projektov se je pokazala 
specifična problematika, s katero se soočajo priseljenci pri vključevanju v slovensko okolje. 

V programu POMP - Psihosocialna pomoč priseljencem nudimo: 
• informiranje in svetovanje pri urejanju statusa in pravic 
• pomoč pri iskanju zaposlitve ali ustreznega izobraževalnega programa
• učna pomoč, ki je v osnovi naravnana na obvladovanje slovenskega jezika (jezik kot pomemben dejavnik 
socialnega vključevanja)
• delavnice medkulturnega učenja
• spoznavanje kulturnih in socialnih značilnosti Slovenije 
• delavnice razvijanja osebnostne rasti, pozitivne samopodobe in prepoznavanja svojih sposobnosti
• delavnice računalniškega opismenjevanja (pridobivanje osnovnega računalniškega znanja za uspešno 
uporabo IKT ter iskanje koristnih informacij za vsakdanje življenje in uspešno učenje)
• brezplačna uporaba računalnika in dostop do interneta
• podpora strokovnim delavcem pri delu s priseljenci
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Ugotovili smo, da priseljenci potrebujejo strokovno obravnavo, ki bi jim omogočila ohranjanje svoje 
nacionalne identitete, hkrati pa jim odprla možnost za celostno integracijo v slovensko družbo. Program je 
osredotočen na vzpostavitev medkulturnega dialoga na konkretni ravni in širjenju socialnih mrež priseljenih 
oseb.

Točka VŽU učenja je delovala v povprečju 8 ur tedensko in presegla načrtovano obratovanje. V obdobju 2008 
– 2012 je gostila 1265 uporabnikov, kar pomeni, da smo izpolnili 95 odstotkov načrtovanega obiska. 
Udeleženci so na Točki VŽU dostopali do literature, računalnika, izdelovali seminarske naloge ter bili deležni 
pomoči pri učenju.
V programu POMP, ki je namenjen predvsem priseljenim osebam, smo izvedli 34 jezikovnih in 54 
računalniških delavnic za 603 osebe, 19 delavnic bralnih vaj, 11 delavnic medkulturnega učenja, 29 stikov z 
drugimi ustanovami, največ šolami in zaposlovalnimi organizacijami, ter izvedli 1008 informativno svetovalnih 
intervencij.

     

Čeprav je projekt CVŽU zaključen, še vedno vzdržujemo stike z ustanovami in uporabniki ter tako v praksi 
uporabljamo metode in uspešne rešitve pri delu s priseljenimi osebami. Pokazala se je povečana potreba šol 
po implementaciji naših izkušenj pri delu z ranljivimi skupinami. Ravno tako si prizadevamo zagotavljanje 
trajnostnega razvoja projekta.
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5 Univerza za tretje življenjsko izobraževanje
 Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani 
 Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana
 http://www.univerza3.si 

Univerza za tretje življenjsko obdobje (v nadaljevanju UTŽO) je v letu 1984 ustanovljena nevladna, 
nepridobitna, prostovoljska organizacija, ki deluje lokalno in nacionalno. Po Sloveniji deluje 45 UTŽO, ki se 
povezujejo v Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje. UTŽO je namenjena starejšim, ki so v pokoju 
in starejšim,  ki se pripravljajo na upokojitev ali so dolgotrajno brezposelni. Z vrsto dejavnosti jim omogoča 
»izobraževanje kot način življenja«, pa tudi pot do njihovega organiziranega prostovoljnega delovanja v 
svojem okolju. Starejšim že 30 let omogoča, da v izobraževalnih skupinah oziroma študijskih krožkih krepijo 
družbene vezi, se izobražujejo za osebnostni razvoj, za boljšanje njihovih socialnih vlog, za povratek na trg 
dela in za prostovoljno sodelovanje.

Na ljubljanski UTŽO se tedensko izobražuje preko 3500 starejših pod vodstvom 124 mentorjev v 300 
študijskih skupinah. Statistike EUROSTAT-a kažejo, da je Slovenija med 18 preučevanimi državami 
Evropske unije na drugem mestu po udeležbi starejših v izobraževanju. Za svoje delo je Univerza za tretje 
življenjsko obdobje prejela leta 1998 plaketo Mesta Ljubljana, leta 2011 priznanje JAPTI za najboljšo 
družbeno inovacijo, leta 2012 državno nagrado na področju šolstva in številna druga domača ter tuja 
priznanja. 
 
Svetovanje za učenje in izobraževanje za življenje in delo starejših odraslih

Svetovanje se je na Univerzi za tretje življenjsko obdobje skozi vsa leta razvijalo vzporedno z izobraževanjem 
in je omogočalo vključevanje starejših v izobraževalne skupine in v prostovoljno delovanje. Od leta 2008 smo 
svetovanje starejšim za učenje in izobraževanje razvijali v okviru Centra vseživljenjskega učenja Ljubljanske 
urbane regije (v nadaljevanju CVŽU LUR). 

Starejši, ki se na Univerzi za tretje življenjsko obdobje vključujejo v svetovanje, so izrazito heterogena 
skupina.  Skupino sestavljajo v večini ženske, ki jo označuje štirideset-letni starostni razpon (od 50. do 90. 
letnikov). Od septembra 2008 pa do avgusta 2012 smo v okviru projekta CVŽU LUR svetovali 1639 starejšim 
odraslim. Povprečna starost svetovancev je bila 64 let, v 87% so bile to ženske z zaključeno srednješolsko 
ali visokošolsko izobrazbo. Za svetovanje so izvedeli večinoma na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v 
Ljubljani, od prijateljev ali znancev ali na naši spletni strani.

Za uspešnost svetovanja je ključnega pomena prepoznavanje motivov za vključevanje starejših v učenje in 
izobraževanje. V svetovalni proces starejši vstopajo povsem individualno. Nekateri želijo ostati anonimni in 
ne želijo spregovoriti o svojem življenju, tako poklicnem kot tudi zasebnem. Spet drugi v razgovoru 
predstavijo svoje najgloblje življenjske težave, izkušnje, želje in strahove ter jasno predstavijo motive za 
vključevanje v izobraževanje. 

Veliko starejših, ki obišče UTŽO v Ljubljani, ima jasno oblikovane želje za učenje. Njihov poglavitni motiv je 
večja seznanjenost in pridobitev znanj iz različnih področij. V letih prevladuje želja po učenju novih tehnologij 
in tujih jezikov, predvsem angleškega jezika. Zavedajo se svoje ločenosti ob neuporabi interneta, 
e-komunikacije in angleškega jezika, v učenje za ta znanja pa jih velikokrat že predhodno usmerijo otroci ali 
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vnuki. Pridobivanje novih znanj pozitivno prispeva k njihovi motiviranosti ter večanju samozavesti. Takole je 
povedala slušateljica UTŽO iz Ljubljane: »Nisi več ´neviden´ človek, saj imaš znanje, pozicijo, samozavest, 
znaš drugače komunicirati z ljudmi.« 

 
Starejša prostovoljka informira o možnostih učenja
in izobraževanja za starejše na UTŽO v Ljubljani.

 

Individualno svetovanje na UTŽO v Ljubljani.

Vloga in poslanstvo izobraževanja starejših se v storilnostno naravnani, starajoči in na znanju temelječi družbi 
spreminjata. Starejši so lahko dejavni le če se pridružijo socialnim skupinam in če imajo možnost vključevanja 
v nove spodbudne dejavnosti. Univerza za tretje življenjsko obdobje razvija dejavnost svetovanja, ki postaja 
vse pomembnejši del izobraževanja starejših. Ob individualnem in skupinskem svetovanju zbira in širi 
primere dobrih praks in modele dejavne starosti. Center vseživljenjskega učenja LUR je združil različne 
organizacije, ki izvajajo brezplačno učenje in svetovanje vsem generacijam v Ljubljanski urbani regiji in 
omogočil večjo informiranost in dostopnost za udeležence ter povezovanje in sodelovanje izvajalcev v 
lokalnem okolju.
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6 Glotta Nova
 Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
 http://www.glottanova.si
     

Glotta Nova je zasebni mednarodni izobraževalni trening center, prijazno izobraževalno središče za odrasle 
s posluhom za napredne metode in tehnike učenja. Poslanstvo in vizija podjetja odražata usmerjenost k 
odličnosti in vodilni vlogi podjetja pri razvoju komunikacijskih in drugih kompetenc.

Že od leta 1989 ponuja tečaje tujih jezikov, pri čem visoko usposobljeni trenerji uporabljajo licenčno metodo 
celostnega, pospešenega, ustvarjalnega učenja - Globalno učenje®.  Od leta 1992 prvi pri izvedbi svojih 
programov uporabljajo tudi nevrolingvistično programiranje (NLP) kot metodo odličnosti na področju 
komuniciranja, osebne rasti, vodenja, motivacije, učenja, poučevanja,… Poleg omenjenih, izvajajo še veliko 
lastnih izobraževalnih programov s področij: vodenje, motivacija, retorika, komunikacija, prodaja, poslovna 
pogajanja, trženje, oblikovanje in vodenje tima, oblikovanje in doseganje ciljev, ustvarjalnost in inovativnost, 
upravljanje s časom, upravljanje s stresom, izobraževanje izobraževalcev, hitro učenje in branje, osebna 
rast, slovenščina za tujce, sistemsko mišljenje, coaching…, ki pomagajo zaposlenim in posameznikom 
dosegati najrazličnejše kompetence, s tem pa osebno, poslovno in strokovno odličnost.

Kot imetniki mednarodno priznanega in uveljavljenega standarda kakovosti INVESTOR IN PEOPLE se 
zavedajo, da je znanje najboljša naložba za prihodnost, saj ravno znanje bistveno prispeva h 
kakovostnejšemu življenju posameznikov. Ker si ga marsikdo ne more privoščiti, organizirajo  tudi  celo vrsto 
brezplačnih izobraževanj (študijski krožki, učenje v Središču za samostojno učenje, e-učenje, Teden 
vseživljenjskega učenja, brezplačne delavnice …). S tem pristopom pa izkazujejo svojo odgovornost in skrb 
za druge, ker jim pomagajo dosegati cilje in želje. 

Točka Glotta Nova

Je samostojna točka CVŽU, ki je še posebej specializirana za delo s starejšimi (generacija 50+), 
brezposelnimi ali zaposlenimi, veseli pa so tudi mladih in vseh, ki se jim pridružijo. 
V letih 2008 do 2013 je točka ponujala različne 24-urne programe usposabljanja in svetovanja:

OSEBNI KARIERNI NAČRT - progam, kjer udeleženci skozi program in ob pomoči izkušenega kariernega 
coacha po metodi kariernega coachinga odgovorijo na nekatera osebna, pomembna vprašanja, ki zadevajo 
njihovo dosedanjo kariero, izobraževanje in življenjske cilje. Pri tem izdelajo osebni karierni načrt, ki jim 
pomaga svoje želje in cilje doseči v življenju.  

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA – udeleženci se učijo celostno in učinkovito komunicirati, odkrivajo lastne 
miselne vzorce in vedenjske strategije ter se seznanijo z vedenjskimi vzorci in strategijami drugih 
(sodelavcev, partnerjev ...). Izobraževalni program je izrazito praktično naravnan in zelo uporaben. 

KARIERNI E-PORTFOLIJ – v programu spoznavajo e-orodje, ki podpira karierni razvoj posa¬meznika. Gre 
za mapo, kamor posameznik zbira vse dokaze o svoji usposobljenosti, delovnih izkušnjah, znanju, veščinah, 
kompetencah, pa tudi o referencah in pričevanjih drugih. Orodje je primerno za vrednotenje neformalnega in 
priložnostnega učenja. Vedno je dostopno na spletu. 
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VEŠČINE VODENJA KARIERE – v okviru programa se udeleženci seznanijo z metodo coachinga in z njo 
osvetlijo svoje notranje vire, ki jih kasneje lahko uporabljajo pri oblikovanju kariere in tudi osebne življenjske 
poti. Metoda temelji na predpostavki, da vse odgovore in potrebno voljo za spremembe posameznik nosi v 
sebi

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL – je program, kjer udeleženci raziskujejo, kaj želijo v 
življenju delati in raziščejo, katere vire za to že imajo, naučijo se biti podjetni, inovativni in motivirani, naučijo 
se izdelati SWOT analizo in poslovni načrt. 

V petih letih delovanja Točke Glotta Nova je bilo v teh programih opravljenih 1157 ur dela, na programih pa 
se je usposobilo 929 udeležencev.

   

  Število udeležencev      Število ur

Poleg omenjenih programov je Točka skrbela tudi za promocijo vseživljenjskega učenja v regiji. Izšlo je nekaj 
člankov v tiskanem časopisju o delovanju točk, delavnicah in udeležencih vseživljenjskega učenja. Narejenih 
je bilo tudi nekaj radijskih in TV prispevkov, redno pa je deloval tudi spletni portal CVŽU LUR 
(www.cvžu-lur.si), kjer so si občani lahko izbrali delavnico, usposabljanje ali pa se zgolj informirali o dogodkih 
v ljubljanski regiji na področju izobraževanja in svetovanja. Točka je poskrbela tudi za mesečno izhajanje  
E-novičk, kjer so občani dobili vpogled v dogajanje na vseh točkah VŽU v regiji. 

Nova znanja za nove začetke
Z velikim številom zainteresiranih za naše programe smo se prepričali, da se posamezniki radi učijo in se 
veselijo tovrstnih izobraževanj, ki jim pomagajo k boljšemu počutju v družbi, s katerimi gradijo svojo 
samopodobo kot tudi svojo nadaljnjo poklicno pot. Kot je nekoč izjavila naša brezposelna udeleženka: »Rada 
bi se zahvalila vsem za podporo, ki sem jo dobila na Glotti. Z užitkom sem vpijala znanje o poslovni 
komunikaciji, raziskovala 'po sebi' in pridobivala nove veščine, ki so mi bile takoj v pomoč. Dobila sem več kot 
znanje, vrnili ste mi zaupanje, moč in spoštovanje, da lahko sedaj začnem od začetka.«
   

 Spletna stran CVŽU      Priprava na računalniško delavnico24



Zahvala 

CDI Univerzum se zahvaljuje vsem partnerjem in ostalim sodelujočim pri doseganju ciljev in nalog 
vseživljenjskega učenja v Ljubljanski urbani regiji. Rezultati so pokazatelj  plodnega sodelovanja 
vseh v projektu CVŽU LUR. 

Zahvaljujemo se Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za skrbno bdenje in pomoč pri 
izvajanju dejavnosti.

Marko Peršin, univ. dipl. inž.
direktor

CDI Univerzum

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja.  
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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja. 



Priloga 11:  Zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja 2012 in indeksi 
 2011 – 2012   
 http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/Stat_podatki_OSR_12.xlsx 

  



Statisticni_podatki_OSR_2011

Enote Cerknica Domžale Grosuplje Kamnik Litija Ljubljana Logatec Medvode Vrhnika SKUPAJ

število knjižnic 4 5 3 3 2 37 4 1 2 61

število občin 3 5 3 2 2 9 1 1 3 29

število občin brez knjižnične dejavnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

delež občin brez splošne knjižnice 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 3,45

število potencialnih uporabnikov na krajevno 

knjižnico

4.199,75 11.208,80 13.053,33 11.594,67 10.186,00 9.001,11 3.356,00 15.618,00 12.020,50 9.070,21

knjižnična zbirka na potencialnega uporabnika 7,17 4,25 4,44 3,85 4,62 4,97 6,43 4,64 5,22 4,88

prirast obveznega izvoda 0 0 0 0 0 2.760 0 0 0 2.760

prirast na potencialnega uporabnika 405,8 294,61 283,3 257,22 257,8 271,94 379,32 404,02 301,28 285,27

prirast naslovov na potencialnega uporabnika 243,29 116,41 108,66 83,37 141,42 40,55 252,98 216,42 159,19 80,89

prirast na knjižnično zbirko 5,66 6,94 6,37 6,69 5,58 5,47 5,9 8,71 5,77 5,84

tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij na 

pot. uporabnika

12,68 6,96 5,57 6,12 6,43 4,03 10,06 9,86 7,07 5,36

odpis na knjižnično zbirko 1,47 4,27 1,16 3,76 3,45 3,04 0,86 1,24 0,89 2,79

gradnja podatkovnih zbirk 1 0 2 1 2 7 4 0 4 21

letna odprtost knjižnice na pot. uporabnika (v 

urah)

218,52 130,67 178,8 169,16 250,39 175,01 246,05 141,63 146,75 174,07

površina knjižnice na pot. uporabnika (v m
2
) 0,1 0,05 0,06 0,05 0,03 0,05 0,06 0,04 0,03 0,05

čitalniški sedeži na pot. uporabnika 4,17 2,85 4,65 2,99 2,8 2,56 5,66 2,31 1,25 2,84

osebni računalniki za uporabnike na pot. 

uporabnika

1 0,9 0,8 0,5 0,9 0,6 1,1 0,9 0,4 0,7

delavci na pot. uporabnika 0,8 0,5 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6

obrat knjižnične zbirke 1,37 3,45 4,17 3,05 2,59 3 2,43 3,99 2,46 3,01

izposoja na potencialnega uporabnika 9,83 14,65 16,1 10,52 11,98 14,76 15,59 17,73 12,76 14,34

izposoja na člana 38,55 38,67 53,19 43 47,48 58,36 68,09 65,01 41,74 52,93

medknjižnična izposoja - pasiva na pot. 

uporabnika

3,75 3,35 3,55 2,99 7,71 2,29 7,75 0,64 2,87 2,89

medknjižnična izposoja na pot. uporabnika 6,91 5,09 5,36 3,88 8,64 5,67 9,98 1,22 5,37 5,59

medknjižnična izposoja - pasiva - inventarne 

enote

63 188 139 104 157 764 104 10 69 1.598

medknjižnična izposoja - skupaj - inventarne 

enote

116 285 210 135 176 1.888 134 19 129 3.092

Stran 1 od 9



Statisticni_podatki_OSR_2011

delež članov knjižnice na pot. uporabnika 25 38 30 24 25 25 23 27 31 27

obisk knjižnice na pot. uporabnika 4,5 6,26 6,03 4,73 4,19 5,6 4,92 10,21 4,47 5,62

obisk (celotni) knjižnice na potencialnega 

uporabnika

4,5 7,39 6,82 5,44 4,19 6,89 4,92 11,43 5,33 6,68

obisk na letno odprtost 20,61 47,91 33,74 27,95 16,73 32 19,99 72,12 30,43 32,3

obisk prireditev na pot. uporabnika 0,58 0,39 0,44 0,58 0,78 0,18 0,37 0,28 0,33 0,3

udeleženci usposabljanja na pot. uporabnika 0 0 0,02 0,03 0,03 0,06 0,04 0,15 0,01 0,05

strošek izposojene enote knjižničnega gradiva 

(v EUR)

2,43 1,65 0,91 1,75 2,04 1,79 1,66 1,77 1,86 1,71

strošek obiska (v EUR) 5,3 3,87 2,78 4,34 5,85 4,76 5,27 3,21 5,34 4,48

sredstva, porabljena za nakup knjižničnega 

gradiva na pot. uporabnika (v EUR)

6,41 4,26 4,93 3,8 4,7 4,39 5,02 6,84 5,44 4,58

delež sredstev, porabljenih za nakup 

elektronskih virov (v %)

1,86 5,59 1,85 1,34 1,69 2,33 5,02 2,66 5,44 2,64

delež strokovnih delavcev na vse zaposlene (v 

%)

69,23 83,05 94,12 86,67 66,67 84,73 77,78 90,91 85,71 83,98

število ur izobraževanja na delavca 31,54 23,95 33,35 30,4 13,48 22,7 14,23 37,83 28,94 23,92

sredstva porabljena za izobraževanje na 

delavca (v EUR)

203,31 340,49 207,17 364,22 120,57 232,74 199,77 327,95 124,64 238,03

stroški knjižnice na potencialnega uporabnika 

(v EUR)

23,85 24,22 16,78 20,53 24,49 26,64 25,91 32,8 23,86 25,18

knjižnična zbirka - inventarne enote 120.442 237.962 174.058 133.808 94.191 1.656.637 86.272 72.418 125.422 2.701.210

prirast knjižničnega gradiva - inventarne enote 6.817 16.511 11.094 8.947 5.252 90.567 5.092 6.310 7.243 157.833

prirast knjižničnega gradiva - naslovi 4.087 6.524 4.255 2.900 2.881 13.505 3.396 3.380 3.827 44.755

tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij 213 390 218 213 131 1.341 135 154 170 2.965

odpis knjižničnega gradiva - inventarne enote 1.770 10.166 2.014 5.033 3.250 50.424 740 899 1.122 75.418

Stran 2 od 9



Statisticni_podatki_OSR_2011

letna odprtost knjižnice (v urah) 3.671 7.323 7.002 5.884 5.101 58.286 3.303 2.212 3.528 96.310

tedenska odprtost knjižnice (v urah) 50 65 55 55 53 64 49 45 55 491

čitalniški sedeži 70 160 182 104 57 854 76 36 30 1.569

površina knjižnice (v m
2
) 1.600,00 2.552,00 2.531,00 1.634,00 700 18.028,40 742 650 712 29.149,40

osebni računalniki za uporabnike 16 48 30 19 18 213 15 14 9 382

podatkovne zbirke, ki jih gradi knjižnica - 

naslovi

1 0 2 1 2 7 4 0 4 21

obisk knjižnice celoten 75.660 413.957 266.877 189.172 85.330 2.294.644 66.030 178.496 128.221 3.698.387

obisk knjižnice fizični 75.660 350.843 236.241 164.458 85.330 1.865.141 66.030 159.536 107.373 3.110.612

prirast obveznega izvoda  - inventarne enote 0 0 0 0 0 2.760 0 0 0 2.760

izposoja na dom in v knjižnico - inventarne 

enote

165.089 821.110 725.042 407.533 243.982 4.969.071 209.238 288.782 308.608 8.138.455

izposoja na dom - inventarne enote 165.089 821.110 630.295 365.934 243.982 4.916.794 209.238 276.926 306.727 7.936.095

člani 4.282 21.234 11.850 8.511 5.139 84.247 3.073 4.260 7.349 149.945

udeleženci usposabljanja 66 167 606 1.090 541 21.534 482 2.294 346 27.126

obisk prireditev 9.756 22.016 17.132 20.287 15.977 61.051 4.915 4.353 7.845 163.332

sredstva, porabljena za izobraževanje delavcev 

(v EUR)

2.643,00 13.279,00 4.765,00 7.284,36 2.773,00 62.607,37 2.597,00 3.935,36 1.994,28 101.878,37

sredstva, porabljena za knjižnico (v EUR) 400.701,00 1.357.281,00 656.910,00 714.250,05 498.819,00 8.870.636,86 347.765,00 512.311,35 573.532,89 13.932.207,15

izobraževanje zaposlenih (v urah) 410 934 767 608 310 6.105 185 454 463 10.236

sredstva, porabljena za nakup knjižničnega 

gradiva (v EUR)

107.731,00 238.667,00 193.210,00 132.155,30 95.713,00 1.463.714,53 67.418,00 106.803,00 130.798,02 2.536.209,85

sredstva, porabljena za nakup elektronskih 

virov (v EUR)

2.005,00 13.335,00 3.570,00 1.765,65 1.621,00 34.051,09 67.418,00 2.841,86 130.798,02 66.982,56

delavci - skupaj, ne glede na način zaposlitve - 

osebe

13 39 23 20 23 269 13 12 16 428

delavci - skupaj v rednem delovnem razmerju - 

EPZ

13 30 17 15 12 226 9 11 14 347

strokovni delavci v rednem delovnem razmerju 

- EPZ

9 24,5 16 13 8 191,5 7 10 12 291

Opombi:

Podatki o potencialnih uporabnikih, ki so jih posredovale knjižnice, se močno razlikujejo od podatkov, ki jih je zbral Statistični urad Republike Slovenije. Za namen tega prikaza smo upoštevali podatke, ki 

jih je zbral Statistični urad Republike Slovenije.

Prazno polje v individualnem prikazu knjižnice pomeni, da podatek ni na razpolago.

Stran 3 od 9



Statisticni_podatki_OSR_2012

Enote Cerknica Domžale Grosuplje Kamnik Litija Ljubljana Logatec Medvode Vrhnika SKUPAJ

število knjižnic 4 5 3 3 2 37 4 1 2 61

število občin 3 5 3 2 2 10 1 1 3 30

število občin brez knjižnične dejavnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

delež občin brez splošne knjižnice 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 3,45

število potencialnih uporabnikov na krajevno 

knjižnico

4.180,75 11.296,80 13.155,67 11.663,67 10.663,33 9.094,76 3.423,50 15.843,00 12.097,50 9.154,77

knjižnična zbirka na potencialnega uporabnika 7,57 4,24 4,47 3,89 4,67 4,97 6,62 4,76 5,38 4,91

prirast obveznega izvoda 0 0 0 0 0 2.723 0 0 0 2.723

prirast na potencialnega uporabnika 366,92 252,58 294,14 189,77 240,57 233,24 321,67 380,29 277,99 249,33

prirast naslovov na potencialnega uporabnika 215,39 94,42 125,8 82,85 131,17 37,33 187,16 204 145,77 135,99

prirast na knjižnično zbirko 4,84 5,96 6,57 4,88 5,16 4,69 4,86 7,98 5,17 5,07

tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij na 

pot. uporabnika

16,09 5,06 5,55 6,03 6,91 4,23 9,86 10,04 7,32 5,41

odpis na knjižnično zbirko 2 5,27 5,22 2,97 3,47 3,54 1,24 1,6 1,31 3,46

gradnja podatkovnih zbirk 1 0 4 1 2 20 4 4,41 6 42,41

letna odprtost knjižnice na pot. uporabnika (v 

urah)

219,22 128,05 172,42 166,39 251,47 184,76 237,99 135,71 155,28 179,13

površina knjižnice na pot. uporabnika (v m
2
) 0,1 0,05 0,06 0,05 0,03 0,05 0,05 0,04 0,03 0,05

čitalniški sedeži na pot. uporabnika 4,19 2,83 4,61 3,03 2,78 2,54 5,55 2,27 1,45 2,83

osebni računalniki za uporabnike na pot. 

uporabnika

0,96 0,85 0,73 0,66 0,88 0,64 1,1 0,88 0,37 0,69

delavci na pot. uporabnika 0,78 0,47 0,46 0,43 0,58 0,71 0,66 0,76 0,58 0,64

obrat knjižnične zbirke 1,36 3,63 3,67 3,09 2,53 2,88 2,53 4,27 2,52 2,93

izposoja na potencialnega uporabnika 10,31 15,37 16,41 10,94 11,82 14,14 16,72 19,53 13,39 14,21

izposoja na člana 40,47 39,85 60,62 47,52 47 56,86 72,41 72,58 45,14 53,53

medknjižnična izposoja - pasiva na pot. 

uporabnika

2,27 3,91 7,96 3,12 5,94 2,55 7,59 2,02 4,26 3,41

medknjižnična izposoja na pot. uporabnika 5,86 5,59 9,88 4,34 6,52 5,87 8,84 3,35 6,08 6,06

medknjižnična izposoja - pasiva - inventarne 

enote

38 221 314 109 122 859 104 32 103 1.902

medknjižnična izposoja - skupaj - inventarne 

enote

98 316 390 152 134 1.974 121 53 147 3.385

Stran 4 od 9



Statisticni_podatki_OSR_2012

delež članov knjižnice na pot. uporabnika 25,48 38,56 27,08 23,02 25,14 24,87 23,1 26,91 29,66 26,55

obisk knjižnice na pot. uporabnika 5,62 6,43 5,91 4,86 4,15 6,12 5,06 12,04 4,76 6,05

obisk (celotni) knjižnice na potencialnega 

uporabnika

5,62 7,58 6,82 5,75 4,73 7,54 5,06 13,56 5,24 7,23

obisk na letno odprtost 25,62 50,25 34,28 29,18 16,51 33,11 21,24 88,75 30,62 33,79

obisk prireditev na pot. uporabnika 1,6 0,39 0,47 0,61 0,63 0,19 0,42 0,32 0,41 0,33

udeleženci usposabljanja na pot. uporabnika 0 0,01 0,03 0,02 0,02 0,07 0,03 0,17 0,02 0,05

strošek izposojene enote knjižničnega gradiva 

(v EUR)

2,38 1,33 1,17 1,46 1,97 1,77 1,48 1,58 1,64 1,66

strošek obiska (v EUR) 4,37 3,17 3,23 3,62 5,62 4,15 4,9 2,67 4,68 3,95

sredstva, porabljena za nakup knjižničnega 

gradiva na pot. uporabnika (v EUR)

6,26 3,52 4,58 3 4,22 3,79 4,97 6,69 4,64 4

delež sredstev, porabljenih za nakup 

elektronskih virov (v %)

2,01 5,75 1,29 0,58 0,32 2,19 0 11,04 3,14 2,68

delež strokovnih delavcev na vse zaposlene (v 

%)

69,23 81,13 83,33 86,67 66,67 82,54 77,78 91,67 92,86 82,23

število ur izobraževanja na delavca 29,23 23,1 27,38 48,04 9,54 24,81 9,77 30,46 15,35 24,71

sredstva porabljena za izobraževanje na 

delavca (v EUR)

167,38 73 374,96 288,92 101,13 191,44 119,77 307,48 96,41 188,07

stroški knjižnice na potencialnega uporabnika 

(v EUR)

24,55 20,39 19,12 17,57 23,32 25,37 24,78 32,2 22,25 23,88

knjižnična zbirka - inventarne enote 126.653 239.345 176.597 136.070 95.828 1.673.258 90.677 75.480 130.298 2.744.106

prirast knjižničnega gradiva - inventarne enote 6.136 14.267 11.609 6.640 4.941 78.487 4.405 6.025 6.726 139.236

prirast knjižničnega gradiva - naslovi 3.602 5.333 4.965 2.899 2.694 12.563 2.563 3.232 3.527 41.378

tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij 269 286 219 211 142 1.422 135 159 177 3.020

odpis knjižničnega gradiva - inventarne enote 2.537 12.610 9.221 4.035 3.327 59.220 1.124 1.209 1.701 94.984

Stran 5 od 9
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letna odprtost knjižnice (v urah) 3.666 7.233 6.805 5.822 5.165 62.174 3.259 2.150 3.757 100.031

tedenska odprtost knjižnice (v urah) 50 65 55 55 53 64 49 46 55 492

čitalniški sedeži 70 160 182 106 57 856 76 36 35 1.578

površina knjižnice (v m
2
) 1.600,00 2.690,00 2.531,00 1.634,00 700 18.128,70 742 650 712 29.387,70

osebni računalniki za uporabnike 16 48 29 23 18 215 15 14 9 387

podatkovne zbirke, ki jih gradi knjižnica - 

naslovi

1 0 4 1 2 20 4 4,41 6 42,41

obisk knjižnice celoten 93.930 428.346 269.153 201.172 97.122 2.538.097 69.234 214.900 126.867 4.038.821

obisk knjižnice fizični 93.930 363.468 233.296 169.887 85.258 2.058.888 69.234 190.804 115.053 3.379.818

prirast obveznega izvoda  - inventarne enote 0 0 0 0 0 2.723 0 0 0 2.723

izposoja na dom in v knjižnico - inventarne 

enote

172.455 868.046 647.762 421.079 242.671 4.816.072 229.020 321.947 327.856 8.046.908

izposoja na dom - inventarne enote 172.455 868.046 647.762 382.690 242.671 4.759.762 229.020 309.467 323.976 7.935.849

člani 4.261 21.781 10.686 8.054 5.163 83.704 3.163 4.264 7.177 148.253

udeleženci usposabljanja 36 381 1.095 810 355 23.147 354 2.748 427 29.353

obisk prireditev 26.779 22.149 18.396 21.392 12.985 64.205 5.764 5.063 9.857 186.590

sredstva, porabljena za izobraževanje delavcev 

(v EUR)

2.176,00 2.847,00 8.999,00 6.934,00 2.427,00 47.286,00 1.557,00 3.997,20 1.639,00 77.862,20

sredstva, porabljena za knjižnico (v EUR) 410.596,00 1.151.783,00 754.680,00 614.770,00 479.022,00 8.537.147,00 339.329,00 510.071,49 538.353,41 13.335.751,90

izobraževanje zaposlenih (v urah) 380 901 657 1.153 229 6.128 127 396 261 10.232

sredstva, porabljena za nakup knjižničnega 

gradiva (v EUR)

104.734,00 198.726,00 180.607,00 104.859,00 86.774,00 1.274.491,00 68.116,00 106.054,36 112.181,14 2.236.542,50

sredstva, porabljena za nakup elektronskih 

virov (v EUR)

2.100,00 11.421,00 2.326,89 605,00 277,00 27.896,79 0,00 11.709,64 3.524,17 59.860,49

delavci - skupaj, ne glede na način zaposlitve - 

osebe

13 39 24 24 24 247 13 13 17 414

delavci - skupaj v rednem delovnem razmerju - 

EPZ

13 26,50 18 15 12 237,75 9 12 14 357,25

strokovni delavci v rednem delovnem razmerju 

- EPZ

9 21,5 15 13 8 196,25 7 11 13 293,75

Opombi:

Podatki o potencialnih uporabnikih, ki so jih posredovale knjižnice, se močno razlikujejo od podatkov, ki jih je zbral Statistični urad Republike Slovenije. Za namen tega prikaza smo upoštevali podatke, ki 

jih je zbral Statistični urad Republike Slovenije.

Prazno polje v individualnem prikazu knjižnice pomeni, da podatek ni na razpolago.
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Enote Cerknica Domžale Grosuplje Kamnik Litija Ljubljana Logatec Medvode Vrhnika SKUPAJ

število knjižnic 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

število občin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 3,45%

število občin brez knjižnične dejavnosti - - - - - - - - 0,00% 0,00%

delež občin brez splošne knjižnice - - - - - - - - 0,00% 0,00%

število potencialnih uporabnikov na krajevno 

knjižnico

-0,45% 0,79% 0,78% 0,60% 4,69% 1,04% 2,01% 1,44% 0,64% 0,93%

knjižnična zbirka na potencialnega uporabnika 5,58% -0,24% 0,68% 1,04% 1,08% 0,00% 2,95% 2,59% 3,07% 0,61%

prirast obveznega izvoda - - - - - -1,34% - - - -1,34%

prirast na potencialnega uporabnika -9,58% -14,27% 3,83% -26,22% -6,68% -14,23% -15,20% -5,87% -7,73% -12,60%

prirast naslovov na potencialnega uporabnika -11,47% -18,89% 15,77% -0,62% -7,25% -7,94% -26,02% -5,74% -8,43% 68,11%

prirast na knjižnično zbirko -14,49% -14,12% 3,14% -27,06% -7,53% -14,26% -17,63% -8,38% -10,40% -13,18%

tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij na 

pot. uporabnika

26,89% -27,30% -0,36% -1,47% 7,47% 4,96% -1,99% 1,83% 3,54% 0,93%

odpis na knjižnično zbirko 36,05% 23,42% 350,00% -21,01% 0,58% 16,45% 44,19% 29,03% 47,19% 24,01%

gradnja podatkovnih zbirk 0,00% - 100,00% 0,00% 0,00% 185,71% 0,00% - 50,00% 101,95%

letna odprtost knjižnice na pot. uporabnika (v 

urah)

0,32% -2,01% -3,57% -1,64% 0,43% 5,57% -3,28% -4,18% 5,81% 2,91%

površina knjižnice na pot. uporabnika (v m
2
) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -16,67% 0,00% 0,00% 0,00%

čitalniški sedeži na pot. uporabnika 0,48% -0,70% -0,86% 1,34% -0,71% -0,78% -1,94% -1,73% 16,00% -0,35%

osebni računalniki za uporabnike na pot. 

uporabnika

-4,00% -5,56% -8,75% 32,00% -2,22% 6,67% 0,00% -2,22% -7,50% -1,43%

delavci na pot. uporabnika -2,50% -6,00% 15,00% 7,50% -3,33% 1,43% -5,71% 8,57% -3,33% 6,67%

obrat knjižnične zbirke -0,73% 5,22% -11,99% 1,31% -2,32% -4,00% 4,12% 7,02% 2,44% -2,66%

izposoja na potencialnega uporabnika 4,88% 4,91% 1,93% 3,99% -1,34% -4,20% 7,25% 10,15% 4,94% -0,91%

izposoja na člana 4,98% 3,05% 13,97% 10,51% -1,01% -2,57% 6,34% 11,64% 8,15% 1,13%

medknjižnična izposoja - pasiva na pot. 

uporabnika

-39,47% 16,72% 124,23% 4,35% -22,96% 11,35% -2,06% 215,63% 48,43% 17,99%

medknjižnična izposoja na pot. uporabnika -15,20% 9,82% 84,33% 11,86% -24,54% 3,53% -11,42% 174,59% 13,22% 8,41%

medknjižnična izposoja - pasiva - inventarne 

enote

-39,68% 17,55% 125,90% 4,81% -22,29% 12,43% 0,00% 220,00% 49,28% 19,02%

medknjižnična izposoja - skupaj - inventarne 

enote

-15,52% 10,88% 85,71% 12,59% -23,86% 4,56% -9,70% 178,95% 13,95% 9,48%
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delež članov knjižnice na pot. uporabnika 1,92% 1,47% -9,73% -4,08% 0,56% -0,52% 0,43% -0,33% -4,32% -1,67%

obisk knjižnice na pot. uporabnika 24,89% 2,72% -1,99% 2,75% -0,95% 9,29% 2,85% 17,92% 6,49% 7,65%

obisk (celotni) knjižnice na potencialnega 

uporabnika

24,89% 2,57% 0,00% 5,70% 12,89% 9,43% 2,85% 18,64% -1,69% 8,23%

obisk na letno odprtost 24,31% 4,88% 1,60% 4,40% -1,32% 3,47% 6,25% 23,06% 0,62% 4,61%

obisk prireditev na pot. uporabnika 175,86% 0,00% 6,82% 5,17% -19,23% 5,56% 13,51% 14,29% 24,24% 10,00%

udeleženci usposabljanja na pot. uporabnika - - 50,00% -33,33% -33,33% 16,67% -25,00% 13,33% 100,00% 0,00%

strošek izposojene enote knjižničnega gradiva 

(v EUR)

-2,06% -19,39% 28,57% -16,57% -3,43% -1,12% -10,84% -10,73% -11,83% -2,92%

strošek obiska (v EUR) -17,55% -18,09% 16,19% -16,59% -3,93% -12,82% -7,02% -16,82% -12,36% -11,83%

sredstva, porabljena za nakup knjižničnega 

gradiva na pot. uporabnika (v EUR)

-2,34% -17,37% -7,10% -21,05% -10,21% -13,67% -1,00% -2,19% -14,71% -12,66%

delež sredstev, porabljenih za nakup 

elektronskih virov (v %)

8,06% 2,86% -30,27% -56,72% -81,07% -6,01% -100,00% 315,04% -42,28% 1,52%

delež strokovnih delavcev na vse zaposlene (v 

%)

0,00% -2,31% -11,46% 0,00% 0,00% -2,58% 0,00% 0,84% 8,34% -2,08%

število ur izobraževanja na delavca -7,32% -3,55% -17,90% 58,03% -29,23% 9,30% -31,34% -19,48% -46,96% 3,30%

sredstva porabljena za izobraževanje na 

delavca (v EUR)

-17,67% -78,56% 80,99% -20,67% -16,12% -17,75% -40,05% -6,24% -22,65% -20,99%

stroški knjižnice na potencialnega uporabnika 

(v EUR)

2,94% -15,81% 13,95% -14,42% -4,78% -4,77% -4,36% -1,83% -6,75% -5,16%

knjižnična zbirka - inventarne enote 5,16% 0,58% 1,46% 1,69% 1,74% 1,00% 5,11% 4,23% 3,89% 1,59%

prirast knjižničnega gradiva - inventarne enote -9,99% -13,59% 4,64% -25,79% -5,92% -13,34% -13,49% -4,52% -7,14% -11,78%

prirast knjižničnega gradiva - naslovi -11,87% -18,26% 16,69% -0,03% -6,49% -6,98% -24,53% -4,38% -7,84% -7,55%

tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij 26,29% -26,67% 0,46% -0,94% 8,40% 6,04% 0,00% 3,25% 4,12% 1,85%

odpis knjižničnega gradiva - inventarne enote 43,33% 24,04% 357,85% -19,83% 2,37% 17,44% 51,89% 34,48% 51,60% 25,94%
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letna odprtost knjižnice (v urah) -0,14% -1,23% -2,81% -1,05% 1,25% 6,67% -1,33% -2,80% 6,49% 3,86%

tedenska odprtost knjižnice (v urah) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,22% 0,00% 0,20%

čitalniški sedeži 0,00% 0,00% 0,00% 1,92% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 16,67% 0,57%

površina knjižnice (v m
2
) 0,00% 5,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,82%

osebni računalniki za uporabnike 0,00% 0,00% -3,33% 21,05% 0,00% 0,94% 0,00% 0,00% 0,00% 1,31%

podatkovne zbirke, ki jih gradi knjižnica - 

naslovi

0,00% - 100,00% 0,00% 0,00% 185,71% 0,00% - 50,00% 101,95%

obisk knjižnice celoten 24,15% 3,48% 0,85% 6,34% 13,82% 10,61% 4,85% 20,39% -1,06% 9,20%

obisk knjižnice fizični 24,15% 3,60% -1,25% 3,30% -0,08% 10,39% 4,85% 19,60% 7,15% 8,65%

prirast obveznega izvoda  - inventarne enote - - - - - -1,34% - - - -1,34%

izposoja na dom in v knjižnico - inventarne 

enote

4,46% 5,72% -10,66% 3,32% -0,54% -3,08% 9,45% 11,48% 6,24% -1,12%

izposoja na dom - inventarne enote 4,46% 5,72% 2,77% 4,58% -0,54% -3,19% 9,45% 11,75% 5,62% 0,00%

člani -0,49% 2,58% -9,82% -5,37% 0,47% -0,64% 2,93% 0,09% -2,34% -1,13%

udeleženci usposabljanja -45,45% 128,14% 80,69% -25,69% -34,38% 7,49% -26,56% 19,79% 23,41% 8,21%

obisk prireditev 174,49% 0,60% 7,38% 5,45% -18,73% 5,17% 17,27% 16,31% 25,65% 14,24%

sredstva, porabljena za izobraževanje delavcev 

(v EUR)

-17,67% -78,56% 88,86% -4,81% -12,48% -24,47% -40,05% 1,57% -17,81% -23,57%

sredstva, porabljena za knjižnico (v EUR) 2,47% -15,14% 14,88% -13,93% -3,97% -3,76% -2,43% -0,44% -6,13% -4,28%

izobraževanje zaposlenih (v urah) -7,32% -3,53% -14,34% 89,64% -26,13% 0,38% -31,35% -12,78% -43,63% -0,04%

sredstva, porabljena za nakup knjižničnega 

gradiva (v EUR)

-2,78% -16,74% -6,52% -20,65% -9,34% -12,93% 1,04% -0,70% -14,23% -11,82%

sredstva, porabljena za nakup elektronskih 

virov (v EUR)

4,74% -14,35% -34,82% -65,73% -82,91% -18,07% -100,00% 312,04% -97,31% -10,63%

delavci - skupaj, ne glede na način zaposlitve - 

osebe

0,00% 0,00% 4,35% 20,00% 4,35% -8,18% 0,00% 8,33% 6,25% -3,27%

delavci - skupaj v rednem delovnem razmerju - 

EPZ

0,00% -10,17% 5,88% 0,00% 0,00% 5,20% 0,00% 9,09% 0,00% 3,10%

strokovni delavci v rednem delovnem razmerju 

- EPZ

0,00% -12,24% -6,25% 0,00% 0,00% 2,48% 0,00% 10,00% 8,33% 0,95%

Opombi:

Podatki o potencialnih uporabnikih, ki so jih posredovale knjižnice, se močno razlikujejo od podatkov, ki jih je zbral Statistični urad Republike Slovenije. Za namen tega prikaza smo upoštevali podatke, ki 

jih je zbral Statistični urad Republike Slovenije.

Prazno polje v individualnem prikazu knjižnice pomeni, da podatek ni na razpolago.
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Priloga 12:  Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na 
 osrednjeslovenskem območju v letu 2013 
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znižujejo  krvni  tlak, poslušajo pozorno, ne  sodijo,  kritizirajo  ali  se  smejijo, dovoljujejo otrokom, da berejo  s 
svojim lastnim ritmom, so manj strah zbujajoči kot vrstniki.  
Ko  pes  posluša,  se  okolje  spremeni,  otrokov  strah  zamenja  veselo  pričakovanje  in proces  učenja  se  prične. 

Vodnik  neprisiljeno  spodbuja  otroke  brez  pritiska  in  nudi  podporo, med  tem  pa  otrok  pridobiva  prakso  v 

nadzorovanem branju,  ki  je potrebno, da  zgradi besedišče, poveča  razumevanje bralne  vsebine  in pridobiva 

sposobnost  tekočega branja. Sodelujoči otroci delajo velike korake v branju  in komunikacijskih sposobnostih, 

istočasno pa gradijo samozavest, zaupanje vase in socialne veščine. Program se izvaja z zunanjim sodelavcem, 

ki ima ustrezno znanje oz. ali pa to znanje pridobi nekdo, ki se že ukvarja z bralnimi dejavnostmi za mlade. 

Nadaljujemo pa tudi z izvajanjem že utečenih dejavnosti: 

 bibliopedagoške dejavnosti za OŠ 27.julij, 

 obisk in ogled knjižnice po dogovoru, 

 Kotiček za oklevajoče bralce (na pionirskem oddelku) – v kotičku so dostopne  informacije o disleksiji, 

seznam  dostopne  literature  v  knjižnicah,  seznami  knjig  za  lažje branje  (na mladinskem  oddelku;  za 

otroke s specifičnimi učnimi motnjami, dislektike oz. tiste, ki neradi berejo).  Gradivo, ki je primerno za 

oklevajoče bralce in za dislektike imamo označene s piktogramom. 

 Leposlovje za slabovidne (posebej označeno s hrbtno oznako ). 

 Zvočne knjige na CD ploščah. 

 Izposoja BRALNIH OČAL: uporabniki,  ki  so  doma  pozabili  očala, pa  bi  želeli  prebrati  članek  v  reviji, 

poglavje v knjigi, si lahko izposodijo ustrezna bralna očala pri informatorju. 

 Povečevalnik  zaslonske  slike:  v  Matični  knjižnici  Kamnik  kot  v  enoti  Šmarca  ponujamo  poseben 

pripomoček, namenjen slabovidnim. Gre za posebno programsko opremo, ki s povečanjem zaslonske 

slike omogoča dostop do elektronskih oblik besedil. S tem pripomočkom smo ljudem s slabšim vidom 

kot  tudi  starejšim  omogočili  rabo  javno  dostopnih  računalnikov  v  knjižnici.  Sredstva  za  nakup 

programske opreme sta z donacijo prispevala Lions klub Kamnik in podjetje Telekom. 

 Elektronska  lupa:  naprava,  ki  je  namenjena  vsem  slabovidnim  uporabnikom  in  omogoča  velike 

povečave.Tehnični  podatki:  barvna  slika  in možnost  nastavitve  kontrastne  pozitivne  ali  kontrastne 

negativne  slike,  zamrznitev  slike,  avtonomija  približno  1,5  ure.  Možna  izbira  slike:  foto  barvna, 

kontrastna pozitivna in kontrastna negativna črno/bela. Preklopni ročaj omogoča uporabo kot klasična 

lupa z ročajem. Upravljanje je enostavno saj se uporablja samo z dvema tipkama. 

Knjižnica Litija 

Enkrat  mesečno  se  izvede  bralna  urica  v  Domu  Tisje,  kjer  se  je  v  sodelovanju  z  delovnimi  terapevtkami 

oblikovala  skupina  varovancev,  ki  z  zanimanjem  prisluhnejo  odlomkom  izbranega dela,  ki  ga  predstavi  višja 

knjižničarka  ali  bibliotekarka.  Sledi  poljudna  analiza  prebranega,  strnitev  vtisov  in  primerjava  z  lastnimi 

doživetji. Varovanci  so aktivni poslušalci, med  skupino  in »bralko«  se prepletajo medgeneracijske vezi, ki  jih 

povezujejo prebrane vsebine.  

Sodelovanje so nadgradili še z novo opremljeno knjižnico Ob potoku, kjer skupaj z Domom Tisje koordinirajo 

delo (le‐to je prilagojeno potrebam stanovalcev). 

Možnost  čitalniške  izposoje elektronskih  lup  za  slabovidne Enhanced Vision – Peeble,  kupljenih pred dvema 

letoma iz sredstev posebnih nalog OOK. 

 

Knjižnica Logatec 

V  skladu  z  Zakonom  o  knjižničarstvu  knjižnica  zagotavlja  tudi  storitve,  izvaja  projekte,  zagotavlja  pogoje  za 

skupine uporabnikov s posebnimi potrebami: 

 izvajanje bibliopedagoških projektov  za mlade,  ki  imajo  za  cilj motivirati  k branju otroke  z bralnimi 

težavami; 

 bralne ure za starejše občane, ki zaradi slabovidnosti težko berejo sami (mesečni obiski knjižničarke v 

domovih ostarelih); 
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 zagotavljanje pogojev za branje slabovidnim; knjižnica razpolaga z elektronsko lupo, ki omogoča branje 

slabovidnim; 

 oblikovanje zbirke knjig s povečanim tiskom; 

 oblikovanje zbirke zvočnih knjig na CD; 

 branje ljudem s posebnimi potrebami: 

 Knjižničarka enkrat oz. dvakrat mesečno obiskuje  stanovalce Doma Marije  in Marte  v  Logatcu,  kjer 

vodi bralne urice za stanovalce, ki zaradi slabovidnosti  težko berejo sami. Tako nastajajo ustvarjalna 

srečanja, na katerih  ljudje poslušajo,  izražajo želje, kaj brati  in poslušati, pripovedujejo. Osrednji del 

srečanja je branje različnih literarnih zvrsti in pogovor o prebranem. Berejo tekste, vsebinsko povezane 

z dogodki v mesecu srečanja. 

 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika sodeluje z Varstveno delovnim centrom ‐ tedenski obisk njihovih varovancev in 

bralna značka.  

Za potrebe slabovidnih uporabnikov imajo eno lupo. 

 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 

V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica za uporabnike s posebnimi potrebami organiziramo: 

 prevoz gradiva na dom 

 sodelovanje, obiskovanje in oskrba z gradivom ‐ Dom starejših Cerknica 

 sodelovanje, razstave Varstveno delovni center Cerknica 

Knjižnica Medvode 

Nadaljujemo z lepljenjem piktogramov, da opozorimo na gradivo z večjim tiskom.  

Nabavljamo gradivo za dislektike, zvočne knjige in gradivo v brailovi pisavi (sicer nabavljamo malo knjižničnega 

gradiva  za  slepe  in  slabovidne,  če pa  se bodo pokazale  težnje po  tovrstnemu  gradivu,  pa  jim bomo  skušali 

ugoditi). 

Nabavljamo slikanice z velikimi tiskanimi črkami, slikopise  in knjige z malo besedila za uporabnike z motnjo v 

duševnem razvoju (Skupnost Barka, ki je v bližini knjižnice, si za svoje varovance izposoja tovrstno gradivo). 

Še ni realizirano, pripravlja pa se: 

 nakup bralnih, korekcijskih očal, kakršna se dobi brez recepta na pošti oziroma v  lekarni  (uporabniki 

večkrat povprašujejo po njih), 

 avtomatska vhodna vrata (navadna vrata so neprijazna do invalidov in mamic z vozički), 

 nadgradili bomo spletno stran (jo prilagodili uporabnikom s senzoričnimi težavami). 

Mestna knjižnica Ljubljana 

Uvedba novih postajališč  za Potujočo knjižnico, med njimi Center  starejših Medvode. Poleg  tega postajališča 

obiskujemo  tudi  postajališča  z  večjim  deležem  uporabnikov  s  posebnimi  potrebami:  Univerzitetni 

rehabilitacijski  inštitut Republike Slovenije Soča, Dom starejših občanov Vič‐Rudnik  in Center starejših Trnovo. 

Bibliobus  z  dvižno  ploščadjo  za  pomoč  pri  vstopu  gibalno  oviranim  osebam  omogoča  uporabo  tovrstnim 

uporabnikom na vseh postajališčih. 

 Vzpostavitev  nove  spletne  strani  z  grafičnimi  prilagoditvami  za  uporabnike  s  težavami  z  vidom  in 

dislektike. Predstavitev  implementiranih rešitev na 10. okrogli mizi o knjižničnih storitvah za osebe s 

posebnimi potrebami z naslovom „Osobe s posebnim potrebama u knjižnici u novom  informacijsko‐

tehnologijskom okruženju“, Gradska knjižnica Zagreb, september 2013. 

 Možnost izposoje elektronske lupe, kupljene pred dvema letoma iz sredstev posebnih nalog OOK. 

 Zbirka Vid z gradivom s povečanim tiskom, zvočnimi knjigami na avdiokasetah in CD glasbenih nosilcih. 

 Centralizirana dostava gradiva na dom ostarelim, invalidnim in trajno bolnim osebam – Knjiga na dom. 

Poenoteno storitev dostave gradiva na dom za bolne, invalidne in ostarele, smo primerno promovirali 



4 
 

 

in postavili kot eno izmed storitev za t.i. ranljive skupine. V letu 2012 se uveljavlja nov koncept, tudi na 

osnovi priprav na elaborat MKL v bolnišnicah. 

 Sodelovanja z domovi starejših občanov (Bežigrad, Dobrova, Fužine, Horjul) 

 V  sodelovanju  z  Univerzitetnim  kliničnim  centrom,  Oddelkom  za  odvajanje  od  odvisnosti  od 

prepovedanih  drog,  v  prostorih  Knjižnice Otona  Župančiča  organiziramo  in  izvajamo  izobraževalne 

delavnice za njihove paciente 

 Oddaja darov ‐ knjige smo oddali: Evropski pravni fakulteti iz Nove gorice (150 knjig), Zavodu za gluhe 

in naglušne  (200 knjig), Knjižnici v Prijedoru v Bosni  (300 knjig), Azilnemu domu na Viču  (300 knjig), 

Ankari v Turčiji  (7 knjig), Slovenskemu protestantskemu društvu  (50 knjig). Zaradi manjšega nakupa 

novega gradiva zbirke dopolnjujemo tudi z darovi  

 Kolekcije knjig: za Dom starejših Bežigrad pripravljamo kolekcije knjig  (155 knjig  in dva bralnika),  ter 

jim podarjamo odpisane revije in časopise. 

 Izobraževanje  uporabnikov:  Pri  oblikovanju  in  izvajanju  učnih  aktivnosti  se  osredotočamo  na  vse 

starostne skupine in pokrivamo raznolika vsebinska področja.  

 Knjižnica  sodeluje  z  Inštitutom  Republike  Slovenije  za  rehabilitacijo  in  tako  deluje  kot  partner  po 

zaposlitvi njihovega rehabilitanda 

 Priprava  Priročnika  storitev  za  uporabnike  s  posebnimi  potrebami  je  bil  projekt  znotraj  programa 

izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za  leto 2011. Namen priročnika  je bil pripraviti 

pregled  obstoječih  dobrih  praks  v  slovenskih  in  tujih  knjižnicah,  predvsem  splošnih,  vendar  smo 

ugotovili, da se uvajanje posebnih dejavnosti za tovrstne uporabnike precej počasi uveljavlja že v fizični 

obliki  storitev  v  prostorih  knjižnic,  toliko manj  pa  je  le‐teh  v  elektronskem  okolju.  Storitve,  ki  jih 

knjižnice  nudijo  svojim  uporabnikom  s  posebnimi  potrebami  so  večinoma  podprte  z  licenčno 

programsko opremo, ki je trenutno za tako široko mrežo knjižnic, kot je prisotna v Sloveniji, stroškovno 

zelo  neugodna.  Iz  omenjenih  razlogov  smo  se  v  pripravljenem  dokumentu  osredotočili  na  pregled 

prilagoditev storitev in dostopa do vsebin v elektronski obliki, ki so sicer namenjeni najširšemu krogu 

uporabnikov. 

 Koncept prenove  spletne  strani MKL  z upoštevanjem  smernic omenjenega priročnika. Nova  stran  je 

zaživela v aprilu 2013. 

 Izvedba 12 delavnic po 2 uri z naslovom »Gibi govorijo« za učenje uporabnikov knjižnice s področja 

kretanja (Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Rudnik, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Otona Župančiča). 
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