
 

      Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana  

   

  

Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
(Obrazec za poročanje) 

 
Poročevalsko leto 2016 

 
Osnovni podatki 
 
Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica Ljubljana 

Naslov (sedež): Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba: mag. Jelka Gazvoda 

Telefon: 01 308 50 01 

Elektronska pošta: info@mklj.si 

Številka pogodbe 3340-16-091005 

 
Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2016: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij    

Strokovna pomoč knjižnicam območja    

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva    

Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja    

 
Kratek opis in doseženi cilji izvedenega programa posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice (v nadaljevanju OOK) v letu 2016 
 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 

 Mestna knjižnica Ljubljana kot knjižnica glavnega mesta razvija svojo dejavnost na 
način, ki je izrazito razvojno naravnan. Velik del njenega rednega dela se  vklaplja 
tudi v  program izvajanja posebni nalog osrednje območne knjižnice in pomeni 
dodano vrednost pri razvoju dejavnosti knjižnic na območju. Razvojno delo in 
izvajanje dejavnosti, ki se odražajo v prijavljenem programu,  tako presegajo 
izpolnjevanje zakonsko predpisanih štirih posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice in so financirani s strani ustanoviteljice Mestne knjižnice Ljubljana. 
 

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

 Na nacionalni ravni smo tovrstna izobraževanja nadgradili z v letu 2011 novoustanovljeno 
Delovno skupino za e-vire OOK. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko 
skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. Knjižničarjem regije smo podatkovne zbirke, 
kupljene iz sredstev območnosti prišli predstaviti tudi v njihove knjižnice. 

 Obdelali in opremili smo gradiva, ki ga je MKL prejela kot z Zakonom o obveznem izvodu 
določena depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čimer je postala prejemnik obveznega 
izvoda tistih publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih sredstev. 

 Uporabnikom knjižnic Osrednjeslovenskega območja smo zagotavljali brezplačno 
medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva, storitev pa smo v sodelovanju 
s preostalimi OOK-ji cenovno optimizirali z izbiro drugega distributerja paketnih pošiljk. 

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

 V skladu s strateškimi smernicami (2013 – 2016) smo aktivno vključevali knjižnice območja 
v različne projekte MKL. Posledično bodo knjižnice območja še v večji meri vključene v 
strokovne tokove, v katerih MKL često orje ledine. Izpostavljamo projekt Infotočke e-gradiv 
javnih oblasti. 
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 V letu 2016 smo pripravili pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi 
podatkov za leto 2015. Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih 
skupnosti na nivoju občin, kakor tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev 
posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične mreže posameznih regij. 

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

 Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti za učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo. V letu 2016 so pri projektu MKL »Poletavci – 
poletni bralci« ponovno uspešno sodelovale štiri knjižnice območja, vse pa so se pridružile 
tudi projektu Naj Poletavci. 

 Nadaljevali smo s permanentnim izobraževanjem na območju ter izobraževanjem za nove 
naloge v knjižnicah na tematiko napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo 
podatkov (MS Excel) ter napredne uporabe orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi 
vsebinami in podatki ter njihove predstavitve (MS Word, MS PowerPoint, promocije na 
družbenih omrežjih), ponudili smo izobraževanja za specifična znanja v knjižnicah 
(oblikovanje tiskovin, knjigoveštvo).   

 Posebno izpostavljamo delavnici napredovanja v bibliotekarstvu in pregled možnosti, ki jih 
za potrebe uporabnikov in zaposlenih na temo e-gradiv javnih oblasti in e-demokracija v 
okviru Infotočke e-gradiv javnih oblasti predstavljamo in urejamo na spletni strani območne 
knjižnice.  

 Sodelovali smo delovni skupini za pripravo strateških usmeritev OOK (v okviru Centra za 
razvoj knjižnic NUK), ki lahko služijo tudi kot strokovna podlaga za morebitne spremembe 
Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah. 

 V letu 2016 smo dopolnili podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 2016 (kontrola podatkov 
in analiza dostopnosti na posameznih območjih OOK). 

 Pričeli smo s projektom priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v 
sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). 
Sodelovanje pri preostalih skupnih projektih vseh slovenskih OOK. 

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

 Nadaljevali smo z izvajanjem programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in 
strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in MKL. 

 Svetovali smo pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 
informacijskih sistemov. 

 Spodbujali in svetovali smo knjižnicam območja pri pripravi projektov digitalizacije. 

 Z redaktorsko službo smo aktivno delovali na regijskem portalu KAMRA. 

 Nadaljevali smo s projektom »Moja ulica« (v okviru Kamre), ki predstavlja ulično podobo 
mest in krajev osrednjeslovenske regije iz različnih zornih kotov in je bil dopolnjen z 
vsebinami Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke MKL.  

 Vsebinski načrt Kamre za leto 2016 je bil izpolnjen s strani MKL in s strani knjižnic regije. 
Za potrebe knjižničarjev območja pa smo pripravili izobraževanje samostojnega vnašanja 
vsebin na Kamro za začetnike.  

 Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 

 V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice smo zaključili sklop digitalizacije občinskih 
zbornikov občin osrednjeslovenskega območja, digitalizacijo monografskih publikacij Petra 
von Radicsa, plemenitega (1836-1912), izbor publikacij v slovenskem jeziku ter 
neslovenskih publikacij do leta 1800 (dragocenosti nacionalnega, kulturnega in 
raziskovalnega  pomena). 

 Nudili smo podporo delovni skupini za vzpostavitev enotne bibliografske obdelave 
rokopisnih in zapuščinskih fondov v slovenskem knjižničnem sistemu v NUK ter 
izobraževanje zaposlenih za potrebe katalogiziranja rokopisov in zapuščin. 

 Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so 
usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se 
dogovorile o internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije 
glede na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK. Z navodili za izločanje gradiva iz leta 2010 bomo 
usmerjali izločeno knjižnično gradivo iz knjižnic osrednjeslovenske regije. 
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 Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi 
nacionalni knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. V kolikor knjižnice 
tovrstnih izvodov knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih spodbujamo, da jih v 
koordinaciji z MKL posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 

 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2016

1
  

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij

2
  

 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 

V letu 2016 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na že naročeni 
podatkovni zbirki založnika IUS-Software. Podaljšali smo naročnino na zbirko PressReader. 
Knjižnicam območja smo omogočili tudi testni dostop do zbirke eBonitete.si, dostop je bil omogočen v 
mesecu novembru 2016. Vse zbirke so bile za uporabnike splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega 
območja dostopne preko oddaljenega dostopa. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi 
preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov 
naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki 
zbirk.  
Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva smo OOK-ji v letu 2016 zagotavljali le z obveznim 
izvodom. 

Javna dostopnost dokumentov (vpišite 

spletni naslov) 

Spletni naslov: 

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

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-

upravljanju-knjiznicne-zbirke 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-

upravljanju-knjiznicne-zbirke 

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva 

OOK) 

Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost 

Izvajanje brezplačne medknjižnične 

izposoje znotraj območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Brezplačna medknjižnična izposoja za 

uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 

 Ni bilo novosti v letu 2016. 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

 Prešerniana donatorja dr. Martina Žnideršiča – okoli 300 kosov različnih gradiv, umeščenih v 

zbirko kot corpus separatum. 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

 IUS-INFO in FinD-INFO, dostopno preko dostopa na daljavo, cena: 11.664,71 EUR, 

 PressReader, dostopna preko dostopa na daljavo, cena 2.941,62 EUR. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 
V letu 2016 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na zbirko 
PressReader (dostop omogočen od leta 2015 dalje). Zbirka se je izkazala za zelo ustrezno za 
uporabnike slovenskih splošnih knjižnic. Po zgledu Mestne knjižnice Ljubljana, Osrednje knjižnice 
Celje in Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, ki smo zbirko naročile v letu 2015 se je zaradi pozitivnega odziva 
uporabnikov vseh treh knjižnic, so se za naročilo zbirke v letu 2016 odločile tudi preostale slovenske 

                                                      
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/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost
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osrednje območne knjižnice, ki ravno tako beležijo pozitiven odziv. 
Za potrebe zagotavljanja dostopa do pravnih, davčnih in finančnih vsebin, smo pripravili pregled 
ponudb obeh slovenskih ponudnikov portalov s tovrstnimi vsebinami in se na podlagi primerjave 
odločili za podaljšanje naročnine na zbirko založnika IUS-Software (IUS-INFO in FinD-INFO) (Priloga 
3).  
Dostop do naročenih zbirk je bil preko oddaljenega dostopa omogočen za vse knjižnice regije. Kot je 
razvidno iz »Poročila o uporabi storitve dostopa na daljavo do informacijskih virov za splošne knjižnice 
v letu 2015«, ki so ga pripravili skrbniki dostopa na daljavo za slovenske splošne knjižnice -  Center za 
informacijske storitve pri NUK in ki je zadnje, ki podaja stanje na področju zagotavljanja oddaljenega 
dostopa za vse slovenske splošne knjižnice, je kar dobra petina vseh uporabnikov storitve (20,26 %) 
dostopala iz knjižnic Osrednjeslovenskega območja. Podatku da je bilo 16,07 % vseh prijav v zbirke 
preko oddaljenega dostopa iz knjižnic Osrednjeslovenskega območja pa je potrebno dodati pojasnilo, 
da orodje za beleženje uporabe dostopa na daljavo EZProxy meri le prvi dostop do strežnika za 
oddaljeno prijavo, nadaljnje prehajanje med posameznimi zbirkami, ki jih knjižnice omogočamo preko 
dostopa na daljavo pa žal s tem orodjem ni možno spremljati, tako da število prijav ni najbolj 
relevantno in primerljivo. 
Podatke o uporabi podatkovnih zbirk preko oddaljenega dostopa smo za leto 2016 pridobili s pomočjo 
orodja SawMill Analytics (https://www.sawmill.co.uk/), ki so ga v NUK-ovi Enoti za uporabniške storitve 
prevedli in prilagodili za analiziranje statistik uporabe naročenih e-podatkovnih virov. Omogoča 
pregled in analizo uporabe na podlagi različnih parametrov – časovne uporabe, vsebinske uporabe, 
glede na opremo uporabnikov (operacijski sistem, brskalniki, zaslonske nastavitve, ipd.), pregled 
uporabnikov (IP naslovi, geopozicioniranje, pregled obiskov na podlagi članskih številk), statistiko 
pregleda uporabe zbirk po ponudnikih, pregled uporabe po območnih knjižnicah itd. Orodje omogoča 
spremljanje prijav preko strežnika za oddaljeni dostop EZProxy, ne omogoča pa podrobnejših statistik 
o uporabi posameznih zbirk, saj morajo te podatke zagotoviti ponudniki sami in jih neposredno 
posredovati knjižnicam. 
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. Za 
zbirke smo pripravili izobraževanja v obliki predstavitev zbirk s pomočjo promocijskih multimedijskih 
gradiv, poseben poudarek je bil namenjen zbirki PressReader, ki omogoča branje več kot 4.000 
časnikov in revij iz celega sveta, med drugim tudi slovenskega Večera, Dnevnika in Nedeljskega 
dnevnika. Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic 
za uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk. 
Med prioritete je sodila tudi za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za 
strokovno in študijsko gradivo. Sodelovali smo pri pripravah na usklajene postopke izvedbe 
brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika na območju celotne Slovenije, vse 
potrebne dogovore je vodila in za potrebe vseh OOK vodila Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem. V maju 2016 je bil sklenjen sporazum z novim distributerjem, podjetjem 
EKDIS. Prehod na drugega ponudnika je bil zelo uspešen. Zanimiva je primerjalna statistka stroškov, 
saj so se nam stroški ob prehodu na novega ponudnika precej znižali, skoraj za polovico na 
posamezni paket. Kljub dejstvu, da smo v letu 2016 knjižnice med seboj posredovale več paketov, kot 
je bilo prvotno načrtovano (1.000) in da so bile vključene v izposojo vse knjižnice območja, so zaradi 
že omenjenega znižanja stroška na posamezno pošiljko odobrena sredstva zadostovala za pokritje 
stroškov posredovanja 1.550 pošiljk preko območnostne brezplačne medknjižnične izposoje. Za 
prihodnje obdobje je bila s strani splošnih knjižnic predlagana tudi nadgradnja storitve v obliki 
dvonivojskega načina zagotavljanja brezplačne MKI in sicer najprej možnost MKI izven meja območja 
(npr. drugi OOK), nato pa MKI med vsemi območji, oz. na nacionalnem nivoju. Sistem medknjižnične 
izposoje z izvajalcem EKDIS se bo nadaljeval v skladu s triletno pogodbo tudi v letu 2017, ko se 
pričnemo dogovarjati tudi v smeri sprememb modela v smislu vzpostavitve dvonivojskega načina 
zagotavljanja brezplačne MKI.  
Obdelali in opremili smo gradivo, ki ga MKL prejema kot z Zakonom o obveznem izvodu določena 
depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čimer je postala prejemnik obveznega izvoda tistih 
publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih sredstev. Obvezni izvod je pomemben pri 
pridobivanju gradiva v MKL in bo imel za posledico oblikovanje novih zbirk gradiva, ki bodo 
pomembne za celotno območje. Tako smo povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva tudi v letu 
2016 zagotavljali z obveznim izvodom. 
Mesečno obveščanje knjižnic območja o novem gradivu prek spletne strani knjižnice. 
V letu 2016 smo v Slovanski knjižnici Mestne knjižnice Ljubljana v hrambo in skrb prejeli 
domoznansko zbirko Prešerniana, donatorja dr. Martina Žnideršiča. Gre za okoli 300 kosov različnih 
gradiv, umeščenih v zbirko kot corpus separatum. Dr. Žnideršiča je tako Mestni knjižnici Ljubljana 
zaupal že drugo dragoceno donacijo (prva je zbirka preko 3.000 miniaturk iz 57 držav iz leta 2010). Za 

https://www.sawmill.co.uk/
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svoj izreden prispevek pri krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke ter za njegov 
prispevek k razvoju in afirmacij knjižnic, tudi preko obeh donacij Slovanski knjižnici je Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije dr. Martinu Žnideršiču za leto 2016 podelila Čopovo plaketo. 
 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za 
potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč, 
oprema IKT…) v prilogah na koncu 

2.1 svetovalno delo za območje OOK  

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

 nadaljevali smo z redno komunikacijo s splošnimi knjižnicami območja, ki je po svoji obliki 
svetovalne in posvetovalne narave, 

 uredniško delo v okviru Kamre,  

 redna komunikacija s knjižnicami regije. 

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

 V sodelovanju z glavnim uredništvom portala Kamra smo organizirali izobraževanje knjižničarjev 
regije za uporabo administracije medregijskega domoznanskega portala Kamra v obliki praktično 
naravnane delavnice, 7 udeležencev. 

 Izvedli smo izobraževanja strokovnih delavcev na območju ter izobraževanjem za nove naloge v 
knjižnicah po programi Učnega centra MKL (program v prilogi 4): 

 napredna uporaba orodij za namizno založništvo MS Publisher (22. 2. 2016), 13 udeležencev, 

 napredna uporaba orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki, ter 
njihove  predstavitve MS Word (16. 3. in 23. 3. 2016), 14 udeležencev, 

 napredna uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov MS Excel (30. 3., 21. 4., 
in 13. 9. 2016), 21 udeležencev, 

 obdelava fotografij - Gimp, FastStone Viewer (14. 9. 2016), 7 udeležencev, 

 izobraževanje za uporabo nacionalnega portala za izposojo e-knjig Poti do e-knjig v Biblosu 
(21. 9. 2016), 7 udeležencev, 

 knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (9. 6. in 27. 10. 2016), 20 
udeležencev, 

 Promocija na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube (24. 2. 2016), 15 
udeležencev. 

 napredovanja v bibliotekarstvu (25. 2. in 8. 9. 2016), 21 udeležencev, soizvajalec 
izobraževanja je bil Aleš Klemen, 

 E-gradiva javnih oblasti, e-demokracija (22. 3. 2016), 17 udeležencev, izvajalec izobraževanja 
je bil Aleš Klemen. 

 Maja 2016 so bile knjižnice območja vabljene na strokovni posvet  »Knjižnica, srce mesta: naši 
potenciali in motivacija« (56 udeležencev), na katerem smo obravnavali vprašanja o strukturi 
zaposlenih v knjižnicah, kako bazično izobraževanje sledi potrebam dela v knjižnici, o potencialih 
zaposlenih v knjižnicah ter o razvoju kariere v knjižnici. Posamezne predstavitve so dostopne na 
Multimedijskem centru MKL preko URL naslova: http://tinyurl.com/SrceMesta2016.  

 Knjižnice območja so bile povabljene tudi na brezplačno predstavitev »Članstvo v omrežju ARNES 
in uporaba storitev«, ki je bilo organizirano 12. 9. 2016 v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega 
centra NUK in organizaciji koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK.  

 Knjižnice so bile povabljene k sodelovanju na t. i. »Dnevu spletnega anketiranja 2016«, ki konec 
novembra 2016 v organizaciji Centra za družboslovno informatiko potekalo na FDV UL z vodilno 
temo strukturiranja splošnih metodoloških priporočil za izdelavo spletnih anket in s prenovljenimi 
praktičnimi tematskimi seminarji izbranih novih funkcionalnosti za učinkovito izvedbo celostnega 
spletnega anketiranja. 

 Knjižnice so bile vabljene na 4. festival domoznanstva Domfest, ki je na temo E-domoznanstva 
(Učinek sodobne informacijske tehnologije na domoznansko dejavnost v knjižnicah na 
Slovenskem) 20. 5. 2016 potekal v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. 

 Knjižničarji regije so bili v sklopu Strokovnih sred vabljeni tudi na strokovni simpozij »Meje mojega 
jezika so meje mojega sveta«, ki je v Mestni knjižnici Ljubljana potekal v aprilu 2016 (124 
udeležencev).  

 Izvajanje programa izmenjave knjižničarjev med osrednjimi knjižnicami območja in osrednjo 
območno knjižnico - projekt Mobilnost kadrov v regiji. 

http://tinyurl.com/SrceMesta2016
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MKL kot osrednja območna knjižnica vrsto let organizira praktične vaje iz formalne in vsebinske 
obdelave gradiva za knjižničarje osrednjeslovenske regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. Vaje 
izvaja Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. Žal v letu 2016 nismo 
izvedli nobenega izobraževanja, saj ni bilo kandidatov.  Zmanjšanje števila potencialnih udeležencev 
je namreč potrebno razumeti v povezavi s problematiko zaposlovanja v slovenskih splošnih knjižnicah, 
saj knjižnice zaradi določb ZUJF v preteklih letih niso smele zaposlovati novega kadra, ki bi nato 
opravljal strokovne izpite. 

2.1.2 promocija območnosti 

 Predstavitve na festivalu za tretje življenjsko obdobje; promocija na Dnevu MKL in Dnevu za 
Poletavce. 

 Predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL; 
predstavitev območnosti v okviru strokovnih obiskov kolegov iz tujine – direktorjem srbskih splošnih 
knjižnic, ter na strokovnih srečanjih, kjer je koordinator območnosti predstavljal izsledke, ki izhajajo 
iz izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice (okrogla mize 16 . okrugli stol o slobodnom 
pristupu informacijama Knjižnice i dostupnost informacija u obrazovnom procesu, mednarodni 
sestanek Sodelovanje županijskih matičnih služb za splošne knjižnice na Hrvaškem in koordinacija 
osrednjih območnih knjižnic v Sloveniji). 

 Portal Kamra smo predstavljali skupinam učencev in dijakov v okviru projekta Rastem s knjigo. 

 objavljanje seznama novega gradiva, kupljenega iz sredstev OOK, na spletnih straneh MKL 
(http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost),  

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

 redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK, 

 v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK nadaljevanje dopolnjevanja podatkov o stanju 
mreže na dan 31. 12. 2015 v okviru projekta »Prostorska analiza knjižnične mreže na primeru«, ki 
preko spletnega orodja omogoča analizo dostopnosti mreže splošnih knjižnic in izvedbo nadaljnjih 
prostorskih analiz za mreže območij slovenskih OOK. 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

 

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

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

 Model beleženja posredovanih informacij, 

 Aplikacija za izterjavo gradiva na dom, 

 Knjižnica za družine, 

 Strategija pridobivanja sponzorjev, 

 Knjižnica in socialna omrežja, 

 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz, 

 Spremljanje prireditev in izobraževanj, 

 Koncept razvoja in dela z etničnimi skupinami, 

 Informacijska točka e-gradiv javnih oblasti, 

 Katalog znanja s področja IKT, 

 E-priročnik za pripravo strateškega načrta, 

 Pametne finance – finančno opismenjevanje mladostnikov, 

 Uvajanje videoiger v knjižnico, 

 Mesto bere, 

 Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi, 

 Dejavnosti za izboljšanje zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice, 

 Poletavci in NajPoletavci. 

 Infotočka e-gradiv javnih oblasti. 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 

 Projekt Moja ulica v okviru portala Kamra.si, 

 Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci (od leta 2013 pri projektu MKL sodelujejo kar štiri knjižnice 
območja) 

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

 Rastem z e-viri in sodelovanje predstavnika MKL pri pogajanjih za nakup e-podatkovnih zbirk v 

http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost
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povezavi s COSEC-om (konzorcij OOK za nakup e-virov). 

 Sodelovali smo delovni skupini za pripravo strateških usmeritev OOK (v okviru Centra za razvoj 
knjižnic NUK). 

 Sodelovanje v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK, v okviru katere je bila 
pripravljena in v letu 2014 dokončana Bibliografija serijskih publikacij po območjih OOK od 1991 do 
2013, ki pa je sicer v letu 2015 delovala v zmanjšanem obsegu zaradi objektivnih težav NUK 
(odsotnosti) glavnega koordinatorja skupine. 

 Pričeli smo s projektom priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v sodelovanju 
z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). 

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja 

 

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

 Dostop na daljavo do naročenih podatkovnih zbirk preko protokola EZProxy. 

 Aplikacija za beleženje informacij. 

 Aplikacija Izterjave – evidenca neizterjanih terjatev. 

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

 Analiza ponudb obeh slovenskih ponudnikov portalov s pravnimi, davčnimi in finančnimi vsebinami 
(priloga 3) 

 Pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi podatkov za leto 2015 (priloga 5). 

 Analiza statistike uporabe nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2016. 

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

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

 Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor 
tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične 
mreže posameznih regij (Priloga 5). 

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

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

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

 9 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo se je 
udeležilo 625 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 56 strokovnjakov (45 ur). 

 Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2016 (druga polovica šolskega leta 2015/2016 in 
prva polovica šolskega leta 2016/2017) nas je obiskalo 2.625 osnovnošolcev (7. razred) in 4.724 
srednješolcev (1. letnik) (80 obiskov, 80 ur). 

 pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« so ponovno uspešno sodelovale štiri knjižnice 
območja in vključitev v projekt NajPoletavci (priloga 6). 

 Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviz 2015/2016 in 2016/2017. 

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju 

 Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami (priloga 7). 

 Uporaba smernic za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR na novi spletni strani 
Knjižnice Medvode. 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 

 Izvajali smo program izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico 
Ljubljana, v letu 2016 sta Mestno knjižnico Ljubljana obiskali dva kolegici iz Mariborske knjižnice 
(priloga 8). 

 Sodelovanje v delovni skupini za pripravo strokovnih izhodišč za kompetenčne centre, ki je pričela 
delovati v letu 2012. 
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 Mestna knjižnica aktivno sodeluje z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami na področju 
delovanja domoznanskega portala Kamra – predsedovanje nadzornemu odboru. 

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

 Pričeli smo s projektom priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v sodelovanju 
z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje).  

 Sodelovanje pri projektu Dobreknjige.si. 

2.10 koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 

 

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

 Z osrednjimi območnimi knjižnicami smo v letu 2016 usklajevali načrte razvoja opreme IKT po 
slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k 
novih e-storitvam na podlagi v letu 2014 pripravljenega popisa IKT opreme v knjižnicah 
osrednjeslovenskega območja. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih znanj. 
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra MKL 
ponudili predvsem na tematiko napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov 
(MS Excel), napredne uporabe orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki ter 
njihove predstavitve (MS Word, oblikovanje tiskovin z orodjem MS Publisher), promocije na družbenih 
omrežjih Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube ter znanj s področja knjigoveštva. Posebno 
izpostavljamo delavnici napredovanja v bibliotekarstvu in pregled možnosti, ki jih za potrebe 
uporabnikov in zaposlenih na temo e-gradiv javnih oblasti in e-demokracija v okviru Infotočke e-gradiv 
javnih oblasti predstavljamo in urejamo na spletni strani. 
MKL kot osrednja območna knjižnica vrsto let organizira praktične vaje iz formalne in vsebinske 
obdelave gradiva za knjižničarje osrednjeslovenske regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. Vaje 
izvaja Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. Žal v letu 2016 nismo 
izvedli nobenega izobraževanja, saj ni bilo kandidatov.  Zmanjšanje števila potencialnih udeležencev 
je namreč potrebno razumeti v povezavi s problematiko zaposlovanja v slovenskih splošnih knjižnicah, 
saj knjižnice zaradi določb ZUJF v preteklih letih niso smele zaposlovati novega kadra, ki bi nato 
opravljal strokovne izpite. 
V novembru 2016 smo obiskali vse knjižnice območja, kjer smo v vsaki posamezni knjižnici pripravili 
izobraževanja v obliki predstavitev knjižničarjem, na katerih so se imeli možnost seznaniti z možnostmi 
uporabe podatkovnih zbirk, kupljenih iz sredstev OOK (PressReader, IUS-INFO) in drugih virov 
(EBSCOhost), spletno aplikacijo »Prostorska analiza knjižnične mreže (PAM)«, Infotočko e-gradiv 
javnih oblasti, portalom Biblos in Albuma Slovenije v okviru portala Kamra. 
Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor tudi 
demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične mreže 
posameznih regij, ki bodo, glede na potrebe, podlaga za nadaljnje analize območja OOK. Na podlagi 
podatkov za leto 2015 je bil pripravljen pregled stanja Osrednjeslovenskega območja, z vključeno 
analizo lokalne skupnosti po osrednjih knjižnicah na območju, vključitvijo analize o stanju IKT 
opremljenosti knjižnic iz leta 2014 in pregledom stanja knjižnic in knjižnične dejavnosti na območju 
(Priloga 5).  
Z osrednjimi območnimi knjižnicami smo v letu 2016 usklajevali načrte razvoja opreme IKT po 
slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k novih 
e-storitvam na podlagi v letu 2014 pripravljenega popisa IKT opreme v knjižnicah 
osrednjeslovenskega območja. 
V mesecu marcu 2016 smo se koordinatorji območnosti v organizaciji koordinacije območnosti pri 
NUK udeležili prvega skupnega sestanka s kolegij iz hrvaških županijskih matičnih služb za splošne 
knjižnice, si izmenjali izkušnje in dobre prakse, ter se pogovorili o možnih skupnih sodelovanjih 
(poročili o sestanku s slovenske in hrvaške strani sta v prilogi 9). 
Sodelovali smo pri načrtovanju razvoja oz. smernic razvoja za izvajanje osrednjih območnih nalog do 
leta 2020, ki lahko služijo tudi kot strokovna podlaga za morebitne spremembe Pravilnika o osrednjih 
območnih knjižnicah. 
Na podlagi primerov dobrega odziva strokovne javnosti na v letu 2013 prenovljeno spletno stran MKL 
smo knjižnicam ponudili smernice za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR, s poudarkom 
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na prilagoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. Nekatere knjižnice območja so pri 
prenovi svojih spletnih strani že upoštevale predlagane smernice.  
Izboljševanje ponudbe vsebin na spletnih straneh splošnih knjižnic območja smo nadaljevali s 
projektom Infotočke e-gradiv javnih oblasti. Na vstopnem mestu spletne strani MKL je bila 
vzpostavljena Infotočke e-gradiv javnih oblasti, ki je tudi v pomoč knjižnicam regije. Namenska 
podstran je zbir vseh najpomembnejših portalov, spletnih strani in vsebin, ki nudijo dostop do 
dokumentov ter baz podatkov in e-storitev javnih oblasti, podporo izvajanju e-demokracije v lokalnem 
okolju ter zagotavljajo komunikacijo državljanov z državnimi in lokalnimi organi. Dopolnjena je z 
vsebina s področja spletne varnosti, pravne pomoči, podpore podjetništvu in finančnega poslovanja 
fizičnih oseb v spletnem okolju. Infotočka se redno dopolnjuje, ko so na voljo nove in izboljšane 
storitve in vsebine, pri posameznih vsebinskih sklopih pa objavljamo tudi najpomembnejše medijske 
odzive, ki podrobneje opredeljujejo posamezne e-storitve ali e-vsebine, vezane na javne nosilce 
oblasti. V letu 2016 smo pričeli praktične predstavitve uporabnosti informacijske točke za e-gradiva 
javnih oblasti tudi v okviru izvajanja nalog OOK na izobraževanju »E-gradiva javnih oblasti, e-
demokracija«, ki je bilo spomladi organizirano v okviru Učnega centra MKL, uporabnikom pa vsebine 
predstavljamo že dlje časa, preko ciljno usmerjenih tečajev in delavnic (npr. Kako postati eDržavljan?, 
eZdravje v praksi, Varnost na spletu, Info točka javnih nosilcev oblasti, ipd.). Na podlagi primerov 
dobrega odziva strokovne javnosti na projekt vzpostavitve Informacijske točke za e-gradiva javnih 
oblasti bomo tudi nadalje v okviru izvajanja nalog OOK knjižničarje območja usposabljali za uporabo 
informacijskih točk za e-gradiva javnih oblasti v povezavi z izobraževalnimi oblikami za končne 
uporabnike in ponudili možnost dostopa do vsebin tudi na njihovih spletnih straneh. 
Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju lokalnih 
računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. V skladu z novim strateškim 
obdobjem smo aktivno vključevali knjižnice območja v različne projekte MKL. Nadaljevali smo z redno 
komunikacijo s splošnimi knjižnicami območja, ki je po svoji obliki svetovalne in posvetovalne narave. 
Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za 
učence in dijake (v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo).  
Pričeli smo s projektom priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v sodelovanju z 
Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). 
Na portalu Dobreknjige.si poleg Mestne knjižnice Ljubljana sodelujejo skoraj vse osem knjižnic 
območja (Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Domžale, Mestna knjižnica Grosuplje, 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
in Knjižnica Medvode, trenutno na portalu aktivno ne sodeluje le Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), s 
skupno 27 vnašalci vsebin, kar nas uvršča na prvo mesto med vsemi območji, z največjim prirastom 
novih zapisov (261), pri številu vpogledov v zapise knjižnic območja pa z 273.139 ogledi za skoraj 
100.000 ogledov prekašamo naslednje območje z največ ogledi. V celotnem obdobju delovanja 
portala je 621 zapisov vnašalcev iz našega območja zabeležilo 402.092 ogleda (več kot 27 % 
celotnega prometa na portalu). 
Sodelujemo pri pripravi vseh pomembnejših razvojnih dokumentov in analiz na področju slovenskega 
splošnega knjižničarstva, izvajamo odmevne (tudi nacionalne) projekte. 
V letu 2015 so pri projektu MKL Poletavci ponovno zelo uspešno sodelovale štiri knjižnice območja – 
Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Litija in Cankarjeva knjižnica Vrhnika. Priključile so se 
tudi projektu NajPoletavci, ki smo ga v MKL pričeli izvajati v letu 2015. Skupno je sodelovalo 1.667 
otrok in mladih (1.571 Poletavcev in 96 NajPoletavcev), od tega petina (358) iz knjižnic območja : 
- Knjižnica Litija: 71 (63 Poletavcev in 8 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Logatec: 111 (106 Poletavcev in 5 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Medvode: 85 (76 Poletavcev in 9 NajPoletavcev), 
- Cankarjeva knjižnici Vrhnika: 91 (81 Poletavcev in 10 NajPoletavcev). 
V letu 2015 je sodelovalo 1.423 otrok, od tega skoraj četrtina (309) iz knjižnic območja (Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika – 86, Knjižnica Logatec – 85, Knjižnica Litija – 71 in Knjižnica Medvode 67). V letu 
2014 je bilo vseh Poletavcev skupaj 1.277 (od tega že takrat tudi kar četrtina (318) iz knjižnic območja. 
Podrobnejše poročilo o skupnem projektu, kakor tudi po posameznih knjižnicah je v prilogi 6. 
Iz dostopnih podatkov o razvitosti knjižnične dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju je moč 
sklepati, da je območje med najbolj razvitimi, kar je ne nazadnje tudi rezultat uspešnega izvajanja 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice.  
Izvajali smo program izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico 
Ljubljana, v letu 2016 sta Mestno knjižnica Ljubljana obiskali dve kolegici iz Mariborske knjižnice 
(program in poročilo iz strokovne izmenjave sta v prilogi 8). 
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3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 

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

 Nadaljevali smo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz obveznega 
izvoda na podlagi določil Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS 69/2006 in 86/2009) 
ter se aktivno vključevali v pripravo in izvajanje morebitnih normativnih rešitev problematike 
ravnanja s knjižnično kulturno dediščino. 

 Regiji nudimo tudi okvirne smernice, ki se nanašajo na projekt Moja ulica – raziskovanje ulic, trgov 
in mestnih predelov, delovanja društev, zgodovine industrije in obrti, življenja lokalnih znamenitih 
osebnostih; samo v primeru, da tema ni primerna za projekt, jim s svetovanjem pomagamo pri 
izboru teme. 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

 Dejavnost izvajamo v povezavi s Službo za pridobivanje knjižničnega gradiva v NUK v sklopu svoje 
redne dejavnosti. Preko kontaktov pri neformalnem pridobivanju raznovrstnih domoznanskih gradiv 
pri posameznikih, društvih, zavodih, ipd. smo obvestili 120 zavezancev za obvezni izvod glede 
obveznosti pošiljanja OI v NUK. Povratnih informacij o zavezancih za OI, ki bi jih posredovali v 
NUK, ni bilo. 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

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

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

 Predstavitve na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, Dnevu MKL in Dnevu za Poletavce. 

 Portal Kamra smo predstavljali skupinam učencev in dijakov v okviru projekta Rastem s knjigo. 

 Objave na družbenih omrežjih, tako portala Kamre, kakor tudi posameznih knjižnic območja, ki na 
portal prispevamo vsebine. 

 Permanentno smo ažurirali seznam potencialnih ustvarjalcev gradiv, primernih za lokalno in 
območno domoznansko zbirk, naslovnike smo obveščali o naših dejavnostih preko različnih 
komunikacijskih poti. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

 Permanentno spremljanje lokalnih glasil na območju OOK; vključevanje v letu 2014 pripravljeno 
bibliografijo. 

 Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

 V letu 2016 v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke MKL ni bilo potrebe po redigiranih zapisih, saj smo za potrebe območja dokončno redigirali 
vse stare zapise že v letu 2014. Novih oz. tekočih domoznanskih zapisov ni potrebno redigirati, 
odkar imamo domoznanski šifrant. Potrebe po redigiranju novih torej v letu 2016 ni bilo. 

3.7 izvajanje digitalizacije 

 V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice smo zaključili sklop digitalizacije občinskih zbornikov občin 
osrednjeslovenskega območja, digitalizacijo monografskih publikacij Petra von Radicsa, 
plemenitega (1836-1912), izbor publikacij v slovenskem jeziku ter neslovenskih publikacij do leta 
1800 (dragocenosti nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega  pomena). 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

Vsebinski načrt Kamre za leto 2016 je bil izpolnjen s strani MKL in s strani knjižnic regije. Kot rezultat 
dobrega sodelovanja smo uporabnikom portala Kamra tako ponudili 23 novih digitalnih zbirk (od tega 
devet iz MKL) in podzbirk s pripadajočimi multimedijskimi elementi (priloga 10). Pripravili smo načrt 
promocije vsebin, ki jih objavljamo na portalu Kamra, ter ga delno tudi izpolnili – zaradi redakcije 
velikega števila novih zbirk, prenove portala in kadrovskih sprememb v MKL smo izvedbo delavnic 
digitalizacije ter vnosa vsebin na Album Ljubljane / Album Slovenije prestavili v leto 2017. Za potrebe 
knjižničarjev območja pa smo organizirali izobraževanje samostojnega vnašanja vsebin na Kamro za 
začetnike (izvedel glavni urednik Robert Ožura iz Osrednje knjižnice Celje). 
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V septembru 2016 smo predstavili vsebine na Kamri in v Albumu Ljubljane na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje. Portal Kamra smo predstavljali skupinam učencev in dijakov v okviru projekta 
Rastem s knjigo. V reviji Ljubljana smo Kamro predstavili v prispevku o domoznanski reviji MKL. Skozi 
vse leto smo zbirali spomine in stare fotografije za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico za 
takojšnjo digitalizacijo. Izbrane vsebine s portala so bile prikazane na LCD prikazovalnikih v knjižnici. 
Objavljali smo na Twitter profilu Kamre. Digitalne zbirke smo promovirali na profilih družbenih omrežij 
MKL. V okviru tekmovanja Websi smo poslali elektronska sporočila vnašalcem in direktorjem knjižnic 
regije, objavljali novice na družbenih omrežjih MKL, na spletnih straneh knjižnic regije: MKL, Litija, 
Kamnik, Vrhnika, Domžale, Medvode. Sodelovali smo v skupini za prenovo portala. V marcu smo 
gostili predstavitev Kamre in sestanek za direktorje osrednjih območnih knjižnic in regijske urednike. 
V pomoč pri pripravi zgodb na portalu Kamra je knjižnicam območja služila tudi strojna oprema, 
kupljena iz sredstev OOK v preteklih letih: 
- A4 skener Canon CanoScan LIDE 100,  
- A3 skener Epson Expression 10000 XL, 
- digitalni fotoaparat Nikon D5000 z objektivom AF-S 18-105mm 1:3.5-5.6, 
- stojalo za fotoaparat Velbon Sherpa 600R, 
- snemalnik zvoka ZOOM H4n,  
- dekoder ION VCR2PC za digitalizacijo VHS video podatkovnih nosilcev. 
V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice smo zaključili digitalizacijo zadnjega sklopa občinskih zbornikov in javnih 
občinskih organizacij občin osrednjeslovenskega območja. Digitalizirani so bili zborniki in zborniško 
gradivo iz domžalskega, logaškega, cerkniškega, medvoškega in litijskega območja. Izvedli smo 
digitalizacijo monografskih publikacij Petra von Radicsa, plemenitega (1836-1912), slovenskega 
zgodovinarja in časnikarja, ki je s svojimi prispevki v nemškem jeziku v drugi polovici 19. stoletja in 
prelomu v 20. stoletja objavil nekaj temeljnih študij o Kranjski deželi. Širši javnosti je bil znan kot 
»historiograf kranjski« in naslednik Valvasorja.  
V svojih delih torej prinaša pregled zgodovinskih pogledov na območje Slovenije, ki sedaj sodi v okvir 
osrednje Slovenije, pri pripravi svojih študij pa je podatke zajemal iz prvih, predvsem arhivalnih virov. 
Manjši delež Radicsevih knjig je digitalizirala v preteklih letih Narodna in univerzitetna knjižnica, 
vendar pa ostaja večji delež njegove bibliografije v fondih Slovanske knjižnice, iz katere smo dopolnili 
zbirko na Digitalni knjižnici Slovenije. 
Projekt smo dopolnili z izborom publikacij v slovenskem jeziku do leta 1800 (dragocenosti 
nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega  pomena), ter neslovenskimi publikacijami - kulturnimi 
spomeniki do 1800,  ki se vsebinsko ožje navezujejo na Ljubljano  oziroma njeno zgodovino 
(dragocenosti, pomembne za zgodovino in domoznanstvo Ljubljane ali Slovenije nasploh).V 
polnobesedilni obliki bodo v celoti spomladi 2017 dostopni na spletnih straneh Digitalne knjižnice 
Slovenije. Število objavljenih digitalnih dokumentov in skenogramov na portalu dLib.si se redno 
povečuje, predvsem na račun objav posameznih sklopov izvorno digitalnih vsebin, kompletiranja 
posameznih korpusov predhodno digitaliziranih vsebin.  
Sodelovanje v delovni skupini NUK za pripravo metodologije in koordiniranja obdelave člankov na 
nacionalnem nivoju po območjih OOK je bilo v letu 2016 zmanjšano zaradi objektivnih težav NUK 
(odsotnosti) glavnega koordinatorja skupine. Aktivnosti bi morale potekati kot druga faza oz. 
nadaljevanje bibliografije serijskih publikacij, opravljene v letu 2014. Pričakujemo, da se bodo 
aktivnosti pospešeno dogajale v letu 2017. 
S knjižnicami območja redno sodelujemo pri strokovnem delu na področju domoznanske dejavnosti, 
tako smo denimo v letu 2016 za knjižnico Domžale bibliografsko obdelali 20 domoznanskih razglednic, 
knjižnici Medvode pa smo pomagali z gradivom pri razstavi o bolgarski pesnici Jelisaveti Bagrjani, ki je 
bila tesno povezana z medvoškim okoljem. 
V letu 2016 v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
MKL ni bilo potrebe po redigiranih zapisih, saj smo za potrebe območja dokončno redigirali vse stare 
zapise že v letu 2014. Potrebe po redigiranju novih torej v letu 2016 ni bilo. 
Navajamo, da strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne 
knjižnice o morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in 
zakonskimi določili. Število, ki navajamo glede informiranja zavezancev za obvezni izvod tako 
predstavlja število naših neformalnih iskanj domoznanskih gradiv, kjer obenem ponudnike vedno 
obveščamo tudi o dolžnostih iz naslova obveznega izvoda. 
Naloge, vezane na ravnanje z obveznim izvodom so usklajene s priporočili in navodili nacionalne 
knjižnice in tudi potekajo v sodelovanju tako z NUK, kakor tudi ostalimi strokovnimi službami. 
Razvitost domoznanske dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju, predvsem na področju 
digitalnega domoznanstva, se glede na podatke in statistike izboljšuje, kar je tudi posledica 
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uspešnega sodelovanja s knjižnicami na območju pri pripravi skupnih projektov na portalih Kamra in 
dLib.si, kjer se uvrščamo med najbolj uspešna območja. 

 
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 
 

4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo 
uradnih publikacij s svojega 
območja? 

DA           NE 

                 

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega 
gradiva? 

DA           NE 

                 

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

DA           NE 

                

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

DA           NE 

                 

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

DA           NE 

                 

 

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

1. Knjižnica Medvode (število poslanih seznamov: 2 seznama, 890 enot) 

2. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (število poslanih seznamov: 3 seznama, 3.173 
enot) 

3. Knjižnica Logatec (število poslanih seznamov: 1 seznam, 230 enot) 

4. Mestna knjižnica Grosuplje (število poslanih seznamov: 1 seznam, 884 enot) 

SKUPAJ: 7 poslanih seznamov s 5.177 enotami 

 

Učinki in doseženi rezultati: 

Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z 
Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o 
internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. 
člen Navodil NUK.  
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega 
knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenske regije.  
Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi nacionalni 
knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. Knjižnice območja so bile pozvane, da 
v kolikor knjižnice tovrstnih izvodov knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih lahko v koordinaciji 
z MKL posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 
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Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je realizacija 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki  za podlago 
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v 
računovodstvu knjižnice. 
 
 
Obvezni prilogi

3
: 

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

 
Datum:             žig Podpis odgovorne osebe:  
17. 2. 2017  mag. Jelka Gazvoda 
 
 
 
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…) 
. 

                                                      
3 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 
4 V nadaljevanju lahko na tem obrazcu podrobneje opišete posamezne projekte (npr. digitalizacija…). 



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2016

1. ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA GRADIVA IN INFORMACIJ   

1.1 Načrtovani in realizirani prirast v številu naslovov in inventarnih enot

   načrtovano doseženo načrtovano doseženo

 A. OBVEZNI IZVOD
 Monografske publikacije 1.333 1.333
 Serijske publikacije 666 666
 Neknjižno gradivo 90 90
 SKUPAJ 2.089 2.089

 B. NAKUP
 Monografske publikacije 0 0 0 0
 Serijske publikacije 0 0 0 0
 Neknjižno gradivo 0 0 0 0
 Podatkovne zbirke 0 0 0 0
 od tega podatkovne zbirke:

  - nabavljene iz sredstev območnosti, dostopne iz lokacij knjižnic širšega območja 3 3 3 3

  - nabavljene iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega      
območja izven lokacije knjižnic

3 3 3 3

 SKUPAJ 0 0 0 0
 SKUPAJ A + B 2.089 2.089

 A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki
 Monografske publikacije 1.212 121
 Serijske publikacije 603 63
 Neknjižno gradivo 55 35
 SKUPAJ 1.870 219

 Monografske publikacije 0 0
 Serijske publikacije 0 0
 Neknjižno gradivo 0 0
 Elektronski viri 0 0
 od tega elektronski viri:
  - dostopni z lokacije knjižnice 3 1
  - z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja 3 1
 SKUPAJ 0 0
 SKUPAJ A + B 1.870 219

 1.2 Podatkovne zbirke, ki jih OOK gradi za potrebe območja ali na 
nacionalnem nivoju (samostojno ali v sodelovanju z drugimi knjižnicami) 

skupaj prirast

 Število vsebinskih enot (gesel), ki so jih knjižnice območja prispevale v biografske 
podatkovne zbirke

- -

 Število vsebinskih enot (zapisov), ki so jih knjižnice območja prispevale na            
portal DOBREKNJIGE.SI 

621 261

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 90.817 100

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 
območje

216.430 13.719

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 4.665 575

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za 
območje

8.669 766

Knjižnica: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Številka pogodbe:  3340-16-091005

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2016

 B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

 1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku

14.2.2017 Priloga 1_2016 1/3



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2016

 1.3 Člani ter posredovanje gradiva in informacij 

 Število prebivalcev območja OOK na dan 1.1.  (SURS)
 Število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.1. (SURS)
 Število vseh članov 86.647
  - od tega število članov širšega območja OOK 5.733
  - delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
 Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 276.551

 Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih po 
medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 1.013
 Število kopij dokumentov, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih po 
medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 0
 Število za končnega uporabnika brezplačno elektronsko posredovanih 
dokumentov na območju (aktiva) 73
 SKUPAJ AKTIVA 1.086
 SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE 277.637

 Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, ki jih OOK gradi sama in so 
pomembni za širše območje OOK - št. vpogledov -
 Uporaba biografskih podatkovnih zbirk, ki jih OOK gradi sama ali v sodelovanju s 
knjižnicami na območju - št.  vpogledov -
 Uporaba portala DOBREKNJIGE.SI - št. vpogledov v zapise knjižnic območja 273.139
 Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 1.275.334
 Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 51.203

 Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice
iz celotnega 

območja 
OOK   

od tega iz 
širšega  obm. 

OOK
  - število prijav 8.296 3.536
  - število članov 960 464
 Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice 
  - število prijav 5.200 2.224
  - število čanov 602 292
 Uporaba e-knjig prevzem izposoja
  - uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) - -
  - uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos) - -
 Prirast 14 enot/1000 prebivalcev 0
 Indeks prirasta #DEL/0!

14.2.2017 Priloga 1_2016 2/3



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2016

 2.  STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM NA OBMOČJU OOK
število število ur

 2.1    Tematska svetovanja za območje OOK [brez 2.1.1, 
2.1.2 in 2.1.3]

610

 2.1.1  Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 215 138
 2.1.2  Promocija območnosti 35
 2.1.3  Sodelovanje z nacionalno knjižnico 2 332
 2.2    Vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)
 2.2.1   - lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 18
 2.2.2   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 2
 2.2.3   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 4
 2.2.4   - skupni projekti mednarodnega sodelovanja
 2.3    Sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na 
posameznem območju ali v vsej državi

3

 2.4    Analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih 
potreb glede informacijske tehnologije, rač. sistemov in digitalizacije območju 4 225

 2.5   Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
1 382

 2.6    Izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 
bibliotekarstva s širšega območja 

[vnesite število 
oseb]

[št. ur. na 
udeležen.]

 2.7    Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 
bibliopedagoških dejavnosti 

275 140
[vnesite število 
udelež.] 2.348

 2.8    Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 2 20
 2.9    Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 6 250

 2.10    Koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK

 2.11  Usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih 
knjižnicah (OK) na območju OOK

1 10

 3.1    Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za 
knjižnice na območju 

[št. knjižnic]

 3.2    Informiranje zavezancev za obvezni izvod 120

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

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

[število oblik] 37

 3.5    Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 
območja 

[število 
organiziranih 
izobraževanj/ 

svetovanj]

 3.6    Izvajanje normativne kontrole 
[število 

redigiranih 
zapisov]

 3.7    Izvajanje digitalizacije
[število 

projektov] 3

 4. USMERJANJE IZLOČENEGA (ODPISANEGA) KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IZ OBMOČJA

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

 SKUPAJ: 7 5.177

Datum:
17.2.2017

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA
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Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2016

Izvajanje  27. čl. ZKnj SKUPAJ MK
Skupaj 

drugi viri
SKUPAJ 

Sredstva MK Drugi MK Drugi MK Drugi MK Drugi

Stroški dela* 0,00 30.835,09 30.032,29 0,00 60.867,38 60.867,38
EPZ - delež skupnega obsega ur** 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00
Število oseb, ki opravljajo naloge*** 0 2 2 0 4 4
Stroški nakupa gradiva (brez 
podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stroški nakupa podatkovnih zbirk 14.497,92 0,00 14.497,92 0,00 14.497,92
Skupaj stroški nakupa knjižničnega 
gradiva 14.497,92 0,00 14.497,92 0,00 14.497,92
Programski materialni stroški 
digitalizacije 0,00 0,00 0,00 0,00 12.169,35 0,00 0,00 0,00 12.169,35 0,00 12.169,35
Stroški izobraževanj 0,00 0,00 58,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,19 0,00 58,19
Stroški medknjižnične izposoje 3.882,08 0,00 3.882,08 0,00 3.882,08
Drugi programski materialni stroški 450,00 0,00 475,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,08 0,00 925,08
Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 18.830,00 0,00 31.368,36 0,00 42.201,64 0,00 0,00 0,00 92.400,00 0,00 92.400,00

Datum:                                                  Žig: Odgovorna oseba:
17.2.2017 mag. Jelka Gazvoda

** Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je mera števila zaposlenih delavcev v razmerju glede na enega zaposlenega s polnim delovnim časom v enem letu. Primer: V knjižnici so zaposleni trije delavci: dva od njih 

za četrtino delovnega časa, eden pa za polovični delovni čas. Ekvivalent polne zaposlitve je torej en delavec (0,25 + 0,25 + 0,50 = 1).

*** Štejemo število oseb (izraženo v celih številih, brez decimalk). Končna vsota je torej število vseh oseb, ki delajo za območje. 

Knjižnica: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Številka pogodbe:  3340-16-091005

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

Zagotavljanje 
povečanega in 

zahtevnejšega izbora 
knjižničnega gradiva in 

informacij

Strokovna pomoč 
knjižnicam območja

Koordinacija zbiranja, 
obdelave in hranjenja 

domoznanskega gradiva

Usmerjanje 
izločenega 

knjižničnega gradiva 
s svojega območja



Priloga 3:  Pregled ponudb za dostop do pravno informacijskega sistema 
  



   

 
 
Datum: 26.10.2016 
 
PREGLED PONUDB IN PREDLOG ZA SKLENITEV POGODBE ZA DOSTOP DO PRAVNO 
INFORMACIJSKEGA SISTEMA 
 
Pridobili smo dve ponudbi za letno naročnino za vseh 12 območnih knjižnic: 

 IUS - INFO Tax-Fin-Lex 

Cena brez DDV za vseh 12 
območnih knjižnic za eno 
leto 

9.561,24 EUR 6.989,00 EUR 

Omogoča dostop do pravne 
literature 

 Pravna praksa 

 Evro pravna praksa 

 Podjetje in delo 

 Delavci in Delodajalci 

 Pravni letopis IPP 

 Revus 

 Odvetnik 

 Sodnikov informator 

 Delavci in delodajalci 

 Izbrana diplomska 
dela 

 Izbrana magistrska 
dela 

 Pregled strokovnih 
člankov (bibliografski) 

 Članki o ustavnem 
sodstvu 
(bibliografski) 

 IZBRANI KOMENTARJI 
ZAKONOV 

 SODNA PRAKSA 

 Odvetnik 

 Sodnikov informator 

 Denar  

 Zbornik znanstvenih 
razprav (PF LJ) 

 Pravni letopis 

 HRM 

 Poslovodno 
računovodstvo 

 Pamfil 

 Slovenska arbitražna 
praksa  

 SIR*IUS  

 TFL Glasnik 

 E-paket Delovna 
razmerja z e -
komentarjem ZDR-1 

 E-paket Varstvo 
okolja z e-
komentarjem ZVO-1 

 E-paket Javno 
naročanje z e-
komentarjem ZJN-3 

 
Oba ponudnika ponujata dostop do revije Odvetnik in Sodnikov informator, Tax-Fin-Lex 
ponuja poleg tega dostop do treh revij, od katerih pa imajo knjižnice območnosti naročenih 5 
izvodov, letna naročnina znaša skupaj 650 EUR.  
 
IUS-INFO ponuja poleg dostopa do revije Odvetnik in Sodnikov informator še dostop do 4 
relevantnih revij. Skupna letna naročnina za revije Evro pravna praksa, Podjetje in delo in 
Revus znaša za obstoječe število naročenih izvodov 930,18 EUR.  
 
 
 

http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Produkti/Besedilo.aspx?id=Komentar
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Produkti/Besedilo.aspx?id=Komentar


   

 
 
Pregled naročenih izvodov revij, ki jih ponudnika ponujata v okviru sistema in so pogojno 
zanimivi za knjižnice: 

 

Naročeni izvod revij po knjižnicah območnosti 

 

Oba ponudnika TFL IUS-INFO & FinD-INFO 

Knjižnica Odvetnik 
Sodnikov 

informator 
Pravni 

letopis IPP 
Denar 

Poslovodno 
računovodst

vo 
HRM Pamfil 

Pravna 
praksa 

Evro pravna 
praksa 

Podjetje in 
delo 

Revus 

Ljubljana 1 

dostop le 
v e-obliki 

1 2   4   3 1 2 1 

Domžale     1       1   1 1 

Grosuplje         1   2 2     

Kamnik     1   1           

Vrhnika 1                   

Cerknica             1       

Litija 1   1               

Logatec                     

Medvode                     

Letna 
naročnina 

    
  

130   82,13   270 ? 210,06 150 

Skupaj EUR       650   492,78   3.240*   630,18 300 

 * Upoštevano 12 naročnin, po ena za knjižnico območja. 

 
Knjižnice imajo trenutno poleg tega naročenih 7 izvodov revije Pravna praksa, kar znaša 
letno 2.091,60 EUR letno, ob tem, da je trenutno ob uporabi sistema IUS-INFO vsem 
dostopna tudi v elektronski obliki. Vse knjižnice želijo tudi v naprej imeti dostop do te revije.  
Če upoštevamo le mesečno ceno za elektronski dostop, ki omogoča vpogled enemu 
uporabniku hkrati, je 22,05 EUR brez DDV. Letno je to 270,00 EUR, za vseh 12 knjižnic pa 
3.240,00 EUR brez DDV. Verjetno pa bi katera od knjižnic potrebovala več naročnin, ki bi 
omogočale hkraten vpogled večim uporabnikom in tudi kakšen izvod revije v papirni obliki. 
Ponudnik IUS – INFO omogoča dostop do Pravne prakse, ponudnik Tax-Fin-Lex dostopa ne 
omogoča in bi bilo potrebno revijo posebej naročiti. 
 
Če ponudbenima cenama letnega dostopa do pravno informacijskih sistemov prištejemo 
stroške letnih naročnin na revije, ki jih imajo knjižnice naročene pa je skupna cena: 

 

IUS - INFO Tax-Fin-Lex 

Letna naročnina za dostop do pravno 
informacijskega sistema brez DDV za vseh 12 
območnih knjižnic za eno leto 

9.561,24 6.989,00 

Letna naročnina na revijo Denar 650   

Letna naročnina na revijo HRM 492,78  

Letna naročnina na revije Pravna praksa, 
Podjetje in delo in Revus   4.170,18 

Skupaj 10.704,02 11.159,18 



   

 
 
Glede na obe ponudbi je razvidno, da si TFL zelo močno prizadeva za vstop v naše knjižnice, 
saj so vse tri ponujene variante nekoliko, ne pa drastično nižje, kot je bila  lanska ponudba 
(lani so nam za 7.840,80 EUR ponudili vsebine, primerljive s »Ponudbo 2« letošnje ponudbe 
za naročništvo). 
 
Pregled posameznih ponudb:  
Prvi paket (4.999,00 EUR) ne pride v poštev, saj že v osnovi ne omogoča oddaljenega 
dostopa kar je naša absolutna prioriteta, kljub temu da sicer omogoča vse, razen TFL e-
paketov »komentarji zakonov« in »e-slovarji«.   
Drugi (5.999,00 EUR) je že ustreznejši, saj dejansko vsebuje neomejen oddaljen dostop in vse 
vsebine iz prvega paketa, a vendarle ne vključuje tistega, kar je ga. Tavčar najbolj 
izpostavljala na našem sestanku – TFL e-paketov »komentarji zakonov s področja delovnih 
razmerij, varstva okolja in javnega naročanja« in »angl/slov. e-slovarjev s področja davkov-
financ  in prava«.  
Ti so omogočeni v obliki doplačil pod posebnimi pogoji (do pet uporabniških licenc) v tretjem 
paketu (6.989,00 EUR). V tem primeru se cenovno že kar precej približamo lanskoletni 
ponudbi. 
Preostale vsebine (predvsem nabor strokovnih revij in njihovi arhivi) so bolj ali manj podobni 
kot v lanski ponudbi, kjer smo na podlagi primerjalne analize vsebin teh revij ugotovili, da so 
za naše potrebe primernejše tiste, ki so dostopne preko portala IUS-INFO (predvsem pri tem 
prednjači Pravna praksa). 
 
Ponudba njihove konkurence je po drugi strani cenovno identična lanski ponudbi, skupaj z 
brezplačnimi dodeljenimi osebnimi uporabniškimi imeni in gesli zaposlenih strokovnih 
delavcev v knjižnicah, brez omejitev v času veljavnosti pogodbe in se ne štejejo v kvoto 
uporabe zbirk preko oddaljenega dostopa. A je letošnja ponudba, za razliko od lanske 
dopolnjena z novostjo v ponudbi, ki so jo pričeli tržiti v letošnjem letu - bazo Komentarji 
zakonov, ki ponudbo vsebinsko obogati in so nam jo prvotno nameravali dodatno zaračunati.  
 
Ponudba TFL se vsebinsko ni nič kaj bistveno spremenila, cenovno tudi niso tako zelo 
ugodnejši od lani, dodatne vsebine (t.i. e-paketi) pa za naše pravne in finančne službe ne 
predstavljajo večje dodane vrednosti. Morda najzanimivejši e-paket bi bil »Javno naročanje z 
e-komentarjem ZJN-3«, a so tovrstne vsebine javnim zavodom, med katere sodijo tudi 
knjižnice, dostopne preko brezplačnega programa e-Dosje, kjer lahko že sedaj pridobijo 
podatke, ki se vodijo v poslovnem registru, registru TRR, seznamu gospodarskih subjektov z 
negativnimi referencami – tisto kar potrebujem za javna naročila. Ravno tako morajo v 
procesu prijave za javna naročila ponudniki bonitetno oceno predložiti že vnaprej, kakor tudi 
izjavo glede povezanih družb. Za potrebe preverjanja potencialnih delodajalcev pa na spletni 
strani Zavoda za zaposlovanje obstaja tudi spletni iskalnik Delodajalci z negativnimi 
referencami. 
Po drugi strani tudi IUS-Software še ni pripravljen iti v večji dumping, kljub temu, da so nam 
vseeno v letošnjem letu za isto ceno ponudili dodatne vsebine (Izbrani komentarji zakonov) v 
vrednosti nekaj sto evrov.  
Dostop do vsebin obeh ponudnikov je praktično neomejen in omogočen preko oddaljenega 
dostopa. 

http://ejn.gov.si/e-dosje
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/delodajalci_z_negativnimi_referencami
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/delodajalci_z_negativnimi_referencami


   

 
 
Dejstvo pa je, da osnovna ponudba obeh založnikov temelji na vsebinah, ki so že sedaj javno 
brezplačno dostopna, posledično bi bilo trenutno neracionalno naročati oba hkrati za 
potrebe knjižnic celotnega območja, posebno ker se uporabniki še vedno nič kaj preveč ne 
navdušujejo nad uporabo zbirk TFL in se njihovi strokovni delavci še v veliki meri opirajo na 
dodatne pravne vsebine v obliki strokovne literature, ki je dostopna le na portalu IUS-INFO, 
po drugi strani pa druge dodatne vsebine enega ali drugega ponudnika (kaj šele obeh) niso 
tako bistveno raznolike da bi opravičevale vložitev višjih sredstev v času, ko je že tako ali tako 
premalo sredstev za nakup knjižničnega gradiva in je potrebno nabavno politiko e-virov 
omejevati. 
 
Glede postopkov javnega naročanja pa je morda še za dodati, da je npr. tudi DKOM v svoji 
odločitvi št. 018-316/2011 odločila, da naročniku, ki kot merilo določi tudi dostop do 
strokovne literature ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z načelom zagotavljanja 
konkurence med ponudniki, načelom enakopravne obravnave ponudnikov, načelom 
sorazmernosti in načelom gospodarnosti. 
 
 
 



Priloga 4:  Katalog izobraževanj Učnega centra MKL 2016 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/izobrazevanja_2016.pdf 
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UVOD

Učni center Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) zagotavlja stalno strokovno izpo-
polnjevanje zaposlenih v MKL, drugih slovenskih knjižničarjev in študentov bi-
bliotekarstva ter širše strokovne javnosti.  V letu 2016 tako pripravljamo izobra-
ževanja z različnih strokovnih področij, pomembnih za učinkovito in kakovostno 
delo v knjižnici. Vabljeni, da se nam pridružite.

Prijave/odjave

Na izobraževanje se prijavite s prijavnico, ki jo pošljete na:
•	 Mestna knjižnica Ljubljana, Učni center, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana,
•	 po elektronski pošti na: ucni.center@mklj.si ali
•	 po faksu na 01 600 13 32.

Za udeležence, ki jih na izobraževanje pošlje knjižnica, je obvezna pisna prijava 
s podpisom pooblaščene osebe. Posamezniki, ki se prijavijo kot samoplačniki, 
prijavo samo podpišejo. 

Število mest na izobraževanjih je omejeno, prijave zbiramo do zapolnitve pro-
stih mest. 

V primeru, da se izobraževanja kljub prijavi ne morete udeležiti, se v najkrajšem 
možnem času odjavite pisno, s sporočilom na iste naslove, kot sprejemamo prija-
ve. Upoštevali bomo odjave, ki jih bomo prejeli sedem dni pred začetkom izobra-
ževanja. Prijavljeni udeleženci, ki odsotnosti ne sporočijo pravočasno, poravnajo 
znesek kotizacije v celoti. Če imajo za odsotnost opravičljiv razlog in predložijo 
ustrezno potrdilo, poravnajo administrativne stroške v višini 20 % kotizacije.

Za Strokovne srede (str. 12) veljajo pravila, opisana na http://www.mklj.si/
strokovne-srede.
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Kotizacija
Za udeležbo na izobraževanjih je določena kotizacija, navedena pri opisu posa-
meznega izobraževanja.

Udeleženci oz. njihovi delodajalci plačajo kotizacijo po prejemu računa na 
TR: UJP SI56 0126 1600 0001 834. Mestna knjižnica Ljubljana račun izda po 
izvedenem izobraževanju na osnovi prejete pisne prijavnice.

Lokacije izvedbe
•	 Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana – računalniška 

učilnica v 1. nadstropju ali večnamenska dvorana v 3. nadstropju
•	 Knjižnica dr. France Škerl, Vojkova cesta 87a, Ljubljana – računalniška 

učilnica v 1. nadstropju

IZOBRAŽEVALNI  PROGRAM

Izobraževalni  program sestavljajo izobraževanja iz štirih vsebinskih sklopov:

•	 Računalniška znanja za delo v knjižnici
•	 Strokovna bibliotekarska znanja
•	 Druga znanja za delo v knjižnici
•	 Strokovna srečanja in posvetovanja

V kazalu so delavnice znotraj posamezne kategorije razporejene po abecedi 
naslova, na strani 22 je koledar izobraževanj, kjer so izobraževanja razporejena 
kronološko.
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1 Računalniška znanja za delo v knjižnici

1.1 Excel 2010 I, začetna delavnica

•	 Vsebina: osnovne formule (seštevanje, odštevanje, vnosi formul, funkcija 
vsota), oblikovanje celice (številka, datum, odstotki), vnašanje podatkov, 
brisanje in popravljanje vsebine v celicah, kopiranje formul in funkcij, 
osnovno oblikovanje (poravnave v celici, oblikovanje pisave, obrobe), 
označevanje, vstavljanje, brisanje, skrivanje in razkrivanje stolpcev in 
vrstic, vnašanje zaporednih števil, datumov, dni, mesecev, razvrščanje, 
iskanje in zamenjava podatkov, priprava za tisk: prilagajanje velikosti iz-
pisa podatkov, možnosti tiskanja, delo z listi (vstavljanje, preimenovanje, 
brisanje, kopiranje, premikanje), kopiranje tabel iz Excela v Word.

•	 Udeleženci: posamezniki, ki želijo spoznati ali obnoviti osnovno delo s 
programom Excel

•	 Izvaja: Dragica Čelešnik
•	 Trajanje: 1 dan, 5 ur
•	 Kotizacija: 60 €
•	 Datum in lokacija:

30. marec od 9.00 do 14.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla 
13. september od 9.00 do 14.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla

1.2 Excel 2010 II, nadaljevalna delavnica

•	 Vsebina: filtriranje podatkov, povezovanje listov in delovnih zvezkov, 
vstavljanje glave in noge, delo z več listi hkrati, vstavljanje ročnih prelo-
mov strani, grafikoni, formule, relativni in absolutni sklic na celico (raz-
lika!), osnovne funkcije, funkciji COUNTIF in SUMIF ter odstranjevanje 
dvojnikov, delne vsote, vrtilne tabele, besedilne funkcije, spajanje dveh 
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ali več stolpcev v enega, razdelitev enega stolpca v dva ali več, zaščita li-
sta, spustni seznam.

•	 Udeleženci: tisti, ki že poznajo osnove Excela kot je vnašanje podatkov, 
premikanje po celicah, oblikovanje osnovne tabele, uporaba osnovnih 
formul

•	 Izvaja: Dragica Čelešnik
•	 Trajanje: 1 dan, 5 ur
•	 Kotizacija: 60 €
•	 Datum in lokacija:

21. april od 9.00 do 14.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla 
27. september od 9.00 do 14.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla

1.3 Obdelava fotografij - Gimp, FastStone Viewer

•	 Vsebina: uvod v digitalno fotografijo, uporabni nasveti za fotografiranje, 
predstavitev formatov datotek. Gimp: predstavitev funkcij posameznih orodij, 
spreminjanje velikosti fotografije, obrezovanje, posvetlitev/potemnitev, po-
pravljanje perspektive ter drobnih napak, nastavitev kontrasta, ostrine in barv, 
delo s sloji, izbira posameznih področij na fotografiji, uporaba filtrov in mask, 
retuširanje, shranjevanje (xcf, jpg, tiff ...). FastStone Viewer: predstavitev vme-
snika, osnovne nastavitve, organizacija datotek, hitri popravki osvetlitve, kon-
trasta in barv, sprememba orientacije, obrezovanje, dodajanje vodnega žiga.

•	 Udeleženci: posamezniki, ki se ukvarjajo z obdelavo digitalnih fotografij
•	 Izvaja: Rudi Majerle 
•	 Trajanje: 1 dan, 4 ure 
•	 Kotizacija: 60 €
•	 Datum in lokacija:

10. februar od 9.00 do 13.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla 
14. september od 9.00 do 13.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla
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1.4 PowerPoint 2010, začetna delavnica

•	 Vsebina: ustvarjanje diapozitivov, pisava, izbira predlog, barvnih shem in 
ozadja, oblikovanje lastne predloge, delo z matrico, vstavljanje predmeta, 
slike, grafike SmartArt, grafikona, preglednice, polja z besedilom, glave in 
noge, možnosti tiskanja predstavitve, vstavljanje animacije, videa in zvoka, 
prehodi med diapozitivi, delo z diapozitivi (kopiranje, brisanje, premikanje, 
skrivanje in razkrivanje), shranjevanje in prikazovanje predstavitve.

•	 Udeleženci: posamezniki, ki želijo spoznati ali obnoviti osnovno delo s pro-
gramom PowerPoint

•	 Izvaja: Dragica Čelešnik
•	 Trajanje: 1 dan, 4,5 ure  
•	 Kotizacija: 60 €
•	 Datum in lokacija:

4. maj od 9.00 do 13.30, Knjižnica dr. Franceta Škerla 
20. september od 9.00 do 13.30, Knjižnica dr. Franceta Škerla

1.5 Promocija na družbenih omrežjih Facebook, 
Twitter, Pinterest, YouTube

•	 Vsebina: predstavitev posameznega družbenega omrežja in njegove 
uporabe, zakaj in kako se lotiti promocije na družbenih omrežjih, primeri 
dobrih praks in namigi za promocijo.

•	 Udeleženci: posamezniki, ki jih zanima promocija na družbenih omrežjih
•	 Izvaja: Irena Bezlaj
•	 Trajanje: 1 dan, 2 uri
•	 Kotizacija: 40 € 
•	 Datum in lokacija:

24. februar od 9.00 do 11.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla
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1.6 Publisher 2010, začetna delavnica

•	 Vsebina: kje je kaj v programu MS Publisher, izdelovanje publikacije iz 
načrta, prosto izdelovanje publikacije, oblikovanje besedila in predmetov 
za publikacijo, napotki za izdelavo plakatov, letakov, vabil in brošur.

•	 Udeleženci: posamezniki, ki oblikujejo plakate, letake, vabila
•	 Izvaja: Rok Dežman
•	 Trajanje: 1 dan, 4 ure
•	 Kotizacija: 60 €
•	 Datum in lokacija:

22. februar od 9.00 do 13.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla 
3. oktober od 9.00 do 13.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla

1.7 Uporaba aplikacije 1KA – EnKlik anketa za 
spletno anketiranje

•	 Vsebina: Na delavnici boste izvedeli kako uporabiti anketo kot raziskoval-
no orodje, kako oblikovati in urediti vprašalnik ter ga uporabiti v spletnem 
okolju. Predstavljeno bo delo z odprtokodnim orodjem 1ka. Izvedeli bo-
ste, kako uporabiti različne tipe vprašanj in objaviti anketo ter kaj storiti z 
dobljenimi odgovori.  

•	 Udeleženci: posamezniki, ki se želijo naučiti uporabe spletnih anket
•	 Izvaja: mag. Marijan Špoljar
•	 Trajanje: 1 dan, 4,5 ure
•	 Kotizacija: brezplačno
•	 Datum in lokacija:

1. junij od 9.00 do 13.30, Knjižnica dr. Franceta Škerla
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1.8 Uporaba Facebooka, začetna delavnica
•	 Vsebina: Na delavnici boste izvedeli, kako si sami ustvarite profil na Fa-

cebooku in na kaj morate biti pozorni pri njegovi uporabi. Spoznali bomo 
funkcije: objavljanje fotografij, spreminjanje statusov, deljenje z ostalimi, 
všečkanje, ustvarjanje dogodkov, uporaba zida ter varnostne nastavitve.

•	 Udeleženci: posamezniki, ki se želijo naučiti osnov uporabe Facebooka
•	 Izvaja: Irena Bezlaj
•	 Trajanje: 1 dan, 2,5 ure
•	 Kotizacija: 40 € 
•	 Datum in lokacija:

31. marec od 9.00 do 11.30, Knjižnica dr. Franceta Škerla

1.9 Uporaba spleta in brskalnika
•	 Vsebina: kaj je internet, predstavitev osnovnih pojmov (URL, www, hi-

perpovezava, http, iskalnik, IP, strežnik, usmerjevalnik, domena, piškotki, 
pop-up, ping ...) pregled brskalnikov, delo z zavihki, priljubljene, učinkovi-
to iskanje informacij (ključne besede, iskanje datotek, varno deskanje po 
spletu, prenos datotek preko spleta, brisanje začasnih datotek.

•	 Udeleženci: posamezniki, ki uporabljajo splet
•	 Izvaja: Rudi Majerle
•	 Trajanje: 1 dan, 4 ure  
•	 Kotizacija: 60 € 
•	 Datum in lokacija:

11. maj od 9.00 do 13.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla
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1.10 Uporaba tabličnih računalnikov

•	 Vsebina: Na delavnici udeleženci spoznajo možnosti uporabe tabličnega 
računalnika. Naučili se bodo samostojnega dela z operacijskim sistemom 
Android ter uporabe programov, ki delujejo v tem okolju. Spoznali bodo 
osnovna opravila z zaslonom in gumbi, znali poiskati informacije po in-
ternetu. Naučili se kako se povezati z brezžičnim omrežjem ter namestiti 
programsko opremo, ki jo potrebujejo pri svojem delu. Seznanili se bodo 
tudi z osnovami dela s fotografijo, glasbo, videoposnetki, spletnimi stori-
tvami ter  storitvami v oblaku.

•	 Udeleženci: začetniki, ki si želijo naučiti naprednejše praktične uporabe 
tabličnih računalnikov

•	 Izvaja: Rudi Majerle 
•	 Trajanje: 1 dan, 4 ure  
•	 Kotizacija: 60 €
•	 Datum in lokacija: 

20. april od 9.00 do 13.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla  
19. oktober od 9.00 do 13.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla

1.11 Word 2010 I, začetna delavnica

•	 Vsebina: kako lahko uporabljamo Word 2010 v knjižnici, osnove vnašanja 
in oblikovanja besedila, vstavljanje tabel in fotografij, številčenje strani, 
shranjevanje, priprava za tisk ter spoznavanje najpogosteje uporabljanih 
orodij pri oblikovanju dokumenta.

•	 Udeleženci: začetniki, ki si želijo samostojno uporabljati Word 
•	 Izvaja: Rudi Majerle 
•	 Trajanje: 1 dan, 4 ure  
•	 Kotizacija: 60 €
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•	 Datum in lokacija:
16. marec od 9.00 do 13.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla 
28. september od 9.00 do 13.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla

1.12 Word 2010 II, nadaljevalna delavnica

•	 Vsebina: prilagoditev traku in orodne vrstice za hitri dostop, uporaba bli-
žnjic, avtomatizacija dela, delo s prelomi, primeri različnega oštevilčenja 
strani v dokumentu, makri, uporaba slogov, delo s tabulatorji, številčenje 
naslovov, kreiranje kazal, glava in noga, vstavljanje slik, tabel, grafikonov, 
spajanje dokumentov, vstavljanje sprotnih opomb, pripomb, hiperpove-
zav, sledenje spremembam, iskanje in zamenjava besedila, tiskanje na-
lepk, zaščita dokumenta.

•	 Udeleženci: posamezniki z osnovnim znanjem Worda
•	 Izvaja: Rudi Majerle
•	 Trajanje: 1 dan, 4 ure  
•	 Kotizacija: 60 €
•	 Datum in lokacija:

23. marec od 9.00 do 13.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla 
9. november od 9.00 do 13.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla
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2 Strokovna bibliotekarska znanja

2.1 Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo 
knjig v knjižnici

•	 Vsebina: spoznavanje materialov primernih za hitro in enostavno popra-
vilo knjig, lepljenje, menjava predpapirjev, osnove šivanja knjig, vaje na 
primerih poškodovanih knjig. 

•	 Udeleženci: posamezniki, ki želijo spoznati osnove knjigoveštva
•	 Izvaja: Helena Arko
•	 Trajanje: 1 dan, 3 ure   
•	 Kotizacija: 40 €
•	 Datum in lokacija: 

9. junij od 9.00 do 12.00, Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
6. oktober od 9.00 do 12.00, Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje

2.2 Poti do e-knjig v Biblosu
•	 Vsebina: Splošen polurni uvod v delavnico bo obsegal pregled evropskih 

sistemov za izposojo e-knjig v javnih knjižnicah. Sledil bo praktični prikaz 
uporabe portala Biblos. Zaželjeno je, da udeleženci s seboj prinesejo mo-
bilne naprave (pametni telefoni, tablice, bralniki), na katerih bodo lahko v 
živo preizkušali module tako z vidika bibliotekarja (v nabavi in/ali v izpo-
soji), kot tudi z vidika uporabnika.

•	 Udeleženci: zaposleni v slovenskih knjižnicah, ki jih zanima uporaba 
portala Biblos

•	 Izvajata: Renata Zamida, Marko Hercog
•	 Trajanje: 1 dan, 2,5 ure
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•	 Kotizacija: brezplačno
•	 Datum in lokacija:

7. april od 9.00 do 11.30, Knjižnica dr. Franceta Škerla 
21. september od 9.00 do 11.30, Knjižnica dr. Franceta Škerla 
7. december od 9.00 do 11.30, Knjižnica dr. Franceta Škerla 

2.3 SDI profili

•	 Vsebina: Predstavitev priprave avtomatskih SDI periodičnih tematskih poi-
zvedb na primeru podatkovnih zbirk servisa EBSCOhost. Naučili se bomo na-
tančne določitve želenih vsebinskih opredelitev tematike, ki bi jo želeli redno 
periodično spremljati v strokovnih objavah v e-obliki; nastavitev signalnih 
informacij v obliki sistemskih opomnikov, newsletterjev, RSS objav in perso-
nalizacij namenskih portalov v obliki izdelave osebnega profila.

•	 Udeleženci: posamezniki, ki se želijo seznaniti z namenskimi portali
•	 Izvaja: mag. Aleš Klemen
•	 Trajanje: 1 dan, 1 ura
•	 Kotizacija: 40 €
•	 Datum in lokacija: 

23. november od 9.00 do 10.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla

24 Strategije iskanja knjižničnega gradiva

•	 Vsebina: Dvodnevna delavnica je namenjena knjižničarjem, ki želijo prido-
biti ali nadgraditi znanja na področju zahtevnega oziroma ukaznega načina 
iskanja knjižničnega gradiva. Poudarek je na formalnem in vsebinskem delu 
zapisa v formatu COMARC. Osnova za pravilno sestavo iskalnega niza v uka-
znem načinu iskanja gradiva je poznavanje polj s podpolji, predpon, logičnih 
in kontekstnih operatorjev. Tekom delavnice se pridobljeno znanje utrjuje z 
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vajami. Predstavitev iskanja posameznih vrst gradiva poteka v lokalni bazi 
podatkov MKL in v sistemu COBIB.SI. Cilj delavnice je povezovanje teoretič-
nega in praktičnega dela na področju vsebinske obdelave gradiva. Udeleženci 
prejmejo gradivo v PowerPointu, dodane so priloge z ustreznimi vajami.

•	 Udeleženci: informatorji v splošnih knjižnicah
•	 Izvajata: Mateja Ločniškar-Fidler in Marija Kobal; 

pri vajah sodelujeta Nevenka Pečavar in Tatjana Arnuš 
•	 Trajanje: 2 dni, 10 ur   
•	 Kotizacija: 120 €
•	 Datum in lokacija: 

9. in 10. marec od 8.30 do 13.30, Knjižnica dr. Franceta Škerla  
5. in 6. oktober od 8.30 do 13.30, Knjižnica dr. Franceta Škerla 

2.5 Strokovne srede

Strokovne srede so nacionalni projekt strokovnega izobraževanja mladinskih in 
šolskih knjižničarjev in širše zainteresirane strokovne in laične javnosti, ki jih za-
nima promocija kakovostne mladinske knjige in kakovostnega branja. Potekajo 
v organizaciji Pionirske – Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo od 
leta 1972 vsako drugo sredo v mesecu. V 44. sezoni Strokovnih sred bomo govo-
rili o jeziku in njegovih vlogah, s katerimi vpliva na pomen knjižnic, gradnjo knji-
žničnih zbirk za otroke in mladino, izbor gradiva in delo z mladimi uporabniki.
•	 Kotizacija: različno, navedeno pri posameznem datumu. Za prijave na 

Strokovne srede velja poseben režim, opisan na podstrani za strokovne 
srede http://www.mklj.si/strokovne-srede.

•	 Datum in lokacija: Strokovne srede se običajno pričnejo ob 10. uri v dvorani v 
3. nadstropju Knjižnice Otona Župančiča in se zaključijo predvidoma ob 13. uri

Prijave so obvezne za aprilski simpozij in majsko strokovno ekskurzijo.
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44. cikel Datum Tema Kotizacija / EUR
 
 
 

20. januar Jezik in knjižnica 10,00

10. februar Pisana beseda ostane 10,00

9. marec Jezik živi (tudi)  
s prevajanjem 10,00

13. april
Simpozij: Meje mojega 
jezika so meje mojega 
sveta

30,00

11. maj Strokovna ekskurzija  
v Belo krajino

določena 
naknadno  

 
 
 

14. september Ustanove in društva  
za dobro knjigo /

12. oktober
Predstavitev 11. cikla  
Slovenskega knjižnično- 
muzejskega MEGA kviza

/

9. november
Predstavitev Priročnika  
za branje kakovostnih 
mladinskih knjig 2016

/

14. december Jezična zlata hruška /

IZ
O

BR
A

ŽE
VA

LN
I D

EL
IN

FO
RM

AT
IV

N
I D

EL

Program za posamezno Strokovno sredo bo objavljen na  
http://www.mklj.si/strokovne-srede.
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3 Druga znanja za delo v knjižnici

3.1 Delo z brezposelnimi kot uporabniki knjižnice

•	 Vsebina: Kdo so brezposelni, kakšne so njihove potrebe, želje, prepriča-
nja, vrednote, katere informacije in znanja lahko ponudimo brezposelnim 
v knjižnici, primeri dobrih praks storitev. 

•	 Izvaja: Lilijana Pahor, Borza dela MKL
•	 Udeleženci: posamezniki, ki delajo z brezposelnimi ali želijo za njih raz-

vijati storitve v knjižnici
•	 Trajanje: 1 dan, 5 ur
•	 Kotizacija: 60 €
•	 Datum  in lokacija: 

24. marec od 9.00 do 14.00,  Knjižnica dr. Franceta Škerla 

3.2       E-gradiva javnih oblasti, e-demokracija
 
•	 Vsebina: Predstavitev namenskih portalov s področja e-storitev javnih 

nosilcev oblasti, ki za delovanje od uporabnika zahtevajo pridobitev in 
uporabo elektronskega kvalificiranega potrdila oz. spletni e-podpis za 
fizične osebe. Prevzeto potrdilo ni pogoj za udeležbo na delavnici. Pou-
darek bo na prenovljenem osrednjem portalu e-uprave in storitev v okviru 
eZdravje, ki vpeljuje rabo elektronskih storitev v slovensko zdravstvo, saj 
se številne rešitve kot sta eNaročanje in eRecept, že širijo v prakso k izva-
jalcem zdravstvenih storitev.

•	 Udeleženci: posamezniki, ki se želijo seznaniti z namenskimi portali s 
področja e-uprave, e-storitev in e-demokracije

•	 Izvaja: mag. Aleš Klemen
•	 Trajanje: 1 dan, 3 ur
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•	 Kotizacija: 40 €
•	 Datum in lokacija: 
•	 22. marec od 10.30 do 13.30, Knjižnica Otona Župančiča, dvorana, 3. nad.

3.3 Izterjava zamudnin v knjižnici

•	 Vsebina: Zaradi vse večje plačilne nediscipline so tudi zneski neplačanih 
zamudnin v knjižnicah vedno višji in pogostejši, izgovori članov pa vedno 
bolj inovativni. Zamudnina predstavlja pogodbeno kazen, ki ima tradi-
cionalno dve funkciji: kot zagrožena sankcija spodbuja člane knjižnice k 
pravočasni vrnitvi gradiva, v primeru kršitve pa olajša položaj knjižnice, 
ki ji ni treba dokazovati obstoja škode. Glede na pravno naravo zamudni-
ne obstajajo pri njeni izterjavi nekatere posebnosti, v okviru predavanja 
pa bo podrobno predstavljen tudi postopek izterjave zamudnin preko 
portala e-Sodstvo, ki trenutno predstavlja najučinkovitejši način izvršbe. 
Udeleženci: knjižničarji, bibliotekarji

•	 Izvajata: Helena Neudauer
•	 Trajanje: 1 dan, 2 uri 
•	 Kotizacija: 40 €
•	 Datum in lokacija:

3. marec od 10.00 do 12.00, Knjižnica Otona Župančiča, dvorana, 3. nad.

3.4 Napredovanja v bibliotekarstvu

•	 Vsebina: Izobraževanje je razdeljeno v dva dela. Prvi del je namenjen 
splošnejši predstavitvi možnosti napredovanj v knjižničarstvu, kot so 
zakonsko opredeljene. Drugi del je namenjen predstavitvi praktičnih 
napotkov za izpolnjevanje obrazca za napredovanje v strokovne nazive v 
knjižničarstvu.
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•	 Udeleženci: knjižničarji, bibliotekarji
•	 Izvajata: Marta Blažič, mag. Aleš Klemen
•	 Trajanje: 1 dan, 3 ure 
•	 Kotizacija: 40 €
•	 Datum in lokacija: 

25. februar od 9.00 do 11.30, Knjižnica Otona Župančiča, dvorana, 3. nad.
8. september od 9.00 do 11.30, Knjižnica Otona Župančiča, dvorana, 3. nad.

3.5 Oblikovanje tiskovin za knjižnico

•	 Vsebina: elementi oblikovanja, načrtovanje publikacije, pripomočki za or-
ganizacijo strani in besedil, anatomija tipografije in primeri mikrotipografi-
je, sestavine oblikovanja, sporočilnost fotografij, delo z barvami, reševanje 
oblikovalskih težav, preoblikovanje. Na prvem delu delavnice bodo pred-
stavljena teoretična izhodišča in pravila, na drugem delu bodo udeleženci 
na praktičnih primerih oblikovanja tiskovin uporabili nova znanja. Udele-
ženci naj prinesejo primere tiskovin v e-obliki in tudi natisnjene različice.

•	 Udeleženci: posamezniki, ki oblikujejo tiskovine (plakata, letake, vabi-
la) za knjižnice. Za udeležbo na delavnici je potrebno znanje uporabe MS 
Publisherja

•	 Izvaja: Ingrid Verdnik Pal
•	 Trajanje: 1 dan, 4 ure
•	 Kotizacija: 60 €
•	 Datum in lokacija: 

1. marec od 9.00 do 13.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla
11. oktober od 9.00 do 13.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla
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3.6 Po korakih do uspešne storitve v splošni knjižnici 

•	 Vsebina: Pregled najpomembnejših korakov pri vzpostavitvi nove stori-
tve v knjižnici. Od izbire prave ideje, realizacije projekta, merjenja učinkov 
in na koncu zagovorništva.

•	 Udeleženci: posamezniki, ki želijo razvijati nove storitve v knjižnici
•	 Izvaja: Breda Karun, Mestna knjižnica Kranj
•	 Trajanje: 1 dan, 5 ur
•	 Kotizacija: 60 €
•	 Datum in lokacija:  

5. maj od 9.00 do 14.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla 

3.7 Povezovanje in vodenje prireditev v knjižnici I, 
začetna delavnica

•	 Vsebina: 1. del: pregled teoretičnih zakonitosti povezovanja dogodkov - 
predpriprava, dihalne vaje, priprava vprašanj, priprava prostora, 'sedežni 
red' sogovornikov, telesna govorica voditelja. Drugi del: izkustveni del, 
kjer z vajami in simulacijami različnih prireditev/ pogovorov raziskujemo 
prostor ter situacije povezovanja v knjižnici. Na delavnici bomo iskali še 
odgovore na vprašanja: Kako se kot povezovalec /povezovalka pripraviti 
na določeno vrsto prireditve oziroma pogovora v knjižnici?, V čem je prire-
ditev v knjižnici specifična, ko gre za povezovanje?, Kako vzpostaviti dober 
stik s sogovorniki?, Kako vzpostaviti dober stik z občinstvom?, Na kakšen 
način obvladovati tremo pred in med povezovanjem?

•	 Udeleženci: posamezniki, ki v knjižnicah vodijo prireditve, pogovore
•	 Izvaja: Carmen L. Oven
•	 Trajanje: 1 dan, 6 ur
•	 Kotizacija: 100 € 
•	 Datum in lokacija:

 13. april  od 9.00 do 15.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla
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3.8 Povezovanje in vodenje prireditev v knjižnici II,  
nadaljevalna delavnica

•	 Vsebina: Prvi del: krajši del,  predstavlja osvežitev pridobljenega znanja 
na prvi delavnici oziroma morebitnih izkušenj, ki jih imajo udeleženci z 
vodenjem. Drugi del: daljši del predstavlja natančen (praktični) prerez: 
(1.) moderiranja pogovora (sedeči), (2.) povezovanja prireditve (stoječi) 
in (3.) preplet obeh (s simulacijo celotnega dogodka, ki ga, ob strinjanju 
udeležencev posnamemo na kamero). Nadaljevalna delavnica se od zače-
tne bistveno razlikuje po zahtevnosti vaj, ki jih vključuje, po dvigovanju 
ravni naracije in po zahtevnosti simuliranega dogodka (z vključevanjem 
neprijetnih presenečenj, elementi improvizacije, nenadnih sprememb ...).

•	 Udeleženci: posamezniki, ki v knjižnicah vodijo prireditve, pogovore
•	 Izvaja: Carmen L. Oven
•	 Trajanje: 1 dan, 6 ur
•	 Kotizacija: 100 € 
•	 Datum in lokacija:

18. maj od 9.00 do 15.00, Knjižnica dr. Franceta Škerla
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3.9 Sam svoj lektor I, začetna delavnica

•	 Vsebina: Na delavnici bomo obravnavali najpogostejše napake pri vabilih, pla-
katih in dopisih. Ponovili bomo pravilno uporabo vejice, preverili, kateri prislovi 
se pišejo skupaj in/ali narazen, ter ugotavljali, kako se pravilno sklanja imena. 

•	 Udeleženci: zaposleni v knjižnicah 
•	 Izvaja: Alenka Ličen
•	 Trajanje: 1 dan, 2,5 ure 
•	 Kotizacija: 40 €
•	 Datum in lokacija: 

7. september od 9.00 do 11.30, Knjižnica dr. Franceta Škerla

3.10 Sam svoj lektor II, nadaljevalna delavnica

•	 Vsebina: Na nadaljevalni pravopisni delavnici bomo pregledali nekaj 
enostavnih primerov in ponovili pisanje velike in male začetnice, zapis 
kratic, po delavnici pa bomo znali tudi utemeljiti svoje odločitve za ustre-
zne končnice ali glagole v izbranih težjih primerih.

•	 Udeleženci: zaposleni v knjižnicah 
•	 Izvaja: Alenka Ličen
•	 Trajanje: 1 dan, 2,5 ure 
•	 Kotizacija: 40 €
•	 Datum in lokacija: 

30. november od 9.00 do 11.30, Knjižnica dr. Franceta Škerla
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4 Strokovna srečanja in posvetovanja

4.1 Knjižnica, srce mesta: naši potenciali in motivacija  

•	 Vsebina: Na enodnevnem strokovnem posvetovanju bomo obravnavali 
vprašanja o strukturi zaposlenih v knjižnicah; o tem, kako bazično izobra-
ževanje sledi potrebam dela v knjižnici; o potencialih zaposlenih v knjižni-
cah ter o razvoju kariere v knjižnici. Na posvetovanju bodo predstavljeni 
referati na navedene teme in video predstavitev primerov različnih karier 
v slovenskih knjižnicah. Podpornik posvetovanja je Zveza bibliotekarskih 
društev Slovenije.

•	 Izvajajo: različni avtorji
•	 Udeleženci: vsi, ki se ukvarjajo z vprašanji razvoja kadrov v knjižnicah 

in so bodisi direktorji, vodje kadrovskega področja ali pa strokovnjaki za 
izobraževanje odraslih in zaposleni v knjižnicah

•	 Kotizacija: 50 € (za študente 10 €)
•	 Datum in lokacija: 

25. maj ob 9.30, Knjižnica Otona Župančiča, dvorana, 3. nadstropje
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4.2 Partnerji pri iskanju zaposlitve: 20-letnica 
delovanja Borze dela v Mestni knjižnici Ljubljana  

•	 Vsebina: Dogodek je namenjen predstavitvi pregleda 20-letnice delova-
nja Borze dela v Mestni knjižnici Ljubljana. Prestavljene bodo tudi druge 
uspešne obstoječe prakse na področju spodbujanja iskanja zaposlitve, kot 
jih izvajajo različni partnerji (knjižnice in druge organizacije) na lokalni, 
nacionalni in mednarodni ravni. Poseben poudarek bo na predstavitvi 
rezultatov evropskega projekta LinkINjob: job-hunting with the help of 
librarians (Erasmus+), ki je namenjen izobraževanju knjižničarjev za delo 
z brezposelnimi ter oblikovanju različnih učnih in motivacijskih aktivnosti 
za brezposelne v splošnih knjižnicah.

•	 Izvajajo: različni avtorji
•	 Udeleženci: vsi, ki delajo z iskalci zaposlitve ali na področju razvoja kadrov
•	 Kotizacija: brezplačno
•	 Datum in lokacija: 

12. maj ob 9.00, Knjižnica Otona Župančiča, dvorana, 3. nadstropje

Natančnejši programi bodo objavljeni na www.mklj.si. 
Prijave bomo zbirali po objavi programov.
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KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ

Datum Naziv izobraževanja

januar

20. Strokovna sreda: Jezik in knjižnica

februar

10. Obdelava fotografij - Gimp, FastStone Viewer

10. Strokovna sreda: Pisana beseda ostane

22. Publisher 2010, začetna delavnica

24. Promocija na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Pinterest, 
YouTube

25. Napredovanja v bibliotekarstvu

marec

1. Oblikovanje tiskovin za knjižnico

3. Izterjava zamudnin v knjižnici

9. Strategije iskanje knjižničnega gradiva

9. Strokovna sreda: Jezik živi (tudi) s prevajanjem

16. Word 2010 I, začetna delavnica

22. E-gradiva javnih oblasti, e-demokracija

23. Word 2010 II, nadaljevalna delavnica

24. Delo z brezposelnimi kot uporabniki knjižnice

30. Excel I, 2010, začetna delavnica

31. Uporaba Facebooka, začetna delavnica
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april

7. Poti do e-knjig v Biblosu

13. Povezovanje in vodenje prireditev v knjižnici I, začetna delavnica

13. Strokovna sreda: 
Simpozij: Meje mojega jezika so meje mojega sveta

20. Uporaba tabličnih računalnikov

21. Excel II, 2010, nadaljevalna delavnica

maj

4. PowerPoint 2010, začetna delavnica

5. Po korakih do uspešne storitve v splošni knjižnici

11. Strokovna sreda: Strokovna ekskurzija v Belo krajino

11. Uporaba spleta in brskalnika

12. Partnerji pri iskanju zaposlitve: 
20-letnica delovanja Borze dela v Mestni knjižnici Ljubljana

18. Povezovanje in vodenje prireditev v knjižnici II, 
nadaljevalna delavnica

25. Knjižnica, srce mesta: naši potenciali in motivacija

junij

1. Uporaba aplikacije 1KA – EnKlik anketa za spletno anketiranje

9. Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici

september

7. Sam svoj lektor I, začetna delavnica

8. Napredovanja v bibliotekarstvu

13. Excel I, 2010, začetna delavnica
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14. Obdelava fotografij - Gimp, FastStone Viewer

14. Strokovna sreda: Ustanove in društva za dobro knjigo

20. PowerPoint 2010, začetna delavnica

21. Poti do e-knjig v Biblosu

27. Excel II, 2010, nadaljevalna delavnica

28. Word 2010 I, začetna delavnica

oktober

3. Publisher 2010, začetna delavnica

5. Strategije iskanje knjižničnega gradiva

6. Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici

11. Oblikovanje tiskovin za knjižnico

12. Strokovna sreda: Predstavitev 11. cikla  
Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza

19. Uporaba tabličnih računalnikov

november

9. Strokovna sreda: Predstavitev Priročnika za branje 
 kakovostnih mladinskih knjig 2016

9. Word 2010 II, nadaljevalna delavnica

23. SDI profili

30. Sam svoj lektor II, nadaljevalna delavnica

december

7. Poti do e-knjig v Biblosu

14. Strokovna sreda: Jezična zlata hruška 2016



razloga, ste dolžni kotizacijo poravnati v celoti. 

PRIJAVNICA

Podatki o izobraževanju

Naslov izobraževanja:     
Datum:                          Kotizacija:   

Podatki o udeležencu izobraževanja
Ime in priimek: 
Delo, ki ga opravljate: 
El. naslov: 
Dovoljujem uporabo mojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov za potrebe Učnega centra, in sicer v skladu z 
veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov.

Kotizacija

Plačnik kotizacije:                  a) organizacija b) udeleženec

Naziv, naslov in poštna št. plačnika:

Davčna številka plačnika kotizacije: 

Davčni zavezanec:                  a) da b) ne

Podpis udeleženca:  Podpis odgovorne osebe:

Žig: Datum: 

Prijavnico pošljite na: Mestna knjižnica Ljubljana, Učni center, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, ucni.center@mklj.si  ali faks 01 600 13 
32, najkasneje 7 dni pred pričetkom izobraževanja. Prijavnice brez žiga in podpisa odgovorne osebe niso veljavne. Udeleženci oz. 
njihovi delodajalci kotizacijo plačajo po prejemu računa na TR: UJP SI56 0126 1600 0001 834. Če za izostanek nimate opravičljivega 



Dodatne informacije:

www.mklj.si
ucni.center@mklj.si

01 600 83 13



Knjižnice morajo v tekmovanju z drugimi ponudniki 
storitev na področju kulture, informiranja in izobra-
ževanja povečati svoj kreativni potencial kot glavno 
orodje svoje prepoznavnosti.*

Na nove izzive pri delovanju in razvoju bodo knjižnice lahko 
odgovorile samo z ustrezneje izobraženimi in usposobljenimi 
zaposlenimi. Z zaposlenimi, ki se dodatno in neformalno izo-
bražujejo in z lastnim zgledom podpirajo procese vseživljenj-
skega učenja v družbi.*

* Resman, S. in Šinko, S. (2013). Model stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih v MKL.  
Dostopno: http://issuu.com/knjiznicaljubljana/docs/model_stalnega_strokovnega_izpopoln?e=0, str. 2.
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1 UVOD 

»Splošna knjižnica je organizacija, ki jo ustanovi, podpira in financira skupnost, ali s pomočjo lokalne, 
pokrajinske ali nacionalne oblasti ali s pomočjo katere druge oblike organizacije lokalne skupnosti.« 
(IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice, 2002, str. 1) 
 
 »Knjižnica organizira območju in nalogam primerno mrežo organizacijskih enot, katerih delovanje 
koordinira osrednja knjižnica. Osrednja knjižnica je tista enota splošne knjižnice, kjer je sedež splošne 
knjižnice in ki organizira mrežo ter izvaja skupne funkcije. Knjižnica skrbi za enakomerno dostopnost 
knjižničnega gradiva in informacij na svojem območju, zato ustanovi in vodi območju primerno število 
in obliko organizacijskih enot knjižnice, ki sestavljajo mrežo. Organizacijske enote so lahko krajevne 
knjižnice, potujoče knjižnice, enote v večjih javnih zavodih ali za posebne skupine uporabnikov. 
Mreža je organizirana tako, da je sposobna zadovoljiti prebivalcem svojega območja večino zahtev po 
knjižničnem gradivu.« 
(Standardi za splošne knjižnice, 2005) 
 
»Svoboda, blaginja in razvoj družbe in posameznika so temeljne vrednote človeka. Doseči jih je moč 
samo tedaj, ko je dobro obveščeni državljan sposoben, da sam uresničuje svoje demokratske pravice 
in se aktivno vključuje v družbo. Konstruktivno sodelovanje v le-tej in razvoj demokracije sta odvisna 
od ustrezne izobrazbe in od prostega in neomejenega dostopa do znanja, duhovnih dobrin, kulture in 
informacij. 
 
Splošna knjižnica, dejanska vrata lokalne skupnosti do znanja, zagotavlja osnovno podstavo učenja od 
mladosti do starosti, samostojnega sprejemanja odločitev in kulturnega razvoja posameznika in 
socialnih skupin. 
Storitve splošne knjižnice so na voljo uporabnikom po načelu enakega dostopa vsakomur.« 
(IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah, 1994) 
 
 »Da se zagotovi povezovanje in delovanje splošnih knjižnic na ravni celotne države, morajo ustrezni 
zakonski predpisi in strateški plani opredeliti in podpirati nacionalno mrežo knjižnic, ki je utemeljena 
na dogovorjenih standardih. 
 
Mreža splošnih knjižnic mora biti zasnovana celovito in v povezavi z drugimi knjižnicami: nacionalno, 
splošnimi znanstvenimi, specialnimi ter seveda tudi s šolskimi (vseh stopenj) in visokošolskimi. 
Storitve morajo biti fizično dostopne vsem članom lokalne skupnosti. Za to morajo biti izpolnjene 
naslednje zahteve:  

 ugodna lokacija knjižnice,  

 dobri pogoji in pripomočki za branje in študij,  

 pa tudi ustrezna tehnologija in  

 uporabnikom prilagojen čas odprtosti knjižnice,  

 vključno z organizacijo posebnih storitev zunaj prostorov knjižnice za vse tiste, ki je ne 
morejo osebno obiskati.  

 
Storitve splošne knjižnice morajo biti prilagojene različnim potrebam lokalnih skupnosti: 

 v mestnem in  

 podeželskem okolju.« 
(IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah, 1994) 
 
»Za vrednotenje učinkovitosti poslovanja, kakovosti storitev, ugotavljanje uspešnosti in nenehne 
izboljšave potrebuje knjižnica zanesljivo orodje. V prvi vrsti mora zato zbirati in analizirati statistične 
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podatke o gradivu, zaposlenih, storitvah, izposoji, dejavnostih, itn. Rezultati teh analiz so osnova za 
načrtovanje dela.« 
(Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), 2005, str. 22) 
 
»Za uspešno izpolnjevanje ciljev splošne knjižnice morajo biti njene storitve v celoti dostopne vsem 
potencialnim uporabnikom. Splošna knjižnica ima naslednje potencialne ciljne skupine: 

 prebivalci vseh starosti v vseh življenjskih obdobjih: 

 otroci, 

 mladina, 

 odrasli; 

 posamezniki in skupine s posebnimi potrebami: 

 prebivalci iz različnih kulturnih in etničnih skupin, 

 invalidi, 

 prebivalci z omejeno možnostjo gibanja, npr. v bolnišnicah, zaporih; 

 ustanove znotraj širšega območja lokalne skupnosti: 

 izobraževalne, kulturne in nevladne organizacije in skupine v lokalni skupnosti, 

 gospodarske organizacije, 

 lokalna uprava. 
 
Vsako omejevanje dostopa, bodisi namerno ali naključno, zmanjšuje zmožnost splošne knjižnice, da 
izpolni svojo temeljno vlogo zadovoljevanja potreb po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in 
razvedrilu ter razvijanju pismenosti prebivalcev skupnosti, ki ji je namenjena. Za posredovanje 
učinkovite knjižnične dejavnosti so zelo pomembni naslednji elementi: 

 prepoznavanje potencialnih uporabnikov, 

 analiziranje potreb uporabnikov, 

 oblikovanje storitev za skupine in posameznike, 

 skrb za uporabnike, 

 uveljavljanje izobraževanja uporabnikov, 

 sodelovanje in vzajemna uporaba virov, 

 razvijanje računalniških omrežij, 

 zagotavljanje dostopa do storitev, 

 knjižnične zgradbe.« 
(povzeto po IFLA/UNESCO standardih za splošne knjižnice, 2002, str. 19-20)  

OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE so splošne knjižnice, ki za območje pokrajine ali dela pokrajine 
izvajajo posebne naloge na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo in v soglasju s 
svojim ustanoviteljem: 

 zagotavljajo povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij; 

 nudijo strokovno pomoč vsem knjižnicam območja; 

 koordinirajo zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva na svojem območju; 

 usmerjajo izločeno gradivo s svojega območja v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (2001)1 in 
Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah (2003)2.  

  

                                                           
 

1 Glej 27. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001) in Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 
Priloga 1: Mreža splošnih knjižnic v Sloveniji Ur.l. RS, št 73/03 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje 
knjižnične dejavnosti kot javne službe Ur.l. RS, št. 80/2012) in Povezujejo jih v območno mrežo za koordinirano izvajanje knjižnične 
dejavnosti.  
2 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. Ur. l. RS št. 88/03. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV11424.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV11424.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201280&stevilka=3135
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2 MREŽA KNJIŽNIC NA OBMOČJU OOK  

 
Slika 1:  Knjižnična območja s sedežem OOK in z območji osrednjih knjižnic (OK) s številom občin, ki jih pokrivajo knjižnice 
 
Preglednica 1: Območja OOK, knjižnice, občine, prebivalci  
  1.7.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 

Mestna knjižnica Ljubljana 331.116 331.605 333.041 336.506 339.877 341.864 343.616 

Brezovica 10.985 11.129 11.382 11.620 11.761 11.884 11.974 

Dobrova - Polhov Gradec 7.310 7.325 7.449 7.539 7.485 7.573 7.582 

Dol pri Ljubljani 5.399 5.458 5.558 5.666 5.777 5.861 5.934 

Horjul 2.882 2.872 2.867 2.909 2.937 2.950 2.970 

Ig 6.725 6.781 6.865 7.016 7.046 7.135 7.163 

Ljubljana 280.080 280.140 280.607 282.994 285.857 287.218 288.307 

Škofljica 8.992 9.130 9.401 9.744 9.988 10.278 10.618 

Velike Lašče 4.162 4.155 4.201 4.240 4.206 4.188 4.264 

Vodice 4.581 4.615 4.711 4.778 4.820 4.777 4.804 

Št. prebivalcev širšega območja 217.389 218.309 220.242 221.935 223.168 224.516 225.303 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 16.694 16.701 16.799 16.723 16.731 16.798 16.797 

Bloke 1.572 1.576 1.585 1.584 1.569 1.545 1.538 

Cerknica 11.192 11.226 11.333 11.268 11.293 11.387 11.402 

Loška dolina 3.930 3.899 3.881 3.871 3.869 3.866 3.857 

Knjižnica Domžale 55.339 55.609 56.044 56.484 56.987 57.412 57.877 

Domžale 33.750 33.936 34.216 34.455 34.753 35.039 35.278 

Lukovica 5.438 5.422 5.497 5.549 5.631 5.674 5.731 

Mengeš 7.377 7.374 7.404 7.477 7.579 7.630 7.708 

Moravče 4.973 5.033 5.092 5.129 5.173 5.211 5.271 

Trzin 3.801 3.844 3.835 3.874 3.851 3.858 3.889 

Mestna knjižnica Grosuplje 38.356 38.528 39.160 39.467 39.759 40.054 40.139 

Dobrepolje 3.882 3.884 3.933 3.938 3.954 3.936 3.898 
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Grosuplje 19.136 19.204 19.521 19.719 19.842 19.977 20.059 

Ivančna Gorica 15.338 15.440 15.706 15.810 15.963 16.141 16.182 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 34.388 34.530 34.784 34.990 35.253 35.363 35.363 

Kamnik 28.999 29.073 29.102 29.244 29.385 29.431 29.362 

Komenda 5.389 5.457 5.682 5.746 5.868 5.932 6.001 

Knjižnica Litija 20.241 20.309 20.372 20.539 20.530 20.562 20.614 

Litija 14.830 14.863 14.900 15.017 15.054 15.064 15.099 

Šmartno pri Litiji 5.411 5.446 5.472 5.522 5.476 5.498 5.515 

Knjižnica Logatec 13.180 13.234 13.424 13.694 13.703 13.763 13.752 

Logatec 13.180 13.243 13.424 13.694 13.703 13.763 13.752 

Knjižnica Medvode 15.466 15.542 15.618 15.843 15.868 15.963 16.032 

Medvode 15.466 15.542 15.618 15.843 15.868 15.963 16.032 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 23.725 23.856 24.041 24.195 24.337 24.601 24.729 

Borovnica 3.982 3.984 3.993 3.992 4.153 4.250 4.275 

Log - Dragomer 3.596 3.581 3.631 3.660 3.620 3.636 3.606 

Vrhnika 16.147 16.291 16.417 16.543 16.564 16.715 16.848 

OSREDNJESLOVENSKO OBMOČJE 548.505 549.914 553.283 558.441 563.045 566.380 568.919 

Slovenija 2.046.976 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.188 

 

3 PREGLED RAZVOJNE PROBLEMATIKE OBMOČJA 

3.1 RAZVOJNE STRATEGIJE (OBČIN)  

Konec decembra 2013 so bila sprejeta spremembe in dopolnila Zakona o uresničevanju javnega 
interesa na področju kulture (ZUJIK- E, Uradni list RS št. 111/2013), s katerimi je lokalni program 
kulture postal obvezni element planiranja v občinah, pri čemer je v mestnih občinah to poseben 
strateški element, v drugih občinah pa je lahko del drugih razvojnih načrtov. S tem je postalo 
aktualno oblikovanje in sprejemanje lokalnih kulturnih programov, saj jih večina občin, zlasti tistih 
manjših, praktično nima. 
 
Preglednica 2: Strateški dokumenti občin 
OSREDNJESLOVENSKO OBMOČJE    

 Mestna knjižnica Ljubljana 
 
  

  Brezovica - 

  Dobrova - Polhov Gradec 
Letni program kulture Dobrova-Polhov Gradec 
Razvojni program občine 2012-2022 

  Dol pri Ljubljani  - 

  Horjul - 

  

Ig Lokalna razvojna strategija Leader Las »Sožitje 
med mestom in podeželjem« 
Strategija prostorskega razvoja Občine Ig 

  

Ljubljana Strategija razvoja kulture v Mestni občini 
Ljubljana 2016 – 2019 
Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 
2016-2025 
Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v 
MOL za obdobje 2009-2019 
Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 
2013 do 2020 
Trajnostna urbana strategija MOL 2014-2020 

  Škofljica Strategija dolgoročnega razvoja Občine 

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/2_2_letni%20program%20kulture%20za%20leto%202015.pdf
http://www.dobrova-polhovgradec.si/vsebina.asp?id=78&predpis_id=338
http://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/kmetijstvo/LASstrat.pdf
http://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/kmetijstvo/LASstrat.pdf
http://www.obcina-ig.si/urbanizem/
http://www.ljubljana.si/file/1816627/strategija-razvoja-kulture-v-mol_2016-2019_internet.pdf
http://www.ljubljana.si/file/1816627/strategija-razvoja-kulture-v-mol_2016-2019_internet.pdf
http://www.ljubljana.si/file/1816637/mol_strategija_024-web-small.pdf
http://www.ljubljana.si/file/1816637/mol_strategija_024-web-small.pdf
http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/274/detail.html
http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/274/detail.html
http://www.ljubljana.si/file/1572154/strategija-sv-v-mol_2013-2020.pdf
http://www.ljubljana.si/file/1572154/strategija-sv-v-mol_2013-2020.pdf
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/urejanje-prostora/trajnostna-urbana-strategija-mol/
http://www.skofljica.si/P/PDF/strategija_2010.pdf
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Škofljica za obdobje 2010-2020 

  Velike Lašče - 

  Vodice 

Dolgoročni razvojni program občine Vodice 
Lokalni program kulture Občine Vodice (2015-
2018) 

1 Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica    

  Bloke 
Lokalni program kulture občine Bloke 2016-
2019 

  Cerknica 

Namera za oblikovanje Lokalnega kulturnega 
programa Občine Cerknica za obdobje 2017-
2020 
Celostna prometna strategija občine Cerknica - 
CPS 

  Loška dolina - 

2 Knjižnica Domžale    

  Domžale Lokalni program kulture 2008-2011 

  Lukovica - 

  Mengeš 
Projekt »VIS Mengeš«: Vizij in strategija občine 
Mengeš (marec 2010) 

  Moravče - 

  Trzin 

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine 
Trzin 
Lokalni razvojni program Občine Trzin za 
obdobje 2014 do 2020 
Lokalni program kulture v Občini Trzin za 
obdobje 2014 do 2017 

3 Mestna knjižnica Grosuplje     

  Dobrepolje - 

  Grosuplje 

Dolgoročni občinski strateški načrt 2015 – 2020 
Lokalni program kulture občine Grosuplje 2008 
– 2011 
Program kulture občine Grosuplje 2016-2019 
Strategija razvoja socialnega varstva v občini 
Grosuplje 2011 - 2015 

  Ivančna Gorica 
Lokalni program kulture občine Ivančna Gorica 
2015-2018 

4 Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik    

  Kamnik Občinski prostorski načrt 

  Komenda - 

5 Knjižnica Litija    

  

Litija Odlok o OPN Občine Litija 
Lokalni kulturni program občine Litija za 
obdobje 2011-2014 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za 
obdobje 2007-2015 
Strategija za mlade Litija 2014-2020 

  
Šmartno pri Litiji Strategija prostorskega razvoja občine Šmartno 

pri Litiji (2008) 

6 Knjižnica Logatec    

  Logatec 

Lokalni program kulture; Strategija razvoja 
kulture občine Logatec 2016-2019 
Priloge k Lokalnemu programu razvoja kulture 
občine Logatec 2016-2019 
Občinski prostorski načrt (2012) 

7 Knjižnica Medvode    

  Medvode Vizija in strategija občine Medvode (2009) 

8 Cankarjeva knjižnica Vrhnika    

  Borovnica - 

  Log - Dragomer 
Lokalni program kulture občine Log-Dragomer 
za obdobje 2014-2017 

  Vrhnika Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje 

http://www.skofljica.si/P/PDF/strategija_2010.pdf
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=1df48252-f565-43de-ba06-2de3b0361c2f
http://vodice.si/obcinskoctivo/43218#stran32
http://vodice.si/obcinskoctivo/43218#stran32
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=3c04a485-75c6-417c-8b3f-b4eb1a084edc
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=3c04a485-75c6-417c-8b3f-b4eb1a084edc
http://www.cerknica.si/files/other/news/31/30583160704215026.pdf
http://www.cerknica.si/files/other/news/31/30583160704215026.pdf
http://www.cerknica.si/files/other/news/31/30583160704215026.pdf
http://cerknica.si/novica/43282
http://cerknica.si/novica/43282
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0ahUKEwiNkdfs897OAhWLWRoKHXT7BToQFghIMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.domzale.si%2Fdownload.php%3FID%3D528&usg=AFQjCNHFG0CCKn3tFxupnvA8HX-iaw9wJg&sig2=HY7G_a3lB-RF2sp5LyasUg&cad=rja
http://www.menges.si/uploads/Vizija-in-strategija-obcine-menges.pdf
http://www.menges.si/uploads/Vizija-in-strategija-obcine-menges.pdf
http://www.trzin.si/assets/novice/stara_stran/f79c9cc9e36f00293f063e4765989fac.pdf
http://www.trzin.si/assets/novice/stara_stran/f79c9cc9e36f00293f063e4765989fac.pdf
http://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/8861a80d58a49ddb281f1e93e1668b6f.docx
http://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/8861a80d58a49ddb281f1e93e1668b6f.docx
hhttp://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/bf188d4a7b0cb48478b200c074c2a812.docx
hhttp://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/bf188d4a7b0cb48478b200c074c2a812.docx
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=92f52221-e439-49b5-a9f5-0dfc587fdd93
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=2290cabb-f5fe-4977-86be-57cb5c61fd60
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=2290cabb-f5fe-4977-86be-57cb5c61fd60
http://www.lex-localis.info/files/e9e27eaa-c541-45db-ba08-49c7b5d4667c/635944037149805809_5.tocka.pdf
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=7b203416-c76c-4ef1-bc72-659b9caf89ab
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=7b203416-c76c-4ef1-bc72-659b9caf89ab
http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/11_seja_Os/tocka_10.pdf
http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/11_seja_Os/tocka_10.pdf
http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt
http://litija.si/obcina-litija/sprejeti-akti-in-dokumenti-obcine-litija/dokumenti-obcine-litija/
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiT4uXnhd_OAhVItRoKHaf9CfMQFggvMAQ&url=http%3A%2F%2Fconsulta.si%2F_files%2Fuserfiles%2Ffile%2Fconsulta%2Fpobude%2Flkp%2520-%2520predlog%25202014_kultura.doc&usg=AFQjCNGRGyWJMEq2uYSKZe1JFW7a9Tkfjw&sig2=cQGysZoppykNSLfPwfenmg&cad=rja
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiT4uXnhd_OAhVItRoKHaf9CfMQFggvMAQ&url=http%3A%2F%2Fconsulta.si%2F_files%2Fuserfiles%2Ffile%2Fconsulta%2Fpobude%2Flkp%2520-%2520predlog%25202014_kultura.doc&usg=AFQjCNGRGyWJMEq2uYSKZe1JFW7a9Tkfjw&sig2=cQGysZoppykNSLfPwfenmg&cad=rja
http://litija.si/wp-content/uploads/2015/03/DRP-SPREJETA-VERZIJA.pdf
http://litija.si/wp-content/uploads/2015/03/DRP-SPREJETA-VERZIJA.pdf
http://litija.si/strategija-za-mlade-v-obcini-litija/
http://www.smartno-litija.si/odloki/2008/odlok-o-strategiji-prostorskega-razvoja-obcine-smartno-pri-litiji
http://www.smartno-litija.si/odloki/2008/odlok-o-strategiji-prostorskega-razvoja-obcine-smartno-pri-litiji
http://logatec.si/index.php/348-strategija-razvoja-kulture
http://logatec.si/index.php/348-strategija-razvoja-kulture
http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/PROGRAMI/PRILOGE%20K%20LOKALNEMU%20PROGRAMU%20RAZVOJA%20KULTURE%20OBCINE%20LOGATEC%202016-2019.pdf
http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/PROGRAMI/PRILOGE%20K%20LOKALNEMU%20PROGRAMU%20RAZVOJA%20KULTURE%20OBCINE%20LOGATEC%202016-2019.pdf
http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/OPN/NUPB-julij%202013.pdf
http://www.medvode.si/seje_obc_sveta/seje_2006_2010/gradivo/seja_21/VIS_Medvode.pdf
http://data.log-dragomer.si/materiali/organi/odbor-negospodarstvo-in-javne-sluzbe-druzbenih-dejavnosti-2014-2015/7-seja/5-priloga-lokalni%20program%20kulture.pdf
http://data.log-dragomer.si/materiali/organi/odbor-negospodarstvo-in-javne-sluzbe-druzbenih-dejavnosti-2014-2015/7-seja/5-priloga-lokalni%20program%20kulture.pdf
http://www.vrhnika.si/datoteke/7792_strategija_razvoja_obcine_vrhnika_za_obdobje_2006-2020.pdf
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2006-2020 
Lokalni program kulture 2004-2007 
Priprava Lokalnega programa za kulturo 2016-
2020 

Regionalni razvojni program Ljubljanske 
urbane regije 2014-2020 

Regionalna razvojna 
agencija ljubljanske 
urbane regije 

http://www.rralur.si/sl/regija/rrp-2014-2020  

Regionalni razvojni program Primorsko-
Notranjske regije za obdobje 2014-2020 

RRA Zeleni kras, d.o.o. http://www.rra-zk.si/materiali/priloge/slo/rrp-
nkr-2014-2020-s-popravki_april-2015.pdf  

Slovenija     

 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) povezuje 26 občin 
osrednjeslovenske regije, v katerih podpira trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne, 
socialne, kulturne in kreativne dejavnosti. Ob tem spodbuja povezovanje in razvoj partnerskih mrež 
med različnimi deležniki, ki s svojimi aktivnostmi skupaj gradijo trajnostni razvoj regije. Mlada in 
visoko usposobljena ekipa strokovnjakov z različnih področij snuje, koordinira in izvaja razvojne 
projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja v regiji, išče sinergije med projekti ter se povezuje z 
domačimi in tujimi strokovnjaki. Zainteresiranim deležnikom svetuje in jim pomaga pridobivati 
finančne vire za uspešno pripravo, koordinacijo in izvedbo projektov, poleg tega pa skrbi za 
promocijo regije, njenega razvoja in dosežkov tako na nacionalni kot mednarodni ravni. 
 
V mednarodnem okolju je RRA LUR prepoznan kot razvojna agencija, ki je sinonim za vrhunska znanja 
in inovativne projekte, izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo, ter je ugleden partner 
mednarodnim institucijam, s katerimi sodeluje pri raznolikih razvojnih projektih. 
 
RRA Zeleni kras, d.o.o. je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, ki opravlja naloge regionalne 
razvojne agencije skladno z zakonom o skladnem regionalnem razvoju na območju občin Bloke, 
Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. 
 
Predstavljamo operativno strukturo, ki nudi razvojno organizacijsko-tehnično in strokovno podporo 
razvoju regije z naslednjimi storitvami: 

 priprava, izvajanje in spremljanje projektov, 

 usposabljanje javnega in zasebnega sektorja za uspešno črpanje nacionalnih in evropskih 
sredstev, 

 koordinacija med vsemi odgovornimi subjekti za regionalni razvoj, 

 svetovanje in izobraževanje, 

 informiranje, komuniciranje in promocija regije. 
 
RRA Zeleni kras, d.o.o. deluje na projektni način in za svoje delovanje pridobiva sredstva tudi na trgu.  
RRA Zeleni kras, d.o.o. opravlja naslednje naloge: 

 opravlja storitve s področja priprave in izvajanja projektov ter regionalne strukturne politike; 

 pospešuje lokalni in regionalni razvoj na gospodarskem, socialnem, prostorskem in okoljskem 
področju; 

 opravlja svetovanja in pospešuje razvoj malega gospodarstva; 

 vodi štipendijsko shemo za Primorsko-notranjsko regijo; 

 svetuje na področju inovacij in tehnološkega razvoja; 

 pripravlja, koordinira in spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa; 

 izvaja programe usposabljanj; 

 izvaja druge aktivnosti za razvoj regije. 
 
RRA kot koordinator regionalnih interesov na lokalnem in nacionalnem nivoju predstavlja stalnega 
partnerja v dialogu med ministrstvi, vladnimi organizacijami, občinami, podjetji in drugimi 

http://www.vrhnika.si/datoteke/7792_strategija_razvoja_obcine_vrhnika_za_obdobje_2006-2020.pdf
http://www.vrhnika.si/?m=news&id=14935
http://www.vrhnika.si/?m=news&id=14935
http://www.rralur.si/sl/regija/rrp-2014-2020
http://www.rra-zk.si/materiali/priloge/slo/rrp-nkr-2014-2020-s-popravki_april-2015.pdf
http://www.rra-zk.si/materiali/priloge/slo/rrp-nkr-2014-2020-s-popravki_april-2015.pdf
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nacionalnimi in regionalnimi institucijami. Večkrat je delovala tudi kot partner v mednarodnih 
projektih (npr. znotraj programov INTERREG III A, INTERREG III B, MEDITERAN), pri čemer je imela 
tudi vlogo vodilnega partnerja. Kot regionalna institucija, ki med drugim promovira principe 
trajnostnega razvoja, je usmerjena v promocijo in implementacijo transnacionalnih in 
medregionalnih projektov ter projektov za čezmejno sodelovanje, pri čemer je še posebej poudarjena 
skrb za varovanje okolja. 
 
Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije je bila ustanovljena s podpisom ustanovne konzorcijske 
pogodbe 27. novembra 2007 z namenom spodbujati razvoj podeželja na območju LAS s pomočjo 
sredstev 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - osi LEADER.  
LAS Srce Slovenije obsega občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri 
Litiji. K podpisu ustanovne konzorcijske pogodbe je pristopilo 29 partnerjev - predstavniki občin, 
drugih javnih inštitucij, društev in predstavniki zasebnega sektorja.  
V marcu 2008 so pripravili tudi skupno Razvojno strategijo Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije 
2007-2015. V aprilu 2015 so pričeli z aktivnostmi za novo programsko obdobje 2014-2020. 
 

3.2 Strateški načrti knjižnic 

Večina knjižnic je za svojo razvojno vizijo v strateških obdobjih pripravila in javno objavila svoje 
strateške načrte, v katerih so opredelile svoje prioritete in dejavnosti, ki bodo zaznamovale njihovo 
delo v prihodnjih letih.  
 
Preglednica 3: Strateški načrti splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja 
OSREDNJESLOVENSKO OBMOČJE  

1 Mestna knjižnica Ljubljana Strateški načrt Mestne knjižnice Ljubljana 
2017-2021 
(http://www.ljubljana.si/file/1865377/9.-toka---predlog-sklepa-o-
pozitivnem-mnenju-k-stratekem-nartu-mkl.pdf)  
2013-2016 
(http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javn
ega_znacaja/Strateski_nacrt_MKL_2013-2016.pdf) 
2010-2012 
(http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javn
ega_znacaja/Strateski_%20nacrt_MKL_2010-2012.pdf)  

2 Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica za trenutno strateško obdobje nima javno objavljenega strateškega 
načrta 

3 Knjižnica Domžale Strateški načrt javnega zavoda Knjižnica Domžale za obdobje 2014-2019 
(www.moravce.si/DOC523/strategijaKD_2014-19.pdf?LV=1)  

4 Mestna knjižnica Grosuplje  za trenutno strateško obdobje nima javno objavljenega strateškega 
načrta 

5 Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik Strateški načrt Matične knjižnice Kamnik 2014-2019 
(http://www.kam.sik.si/Portals/KnjiznicaKamnik/Strateski_nacrt_Maticn
e_knjiznice_Kamnik_2014_do_2019_in_Pozitivno_mnenje_k_strateskem
u_nacrtu.pdf)  

6 Knjižnica Litija Strateški načrt razvoja Knjižnice Litija 2014-2019  
(http://www.knjiznica-
litija.si/Portals/KnjiznicaLitija/Dokumenti/Strate%C5%A1ki%20na%C4%8
Drt%20Knji%C5%BEnice%20Litija%202014-2019.pdf)  

7 Knjižnica Logatec Strateški načrt Knjižnice Logatec 2015-2020 
(http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/RAZNO/STRATEGIJA.pdf)  

8 Knjižnica Medvode za trenutno strateško obdobje nima javno objavljenega strateškega 
načrta 

9 Cankarjeva knjižnica Vrhnika Strateški načrt Cankarjeve knjižnice Vrhnika za obdobje 2015-2020 
(http://www.ckv.si/files_vsebine/20080825145948231/files/STRATE%C5
%A0KI%20NA%C4%8CRT%20CKV%202015%20do%202020.pdf)  

Nacionalni program za kulturo 2014-2017 http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Dru

http://www.razvoj.si/UserFiles/File/LRS-koncna%20200308.pdf
http://www.razvoj.si/UserFiles/File/LRS-koncna%20200308.pdf
http://www.ljubljana.si/file/1865377/9.-toka---predlog-sklepa-o-pozitivnem-mnenju-k-stratekem-nartu-mkl.pdf
http://www.ljubljana.si/file/1865377/9.-toka---predlog-sklepa-o-pozitivnem-mnenju-k-stratekem-nartu-mkl.pdf
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Strateski_nacrt_MKL_2013-2016.pdf
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Strateski_nacrt_MKL_2013-2016.pdf
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Strateski_%20nacrt_MKL_2010-2012.pdf
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Strateski_%20nacrt_MKL_2010-2012.pdf
http://www.moravce.si/DOC523/strategijaKD_2014-19.pdf?LV=1
http://www.kam.sik.si/Portals/KnjiznicaKamnik/Strateski_nacrt_Maticne_knjiznice_Kamnik_2014_do_2019_in_Pozitivno_mnenje_k_strateskemu_nacrtu.pdf
http://www.kam.sik.si/Portals/KnjiznicaKamnik/Strateski_nacrt_Maticne_knjiznice_Kamnik_2014_do_2019_in_Pozitivno_mnenje_k_strateskemu_nacrtu.pdf
http://www.kam.sik.si/Portals/KnjiznicaKamnik/Strateski_nacrt_Maticne_knjiznice_Kamnik_2014_do_2019_in_Pozitivno_mnenje_k_strateskemu_nacrtu.pdf
http://www.knjiznica-litija.si/Portals/KnjiznicaLitija/Dokumenti/Strate%C5%A1ki%20na%C4%8Drt%20Knji%C5%BEnice%20Litija%202014-2019.pdf
http://www.knjiznica-litija.si/Portals/KnjiznicaLitija/Dokumenti/Strate%C5%A1ki%20na%C4%8Drt%20Knji%C5%BEnice%20Litija%202014-2019.pdf
http://www.knjiznica-litija.si/Portals/KnjiznicaLitija/Dokumenti/Strate%C5%A1ki%20na%C4%8Drt%20Knji%C5%BEnice%20Litija%202014-2019.pdf
http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/RAZNO/STRATEGIJA.pdf
http://www.ckv.si/files_vsebine/20080825145948231/files/STRATE%C5%A0KI%20NA%C4%8CRT%20CKV%202015%20do%202020.pdf
http://www.ckv.si/files_vsebine/20080825145948231/files/STRATE%C5%A0KI%20NA%C4%8CRT%20CKV%202015%20do%202020.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/novice/NET.NPK.pdf
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go/novice/NET.NPK.pdf  

Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: 
Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 
2013-2020 

http://zdruzenje-knjiznic.si/media/website/dokumenti/ZSK_e-
katalog_SLO-1.pdf  

 
Javno objavljenih strateških dokumentov nimajo Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Mestna knjižnica 
Grosuplje, Knjižnica Medvode in Knjižnica Logatec. Za slednjo bi kot strateške usmeritve sicer lahko 
uporabili SWOT analizo Knjižnice Logatec, ki je bila pripravljena v okviru Strategije razvoja kulture 
občine Logatec 2016-2019.  

4 ANALIZA LOKALNE SKUPNOSTI PO OSREDNJIH KNJIŽNICAH NA 
OBMOČJU  

V osrednjeslovenski statistični regiji je v 2014 živelo največ prebivalcev Slovenije, 27 %, in v povprečju 
so bili tudi najmlajši (41,2 leta). Gostota prebivalstva je bila tukaj največja (214/km2), največja pa sta 
bila tudi naravni in selitveni prirast na 1.000 prebivalcev. V 2014 se je število prebivalcev povečalo za 
3.273. Odstotek otrok, rojenih neporočenim materam, je bil tukaj najmanjši (49 %), povprečna 
starost matere ob rojstvu prvega otroka pa je bila najvišja (29,9 leta). Tretjina prebivalcev (25–64 let) 
je imela višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, kar je največ med vsemi regijami. Stopnja registrirane 
brezposelnosti (11,7 %) je bila nižja od slovenskega povprečja, razlike med spoloma skoraj ni bilo. 
Velika večina delovno aktivnih prebivalcev te regije je tudi delala v tej regiji (92 %). Povprečna 
mesečna neto plača zaposlenih v tej regiji je bila najvišja med vsemi regijami (1.088 EUR). 

Osrednjeslovenska statistična regija je ustvarila 37 % nacionalnega BDP oz. več kot 25.000 EUR na 
prebivalca. Podjetja v tej regiji so bila v povprečju največja, v njih je delalo povprečno 5 oseb. Od vseh 
podjetij, ki so se v 2014 uvrščala med hitrorastoča, jih je bilo 36 % v tej statistični regiji. Prebivalci te 
regije so vozili povprečno najmlajše osebne avtomobile (8,8 leta). Odstotek stanovanj, zgrajenih pred 
letom 1918, je bil tukaj najmanjši (9 %), odstotek tistih, ki so bila zgrajena po letu 1991, pa največji 
(21 %). Tukaj je bil največji tudi odstotek stanovanj, ki so imela centralno ogrevanje (89 %). V 2014 je 
bilo tukaj ustvarjenih skoraj 1,2 milijona turističnih prenočitev, od tega so jih 92 % ustvarili tuji turisti. 

Knjižnična mreža Osrednjeslovenskega območja obsega tudi knjižnično dejavnost v treh občinah 
notranjsko-kraške statistične regije (Bloke, Cerknica, Loška dolina), ki jo izvaja Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica. 

V notranjsko-kraški statistični regiji so v letu 2014 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala 
po najmanjši gostoti naseljenosti: na 1 km2 je živelo povprečno 36 oseb. Naravni prirast na 1.000 
prebivalcev je bil negativen (–0,4), selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa pozitiven (2,2); skupno se 
je število prebivalcev v 2014 povečalo za 90. Stopnja tveganja revščine je bila tukaj najmanjša med 
vsemi regijami; pod pragom tveganja revščine je živelo 11 % oseb. Prebivalci te statistične regije so 
bili poleg tistih v osrednjeslovenski najbolj zadovoljni s svojim življenjem (povprečna ocena stopnje 
zadovoljstva: 7,1 od 10). V tej regiji je bil v 2014 najnižji tudi delež oseb, ki so umrle pred 65. letom 
starosti (14 %). Število študentk na 100 študentov je bilo v tej regiji najvišje (160 študentk na 100 
študentov). Skoraj dve tretjini študentov sta študirali v osrednjeslovenski statistični regiji. 

37 % delovno aktivnih prebivalcev te regije je delalo v drugih statističnih regijah, velika večina v 
osrednjeslovenski. Povprečne mesečne neto plače so bile tukaj najnižje med vsemi regijami (907 
EUR). Več kot petina tukajšnjih stanovanj je bila zgrajena pred letom 1918. 42 % jih je bilo 
priklopljenih na javno kanalizacijsko omrežje, 72 % pa jih je imelo centralno ogrevanje; dve tretjini 
stanovanj so bila 3- ali večsobna stanovanja. Vsa odpadna voda je bila pred izpustom v javno 
kanalizacijo prečiščena. Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo tretje najvišje (555), 
njihova povprečna starost pa prav tako tretja najvišja med vsemi regijami (10 let). 85 % prenočitev v 
tej regiji so ustvarili tuji turisti, predvsem turisti iz Italije. 

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/novice/NET.NPK.pdf
http://zdruzenje-knjiznic.si/media/website/dokumenti/ZSK_e-katalog_SLO-1.pdf
http://zdruzenje-knjiznic.si/media/website/dokumenti/ZSK_e-katalog_SLO-1.pdf
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4.1 MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 

4.1.1 MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

Občina Ljubljana je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 275 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 11. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 286.300 prebivalcev (približno 137.200 moških in 149.100 
žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 1. mesto. Na kvadratnem 
kilometru površine občine je živelo povprečno 1041 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,5 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 2,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil pozitiven, znašal je 4,7 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 42,0 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 127 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je delovalo 128 vrtcev, obiskovalo pa jih je 13.412 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili 
stari od 1–5 let jih je bilo 82 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 
%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 21.840 
učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 8.390 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 
povprečno 40 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 
42 študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
enako povprečju v državi. Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – več 
moških kot žensk. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 15 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
13 % višja. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 442 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 50 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 69 m2. 
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil 
v povprečju star 9 let. 

4.1.2 OBČINA BREZOVICA 

Občina Brezovica je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 91 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 78. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 11.850 prebivalcev (približno 5.850 moških in 6.000 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 45. mesto. Na kvadratnem 
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kilometru površine občine je živelo povprečno 130 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu negativen, znašal je -0,3 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 10,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil pozitiven, znašal je 10,2 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 40,3 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 91 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – 
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki 
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 511 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 75 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 1.100 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 490 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
40 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
13 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 352 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 81 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 100 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. 

4.1.3 OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC 

Občina Dobrova - Polhov Gradec je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 118 km2. Po 
površini se med slovenskimi občinami uvršča na 53. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 7.550 prebivalcev (približno 3.750 moških in 3.750 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 68. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 64 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 6,9 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je 
bil pozitiven, znašal je 11,9 (v Sloveniji 0,9). 
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Povprečna starost občanov je bila 39,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 86 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – 
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki 
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini so delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 357 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–
5 let jih je bilo 76 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 760 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 400 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
40 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
13 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 350 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 79 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 100 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 10 let. 

4.1.4 OBČINA DOL PRI LJUBLJANI  

Občina Dol pri Ljubljani je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 33 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 167. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 5.800 prebivalcev (približno 2.900 moških in 2.900 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 90. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 175 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 10 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 4,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil pozitiven, znašal je 14,1 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 39,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 75 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar 
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je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot 
takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 272 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 76 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 560 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 230 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
40 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 7 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa prav tako za 
približno 7 % višja. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 367 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 74 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 96 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. 

4.1.5 OBČINA HORJUL  

Občina Horjul je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 33 km2. Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča na 168. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 2.950 prebivalcev (približno 1.500 moških in 1.500 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 155. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 91 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu negativen, znašal je -7,1 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 11,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil pozitiven, znašal je 4,4 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 41,6 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 106 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 148 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 
let jih je bilo 85 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 300 učencev . Različne 
srednje šole je obiskovalo okoli 110 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 
študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov 
in 9 diplomantov. 
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Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 66 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 3 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 3 
%. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 319 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 80 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 102 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 10 let. 

4.1.6 OBČINA IG  

Občina Ig je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 99 km2. Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča na 71. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 7.100 prebivalcev (približno 3.550 moških in 3.550 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 74. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 72 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 5,6 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je 
bil pozitiven, znašal je 12,7 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 40,2 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 83 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar 
je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot 
takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 
V občini je delovalo 5 vrtcev, obiskovalo pa jih je 377 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 88 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 580 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 230 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
40 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,3 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih 
občin – več moških kot žensk. 
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Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 11 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 9 
%. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 371 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 67 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 92 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 10 let. 

4.1.7 OBČINA ŠKOFLJICA 

Občina Škofljica je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 43 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 142. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 10.150 prebivalcev (približno 5.000 moških in 5.150 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 54. mesto. Na kvadratnem 
kilometru površine občine je živelo povprečno 234 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 9,9 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 18,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil pozitiven, znašal je 28,1 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 38,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 71 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar 
je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot 
takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 
V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 450 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 73 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 940 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 410 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 17 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
14 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 374 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 75 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 93 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. 
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4.1.8 OBČINA VELIKE LAŠČE  

Občina Velike Lašče je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 103 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 70. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 4.200 prebivalcev (približno 2.150 moških in 2.050 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 117. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 41 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,2 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej negativen, znašal je -4,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil negativen, znašal je -4,1 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 41,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 105 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 213 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 
let jih je bilo 85 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 400 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 170 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
50 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih 
občin – več moških kot žensk. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 22 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
18 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 450 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 69 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 92 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (56 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 10 let. 

4.1.9 OBČINA VODICE  

Občina Vodice je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 31 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 178. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 4.800 prebivalcev (približno 2.350 moških in 2.450 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 106. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 152 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
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Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,7 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej negativen, znašal je -10,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil negativen, znašal je -8,6 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 39,0 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 76 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar 
je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot 
takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 
V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 236 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–
5 let jih je bilo 81 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 500 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 250 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
60 študentov in 12 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 65 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 17 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
15 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 329 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 84 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 108 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (55 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. 

4.1.10 Preglednice k socio-demografskim značilnostim območja 

Preglednica 4:  Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni strukturi, številu gospodinjstev, 
naravnem in skupnem prirastu, družine (območje: Mestna knjižnica Ljubljana), 2015 

ime občine Brezovica Dobrova - 
Polhov 
Gradec 

Dol pri 
Ljubljani 

Horjul Ig Ljubljana Škofljica Velike 
Lašče 

Vodice SKUPAJ 

prebivalstvo 0-5: predšolski 918 595 490 227 559 18.525 874 293 341 22.822 

6-14: 
osnovnošolci  

1.192 804 608 298 669 21.388 1.051 403 551 26.964 

15-18: 
srednješolci 

505 374 234 110 250 8.950 409 155 242 11.229 

19-26: študenti 1.022 694 497 297 643 33.230 814 369 441 38.007 

15-64 (brez SŠ in 
študenti): aktivni 
prebivalstvo 

7.808 4.931 3.904 1.871 4.847 195.636 6.858 2.753 3.213 231.821 

65+ : upokojenci 1.909 1.205 821 556 1.024 50.758 1.368 727 678 59.046 

spol moški 5.825 3.772 2.916 1.477 3.559 137.211 5.024 2.130 2.351 164.265 
ženske 6.002 3.763 2.907 1.475 3.540 149.096 5.127 2.046 2.432 176.388 

izobrazbena 
struktura  

brez izobrazbe 176 264 130 76 223 4.484 178 137 73 5.741 
osnovnošolska 1.869 1.376 887 534 1.295 43.810 1.448 803 876 52.898 
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nižja poklicna, 
srednja 
poklicna/strokovn
a/splošna 

5.341 3.227 2.537 1.372 3.231 123.469 4.255 1.942 2.069 147.443 

VŠ 1. stopnje 923 576 420 187 527 23.035 818 303 360 27.149 

VŠ 2. stopnje 1.049 595 514 188 485 39.708 1.000 304 420 44.263 
VŠ 3. stopnje 213 106 105 42 92 9.795 233 53 75 10.714 

št. gospodinjstev 11.129 7.325 5.458 2.872 6.781 280.140 9.130 4.155 4.615 331.605 

naravni prirast 23 39 32 -26 40 740 73 14 19 954 

skupni prirast 136 -54 111 28 31 2.866 246 -33 43 3.374 

število vrtcev - SKUPAJ 6 4 2 1 6 122 6 1 3 151 

število otrok v vrtcih - SKUPAJ 538 390 318 159 350 12.716 525 225 255 15.476 

delež otrok v vrtcih (skupaj v %) 69,2 77,7 72,4 83,2 74,9 82,3 71,9 85,2 79,2 77,33 

št. učencev v OŠ 1.034 750 567 286 534 21.477 895 379 491 26.413 

št. dijakov (po prebivališču) 540 394 224 117 227 9.340 352 148 252 11.594 

št. študentov (po prebivališču) 503 369 260 127 277 12.131 452 212 246 14.577 

 
Preglednica 5:  Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število zaposlenih oseb, registrirane 

brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna mesečna plača (območje: Mestna 
knjižnica Ljubljana), 2015 

ime občine Brezovica Dobrova 
- Polhov 
Gradec 

Dol pri 
Ljubljani 

Horjul Ig Ljubljana Škofljica Velike 
Lašče 

Vodice SKUPAJ 

št. delovno aktivnih 
prebivalcev (po 
prebivališču) 

4.652 2.813 2.334 1.160 2.792 106.705 3.971 1.623 1.977 128.027 

dnevne 
delovne 
migracije 

medobčininski 
delovni 
migranti po 
občini 
prebivališča 

4.652 2.813 2.334 1.160 2.792 106.705 3.971 1.623 1.977 128.027 

medobčininski 
delovni 
migranti po 
občini 
delovnega 
mesta 

2.362 1.151 1.242 902 1.358 199.436 2.193 540 793 209.977 

delež delovno 
aktivnega 
prebivalstva, 
katerih 
delovno 
mesto je v 
občini 
prebivališča 

23,1 23,4 18,6 37,4 21,5 84,9 18,5 20,9 20,1 29,82 

indeks 
delovne 
migracije 

50,8 40,9 53,2 77,8 48,6 186,9 55,2 33,3 40,1 65,2 

št. zaposlenih oseb 4.891 3.063 2.434 1.238 2.972 109.776 4.207 1.696 2.097 132.374 

št. registriranih 
brezposelnih oseb 

447 249 256 92 297 16.108 411 158 161 18.179 

stopnja registrirane 
brezposelnosti (v %) 

8,4 7,5 9,5 6,9 9,1 12,8 8,9 8,5 7,1 8,74 

povprečna mesečna bruto 
plača na zaposleno osebo 
(EUR) 

1.312,63 1.299,81 1.627,71 1.438,01 1.367,61 1.752,74 1.285,21 1.212,02 1.266,91 1.395,85 

povprečna mesečna neto 
plača na zaposleno osebo 
(EUR) 

874,73 870,28 1.063,41 957,88 919,53 1.118,51 866,60 832,25 849,25 928,05 

št. podjetij 1.088 598 494 254 555 37.796 893 385 387 42.450 

 
Preglednica 6:  Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah Slovenije, po metodologiji 

popisa 2011 (območje: Mestna knjižnica Ljubljana), 2015 
ime občine Brezovica Dobrova 

- Polhov 
Gradec 

Dol pri 
Ljubljani 

Horjul Ig Ljubljana Škofljica Velike 
Lašče 

Vodice SKUPAJ 

št. stanovanj, stanovanjski 
sklad 

4.151 2.614 2.132 942 2.627 126.144 3.741 1.872 1.561 145.784 

 
Preglednica 7: Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) (območje: Mestna knjižnica Ljubljana), 2015 

ime občine Brezovica Dobrova 
- Polhov 
Gradec 

Dol pri 
Ljubljani 

Horjul Ig Ljubljana Škofljica Velike 
Lašče 

Vodice SKUPAJ 

narodnost, 
priseljenci - 

prebivalstvo 11.827 7.535 5.823 2.952 7.099 286.307 10.151 4.176 4.783 340.653 
državljani 11.507 7.429 5.689 2.917 6.821 262.945 9.730 4.113 4.701 315.852 
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glede na 
državljanstvo 
(št. in %)  

Republike 
Slovenije 
tuji državljani 320 106 134 35 278 23.362 421 63 82 24.801 
delež tujih 
državljanov med 
prebivalci (%) 

2,7 1,4 2,3 1,2 3,9 8,2 4,1 1,5 1,7 3,00 

 
Preglednica 8: Organizacije in društva (območje: Mestna knjižnica Ljubljana), 2015 
Društva Ljubljana Brezovica Dobrova-Polhov 

Gradec 
Dol pri 

Ljubljani 
Horjul Ig Škofljica Velike Lašče Vodice 

Športna in rekreativna društva 1.155 37 21 15 13 22 21 16 16 

Društva za pomoč ljudem 338 14 14 9 6 13 13 10 7 
Kulturno umetniška društva 529 13 9 13 2 7 11 9 5 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 735 6 4 1 1 5 7 3 0 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 114 6 5 3 1 8 3 5 7 
Stanovska društva 257 8 3 4 2 2 4 6 3 
Društva za razvoj kraja 65 4 7 4 2 8 5 6 4 
Nacionalna in politična društva 163 2 0 0 0 0 1 1 1 
Društva za duhovno življenje 215 4 4 4 1 3 5 0 1 
Ostalo 102 3 1 0 1 0 2 0 0 

4.1.10.1 Lokalni mediji 

 Barjanski list je občinsko glasilo Občine Brezovica, ki ga prejema 4.200 gospodinjstev. Izhaja 
enkrat mesečno, zadnji petek v mesecu, razen julija. Kot občinsko glasilo se Barjanski list 
seveda posveča predvsem lokalnim vsebinam, delovanju občine in občinske uprave, kulturi in 
športu ter vsem pomembnim dogodkom na območju Brezovice. 

 Glasnik je občinsko glasilo Občine Škofljica, Izhaja enkrat mesečno, gospodinjstva v občini 
prejemajo glasilo brezplačno. 

 Kopitarjev glas je občinsko glasilo Občine Vodice, mesečno ga prejmejo vsa gospodinjstva in 
pravne osebe v občini brezplačno. 

 Ljubljana je občinsko glasilo, ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju Mestne 
občine Ljubljana. 

 Mostiščar je občinsko glasilo Občine Ig, ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini. 

 Naš časopis izdaja Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika. 
Občine soizdajateljice so Vrhnika, Borovnica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul in Log-
Dragomer. Naš časopis je edini pisni lokalni medij vrhniškega in zalednega območja, ki spremlja 
aktualno dogajanje v občini ter preko novinarjev oziroma dopisnikov tudi poroča o dogodkih. 
Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek v mesecu. Brezplačno ga prejmejo vsa 
gospodinjstva v omenjenih občinah, naklada 13.540 izvodov. 

 Pletenice je glasilo Občine Dol pri Ljubljani, brezplačno ga prejme vsako gospodinjstvo v občini, 
izhaja prvi teden v mesecu. 

 Občina Velike Lašče za informiranje občanov o dogajanju v občini izdaja občinsko glasilo 
Trobla. Pravila izdajanja so opredeljena v občinskem odloku. Glasilo izhaja od ustanovitve 
občine Velike Lašče, od leta 1995 sprva pod imenom Informativni bilten, kasneje pa pod 
imenom Trobla. Letno izide sedem številk. Vsa gospodinjstva v občini prejmejo glasilo 
brezplačno. 

4.2 KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA CERKNICA 

4.2.1 OBČINA CERKNICA 

Občina Cerknica je del notranjsko-kraške statistične regije. Meri 241 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 19. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 11.350 prebivalcev (približno 5.700 moških in 5.650 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 49. mesto. Na kvadratnem 
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kilometru površine občine je živelo povprečno 47 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu negativen, znašal je -1,1 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 9,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil pozitiven, znašal je 8,1 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 42,4 leta in tako enaka povprečni starosti prebivalcev Slovenije. 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 120 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 
stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 
V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 464 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–
5 let jih je bilo 79 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 1.000 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 450 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
40 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
13 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 413 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 69 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 89 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 10 let. 

4.2.2 OBČINA BLOKE  

Občina Bloke je del notranjsko-kraške statistične regije. Meri 75 km2. Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča na 90. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 1.550 prebivalcev (približno 850 moških in 700 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 193. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 21 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,9 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej negativen, znašal je -17,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil negativen, znašal je -15,4 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 43,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
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Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 138 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 72 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 
let jih je bilo 73 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 120 učencev . Različne 
srednje šole je obiskovalo okoli 70 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 
študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov 
in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih 
občin – več moških kot žensk. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 27 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
23 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 532 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 71 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 90 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (55 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 10 let. 

4.2.3 OBČINA LOŠKA DOLINA 

Občina Loška dolina je del notranjsko-kraške statistične regije. Meri 167 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 31. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 3.850 prebivalcev (približno 2.000 moških in 1.850 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 130. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 23 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,5 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej negativen, znašal je -0,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil pozitiven, znašal je 0,3 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 43,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 133 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 
stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 
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V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 139 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 64 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 340 učencev. 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 160 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
30 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 23 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
20 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 370 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 72 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 91 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 11 let. 

4.2.4 Preglednice k socio-demografskim značilnostim območja 

Preglednica 9:  Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni strukturi, številu gospodinjstev, 
naravnem in skupnem prirastu, družine (območje: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), 2015 

ime občine Bloke Cerknica Loška dolina SKUPAJ 

površina v km2: 75 241 167 483 

prebivalstvo 0-5: predšolski 108 241 236 585 
6-14: osnovnošolci  117 987 349 1.453 
15-18: srednješolci 62 461 157 680 
19-26: študenti 149 943 299 1.391 
15-64 (brez SŠ in študenti): aktivni 
prebivalstvo 

1.023 7.513 2.496 11.032 

65+ : upokojenci 311 2.091 779 3.181 

spol moški 838 5.707 6.545 13.090 
ženske 721 5.641 1.870 8.232 

izobrazbena struktura  brez izobrazbe 79 361 153 593 
osnovnošolska 377 2.268 961 3.606 
nižja poklicna, srednja 
poklicna/strokovna/splošna 

680 5.171 1.629 7.480 

VŠ 1. stopnje 107 826 303 1.236 
VŠ 2. stopnje 116 880 184 1.180 
VŠ 3. stopnje 9 81 32 122 

št. gospodinjstev 1.576 11.226 3.899 16.701 

naravni prirast -1 2 7 8 

skupni prirast -15 29 -1 13 

število vrtcev - SKUPAJ 1 3 2 6 

število otrok v vrtcih - SKUPAJ 69 441 123 633 

delež otrok v vrtcih (skupaj v %) 73,4 70,7 57,7 67,27 

št. učencev v OŠ 120 963 353 1.436 

št. dijakov (po prebivališču) 71 466 133 670 

št. študentov (po prebivališču) 75 540 135 750 

 
Preglednica 10: Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število zaposlenih oseb, registrirane 

brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna mesečna plača (območje: Knjižnica 
Jožeta Udoviča Cerknica), 2015 

ime občine Bloke Cerknica Loška dolina SKUPAJ 

št. delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 537 4.482 1.437 6.456 

dnevne delovne migracije medobčininski delovni migranti po občini 
prebivališča 

537 4.482 1.437 6.456 

medobčininski delovni migranti po občini 
delovnega mesta 

178 3.562 1.303 5.043 
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delež delovno aktivnega prebivalstva, 
katerih delovno mesto je v občini 
prebivališča 

21,4 48,6 59,4 43,13 

indeks delovne migracije 33,1 79,5 90,7 67,77 

št. zaposlenih oseb 654 4.808 1.593 7.055 

št. registriranih brezposelnih oseb 76 549 211 836 

stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 10,4 10,2 11,7 10,77 

povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.138,55 1.283,15 1.184,09 1.201,93 

povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 781,00 862,01 806,26 816,42 

št. podjetij 132 944 211 1.287 

 
Preglednica 11: Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah Slovenije, po metodologiji 

popisa 2011 (območje: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), 2015 
ime občine Bloke Cerknica Loška dolina SKUPAJ 

št. stanovanj, stanovanjski sklad 828 4.673 1.430 6.931 

 
Preglednica 12: Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) (območje: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), 2015 

ime občine Bloke Cerknica Loška dolina SKUPAJ 

narodnost, priseljenci - 
glede na državljanstvo (št. 
in %)  

prebivalstvo 1.559 11.348 3.860 16.767 
državljani Republike Slovenije 1.532 10.804 3.526 15.862 
tuji državljani 27 544 334 905 
delež tujih državljanov med prebivalci (%) 1,7 4,8 8,7 5,07 

 
Preglednica 13: Organizacije in društva (območje: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), 2015 
Društva Bloke Cerknica Loška dolina 

Športna in rekreativna društva 7 52 15 

Društva za pomoč ljudem 3 31 5 
Kulturno umetniška društva 2 23 5 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 0 12 1 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 3 17 6 
Stanovska društva 1 5 1 
Društva za razvoj kraja 3 7 5 
Nacionalna in politična društva 0 0 0 
Društva za duhovno življenje 0 2 0 
Ostalo 0 0 0 

4.2.4.1 Lokalni mediji 

 Bloški korak je občinsko glasilo Občine Bloke in je brezplačno za vsa gospodinjstva v občini. 

 Notranjsko primorske novice je časopis splošno informativnega značaja, ki izhaja na področju 
Primorsko notranjske regije ter v občini Logatec. Bralce obvešča o novicah v občinah Bloke, 
Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna, spremlja aktualna dogajanja 
na področju lokalne politike, gospodarstva, kulture, izobraževanja, športa in drugih dejavnosti, 
celotna zasnova časopisa pa je namenjena krepitvi regijske identitete in prepoznavnosti 
lokalnega okolja. Tiskan časopis Notranjsko primorske novice izhaja enkrat na mesec. Časopis 
na 24 straneh izhaja v nakladi 24.000 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v 
Primorsko-notranjski regiji in občini Logatec. 

 Obrh je glasilo Občine Loška dolina, prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška 
dolina. 

 Slivniški glas je glasilo Občine Cerknica, izhaja vsak mesec, na začetku meseca, brezplačno ga 
prejmejo vsa gospodinjstva v občini Cerknica. V začetku junija 2014 je izšla prva številka glasila 
občine Cerknica Slivniški pogledi, ki bo nato izhajalo v začetku vsakega drugega meseca. 
Slivniški pogledi so zrcalo dogajanja v občini Cerknica. Predstavljajo ljudi, kraje in dogodke, ki 
jim v drugih medijih ne namenjajo (dovolj) prostora. 
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4.3 KNJIŽNICA DOMŽALE 

4.3.1 OBČINA DOMŽALE  

Občina Domžale je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 72 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 98. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 34.950 prebivalcev (približno 17.200 moških in 17.750 
žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 7. mesto. Na kvadratnem 
kilometru površine občine je živelo povprečno 483 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,5 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 3,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil pozitiven, znašal je 8,1 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 40,2 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 90 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – 
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki 
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je delovalo 17 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.807 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 
od 1–5 let jih je bilo 85 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 3.570 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.380 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 
povprečno 40 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 
42 študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,3 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 7 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa prav tako za 
približno 5 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 354 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 66 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 87 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. 

4.3.2 OBČINA LUKOVICA  

Občina Lukovica je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 75 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 92. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 5.650 prebivalcev (približno 2.850 moških in 2.800 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 93. mesto. Na kvadratnem kilometru 
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površine občine je živelo povprečno 75 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 7,8 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej negativen, znašal je -0,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil pozitiven, znašal je 7,4 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 38,8 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 76 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar 
je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot 
takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 280 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 79 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 560 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 270 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 4 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa enaka letnemu 
povprečju. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 331 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 76 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 93 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (56 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. 

4.3.3 OBČINA MENGEŠ  

Občina Mengeš je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 22 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 197. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 7.550 prebivalcev (približno 3.600 moških in 3.950 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 67. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 337 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,3 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 2,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil pozitiven, znašal je 6,1 (v Sloveniji 0,9). 
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Povprečna starost občanov je bila 41,4 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, so prebivale 104 osebe stare 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 400 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 88 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 690 učencev . Različne 
srednje šole je obiskovalo okoli 260 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 
študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 
9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 8 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 7 
%. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 356 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 65 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 87 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. 

4.3.4 OBČINA MORAVČE  

Občina Moravče je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 61 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 112. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 5.200 prebivalcev (približno 2.600 moških in 2.600 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 101. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 85 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,2 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 3,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil pozitiven, znašal je 7,5 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 38,5 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 73 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar 
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je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot 
takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 236 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 
let jih je bilo 71 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 560 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 270 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
40 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 64 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 11 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 
%. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 354 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 76 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 94 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (55 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 10 let. 

4.3.5 OBČINA TRZIN 

Občina Trzin je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 9 km2. Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča na 210. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 3.850 prebivalcev (približno 1.900 moških in 1.950 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 131. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 447 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 7,5 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej negativen, znašal je -5,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil pozitiven, znašal je 2,3 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 41,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, sta prebivali 102 osebi stari 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 255 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 89 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 420 učencev . Različne 
srednje šole je obiskovalo okoli 140 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 
študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 
9 diplomantov . 
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Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih 
občin – več moških kot žensk. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 4 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa prav tako za 
približno 4 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 383 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 78 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 94 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (74 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 7 let. 

4.3.6 Preglednice k socio-demografskim značilnostim območja 

Preglednica 14:  Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni strukturi, številu gospodinjstev, 
naravnem in skupnem prirastu, družine (območje: Knjižnica Domžale), 2015 

ime občine Domžale Lukovica Mengeš Moravče Trzin SKUPAJ 

površina v km2: 72 75 22 61 9 239 

prebivalstvo 0-5: predšolski 2.594 453 556 404 305 4.312 
6-14: osnovnošolci  3.438 570 711 566 386 5.671 
15-18: srednješolci 1.390 275 268 275 146 2.354 
19-26: študenti 3.199 576 664 523 277 5.239 
15-64 (brez SŠ in študenti): 
aktivni prebivalstvo 

23.483 3.852 4.969 3.515 2.448 38.267 

65+ : upokojenci 5.434 775 1.319 706 705 8.939 

spol moški 17.221 2.861 3.621 2.592 1.879 28.174 
ženske 17.728 2.789 3.934 2.599 1.965 29.015 

izobrazbena 
struktura  

brez izobrazbe 668 236 188 193 31 1.316 
osnovnošolska 6.081 1.164 1.278 1.162 436 10.121 
nižja poklicna, srednja 
poklicna/strokovna/splošna 

15.478 2.512 3.478 2.205 1.595 25.268 

VŠ 1. stopnje 2.701 342 595 300 397 4.335 
VŠ 2. stopnje 3.040 261 646 265 576 4.788 
VŠ 3. stopnje 633 47 87 31 147 945 

št. gospodinjstev 33.936 5.422 7.374 5.033 3.844 55.609 

naravni prirast 116 42 -21 26 11 174 

skupni prirast 291 84 104 43 -23 499 

število vrtcev - SKUPAJ 16 2 2 1 2 23 

število otrok v vrtcih - SKUPAJ 1.786 281 393 232 221 2.913 

delež otrok v vrtcih (skupaj v %) 81,2 72,1 84 66,7 83,1 77,42 

št. učencev v OŠ 3.482 532 658 540 388 5.600 

št. dijakov (po prebivališču) 1.386 259 263 254 152 2.314 

št. študentov (po prebivališču) 1.563 241 307 218 174 2.503 

 
Preglednica 15: Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število zaposlenih oseb, registrirane 

brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna mesečna plača (območje: Knjižnica 
Domžale), 2015 

ime občine Domžale Lukovica Mengeš Moravče Trzin SKUPAJ 

št. delovno aktivnih prebivalcev (po 
prebivališču) 

14.072 2.249 2.967 2.044 1.502 22.834 

dnevne 
delovne 
migracije 

medobčininski delovni 
migranti po občini 
prebivališča 

14.072 2.249 2.967 2.044 1.502 22.834 

medobčininski delovni 
migranti po občini 
delovnega mesta 

9.918 1.156 2.008 678 4.974 18.734 

delež delovno aktivnega 
prebivalstva, katerih 
delovno mesto je v občini 
prebivališča 

32,10 20,70 21,70 18,30 25,10 23,58 

indeks delovne migracije 70,50 51,40 67,70 33,20 331,20 110,80 
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št. zaposlenih oseb 14.395 2.462 3.036 2.271 1.544 23.708 

št. registriranih brezposelnih oseb 1.597 191 323 191 160 2.462 

stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 10 7,2 9,6 7,8 9,4 8,8 

povprečna mesečna bruto plača na zaposleno 
osebo (EUR) 

1.404,08 1.579,00 1.387,01 1.420,61 1.460,52 1.450,24 

povprečna mesečna neto plača na zaposleno 
osebo (EUR) 

933,53 1.000,84 920,76 937,87 952,64 949,13 

št. podjetij 3.294 397 731 290 868 5.580 

 
Preglednica 16: Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah Slovenije, po metodologiji 

popisa 2011 (območje: Knjižnica Domžale), 2015 
ime občine Domžale Lukovica Mengeš Moravče Trzin SKUPAJ 

št. stanovanj, stanovanjski sklad 12.326 1.863 2.679 1.835 1.469 20.172 

 
Preglednica 17: Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) (območje: Knjižnica Domžale), 2015 
ime občine Domžale Lukovica Mengeš Moravče Trzin SKUPAJ 

narodnost, 
priseljenci - 
glede na 
državljanstvo 
(št. in %)  

prebivalstvo 34.949 5.650 7.555 5.191 3.844 57.189 
državljani Republike 
Slovenije 

33.365 5.551 7.251 5.148 3.724 55.039 

tuji državljani 1.584 99 304 43 120 2.150 
delež tujih državljanov med 
prebivalci (%) 

4,5 1,8 4 0,8 3,1 2,84 

 
Preglednica 18: Organizacije in društva (območje: Knjižnica Domžale), 2015 
Društva Domžale Mengeš Trzin Moravče Lukovica 

Športna in rekreativna društva 148 27 19 13 24 

Društva za pomoč ljudem 32 11 5 6 10 
Kulturno umetniška društva 44 15 6 7 8 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 27 2 2 3 3 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 13 5 0 5 8 
Stanovska društva 15 4 3 4 3 
Društva za razvoj kraja 15 2 3 6 10 
Nacionalna in politična društva 4 1 0 0 0 
Društva za duhovno življenje 4 2 0 1 2 
Ostalo 7 2 2 2 0 

4.3.6.1 Lokalni mediji 

 Mengšan je javno glasilo Občine Mengeš, izide enajstkrat na leto, je brezplačna revija in jo dobi 
drugi petek v mesecu vsako gospodinjstvo v Občini Mengeš. 

 Modre novice so največji medij v nadljubljanski regiji, ki izhajajo preko poštne distribucije v 
občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda v nakladi 30.000 izvodov. 

 Časopis NOV!CE izide vsakih štirinajst dni in vsebuje aktualne članke o gospodarstvu, politiki, 
športu, glasbi, zanimivih ljudeh, obvestila, križanke in različne informacije. Pokriva območje od 
Domžal, Trzina, Mengša, Komende, Kamnika vse do Moravč in Lukovice. Podjetja, obrtniki in 
gospodinjstva prejemajo časopis brezplačno. Časopis tiskajo v nakladi 24.000 izvodov. 

 Novice iz Moravške doline je informativno glasilo Občine Moravče, ki je tudi izdajateljica. 
Izhaja predvidoma desetkrat letno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno. 

 Odsev je glasilo občine Trzin, izhaja enkrat mesečno v nakladi 1.500 izvodov, brezplačno ga 
prejmejo vsa gospodinjstva v Trzinu. 

 Rokovnjač je lokalni časopis Občine Lukovica, brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva občine 
Lukovica. 

 Slamnik je osrednji informator o življenju in delu v občini Domžale. Cilj glasila je objavljanje 
objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini Domžale. 
Ustanovitelj glasila je Občina Domžale. Izdajatelj glasila Slamnik je Kulturni dom Franca Bernika 
s sedežem glasila v Domžalah. Naklada glasila 13.000 izvodov. Glasilo se uvršča v informativni 
periodični tisk. Na leto izide dvanajst številk glasila, praviloma zadnji teden v mesecu. 
Posamezni izvod glasila obsega od 24 do 40 strani. Glasilo izhaja v tiskani obliki, ki se objavi 
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tudi na spletni strani. Glasilo v tiskani obliki brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju 
občine Domžale. 

4.4 MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE 

4.4.1 OBČINA GROSUPLJE  

Občina Grosuplje je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 134 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 49. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 19.950 prebivalcev (približno 10.100 moških in 9.850 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 18. mesto. Na kvadratnem 
kilometru površine občine je živelo povprečno 149 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 5,9 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 1,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil pozitiven, znašal je 7,1 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 39,4 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 77 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar 
je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot 
takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je delovalo 15 vrtcev, obiskovalo pa jih je 939 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 79 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 2.020 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 770 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
40 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 10 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 
%. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 342 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 73 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 93 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. 
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4.4.2 OBČINA IVANČNA GORICA  

Občina Ivančna Gorica je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 227 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 21. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 16.050 prebivalcev (približno 8.150 moških in 7.900 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 30. mesto. Na kvadratnem 
kilometru površine občine je živelo povprečno 71 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 6,6 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 4,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil pozitiven, znašal je 11,2 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 39,5 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 82 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – 
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki 
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je delovalo 8 vrtcev, obiskovalo pa jih je 706 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 72 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 1.470 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 710 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
50 študentov in 12 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 64 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 5 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 4 
%. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 405 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 70 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 88 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (55 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. 

4.4.3 OBČINA DOBREPOLJE  

Občina Dobrepolje je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 103 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 67. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 3.950 prebivalcev (približno 2.000 moških in 1.900 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 129. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 38 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
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Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu negativen, znašal je -3,3 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej negativen, znašal je -1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil negativen, znašal je -4,3 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 42,2 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 118 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 181 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 86 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 360 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 170 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
40 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 20 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
16 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 375 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 72 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 98 m2. 
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (49 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil 
v povprečju star 9 let. 

4.4.4 Preglednice k socio-demografskim značilnostim območja 

Preglednica 19:  Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni strukturi, številu gospodinjstev, 
naravnem in skupnem prirastu, družine (območje: Mestna knjižnica Grosuplje), 2015 

ime občine Dobrepolje Grosuplje Ivančna Gorica SKUPAJ 

površina v km2: 103 134 227 464 

prebivalstvo 0-5: predšolski 257 1.508 1.257 3.022 
6-14: osnovnošolci  366 2.127 1.506 3.999 
15-18: srednješolci 166 763 721 1.650 
19-26: študenti 371 1.797 1.574 3.742 
15-64 (brez SŠ in študenti): aktivni 
prebivalstvo 

2.575 13.485 11.009 27.069 

65+ : upokojenci 736 2.810 2.278 5.824 

spol moški 2.013 10.084 8.156 20.253 
ženske 1.921 9.846 7.894 19.661 

izobrazbena 
struktura  

brez izobrazbe 198 436 643 1.277 
osnovnošolska 875 3.399 2.911 7.185 
nižja poklicna, srednja 
poklicna/strokovna/splošna 

1.790 8.808 7.245 17.843 

VŠ 1. stopnje 225 1.586 1.169 2.980 
VŠ 2. stopnje 193 1.642 1.024 2.859 
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VŠ 3. stopnje 27 316 154 497 

št. gospodinjstev 3.884 19.204 15.440 38.528 

naravni prirast -12 103 98 189 

skupni prirast 16 125 150 291 

število vrtcev - SKUPAJ 2 16 8 26 

število otrok v vrtcih - SKUPAJ 185 1.026 690 1.901 

delež otrok v vrtcih (skupaj v %) 81,5 78,5 66,5 75,5 

št. učencev v OŠ 353 1.957 1.420 3.730 

št. dijakov (po prebivališču) 154 797 749 1.700 

št. študentov (po prebivališču) 157 911 819 1.887 

 
Preglednica 20: Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število zaposlenih oseb, registrirane 

brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna mesečna plača (območje: Mestna 
knjižnica Grosuplje), 2015 

ime občine Dobrepolje Grosuplje Ivančna Gorica SKUPAJ 

št. delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.483 7.999 6.496 15.978 

dnevne delovne 
migracije 

medobčininski delovni migranti po občini 
prebivališča 

1.483 7.999 6.496 15.978 

medobčininski delovni migranti po občini 
delovnega mesta 

840 5.660 3.676 10.176 

delež delovno aktivnega prebivalstva, katerih 
delovno mesto je v občini prebivališča 

29,10 33,00 29,10 30,40 

indeks delovne migracije 56,60 70,80 56,60 61,33 

št. zaposlenih oseb 1.557 8.404 7.089 17.050 

št. registriranih brezposelnih oseb 142 1.025 640 1.807 

stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 8,4 10,9 8,3 9,2 

povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.224,82 1.388,18 1.432,89 1.348,63 

povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 838,82 922,51 948,35 903,23 

št. podjetij 266 1.749 1.141 3.156 

 
Preglednica 21: Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah Slovenije, po metodologiji 

popisa 2011 (območje: Mestna knjižnica Grosuplje), 2015 
ime občine Dobrepolje Grosuplje Ivančna Gorica SKUPAJ 

št. stanovanj, stanovanjski sklad 1.468 6.797 6.464 14.729 

 
Preglednica 22: Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) (območje: Mestna knjižnica Grosuplje), 2015 
ime občine Dobrepolje Grosuplje Ivančna Gorica SKUPAJ 

narodnost, 
priseljenci - 
glede na 
državljanstvo 
(št. in %)  

prebivalstvo 3.934 19.930 16.050 39.914 
državljani Republike Slovenije 3.862 18.818 15.553 38.233 
tuji državljani 72 1.112 497 1.681 
delež tujih državljanov med prebivalci (%) 1,8 5,6 3,1 3,5 

 
Preglednica 23: Organizacije in društva (območje: Mestna knjižnica Grosuplje), 2015 
Društva Grosuplje Ivančna Gorica Dobrepolje 

Športna in rekreativna društva 62 53 12 

Društva za pomoč ljudem 37 20 9 
Kulturno umetniška društva 30 28 2 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 10 8 0 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 15 17 6 
Stanovska društva 6 7 3 
Društva za razvoj kraja 12 14 3 
Nacionalna in politična društva 1 1 0 
Društva za duhovno življenje 3 1 0 
Ostalo 2 1 2 

4.4.4.1 Lokalni mediji 

 Grosupeljski odmev je glasilo prebivalcev Občine Grosuplje. 

 Klasje je časopis občine Ivančna Gorica. Je brezplačnik, ki ga vsak mesec prejmejo na dom vsa 
gospodinjstva in podjetja s sedežem v občini Ivančna Gorica. Naklada časopisa Klasje v letu 
2010: 8.000 izvodov. 

 Naš Kraj je glasilo Občine Dobrepolje, izhaja enkrat mesečno v nakladi 1.330 izvodov. 
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4.5 KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK 

4.5.1 OBČINA KAMNIK  

Občina Kamnik je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 266 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 15. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 29.400 prebivalcev (približno 14.450 moških in 14.950 
žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 10. mesto. Na kvadratnem 
kilometru površine občine je živelo povprečno 111 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,1 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej negativen, znašal je -2,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil pozitiven, znašal je 1,7 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 40,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 92 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – 
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki 
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je delovalo 20 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.439 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 
od 1–5 let jih je bilo 79 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 2.560 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.090 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 
povprečno 40 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 
42 študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
11 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 365 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 62 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 83 m2. 
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil 
v povprečju star 9 let. 

4.5.2 OBČINA KOMENDA 

Občina Komenda je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 24 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 192. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 5.900 prebivalcev (približno 2.950 moških in 2.950 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 88. mesto. Na kvadratnem kilometru 
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površine občine je živelo povprečno 245 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 11,2 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo enako številu tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej enak 0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, 
znašal je 11,2 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 37,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 63 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar 
je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot 
takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 346 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 
let jih je bilo 81 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 630 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 230 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
30 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 64 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 4 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa enaka letnemu 
povprečju. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 358 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 78 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 104 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (56 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. 

4.5.3 Preglednice k socio-demografskim značilnostim območja 

Preglednica 24:  Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni strukturi, številu gospodinjstev, 
naravnem in skupnem prirastu, družine (območje: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), 2015 

ime občine Kamnik Komenda SKUPAJ 

površina v km2: 266 24 290 

prebivalstvo 0-5: predšolski 2.250 549 2.799 
6-14: osnovnošolci  2.722 664 3.386 
15-18: srednješolci 1.116 238 1.354 
19-26: študenti 2.651 512 3.163 
15-64 (brez SŠ in študenti): aktivni prebivalstvo 19.879 3.931 23.810 
65+ : upokojenci 4.571 760 5.331 

spol moški 14.462 2.947 17.409 
ženske 14.960 2.957 17.917 

izobrazbena struktura  brez izobrazbe 945 102 1.047 
osnovnošolska 5.844 914 6.758 
nižja poklicna, srednja poklicna/strokovna/splošna 12.918 2.483 15.401 
VŠ 1. stopnje 2.057 418 2.475 
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VŠ 2. stopnje 2.220 541 2.761 
VŠ 3. stopnje 355 105 460 

št. gospodinjstev 29.073 5.457 34.530 

naravni prirast 123 48 171 

skupni prirast 129 123 252 

število vrtcev - SKUPAJ 16 1 17 

število otrok v vrtcih - SKUPAJ 1.373 393 1.766 

delež otrok v vrtcih (skupaj v %) 70,6 83,3 76,95 

št. učencev v OŠ 2.540 604 3.144 

št. dijakov (po prebivališču) 1.129 236 1.365 

št. študentov (po prebivališču) 1.185 207 1.392 

 
Preglednica 25: Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število zaposlenih oseb, registrirane 

brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna mesečna plača (območje: Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik), 2015 

ime občine Kamnik Komenda SKUPAJ 

št. delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 11.574 2.438 14.012 

dnevne delovne migracije medobčininski delovni migranti po občini prebivališča 11.574 2.438 14.012 
medobčininski delovni migranti po občini delovnega 
mesta 

7.180 2.036 9.216 

delež delovno aktivnega prebivalstva, katerih delovno 
mesto je v občini prebivališča 

39,20 24,50 31,85 

indeks delovne migracije 62,00 83,50 72,75 

št. zaposlenih oseb 12.053 2.513 14.566 

št. registriranih brezposelnih oseb 1.366 216 1.582 

stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 10,2 7,9 9,05 

povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.336,18 1.566,29 1.451,24 

povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 893,67 1.003,57 948,62 

št. podjetij 2.358 565 2.923 

 
Preglednica 26: Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah Slovenije, po metodologiji 

popisa 2011 (območje: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), 2015 
ime občine Kamnik Komenda SKUPAJ 

št. stanovanj, stanovanjski sklad 10.709 2.099 12.808 

 
Preglednica 27: Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) (območje: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), 

2015 
ime občine Kamnik Komenda SKUPAJ 

narodnost, priseljenci - glede 
na državljanstvo (št. in %)  

prebivalstvo 29.422 5.904 35.326 
državljani Republike Slovenije 28.032 5.675 33.707 
tuji državljani 1.390 229 1.619 
delež tujih državljanov med prebivalci (%) 4,7 3,9 4,3 

 
Preglednica 28: Organizacije in društva (območje: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), 2015 
Društva Kamnik Komenda 

Športna in rekreativna društva 119 27 

Društva za pomoč ljudem 35 6 
Kulturno umetniška društva 38 6 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 16 0 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 18 6 
Stanovska društva 11 3 
Društva za razvoj kraja 18 6 
Nacionalna in politična društva 4 0 
Društva za duhovno življenje 3 2 
Ostalo 7 0 

4.5.3.1 Lokalni mediji 

 Aplenca je glasilo občine Komenda ter naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 
1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine Komenda. Skupaj sta 
izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine 
Komenda. 

 Časopis Kamničan-ka je osrednji informativni medij na širšem kamniškem območju, ki vsakih 
14 dni prinaša bralcem aktualne in raznovrstne informacije z vseh področij dela in življenja v 
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občini in regiji – gospodarstvo in podjetništvo, investicije in razvoj, politika, sociala, šolstvo in 
izobraževanje, kultura, pogovori z zanimivimi sogovorniki, ankete, reportaže, koledar dogodkov 
in še marsikaj zanimivega. Nadomestil je časopis Kamniški občan (1962-2015). 

 Modre novice so največji medij v nadljubljanski regiji, ki izhajajo preko poštne distribucije v 
občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda v nakladi 30.000 izvodov. 

 Časopis NOV!CE izide vsakih štirinajst dni in vsebuje aktualne članke o gospodarstvu, politiki, 
športu, glasbi, zanimivih ljudeh, obvestila, križanke in različne informacije. Pokriva območje od 
Domžal, Trzina, Mengša, Komende, Kamnika vse do Moravč in Lukovice. Podjetja, obrtniki in 
gospodinjstva prejemajo časopis brezplačno. Časopis tiskajo v nakladi 24.000 izvodov. 

4.6 KNJIŽNICA LITIJA 

4.6.1 OBČINA LITIJA  

Občina Litija je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 221 km2. Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča na 24. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 15.000 prebivalcev (približno 7.500 moških in 7.500 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 35. mesto. Na kvadratnem 
kilometru površine občine je živelo povprečno 68 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,3 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej negativen, znašal je -2,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil pozitiven, znašal je 0,7 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 41,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 97 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – 
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki 
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je delovalo 12 vrtcev, obiskovalo pa jih je 708 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 77 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 1.200 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 650 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
40 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 16 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
13 %. 
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V obravnavanem letu je bilo v občini 407 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 61 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 83 m2. 
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil 
v povprečju star 10 let. 

4.6.2 OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

Občina Šmartno pri Litiji je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 95 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 76. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 5.500 prebivalcev (približno 2.800 moških in 2.700 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 95. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 58 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,4 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 3,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil pozitiven, znašal je 3,8 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 41,3 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 106 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 218 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 
let jih je bilo 71 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 480 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 270 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
50 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 24 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
20 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 371 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 65 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 86 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 10 let. 
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4.6.3 Preglednice k socio-demografskim značilnostim območja 

Preglednica 29: Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni strukturi, številu gospodinjstev, 
naravnem in skupnem prirastu, družine (območje: Knjižnica Litija), 2015 

ime občine Litija Šmartno pri Litiji SKUPAJ 

površina v km2: 221 95 316 

prebivalstvo 0-5: predšolski 1.048 392 1.440 
6-14: osnovnošolci  1.275 469 1.744 
15-18: srednješolci 617 270 887 
19-26: študenti 1.303 518 1.821 
15-64 (brez SŠ in študenti): aktivni prebivalstvo 10.419 3.736 14.155 
65+ : upokojenci 2.260 912 3.172 

spol moški 7.510 2.805 10.315 
ženske 7.492 2.704 10.196 

izobrazbena struktura  brez izobrazbe 566 325 891 
osnovnošolska 3.294 1.220 4.514 
nižja poklicna, srednja poklicna/strokovna/splošna 6.886 2.468 9.354 
VŠ 1. stopnje 1.010 343 1.353 
VŠ 2. stopnje 826 257 1.083 
VŠ 3. stopnje 105 31 136 

št. gospodinjstev 14.863 5.446 20.309 

naravni prirast 76 -22 54 

skupni prirast 35 -45 -10 

število vrtcev - SKUPAJ 10 1 11 

število otrok v vrtcih - SKUPAJ 671 207 878 

delež otrok v vrtcih (skupaj v %) 73,7 62,5 68,1 

št. učencev v OŠ 1.195 483 1.678 

št. dijakov (po prebivališču) 653 252 905 

št. študentov (po prebivališču) 616 260 876 

 
Preglednica 30: Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število zaposlenih oseb, registrirane 

brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna mesečna plača (območje: Knjižnica 
Litija), 2015 

ime občine Litija Šmartno pri Litiji SKUPAJ 

št. delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 5.923 2.012 7.935 

dnevne delovne 
migracije 

medobčininski delovni migranti po občini prebivališča 5.923 2.012 7.935 
medobčininski delovni migranti po občini delovnega mesta 3.046 942 3.988 
delež delovno aktivnega prebivalstva, katerih delovno mesto 
je v občini prebivališča 

29,60 24,10 26,85 

indeks delovne migracije 51,40 46,80 49,10 

št. zaposlenih oseb 6.306 2.185 8.491 

št. registriranih brezposelnih oseb 863 276 1.139 

stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 12 11,2 11,6 

povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.315,99 1.178,94 1.247,47 

povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 890,72 810,32 850,52 

št. podjetij 1.100 331 1.431 

 
 
Preglednica 31: Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah Slovenije, po metodologiji 

popisa 2011 (območje: Knjižnica Litija), 2015 
ime občine Litija Šmartno pri Litiji SKUPAJ 

št. stanovanj, stanovanjski sklad 6.064 2.033 8.097 

 
Preglednica 32: Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) (območje: Knjižnica Litija), 2015 

ime občine Litija Šmartno pri Litiji SKUPAJ 

narodnost, priseljenci 
- glede na 
državljanstvo (št. in %)  

prebivalstvo 15.002 5.509 20.511 
državljani Republike Slovenije 14.489 5.450 19.939 
tuji državljani 513 59 572 
delež tujih državljanov med prebivalci (%) 3,4 1,1 2,25 

 
Preglednica 33: Organizacije in društva (območje: Knjižnica Litija), 2015 
Društva Litija Šmartno pri Litiji 

Športna in rekreativna društva 51 15 

Društva za pomoč ljudem 21 12 
Kulturno umetniška društva 27 10 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 8 1 



Pregled stanja Osrednjeslovenskega območja 2016 

                                                                                                                                                                                                  44 

Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 18 2 
Stanovska društva 11 2 
Društva za razvoj kraja 14 4 
Nacionalna in politična društva 0 0 
Društva za duhovno življenje 3 0 
Ostalo 2 0 

4.6.3.1 Lokalni mediji 

 Martinov glas, občinsko glasilo občine Šmartno pri Litiji, je prvič kot samostojno glasilo izšlo v 
marcu 2006. Glasilo izhaja enkrat mesečno, razen v mesecih juliju in avgustu in je namenjeno 
obveščanju občanov o aktualnih dogodkih v občini in izven nje. 

 Občan je glasilo Občine Litije, ter informira občane o življenju v lokalni skupnosti, vsa 
gospodinjstva v občini Litija časopis prejemajo brezplačno. Pod imenom Občan izhaja od leta 
1998, pred tem pa se je časopis imenoval Litijski občan. Naklada časopisa je 5.300 izvodov. 

4.7 KNJIŽNICA LOGATEC 

4.7.1 OBČINA LOGATEC  

Občina Logatec je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 173 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 30. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 13.750 prebivalcev (približno 6.950 moških in 6.800 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 39. mesto. Na kvadratnem 
kilometru površine občine je živelo povprečno 79 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 5 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo 
višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 
negativen, znašal je -0,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je 
bil pozitiven, znašal je 4,6 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 39,2 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 78 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar 
je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot 
takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je delovalo 8 vrtcev, obiskovalo pa jih je 760 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 79 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 1.290 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 630 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
40 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
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Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 7 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 6 
%. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 353 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 69 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 92 m2. 
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil 
v povprečju star 9 let. 

4.7.2 Preglednice k socio-demografskim značilnostim območja 

Preglednica 34: Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni strukturi, številu gospodinjstev, 
naravnem in skupnem prirastu, družine (območje: Knjižnica Logatec), 2015 

ime občine Logatec 

površina v km2: 173 

prebivalstvo 0-5: predšolski 1.145 
6-14: osnovnošolci  1.354 
15-18: srednješolci 638 
19-26: študenti 1.327 
15-64 (brez SŠ in študenti): aktivni prebivalstvo 9.297 
65+ : upokojenci 1.956 

spol moški 6.966 
ženske 6.786 

izobrazbena struktura  brez izobrazbe 366 
osnovnošolska 2.808 
nižja poklicna, srednja poklicna/strokovna/splošna 5.809 
VŠ 1. stopnje 988 
VŠ 2. stopnje 1.060 
VŠ 3. stopnje 197 

št. gospodinjstev 13.234 

naravni prirast 57 

skupni prirast 11 

število vrtcev - SKUPAJ 8 

število otrok v vrtcih - SKUPAJ 748 

delež otrok v vrtcih (skupaj v %) 78,7 

št. učencev v OŠ 1.257 

št. dijakov (po prebivališču) 94 

št. študentov (po prebivališču) 614 

 
Preglednica 35: Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število zaposlenih oseb, registrirane 

brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna mesečna plača (območje: Knjižnica 
Logatec), 2015 

ime občine Logatec 

št. delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 5.504 

dnevne delovne migracije medobčininski delovni migranti po občini prebivališča 5.504 
medobčininski delovni migranti po občini delovnega mesta 3.783 
delež delovno aktivnega prebivalstva, katerih delovno mesto je v občini 
prebivališča 

37,50 

indeks delovne migracije 68,70 

št. zaposlenih oseb 5.833 

št. registriranih brezposelnih oseb 633 

stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 9,8 

povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.443,94 

povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 953,89 

št. podjetij 1.169 

 
Preglednica 36: Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah Slovenije, po metodologiji 

popisa 2011 (območje: Knjižnica Logatec), 2015 
ime občine Logatec 

št. stanovanj, stanovanjski sklad 4.828 

 
Preglednica 37: Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) (območje: Knjižnica Logatec), 2015 
ime občine Logatec 

narodnost, priseljenci - glede na prebivalstvo 13.752 
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državljanstvo (št. in %)  državljani Republike Slovenije 13.116 
tuji državljani 636 
delež tujih državljanov med prebivalci (%) 4,6 

 
Preglednica 38: Organizacije in društva (območje: Knjižnica Logatec), 2015 
Društva Logatec 

Športna in rekreativna društva 102 

Društva za pomoč ljudem 15 
Kulturno umetniška društva 22 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 11 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 6 
Stanovska društva 8 
Društva za razvoj kraja 9 
Nacionalna in politična društva 1 
Društva za duhovno življenje 1 
Ostalo 3 

4.7.2.1 Lokalni mediji 

 Logaške novice so glasilo občine Logatec, ki izhaja mesečno v 4.650 izvodih. Prejmejo jih 
brezplačno vsa gospodinjstva, zavodi in gospodarske firme v občini. 

 Notranjsko primorske novice je časopis splošno informativnega značaja, ki izhaja na področju 
Primorsko notranjske regije ter v občini Logatec. Bralce obvešča o novicah v občinah Bloke, 
Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna, spremlja aktualna dogajanja 
na področju lokalne politike, gospodarstva, kulture, izobraževanja, športa in drugih dejavnosti, 
celotna zasnova časopisa pa je namenjena krepitvi regijske identitete in prepoznavnosti 
lokalnega okolja. Tiskan časopis Notranjsko primorske novice izhaja enkrat na mesec. Časopis 
na 24 straneh izhaja v nakladi 24.000 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v 
Primorsko-notranjski regiji in občini Logatec. 

 

4.8 KNJIŽNICA MEDVODE 

4.8.1 OBČINA MEDVODE 

Občina Medvode je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 78 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 87. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 15.950 prebivalcev (približno 7.850 moških in 8.050 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 32. mesto. Na kvadratnem 
kilometru površine občine je živelo povprečno 205 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je, tako kot v celotni Sloveniji, 1,1. Število tistih, ki so se iz te občine 
odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil torej pozitiven, znašal je 5,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 
prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 6,2 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 42,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 116 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
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večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je delovalo 8 vrtcev, obiskovalo pa jih je 783 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 83 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 1.350 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 590 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
50 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 8 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 6 
%. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 360 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 71 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 96 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. 

4.8.2 Preglednice k socio-demografskim značilnostim območja 

Preglednica 39:  Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni strukturi, številu gospodinjstev, 
naravnem in skupnem prirastu, družine (območje: Knjižnica Medvode), 2015 

ime občine Medvode 

površina v km2: 78 

prebivalstvo 0-5: predšolski 1.110 
6-14: osnovnošolci  1.431 
15-18: srednješolci 608 
19-26: študenti 1.399 
15-64 (brez SŠ in študenti): aktivni prebivalstvo 10.459 
65+ : upokojenci 2.937 

spol moški 7.874 
ženske 8.063 

izobrazbena struktura  brez izobrazbe 361 
osnovnošolska 2.661 
nižja poklicna, srednja poklicna/strokovna/splošna 7.259 
VŠ 1. stopnje 1.265 
VŠ 2. stopnje 1.513 
VŠ 3. stopnje 297 

št. gospodinjstev 15.542 

naravni prirast 46 

skupni prirast 25 

število vrtcev - SKUPAJ 6 

število otrok v vrtcih - SKUPAJ 770 

delež otrok v vrtcih (skupaj v %) 81,1 

št. učencev v OŠ 1.313 

št. dijakov (po prebivališču) 611 

št. študentov (po prebivališču) 765 

Preglednica 40: Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število zaposlenih oseb, registrirane 
brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna mesečna plača (območje: Knjižnica 
Medvode), 2015 

ime občine Medvode 

št. delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 6.063 

dnevne delovne migracije medobčininski delovni migranti po občini prebivališča 6.063 
medobčininski delovni migranti po občini delovnega mesta 3.619 
delež delovno aktivnega prebivalstva, katerih delovno mesto je v občini 
prebivališča 

27,50 
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indeks delovne migracije 59,70 

št. zaposlenih oseb 6.341 

št. registriranih brezposelnih oseb 693 

stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 9,9 

povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.412,57 

povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 938,19 

št. podjetij 1.410 

 
Preglednica 41: Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah Slovenije, po metodologiji 

popisa 2011 (območje: Knjižnica Medvode), 2015 
ime občine Medvode 

št. stanovanj, stanovanjski sklad 5.701 

 
Preglednica 42: Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) (območje: Knjižnica Medvode), 2015 

ime občine Medvode 

narodnost, priseljenci - glede na 
državljanstvo (št. in %)  

prebivalstvo 15.937 
državljani Republike Slovenije 15.253 
tuji državljani 684 
delež tujih državljanov med prebivalci (%) 4,3 

 
Preglednica 43: Organizacije in društva (območje: Knjižnica Medvode), 2015 
Društva Medvode 

Športna in rekreativna društva 69 

Društva za pomoč ljudem 13 
Kulturno umetniška društva 20 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 6 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 6 
Stanovska društva 4 
Društva za razvoj kraja 15 
Nacionalna in politična društva 1 
Društva za duhovno življenje 7 
Ostalo 2 

4.8.2.1 Lokalni mediji 

 Sotočje, je občinsko glasilo občine Medvode, ki izhaja kot priloga časnika Gorenjski glas. V 
nakladi 6.000 izvodov jo dobijo vsa gospodinjstva v občini Medvode brezplačno. 

4.9 CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA 

4.9.1 OBČINA VRHNIKA 

Občina Vrhnika je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 116 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 56. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 16.650 prebivalcev (približno 8.200 moških in 8.400 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 28. mesto. Na kvadratnem 
kilometru površine občine je živelo povprečno 144 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,3 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 4,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil pozitiven, znašal je 9,1 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 40,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 96 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
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celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – 
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki 
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 862 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 81 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 1.420 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 640 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
40 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 
študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – 
več žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
10 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 359 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 67 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 89 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. 

4.9.2 OBČINA BOROVNICA  

Občina Borovnica je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 42 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 144. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 4.200 prebivalcev (približno 2.100 moških in 2.100 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 122. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 100 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 6,6 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 16,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil pozitiven, znašal je 23,5 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 40,8 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,4 leta). 
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje 
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 94 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – 
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki 
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 226 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 
let jih je bilo 79 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 340 učencev . Različne 
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srednje šole je obiskovalo okoli 170 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 
študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 
9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več 
žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
14 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 324 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 71 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 95 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 10 let. 

4.9.3 OBČINA LOG-DRAGOMER  

Občina Log - Dragomer je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 11 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 208. mesto. 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 3.600 prebivalcev (približno 1.850 moških in 1.800 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 136. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 328 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,7 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 3,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil pozitiven, znašal je 5,3 (v Sloveniji 0,9). 
Povprečna starost občanov je bila 42,5 leta in tako enaka povprečni starosti prebivalcev Slovenije. 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 131 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 
stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 
V občini so delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 178 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–
5 let jih je bilo 78 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V 
tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 420 učencev . Različne 
srednje šole je obiskovalo okoli 130 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 
študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 
9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih 
občin – več moških kot žensk. 
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Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
12 %. 
V obravnavanem letu je bilo v občini 335 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 86 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 106 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (57 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. 

4.9.4 Preglednice k socio-demografskim značilnostim območja 

Preglednica 44:  Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni strukturi, številu gospodinjstev, 
naravnem in skupnem prirastu, družine (območje: Cankarjeva knjižnica Vrhnika), 2015 

ime občine Borovnica Log - Dragomer Vrhnika SKUPAJ 

površina v km2: 42 11 116 169 

prebivalstvo 0-5: predšolski 336 225 1.201 1.762 
6-14: osnovnošolci  350 339 1.524 2.213 
15-18: srednješolci 163 129 647 939 
19-26: študenti 393 303 1.461 2.157 
15-64 (brez SŠ in študenti): aktivni 
prebivalstvo 

2.882 2.306 11.279 16.467 

65+ : upokojenci 643 740 2.623 4.006 

spol moški 2.098 1.830 8.224 12.152 
ženske 2.113 1.780 8.403 12.296 

izobrazbena 
struktura  

brez izobrazbe 86 29 369 484 
osnovnošolska 850 471 3.194 4.515 
nižja poklicna, srednja 
poklicna/strokovna/splošna 

1.881 1.676 7.374 10.931 

VŠ 1. stopnje 285 309 1.250 1.844 
VŠ 2. stopnje 268 439 1.423 2.130 
VŠ 3. stopnje 28 134 258 420 

št. gospodinjstev 3.984 3.581 16.291 23.856 

naravni prirast 38 9 65 112 

skupni prirast 161 -39 23 145 

število vrtcev - SKUPAJ 1 3 6 10 

število otrok v vrtcih - SKUPAJ 206 170 820 1.196 

delež otrok v vrtcih (skupaj v %) 78,9 82,1 80,6 80,53 

št. učencev v OŠ 333 402 1.412 2.147 

št. dijakov (po prebivališču) 193 603 612 1.408 

št. študentov (po prebivališču) 180 191 709 1.080 

 
Preglednica 45: Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število zaposlenih oseb, registrirane 

brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna mesečna plača (območje: Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika), 2015 

ime občine Borovnica Log - Dragomer Vrhnika SKUPAJ 

št. delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.564 1.369 6.595 9.528 

dnevne delovne 
migracije 

medobčininski delovni migranti po občini 
prebivališča 

1.564 1.369 6.595 9.528 

medobčininski delovni migranti po občini 
delovnega mesta 

527 497 3.842 4.866 

delež delovno aktivnega prebivalstva, katerih 
delovno mesto je v občini prebivališča 

15,5 14,8 29,9 20,07 

indeks delovne migracije 33,7 36,3 58,3 42,77 

št. zaposlenih oseb 1.704 1.420 6.889 10.013 

št. registriranih brezposelnih oseb 264 140 925 1.329 

stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 13,4 9 11,8 11,4 

povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.313,35 1.357,12 1.344,01 1.338,16 

povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 867,60 913,51 904,01 895,04 

št. podjetij 247 341 1.426 2.014 

 
Preglednica 46:  Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah Slovenije, po metodologiji 

popisa 2011 (območje: Cankarjeva knjižnica Vrhnika), 2015 
ime občine Borovnica Log - Dragomer Vrhnika SKUPAJ 

št. stanovanj, stanovanjski sklad 1.357 1.206 5.925 8.488 
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Preglednica 47: Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) (območje: Cankarjeva knjižnica Vrhnika), 2015 
ime občine Borovnica Log - Dragomer Vrhnika SKUPAJ 

narodnost, 
priseljenci - 
glede na 
državljanstvo 
(št. in %)  

prebivalstvo 4.211 3.610 16.627 24.448 
državljani Republike Slovenije 4.089 3.519 15.708 23.316 
tuji državljani 122 91 919 1.132 
delež tujih državljanov med prebivalci (%) 2,9 2,5 5,5 3,63 

 
Preglednica 48: Organizacije in društva (območje: Cankarjeva knjižnica Vrhnika), 2015 
Društva Vrhnika Borovnica Log-Dragomer 

Športna in rekreativna društva 68 12 18 

Društva za pomoč ljudem 18 3 3 
Kulturno umetniška društva 22 4 1 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 15 2 2 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 8 4 1 
Stanovska društva 7 3 4 
Društva za razvoj kraja 4 3 0 
Nacionalna in politična društva 0 0 1 
Društva za duhovno življenje 4 0 1 
Ostalo 2 0 1 

4.9.4.1 Lokalni mediji 

 Naš časopis izdaja Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika. 
Občine soizdajateljice so Vrhnika, Borovnica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul in Log-
Dragomer. Naš časopis je edini pisni lokalni medij vrhniškega in zalednega območja, ki spremlja 
aktualno dogajanje v občini ter preko novinarjev oziroma dopisnikov tudi poroča o dogodkih. 
Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek v mesecu. Brezplačno ga prejmejo vsa 
gospodinjstva v omenjenih občinah, naklada 13.540 izvodov. 

4.10 Analiza regionalnih razvojnih potencialov3 

4.10.1 Demografska analiza 

V Ljubljanski urbani regiji živi več kot četrtina prebivalstva Slovenije. Leta 2014 je v regiji živelo 
569.052 prebivalcev. 
Ljubljanska urbana regija je regija z najštevilčnejšim prebivalstvom med statističnimi regijami v 
Sloveniji. Leta 2012 je bil naravni prirast prebivalstva v regiji 2.033 oseb, selitveni prirast s tujino 692 
oseb, medtem ko je bil selitveni prirast med statističnimi regijami 2.518 oseb v korist Ljubljanske 
urbane regije. Skupni prirast na 1.000 prebivalcev je močno presegal slovensko povprečje (1,6 
osebe), saj je leta 2012 znašal 9,8 osebe. Regija zaznava nadpovprečno priseljevanje. 
V zadnjih desetih letih se je število prebivalcev v regiji povečalo za dobrih 43.000 oziroma nekaj manj 
kot 8,8 %. Med letoma 2002 in 2012 se je število prebivalcev na območju MOL povečalo za 4 %, v 
regiji pa za 9 %. V Mestni občini Ljubljana je leta 2015 živelo 288.307 prebivalcev, kar je 13,7 % 
slovenskega prebivalstva in več kot polovica vseh prebivalcev regije (SURS, 2015). Za regijo je značilen 
nadpovprečen delež tujih državljanov med prebivalci (3,7 %). Podatki pa obenem kažejo, da se v 
zadnjem času tudi izobražena in ustvarjalnejša delovna sila iz Slovenije seli v tujino, še vedno pa se v 
državo priseljujejo večinoma manj kvalificirani posamezniki. 
Povečanje števila prebivalstva Ljubljanske urbane regije je predvsem posledica priseljevanja iz tujine, 
ki se je okrepilo zlasti v obdobju hitre gospodarske rasti po letu 2004. Do očitnega preloma je prišlo z 
začetkom krize leta 2008, ko se je priseljevanje iz tujine skoraj popolnoma ustavilo. V nasprotju z 
nekaterimi drugimi statističnimi regijami je Ljubljanska urbana regija ves čas zaznavala pozitiven 

                                                           
 

3 
Poglavje s podpoglavji je povzeto in prirejeno po: Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020. 
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naravni prirast, ki je po letu 2008 najbolj zaslužen za naraščanje števila prebivalstva. Pomemben 
dejavnik za to je tudi priseljevanje v LUR iz drugih slovenskih regij, pri čemer je imela Ljubljanska 
urbana regija po letu 2000 ves čas pozitivno stanje. 
V prihodnjih letih je pričakovana sprememba starostne strukture prebivalstva, in sicer bo naraščal 
delež starejših prebivalcev, hkrati pa bo zaradi upadanja števila žensk v rodni dobi manjše tudi število 
rojstev. Določene napovedi opozarjajo na možnost negativnega naravnega prirasta in posledično 
zmanjšanja števila prebivalcev. 
Gostota poselitve je v primerjavi s Slovenijo v LUR dvakrat večja (212 prebivalcev/km2), vendar 
znotraj regije obstajajo velike razlike – Ljubljana ima gostoto poselitve 1.019 prebivalcev na km2, 
medtem ko ima najredkeje poseljena osrednjeslovenska občina Dobrepolje le 38 prebivalcev na km2. 
 
Preglednica 49: Povzetek socio-demografskih značilnosti območja po knjižnicah, 2015 

ime občine  Cerknica Domžale Grosuplje Kamnik Litija Logatec Medvode Vrhnika Ljubljana SKUPAJ 

površina v km
2
: 483 239 464 290 316 173 78 169 826 3.038 

prebivalstvo 0-5: predšolski 585 4.312 3.022 2.799 1.440 1.145 1.110 1.762 22.822 38.997 
6-14: osnovnošolci  1.453 5.671 3.999 3.386 1.744 1.354 1.431 2.213 26.964 48.215 
15-18: srednješolci 680 2.354 1.650 1.354 887 638 608 939 11.229 20.339 
19-26: študenti 1.391 5.239 3.742 3.163 1.821 1.327 1.399 2.157 38.007 58.246 

15-64 (brez SŠ in 
študenti): aktivni 
prebivalstvo 

11.032 38.267 27.069 23.810 14.155 9.297 10.459 16.467 231.821 382.377 

65+ : upokojenci 3.181 8.939 5.824 5.331 3.172 1.956 2.937 4.006 59.046 94.392 
spol moški 13.090 28.174 20.253 17.409 10.315 6.966 7.874 12.152 164.265 280.498 

ženske 8.232 29.015 19.661 17.917 10.196 6.786 8.063 12.296 176.388 288.554 
izobrazbena 
struktura  

brez izobrazbe 593 1.316 1.277 1.047 891 366 361 484 5.741 12.076 
osnovnošolska 3.606 10.121 7.185 6.758 4.514 2.808 2.661 4.515 52.898 95.066 
nižja poklicna, srednja 
poklicna/strokovna/spl. 

7.480 25.268 17.843 15.401 9.354 5.809 7.259 10.931 147.443 246.788 

VŠ 1. stopnje 1.236 4.335 2.980 2.475 1.353 988 1.265 1.844 27.149 43.625 
VŠ 2. stopnje 1.180 4.788 2.859 2.761 1.083 1.060 1.513 2.130 44.263 61.637 
VŠ 3. stopnje 122 945 497 460 136 197 297 420 10.714 13.788 

št. gospodinjstev 16.701 55.609 38.528 34.530 20.309 13.234 15.542 23.856 331.605 549.914 

naravni prirast 8 174 189 171 54 57 46 112 954 1.765 
skupni prirast 13 499 291 252 -10 11 25 145 3.374 4.600 
število vrtcev - SKUPAJ 6 23 26 17 11 8 6 10 151 258 
število otrok v vrtcih - SKUPAJ 633 2.913 1.901 1.766 878 748 770 1.196 15.476 26.281 

delež otrok v vrtcih (skupaj v %) 67,27 77,42 75,5 76,95 68,1 78,7 81,1 80,53 77,33 75,88 
št. učencev v OŠ 1.436 5.600 3.730 3.144 1.678 1.257 1.313 2.147 26.413 46.718 
št. dijakov (po prebivališču) 670 2.314 1.700 1.365 905 94 611 1.408 11.594 20.661 
št. študentov (po prebivališču) 750 2.503 1.887 1.392 876 614 765 1.080 14.577 24.444 
št. delovno aktivnih prebivalcev (po 
prebivališču) 

6.456 22.834 15.978 14.012 7.935 5.504 6.063 9.528 128.027 216.337 

dnevne 
delovne 
migracije 

medobčininski delovni 
migranti po občini 
prebivališča 

6.456 22.834 15.978 14.012 7.935 5.504 6.063 9.528 128.027 216.337 

medobčininski delovni 
migranti po občini 
delovnega mesta 

5.043 18.734 10.176 9.216 3.988 3.783 3.619 4.866 209.977 269.402 

delež delovno 
aktivnega prebivalstva, 
katerih delovno mesto 
je v občini prebivališča 

43,13 23,58 30,4 31,85 26,85 37,5 27,5 20,07 29,82 30,08 

indeks delovne 
migracije 

67,766667 110,80 61,33333 72,75 49,1 68,7 59,7 42,76667 65,2 66,45741 

št. zaposlenih oseb 7.055 23.708 17.050 14.566 8.491 5.833 6.341 10.013 132.374 225.431 
št. registriranih brezposelnih oseb 836 2.462 1.807 1.582 1.139 633 693 1.329 18.179 28.660 
stopnja registrirane brezposelnosti ( %) 10,77 8,8 9,2 9,05 11,6 9,8 9,9 11,4 8,74 9,92 
povprečna mesečna bruto plača na 
zaposleno osebo (EUR) 

1.201,93 1.450,24 1.348,63 1.451,24 1.247,47 1.443,94 1.412,57 1.338,16 1.395,85 1.365,56 

povprečna mesečna neto plača na 
zaposleno osebo (EUR) 

816,42 949,13 903,23 948,62 850,52 953,89 938,19 895,04 928,05 909,23 

št. podjetij 1.287 5.580 3.156 2.923 1.431 1.169 1.410 2.014 42.450 61.420 
št. stanovanj, stanovanjski sklad 6.931 20.172 14.729 12.808 8.097 4.828 5.701 8.488 145.784 227.538 
narodnost, 
priseljenci - 
glede na 
državljanstvo 
(št. in %)  

prebivalstvo 16.767 57.189 39.914 35.326 20.511 13.752 15.937 24.448 340.653 564.497 
državljani Republike 
Slovenije 

15.862 55.039 38.233 33.707 19.939 13.116 15.253 23.316 315.852 530.317 

tuji državljani 905 2.150 1.681 1.619 572 636 684 1.132 24.801 34.180 

delež tujih državljanov 
med prebivalci (%) 

5,07 2,84 3,5 4,3 2,25 4,6 4,3 3,63 3 3,72 

 
 



Pregled stanja Osrednjeslovenskega območja 2016 

                                                                                                                                                                                                  54 

Demografski razvojni potenciali 
Podatki kažejo, da v Ljubljanski urbani regiji živi 26 % celotnega prebivalstva Slovenije. V zadnjem 
desetletju prebivalstvena dinamika regije kaže vztrajno naraščanje števila prebivalcev – tako v Mestni 
občini Ljubljana kot na območju celotne regije (SURS, 2015). Velikost regije predstavlja določen 
potencial v smislu regionalnega razvoja, saj relativno veliko število prebivalcev pomeni kritično maso 
človeškega kapitala, ki je predpogoj za ekonomski in kulturni razvoj. 
Povečevanje števila prebivalcev je pomembno za razvoj regije, ob tem pa je treba upoštevati 
podatek, da se je priseljevanje iz tujine po začetku gospodarske krize skoraj ustavilo in da se 
prebivalstvo regije stara. 
Regija zaznava odseljevanje ustvarjalne in izobražene delovne sile v tujino, poleg tega pa se v regijo 
večinoma priseljujejo manj usposobljeni delavci. Tako je potrebno izpostaviti potencial, ki se kaže v 
privabljanju ustvarjalnih in visoko izobraženih posameznikov iz tujine in drugih regij – tudi z 
oblikovanjem stanovanjske politike in politike spodbujanja zaposlovanja. 
Ob podatku, da se Evropejci le redko selijo, lahko sklepamo, da je kljub temu večji potencial v 
zadrževanju izobražene in ustvarjalne delovne sile kot pa v privabljanju tuje, zato je smiselno določen 
del pozornosti nameniti tudi zadrževanju visoko usposobljene delovne sile v regiji. 
Glede na to, da je pričakovati staranje prebivalstva, je potencialni izziv tudi medgeneracijsko 
sodelovanje in večanje socialnega kapitala posameznika (npr. izboljšanje digitalne in finančne 
pismenosti). 

4.10.2 Analiza gospodarskih kazalcev 

Ljubljanska urbana regija je gospodarsko gledano najbolj razvita slovenska regija in gospodarsko 
središče Slovenije. Regija je leta 2011 ustvarila več kot tretjino celotnega slovenskega bruto 
domačega proizvoda. Regionalni BDP na prebivalca je najvišji v Sloveniji in bistveno presega 
slovensko povprečje. Sredi leta 2013 je v Ljubljanski urbani regiji živela več kot četrtina delovno 
aktivnih prebivalcev celotne Slovenije. Delež brezposelnih, ki živi v regiji, je predstavljal nekaj manj 
kot četrtino brezposelnih v Sloveniji. V primerjavi z drugimi slovenskimi regijami ima LUR manjši delež 
industrijskega sektorja, tržne in javne storitve pa so bolj razvite. 
Leta 2009 je bila bruto dodana vrednost po dejavnostih na ravni regije naslednja: 79,6 % v storitvenih 
dejavnostih, 19,5 % v industriji in 0,9 % v kmetijstvu (SURS, 2013). V primerjavi z drugimi regijami je v 
LUR delež industrijskega sektorja najmanjši, najbolj pa so razvite storitve, saj je delež bruto dodane 
vrednosti, ustvarjene v storitvenih dejavnostih, največji v Sloveniji, torej večji kot v katerikoli drugi 
regiji. 
Poklicna sestava delovno aktivnega prebivalstva v LUR (leta 2011) kaže izrazito koncentracijo 
prebivalcev, ki opravljajo ustvarjalni poklic. Če podatke primerjamo z nacionalnim povprečjem, 
vidimo, da je v LUR nadpovprečen delež oziroma koncentracija ustvarjalnih poklicev. Podobno se 
kaže na ravni kreativnih industrij. 42% vseh družb s področja kreativnih industrij je na območju LUR. 
Največ ljudi je zaposlenih v dejavnosti trgovine, v predelovalnih dejavnostih, v javni upravi, v 
strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih ter v izobraževanju. 
V MOL je leta 2009 poslovalo dobrih 70 % gospodarskih družb regije, ki so zagotavljale delo več kot 
78 % zaposlenim v gospodarskih družbah regije in ustvarile okrog 83 % dodane vrednosti v regiji. V 
regiji je poslovala tretjina vseh slovenskih gospodarskih družb, zaposlenih je bilo okrog 30 % ljudi in 
ustvarjene 36 % dodane vrednosti. V letih med 2009 in 2014 se je število gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov povečalo za 18 % – predvsem zaradi povečanja števila samostojnih 
podjetnikov. V istem obdobju se je število zaposlenih zmanjšalo za 12 %. Leta 2011 je bilo največje 
zmanjšanje zaposlenih v gospodarskih družbah na področjih gradbeništva ter prometa in 
skladiščenja. Število zaposlenih in samozaposlenih se vse od začetka gospodarske krize zmanjšuje, pri 
čemer je stopnja registrirane brezposelnosti v regiji med najnižjimi v Sloveniji: novembra 2013 je 
znašala 11,5 %, medtem ko je bilo povprečje za Slovenijo 13,1 %. Stopnja registrirane brezposelnosti 
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je do konca leta 2014 na regijski ravni padla na 9,92 % Konec 2014 je bilo v regiji 28.660 registriranih 
brezposelnih – tj. 24 % vseh brezposelnih v Sloveniji. 
V regijo prihaja na delo veliko dnevnih delovnih migrantov (predvsem iz Kranja, Trbovelj, Novega 
mesta, Kopra in Celja). V letu 2014 je bilo v regiji 216.337 delovno aktivnih prebivalcev (tj. 27 % 
delovno aktivnega prebivalstva Slovenije). 
Za gospodarske dejavnosti v regiji je bilo v zadnjem desetletju namenjenih več površin, pri čemer pa 
je opazna precejšnjo razdrobljenost gospodarskih con, saj te v večini primerov ne presegajo 10 ha. 
Občine so v preteklosti pogosto odpirale gospodarske cone po svojih prostorskih zmožnostih, vendar 
brez znanega investitorja, s tem pa so se izpostavile tveganju. Hkrati določene analize kažejo visoko 
ceno najema poslovnih oziroma produkcijskih prostorov, kar še posebej velja za MOL (Peterlin idr., 
2012). 
 
Potencial razvoja gospodarstva 
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo ima Ljubljanska urbana regija v gospodarskem smislu 
konkurente v primerljivih regijah tako v drugih slovenskih regijah kot tudi na ravni EU. Hkrati ima LUR 
pomembno vlogo v nacionalnem gospodarskem razvoju. Ljubljanska urbana regija ima vse bistvene 
predpogoje za gospodarski razvoj – ustrezno fizično infrastrukturo ter dovolj ustvarjalne in 
izobražene delovne sile; medtem ko določen potencial predstavlja oblikovanje lastnega razvojnega 
koncepta in s tem povezane specializacije regije. Na regionalni ravni bi to lahko pomenilo več 
specializiranih ustvarjalnih središč, ki bi med seboj delovala komplementarno, ne pa tekmovalno 
(Kozina idr., 2014, citirano po Regionalni razvojni program ..., 2015). Obenem se potencial kaže v 
spodbujanju inovacij na področjih, na katerih ima regija primerjalne prednosti. Teh področij je več in 
so med seboj različna: diverzifikacija tako povečuje odpornost regije na gospodarske krize, ki 
praviloma različne panoge prizadenejo bolj ali manj močno. 
Velik potencial regije je interdisciplinarno povezovanje: predvsem povezovanje izobraževalnih 
institucij in drugih znanstvenih ustanov s klasičnim gospodarskim sektorjem z namenom razvoja 
novih izdelkov in storitev, ki temeljijo na znanju, inovativnosti in ustvarjalnosti. V ta namen je 
smiselno razvijati tudi podporno okolje in infrastrukturo na ravni regije, ki pa lahko izhaja iz 
regeneracije podizkoriščenih oziroma degradiranih stavb oziroma območij. 
Potencial je tudi v razvoju podjetništva, predvsem takšnega, ki prav tako temelji na znanju, 
inovativnosti in ustvarjalnosti, ter socialnega podjetništva. Poudariti je potrebno tudi pomembnost 
ustvarjalnih poklicev, ki se dodatno kaže v času gospodarske krize, saj so v primerjavi z drugimi poklici 
ustvarjalni poklici bolj odporni na gospodarska gibanja (Kozina idr., 2014, citirano po Regionalni 
razvojni program ..., 2015). Za razvoj podjetništva je treba spodbujati dostopnost finančnih sredstev – 
vključno z novimi oblikami pridobivanja kapitalskih sredstev – in njihovo večjo učinkovitost (tudi prek 
uvajanja in uporabe novih, digitalnih tehnologij). 
Ob tem je poudarjen tudi potencial razvoja digitalnih delovnih mest, kjer se lahko izkoristijo številne 
zaposlitvene možnosti (tako v gospodarstvu kot negospodarstvu). 
 
Ustvarjalni potencial občin LUR 
Za regijo je značilno kopičenje človeškega in gospodarskega kapitala. V zadnjih petnajstih letih se je 
vse več mest in regij v prizadevanjih za pospeševanje gospodarskega razvoja in regeneracijskih 
strategij naslonilo na koncept prebivalstva z ustvarjalnim poklicem in/ali koncept ustvarjalnih 
dejavnosti (Kozina idr., 2014, citirano po Regionalni razvojni program ..., 2015), ki sta dva temeljna in 
pogosto uporabljena pristopa raziskovanja ustvarjalnosti. Med njima sta dve ključni razliki: 
opredelitev ustvarjalnosti na podlagi ustvarjalnih dejavnosti vključuje vse zaposlene znotraj določenih 
dejavnosti (tako tiste, ki opravljajo ustvarjalno delo, kot tudi vse preostale zaposlene znotraj te 
dejavnosti), koncept prebivalcev z ustvarjalnim poklicem pa po drugi strani vključuje vse ustvarjalne 
delavce, ne glede na panogo, v kateri so zaposleni (Murovec, 2012, citirano po Regionalni razvojni 
program ..., 2015). 
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V Ljubljanski urbani regiji je izrazita koncentracija ustvarjalnih poklicev, pri čemer se povečuje njihov 
delež v Ljubljani. Delež prebivalcev v Ljubljanski urbani regiji, ki opravlja ustvarjalni poklic, je leta 
2011 znašal 19,9 %, kar presega državno povprečje (12,9 %). Gre tudi za največji delež med 
slovenskimi regijami, ki je primerljiv s stanjem v regijah severne in zahodne Evrope (Kozina idr., 2014, 
citirano po Regionalni razvojni program ..., 2015). 
V regiji izstopata predvsem Ljubljana in Trzin. Občina Trzin ima nadpovprečno število ustvarjalnih 
delovnih mest, Ljubljana pa veliko koncentracijo ljudi z ustvarjalnim poklicem, primerljivo z 
zahodnoevropskimi mesti, hkrati pa ustvarjalni delavci iz drugih občin regije in drugih slovenskih regij 
migrirajo v glavno mesto. (Kozina idr., 2014, citirano po Regionalni razvojni program ..., 2015). 
Analiza 'Razporeditev ustvarjalnosti v izbranih občinah Ljubljanske urbane regije' (Kozina idr., 2014, 
citirano po Regionalni razvojni program ..., 2015) tako nedvomno kaže, da je eden od načinov splošne 
gospodarske rasti občin privabljanje: 
a) ljudi z ustvarjalnimi poklici in  
b) podjetij, ki se ukvarjajo z ustvarjalnimi dejavnostmi. 
Velik potencial občin LUR se torej kaže predvsem v spodbujanju novih ustvarjalnih delovnih mest, pa 
tudi v zagotavljanju kakovostnega bivalnega okolja (urejenost, varnost, zeleno okolje itd.) in dobre 
prometne povezanosti. 

4.10.3 Analiza stanja poselitve in razvoja naselij 

Na podlagi kriterijev projekta ESPON, ki ugotavlja policentričnost v Evropi in vlogo središč v 
evropskem omrežju naselij, je bilo v Sloveniji opredeljenih šest funkcionalnih urbanih območij, med 
katera se seveda uvršča tudi Ljubljana. Še več, Ljubljana je kot edino urbano območje v Sloveniji in 
tudi v njeni bližnji okolici prepoznana kot evropsko metropolitansko območje rasti (MEGA) in 
metroregija (Regionalni razvojni program ..., 2015). Ljubljani najbližja sosednja megaobmočja so 
Bologna, Milano, München, Dunaj, Bratislava, Budimpešta in Zagreb (na podlagi dopolnjenih meril 
projekta PlaNet CenSE). V metropolitanskem območju so Domžale prepoznane kot sekundarno 
regijsko središče. 
Na območju poselitve so za Ljubljansko urbano regijo značilni predvsem: ugoden geostrateški položaj 
v središču države, policentrični sistem poselitve s središčnim položajem Ljubljane, v katerem je 
prisotna velika koncentracija in razvitost centralnih (političnih, upravnih) in storitvenih dejavnosti, ter 
dejstvo, da je mesto Ljubljana državno središče. Ljubljana nima osrednjega položaja le na ravni regije, 
je tudi središče nacionalnega in mednarodnega pomena ter glavno zaposlitveno in izobraževalno 
središče, ki ustvarja veliko dnevnih migracij, tudi iz sosednjih regij (Kranj, Škofja Loka, Trbovlje, 
Trebnje, Postojna, Cerknica itd.). Prav dnevne migracije postajajo ena od največjih težav regije, ki jih 
bo treba reševati z zmanjševanjem potreb po migracijah (policentrični razvoj regije) oziroma s 
spodbujanjem trajnostne mobilnosti (JPP, P + R, železniški promet). 
Močno je izražena centralnost mesta Ljubljana in urbane aglomeracije (spajanje in združevanje 
naselij) zvezdaste oblike ob pomembnejših prometnih koridorjih. Znotraj avtocestnega obroča 
Ljubljane se je v veliki meri razvilo kompaktno mesto, od tu navzven pa se poselitev širi v obliki petih 
razvojnih smeri: 

 proti severozahodu: Medvode–Škofja Loka–Kranj (urbana aglomeracija, ki se širi v sosednjo 
regijo), 

 proti severu: Trzin–Domžale–Kamnik, 

 proti vzhodu: Dol–Litija, 

 proti jugovzhodu: Škofljica–Šmarje - Sap–Grosuplje in 

 proti jugozahodu: Brezovica–Borovnica–Vrhnika. 
V razvojnih koridorjih je poselitev zgoščena v večja in manjša naselja, v območjih med njimi pa 
prevladuje bolj ali manj razpršena gradnja enodružinskih hiš, ki so nastale v zadnjih desetletjih. 
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Strnjena območja poselitve nižje gostote se pojavljajo tudi vzdolž določenih prometnic, ki povezujejo 
lokalna središča. Ta v večini primerov delujejo kot spalna naselja za prebivalce, ki dnevno migrirajo na 
delo v Ljubljano ali katero od gospodarskih con v regiji. 
Pri poselitvah se opažajo negativne posledice pomanjkanja skupne vizije in strategije razvoja regije. 
Ena od vidnih posledic je zmanjševanje števila prebivalcev Mestne občine Ljubljana na račun okoliških 
občin ter posledično suburbanizacija regije in zamiranje drugih starih urbanih središč. 
Središčna naselja z območja LUR so v prostorski strategiji (Regionalni razvojni program ..., 2015) 
razvrščena kot: 

 središče nacionalnega pomena: Ljubljana (tudi središče mednarodnega pomena), 

 središča regionalnega pomena: somestje Domžale–Kamnik, 

 središča medobčinskega pomena: Grosuplje, Litija, Logatec, Vrhnika. 
 
Ljubljana ima vse osrednje nacionalne institucije najvišje ravni (npr. državno upravo, diplomacijo, 
bančništvo, univerzo, kulturne ustanove, klinični center, znanstvene inštitute, ustanove za starejše in 
socialno ogrožene, verska središča različnih veroizpovedi, osrednje športne zgradbe), prizadeva pa si 
tudi za pritegnitev mednarodnih institucij. Na meddržavni ravni se povezuje s tujimi državnimi in 
regionalnimi središči. V prihodnje bi bilo smiselno nekatere funkcije Ljubljane decentralizirati v 
okoliška središča regionalnega ali medobčinskega pomena. 
Somestje Domžale−Kamnik je središče regionalnega pomena, v katerem so zagotovljene 
pomembnejše kulturne in izobraževalne ustanove (poleg srednješolskih tudi visokošolske), 
zdravstvene dejavnosti, medgeneracijska središča in druge ustanove za starejše in socialno ogrožene, 
športne in upravne dejavnosti. V somestje bi bilo treba umestiti nekatere funkcije regionalne uprave, 
s čimer bi se povečal njegov pomen na regionalni ravni. 
 
Središča medobčinskega pomena so Grosuplje, Litija, Logatec in Vrhnika, ki poleg zagotavljanja 
primarne oskrbe z izobraževalnimi, kulturnimi, športnimi in zdravstvenimi storitvami zagotavljajo tudi 
določene storitve javne uprave (upravna središča) ter različne oblike bivanja za starejše in socialno 
ogrožene (domovi, varovana stanovanja). Središča bi bilo treba krepiti s funkcijami višje ravni oskrbe 
tako, da se zagotovi določena racionalizacija in specializacija ponudbe ter omogoča kakovosten in 
povezan razvoj družbene infrastrukture. 
 
Središča občinskega pomena: Borovnica, Brezovica, Dobrova, Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Log - 
Dragomer, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Komenda, Lukovica pri Domžalah, Mengeš, Medvode, Moravče, 
Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Videm - Dobrepolje, Vodice imajo osnovno šolo, 
zagotovljeno predšolsko varstvo (poleg vrtcev tudi druge, alternativne oblike), primarno zdravstveno 
oskrbo (v občinskem središču ali v sodelovanju s sosednjim/bližnjim občinskim središčem), lekarno, 
kulturni center (knjižnica, dom, prostor za druženje), raznoliko ponudbo oblik bivanja in oskrbe za 
starejše (domovi, varovana stanovanja, pomoč na domu), športne objekte in igrišča ter upravno 
funkcijo. Vse družbene dejavnosti niso vedno prav v občinskem središču, nekatere so razpršene po 
lokalnih središčih, saj so tako zagotovljene ustrezna kakovost, dostopnost in racionalnejša oskrba 
znotraj občine. Pri nadaljnjem razvoju občinskih središč je treba zagotavljati povezovanje in 
dopolnjevanje družbene in storitvene infrastrukture ter predvsem prostorsko dostopnost za različne 
uporabnike. 
 
Lokalna središča LUR nimajo vzpostavljenega primernega naselbinskega središča, ki bi združeval več 
elementov družbene infrastrukture, vse elemente osnovne oskrbe in osrednji javni prostor. Z 
vzpostavitvijo takega središča bi se lokalna središča spremenila iz pretežno spalnih v aktivna naselja. 
Lokalna središča v nacionalni strategiji niso podrobneje opredeljena. Podrobneje jih opredeljujejo 
prostorski načrti posameznih občin. 
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Za vzpostavitev uravnoteženega policentričnega sistema naselij v okolici metropole bi bilo treba v 
posameznih naseljih zagotoviti dodatne elemente družbene infrastrukture v skladu s funkcijo naselja 
v policentričnem urbanem sistemu. 
 
Potenciali in ovire prostorskega in urbanega razvoja 
Policentričnost je koncept prostorskega razvoja, ki vzpodbuja teritorialno kohezijo in uravnotežen 
prostorski razvoj območja. Za LUR je značilen monocentričen razvoj poselitve, ki se odraža v 
centralnem in perifernem (okoliškem) tipu območij v regiji, vsak od njiju pa ima svoje zakonitosti, 
prednosti in slabosti. Pri načrtovanju prostorskega razvoja je pomembno, da se ta dva tipa različno 
prostorsko obravnavata, le tako se lahko izkoristi pozitivne lastnosti in zmanjša ovire, značilne za 
vsakega od njiju. Eden od glavnih potencialov, ki ga bi bilo treba izkoristiti in nadgraditi, je preplet 
urbanega in podeželskega značaja regije. 
Poselitveni razvoj v LUR se bo prednostno usmerjal v izbrana naselja, v katerih se bo skrbelo za 
zadostno ponudbo stanovanj, delovnih mest in raznovrstnih dejavnosti ter za ustrezno 
infrastrukturno opremo. Pri tem se bo prednost pred poseganjem na nove površine dajalo urbani 
prenovi oz. prednostni uporabi degradiranih urbanih območij. V okviru policentričnega urbanega 
sistema se bo razvijalo omrežje ustrezno opremljenih središč, ki omogočajo vsem prebivalcem 
udobno, cenovno ugodno, varno in okoljsko sprejemljivo dostopnost do javnih funkcij, stanovanj, 
delovnih mest, storitev in znanja. 
 
Prometni tokovi znotraj regije 
Prepletenost in soodvisnost Ljubljane z okoliškimi kraji je vedno večja in se dodatno krepita s procesi 
pospešene suburbanizacije okoliških naselij, spodbujene zaradi neustreznega prostorskega 
načrtovanja in stanovanjske politike. Takšen razvoj spodbuja monostrukturno zasnovo okoliških 
naselij, ki vse bolj postajajo spalna satelitska naselja Ljubljane. Ob tem ostajajo zaposlitve 
osredotočene na Ljubljano, kar povzroča zelo intenzivne tokove dnevnih migracij zaradi zaposlitve, 
šolanja, oskrbe in storitev. Ocenjeno je bilo, da je leta 2009 dnevno potovalo v Ljubljano skoraj 
150.000 zaposlenih in šolajočih se (Nared idr., 2012; povzeto po Regionalni razvojni program ..., 
2015). 
Z glavnim mestom Ljubljana je Ljubljanska urbana regija najpomembnejši cilj migracijskih tokov v 
Sloveniji. Kot taka regija privlači dnevne migrante na delovno mesto in v šolo tudi iz sosednjih regij. 
Znotraj regije Mestna občina Ljubljana oblikuje gravitacijsko središče regije, v katerem se združujejo 
glavni regijski in medregijski tokovi ter v povezavi z letališčem Jožeta Pučnika tudi mednarodni 
migracijski tokovi. V regiji (kot tudi v slovenskem merilu) Mestna občina Ljubljana izstopa po stopnji 
prometne opremljenosti. Vidna je izrazita radialna usmerjenost prometnic, železniških prog, prog 
medkrajevnega, primestnega in mestnega avtobusnega prometa proti Ljubljani oziroma njenemu 
središču (Urbanistični inštitut RS idr., 2009; povzeto po Regionalni razvojni program ..., 2015). 
Za regijo je torej značilno veliko dnevnih migracij in tudi slaba cestna infrastruktura. Če je bilo leta 
2014 pod mejno vrednostjo skupno 60 odstotkov državnih cest, bo takih cest po napovedi direkcije 
leta 2017 že75 odstotkov, leta 2020 pa že skoraj 85 odstotkov. 
Za Ljubljansko urbano regijo je značilna visoka stopnja motorizacije, ki je svoj vrhunec dosegla leta 
2009, ko je bilo v Ljubljanski urbani regiji registriranih 524 osebnih vozil na 1000 prebivalcev, od tega 
leta pa se število osebnih vozil (med drugim tudi zaradi gospodarske krize) zmanjšuje in je v letu 2013 
upadlo na 515 vozil na 1000 prebivalcev (SURS, 2014). 
Obseg prevozov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem javnem potniškem prevozu iz leta v leto 
upada. Kljub sofinanciranju in vzdrževanju obsega storitev javnega avtobusnega prometa se njegova 
uporaba zmanjšuje. Javni avtobusni promet je namreč še vedno počasen, premalo frekventen, 
časovno nepredvidljiv in cenovno čedalje manj sprejemljiv. Podobne trende zasledimo tudi v 
železniškem potniškem prometu, kjer od leta 2008 število prepeljanih potnikov rahlo upada (SURS, 
2013). 
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Potenciali razvoja prometa in prometnih povezav 
Z vidika potniškega prometa je potencial regije v spodbujanju atraktivnega javnega prevoza in s tem 
tudi povečanju števila potnikov. Prav tako bo v obdobju 2014−2020 izziv regije uskladitev ekonomske 
rasti in socialnih zahtev po mobilnosti z okoljskimi in drugimi stroški prometa. 
Potencial regije je v trajnostni mobilnosti, katere uspešnost je odraz prometne politike. 
Regija ima potencial v povezovanju okoliških naselij z večjimi središči – tudi z različnimi oblikami 
javnega prevoza (npr. P + R). Prav tako je potencial v učinkoviti rabi prostora (cenovno in prostorsko).  
Vsekakor pa bo morala regija pozornost nameniti tudi obnovi prometne infrastrukture. 

4.10.4 Vzgoja in izobraževanje 

Leta 2012 je bilo v Sloveniji 888 javnih in 50 zasebnih vrtcev, v katere je bilo vključenih 83.090 otrok 
(SURS, 2013). Področje predšolske vzgoje se v Sloveniji rešuje na občinski ravni. 
V Ljubljanski urbani regiji je bil leta 2014 v vrtce vključen 26.281 otrok, kar je 75,88 % vseh otrok v 
regiji in približno 30-odstotni delež otrok, vključenih v vse vrtce in enote v Sloveniji (SURS, 2014). V 
javne vrtce je vključenih 95 %, v zasebne pa 5 % otrok. V regiji deluje 258 vrtcev s skupno več kot 
1.500 oddelki, pri čemer je skoraj polovica vrtcev (120) v Mestni občini Ljubljana, kjer je v vrtec 
vključenih tudi največ otrok, 15.476. 
Ključna težava Ljubljanske urbane regije na področju predšolske vzgoje so premajhne zmogljivosti, saj 
v nekaterih občinah povpraševanje presega ponudbo. Težava je najbolj izrazita na območju Mestne 
občine Ljubljana, nezadostne zmogljivosti vrtcev pa so težava tudi v občinah Kamnik, Brezovica, 
Dobrova - Polhov Gradec, Grosuplje, Ivančna gorica, Log - Dragomer, Moravče, Škofljica, Vodice, 
Vrhnika, Šmartno pri Litiji in Lukovica, kar je posledica velikega naravnega prirasta prebivalstva 
zadnjih nekaj let. Regionalna demografska študija namreč kaže, da je pomanjkanje zmogljivosti vrtcev 
prehodno, zmogljivosti vrtcev in osnovnih šol pa bodo v kratkem prevelike (Urbanistični inštitut idr., 
2009, povzeto po Regionalni razvojni program ..., 2015), zato bi bilo treba problematiko predšolske 
vzgoje reševati na medobčinski ali regionalni ravni. 
Leta 2012 je bilo v Sloveniji 842 osnovnih šol, ki jih je obiskovalo 162.775 učencev. Od tega je bilo v 
regiji v tem letu 176 osnovnih šol (21 %), ki jih je obiskovalo skupaj 44.118 učencev (28 %, v letu 2014 
se je njihovo število že povečalo kar na 46.718). Približno tretjina osnovnih šol je na območju Mestne 
občine Ljubljana, obiskuje jih nekoliko manj kot polovica učencev (v letu 2012 20.797, v letu 2014 pa 
26.413) celotne Ljubljanske urbane regije (SURS, 2013). 
V Ljubljanski urbani regiji je 40 srednjih šol – največ na območju Mestne občine Ljubljana. Srednje 
šole so še v občinah Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Logatec in Škofljica. Število dijakov v 
regiji je med letoma 2008 in 2010 rahlo upadlo, leta 2013 jih je na območju LUR živelo 20.661, od 
tega skoraj polovica v Mestni občini Ljubljana (SURS, 2013). 
Ljubljanska urbana regija izstopa predvsem po veliki koncentraciji višjih in visokih šol ter fakultet in 
inštitutov. V regiji je največja slovenska univerza – Univerza v Ljubljani. Po podatkih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport je bilo v študijskem letu 2012/2013 v visokošolske ustanove vpisanih 
89.427 študentov, od tega je bilo na Univerzo v Ljubljani vpisanih 51.270 študentov, tj. 57 % vseh 
študentov v Sloveniji. Obsežna študijska dejavnost na območju LUR se kaže tudi v velikem deležu 
prebivalcev z doseženo višjo ali visoko izobrazbo v LUR (29,1 %), ki močno presega slovensko 
povprečje (22,4 %) (SURS, 2013). Vse višje in visoke šole, fakultete in inštituti v LUR so v MOL. Leta 
2013 je bilo v regiji 24.444 študentov terciarnega izobraževanja z bivališčem v LUR oziroma 52,7 
študenta na 1000 prebivalcev, kar je podobno slovenskemu povprečju. Število študentov se je v 
zadnjih petih letih zmanjšalo, medtem ko se je število diplomantov povečalo. Leta 2011 je bilo število 
diplomantov na 1000 prebivalcev v LUR (9,61 diplomanta na 1000 prebivalcev) nekoliko manjše kot 
slovensko povprečje (9,95 diplomanta na 1000 prebivalcev) (SURS, 2013). 
Visoka izobrazbena dejavnost se odraža tudi v stopnji izobrazbe prebivalcev, starih od 25 do 64 let, ki 
je v regiji v primerjavi z RS nadpovprečna. Leta 2011 je bil delež prebivalcev z najmanj srednješolsko 
izobrazbo največji med slovenskimi regijami (nad 82 % prebivalstva), prav tako je bil največji delež 
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prebivalstva z višjo in visokošolsko izobrazbo (29,1 % prebivalstva regije) (SURS, 2013). To je 
pomemben podatek, saj metropolitanske regije z večjim deležem izobraženih oziroma z večjim 
človeškim kapitalom zaznavajo hitrejšo ekonomsko rast (Glaeser in Saiz, 2003, povzeto po Regionalni 
razvojni program ..., 2015). 

4.10.5 Analiza stanja kulture in kulturne dediščine 

Ljubljanska urbana regija je regija z izjemno pestro in bogato kulturno dediščino in je že danes 
privlačna za turiste. Na tem območju je 5.409 enot nepremične kulturne dediščine, in sicer je 4.542 
enot registrirane kulturne dediščine, 114 je kulturnih spomenikov državnega pomena in 753 
spomenikov lokalnega pomena. V registru je evidentiranih 16 nosilcev žive kulturne dediščine. 
Jedro kulturnega ustvarjanja občin LUR so predvsem kulturni domovi in posamezne kulturne 
institucije, ki z dinamičnim razvojem kulturnih in umetniških dejavnosti skrbijo za ohranjanje 
identitete in običajev ter negujejo skrb za kulturno dediščino lokalnih skupnosti. Hkrati so pomemben 
dejavnik socialnega vključevanja znotraj lokalnih skupnosti in znatno vplivajo na kakovost življenja v 
regiji. V Ljubljani je večina pomembnejših kulturnih institucij (največji kulturni in kongresni center v 
Sloveniji – Cankarjev dom, Slovenska filharmonija, Narodna in Moderna galerija, Narodna in 
univerzitetna knjižnica idr). Ljubljana ima kot prestolnica na evropski ravni nadpovprečno število 
muzejev (22), galerij (53), gledališč (10) ter kulturnih in umetniških dogodkov (Murovec in Kavaš, 
2010, povzeto po Regionalni razvojni program ..., 2015). 
Neugodne gospodarske razmere so v zadnjih letih močno vplivale na stanje okolja, v katerem se 
razvija kultura, kar je doprineslo k že tako slabemu položaju institucij, ustvarjalnih skupnosti in 
posameznikov v javnem, zasebnem in nevladnem sektorju. Kljub temu se področje kulture v LUR 
ponaša z razmeroma bogato in raznoliko produkcijo, kar lahko s primerno kulturno politiko in 
nadgradnjo kulturnega sistema bistveno doprinese k razvoju posameznika in družbe. 
Predvsem kulturne industrije, ki v središče postavljajo uporabnika, so lahko izjemen potencial za 
povezovanje z gospodarstvom ter hkrati vzpostavljajo nove modele kulturne produkcije. 
 
Potencial razvoja kulture in kulturne dediščine 
Pomemben potencial kulturnega ustvarjanja se kaže predvsem v povezovanju kulturne produkcije, 
dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in vzpostavljanju mreže med kulturnimi institucijami v 
občinah LUR. Prav tako potencial predstavlja razvoj kulturnih institucij na ravni regije z namenom 
omogočanja aktivnega vključevanja lokalnih prebivalcev na ravni vsakdanjega življenja. 
Potencial razvoja kulturne dediščine v LUR so tudi druga področja, saj je kulturna dediščina 
horizontalna vsebina, ki se pojavlja v vseh sferah našega delovanja. V segmentu podjetništva je 
potencial razvoj kulturne dediščine kot nova, kakršnakoli vsebina v obnovljenem objektu ali 
dejavnost obnovitvenih posegov na dediščini, ki upošteva varstveno ureditev. Ob izvajanju 
obnovitvenih ali vzdrževalnih del na kulturni dediščini se dotakne tudi področja zaposlovanja. 
Kulturna dediščina tako mladim kot tudi starejšim ponuja pomembne priložnosti za izobraževanje in 
prostovoljstvo ter spodbuja dialog med različnimi kulturami in generacijami. 
Glede na bogato kulturno dediščino v LUR je potencial razvoja velik in raznovrsten ter bo dolgoročno 
prispeval h kulturni dediščini kot strateškemu viru za trajnostno Ljubljansko urbano regijo. 

4.10.6 Analiza stanja zdravstva 

Leta 2011 so imele vse občine (razen Šmartna pri Litiji) vsaj zdravstveno oskrbo na najnižji (primarni) 
ravni. Primarna zdravstvena oskrba je predvsem v občinskih središčih, le v Mestni občini Ljubljana so 
primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstva. Bolnišnica je poleg Ljubljane le še v občini Ivančna 
Gorica.  
Lekarniške storitve so se izboljšale v primerjavi s podatki iz leta 2006 (Urbanistični inštitut, 2009, 
povzeto po Regionalni razvojni program ..., 2015), ko je imelo lekarno le 11 občin. Leta 2011 so bile 
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lekarne v 22 občinah v regiji, medtem ko so bile brez lekarne štiri občine (Dol pri Ljubljani, Horjul, 
Lukovica in Šmartno pri Litiji) (Domanjko idr. 2013, povzeto po Regionalni razvojni program ..., 2015). 
Število obiskov na primarni ravni na 1000 prebivalcev je v regiji pod slovenskim povprečjem in je leta 
2012 znašalo 2.344 obiskov. V zdravstvu je v LUR zaposlenih 16.006 delavcev, kar je 34 % vseh 
zdravstvenih delavcev v Sloveniji. 
 
Potenciali razvoja zdravstva 
Potencial regije na podlagi do zdaj razvitega zdravstva pomeni višanje kakovosti medicinskega znanja 
in zdravstvenih metod. Prav tako sta potenciala preusmeritev pozornosti na preventivne in 
promocijske ukrepe ter spodbujanje zdravega načina življenja – tj. ozaveščanje in spodbujanje 
zdravstvene pismenosti prebivalstva. 

4.10.7 Analiza stanja socialnega varstva v regiji 

Socialno varstvo je mreža programov in ukrepov države za reševanje socialne problematike 
prebivalstva. Z ukrepi se poskrbi za tiste, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, in se jih 
usposobi, da si jo bodo zmogli, ter pomaga tistim, ki ne morejo zadovoljivo delovati v temeljnih in 
drugih odnosih, kar lahko pripelje do socialne izključenosti. 
Zakonsko je določenih več vrst socialnovarstvenih storitev, ki morajo biti dostopne zaradi pomoči 
posamezniku, družini in skupini pri reševanju osebnih stisk, pri nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in 
usposabljanja. Socialnovarstvene storitve se v grobem delijo na:  

 pomoč na domu, 

 institucionalno varstvo in družinske pomočnike. 
Država je po določbah Ustave Republike Slovenije dolžna urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, 
invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbeti za njihovo delovanje. Hkrati pa je dolžna varovati 
družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za vse ustvarjati ustrezne razmere. Občine so 
pri tem zakonsko zavezane zagotavljati mrežo javne službe za pomoč družini na domu, v primeru 
oprostitve plačila kriti stroške oskrbe v zavodih za odrasle (domovih za starejše občane in posebnih 
socialnovarstvenih zavodih) ter financirati pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma 
pomočnice. 
 
V Osrednjeslovenski regiji je na voljo vrsta storitev in programov s področja socialnega varstva. 
Izvajajo jih javne (državne ali občinske) in številne nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi itd.). 
V Osrednjeslovenski regiji deluje na področju socialnega varstva 11 centrov za socialno delo, 23 
domov za starejše občane, 8 varstveno-delovnih centrov, 36 javnih in zasebnih ustanov ter pravnih 
oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve (tudi pomoč na domu) (Regionalni razvojni program ..., 
2015). 
V regiji deluje tudi veliko nevladnih organizacij, ki izvajajo programe, namenjene ranljivim skupinam, 
in sicer otrokom in mladim, starostnikom, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi 
oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, 
ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uporabe dovoljenih in nedovoljenih 
drog ter ljudem z motnjami hranjenja, istospolno usmerjenim, Romom in Rominjam, imigrantom in 
imigrantkam ter neozdravljivo bolnim. 
 
Potencial razvoja socialnega varstva 
V prihodnosti se bo socialno varstvo prilagajalo novim pojavom in procesom, ki so povezani s 
spremembami na trgu dela. Poleg tradicionalnih družbenih skupin, za katere je treba načrtovati 
ukrepe za dostojno preživetje in družbeno participacijo, so danes v večjih težavah tudi nekatere nove 
družbene skupine. Potencial na področju socialnega varstva je med drugim v dvigu kakovosti 
izvajanja storitev, saj so določene storitve (npr. oskrba ostarelih na domu) precej neurejene, zaradi 
česar so koristniki pomoči izpostavljeni nekakovostnemu opravljanju storitev (na črnem trgu). 
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4.10.8 Analiza stanja nevladnih organizacij v regiji 

Leta 2012 je v Sloveniji delovalo 23.965 nevladnih organizacij. Od teh jih ima kar 6.753 (tj. 28,1 %) 
sedež v Osrednjeslovenski regiji. Med nevladnimi organizacijami s sedežem v LUR je 5.516 (82 %) 
društev, 1.100 (16 %) zasebnih zavodov in 127 (2 %) ustanov. 
Največ društev v regiji je razvrščenih v skupino športnih in rekreativnih društev (1.918 oz. 34,77 %), 
sledijo znanstvenoraziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva (806 oz. 14,61 %), 
kulturna in umetniška društva (769 oz. 13,94 %) ter društva za pomoč ljudem (648 oz. 11,75 %). 
Poleg organizacijske oblike je pomembna opredelitev nevladnih organizacij z vidika potreb, ki jih 
izpostavljajo, oz. njihovih ciljev, pri čemer je Osrednjeslovenska regija nekoliko posebna. V Ljubljani 
imajo sedež skoraj vse nacionalne nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z mednarodnimi in 
nacionalnimi projekti. Teh je okoli 200 in ustvarijo večino vseh prihodkov in delovnih mest v 
nevladnih organizacijah v regiji. Tudi te nevladne organizacije veliko pilotnih aktivnosti izvajajo na 
območju MOL ali obljubljanskih občin in imajo tako velik neposreden vpliv na območju svojega 
sedeža oz. regije. 
Skupni prihodki NVO v letu 2012 v Osrednjeslovenski regiji so bili 438,57 milijona evrov ali 1,24 % 
BDP (35,3 milijarde evrov), od tega so društva v regiji ustvarila 59,80 % (262,27 milijona evrov) 
celotnih prihodkov NVO v regiji, zasebni zavodi 34,47 % (151,21 milijona evrov) in ustanove 5,72 % 
(25,09 milijona evrov). 
 
Potencial razvoja nevladnih organizacij 
Nevladne organizacije so s svojo strokovnostjo, inovativnostjo, ustvarjalnostjo oziroma kreativnostjo 
in bližino neposrednim uporabnikom pomemben akter pri oblikovanju in uveljavljanju trajnostno 
naravnanih javnih politik. S svojim delovanjem na področju spodbujanja civilnega dialoga (tj. dialoga 
med odločevalci in nevladnimi organizacijami) prispevajo k zmanjševanju demokratičnega deficita in 
so pomemben zagovornik ranljivih ciljnih skupin ter prispevajo k transparentnejšemu in 
učinkovitejšemu delovanju regije in države. Potencial razvoja dejavnosti nevladnih organizacij je 
njihovo dopolnjevanje javnega sektorja pri izvajanju javnih storitev, razvoju novih/inovativnih storitev 
ter razvoju socialnih inovacij. 

5 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA OPREMA (IKT) NA 
POSAMEZNIH OBMOČJIH OOK  

5.1 Definiranje problema 

OOK v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (2001)4 in Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah 
(2003)5 izvajajo štiri posebne naloge: 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. 
Prva in druga naloga se posredno nanašata tudi na opremo IKT. Na slednjo je vezano zagotavljanje 
povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij ter nudenje strokovne pomoči 
vsem knjižnicam iz območja (predvsem z vidika razvojnih potreb glede informacijske tehnologije in 
načrtovanja ter vzdrževanja računalniških sistemov …). Po omenjenem Pravilniku nudijo knjižnicam 

                                                           
 

4 Glej 27. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001) in Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 

Priloga 1: Mreža splošnih knjižnic v Sloveniji Ur.l. RS, št 73/03 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe Ur.l. RS, št. 80/2012) in Povezujejo jih v območno mrežo za koordinirano izvajanje knjižnične 

dejavnosti.  
5 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. Ur. l. RS št. 88/03. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV11424.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV11424.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201280&stevilka=3135
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na svojem območju strokovno pomoč pri opredelitvi razvojnih potreb, ki so povezane z informacijsko 
tehnologijo (9. člen). Prav tako usklajujejo in načrtujejo vzdrževanje računalniških sistemov v splošnih 
knjižnicah na svojem območju (10. člen). Uporabnikom nudijo informacije, do katerih lahko 
dostopajo, če imajo računalnike in povezavo, ki to omogoča. (Bon, 2013). 
Osrednje območne knjižnice (v nadaljevanju OOK) so v preteklih letih izvedle več popisov stanja 
informacijsko komunikacijske opreme v slovenskih splošnih knjižnicah. Za razvojne potrebe 
opremljanja z opremo IKT na območjih so v Knjižnici Otona Župančiča, v Osrednji knjižnici Kranj in v 
Knjižnici Mirana Jarca že v prvem triletnem obdobju delovanja OOK-jev (od 2003 do 2006), izvedli 
popis in analizo stanja opreme IKT na območju. Naslednji popis stanja opreme IKT po območjih je bil 
izveden leta 2009 v osmih od desetih območnih knjižnicah. Sledil je še en popis leta 2010. Tega so 
realizirale vse območne knjižnice. (pov. po Bon, 2013). 
Popisi stanja so bi opravljeni z namenom ugotavljanja doseganja minimalnih določil Pravilnika o 
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03) in Standardov za 
splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015).  
Pretekli popisi so zajemali naslednje sklope: 

 način vzdrževanja IKT opreme v knjižnicah, 

 stanje in delež delovnih postaj za zaposlene in uporabnike, 

 povezava do interneta in stanje omrežne opreme, 

 programska oprema in licence. 
 
Namen popisa opreme informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) in analize 
popisa je ugotoviti stanje opreme IKT na posameznih območjih OOK po osrednjih knjižnicah, njihovih 
organizacijskih enotah (krajevna knjižnica, potujoča knjižnica) in postajališčih premičnih zbirk pred 
iztekom Standardov za splošne knjižnice (2005-2015), kar bo osnova za nadaljnje načrtovanje. 
V okviru raziskave bomo proučili izpolnjevanje naslednjih podlag: 

a) Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS 87/2001, 96/2002) 

 » Splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tega zakona tudi:  
- zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 

medijih,  
- Splošne knjižnice so vključene v nacionalni vzajemni bibliografski sistem. (16. člen); 

 »Da je knjižnica vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem, se šteje, ko je njen lokalni 
katalog uporabnikom dostopen preko tega sistema.« (41. člen). 

b) Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS 73/2003, 
70/2008, 80/2012) 

 »Splošna knjižnica v osrednji in krajevnih knjižnicah zbira publikacije in informacije javnega 
značaja, pomembne za lokalno skupnost, ter omogoča dostop do elektronskih publikacij javnih 
oblasti na svetovnem spletu.« (12. člen); 

  »Splošna knjižnica ima 0,25 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na 1000 
prebivalcev.« 15. člen. 

c) Standardi za splošne knjižnice (1.5.2005-30.4.2015) 

 »Vsaka organizacijska enota knjižnice ima računalniški katalog in dostop do vzajemnega 
kataloga.« (4.7.1); 

 »Knjižnica upošteva pri zaposlitvi standard zaposlitve enega strokovnega delavca za razvoj 
računalniške mreže, komunikacij in programske opreme na 40 osebnih računalnikov.« (5.2 tretja 
alineja); 

 »Vsaka slovenska splošna knjižnica ima na 1000 prebivalcev eno mesto, opremljeno z 
računalnikom z internetno povezavo in možnostjo tiskanja za dostop do kataloga in 
informacijskih virov ter uporabo gradiva, vendar ne manj kot 4 mesta.« (6.2.2 četrta alineja); 

 »Knjižnica mora imeti prostor za postavitev komunikacijskih naprav.« (6.4); 

 »Vsa bibliobusna postajališča morajo biti opremljena z električnim priključkom ter možnostjo 
priključitve na računalniško omrežje.« (6.5); 
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 »Bibliobus mora imeti najmanj delovno mesto za izposojo in najmanj eno mesto, opremljeno z 
računalnikom za uporabnike.« (6.5 prva in druga alineja); 

 »Knjižnica mora imeti računalniško in komunikacijsko opremo za dostop do virov na internetu.« 
(6.6); 

 »Knjižnično opremo sestavljajo tudi naprave za avtomatsko izposojanje in vračanje knjižničnega 
gradiva, naprave za razvrščanje knjižničnega gradiva ter oprema za uporabo gradiva za vizualno, 
slušno in fizično ovirane uporabnike.« (6.6.1); 

 »Slovenske knjižnice so povezane v enoten knjižnični sistem.« (7.1); 

 Kazalci o virih:  
- »Število terminalov/osebnih računalnikov na prebivalca. 
- Število računalniških delovnih mest in dostopov do kataloga na prebivalca.« (9.3.2 druga in 

tretja alineja). 
Rezultati preteklih popisov so pokazali, da število računalniških delovnih mest, določeno v 
Standardih, večina splošnih knjižnic v Sloveniji ne dosega. Bonova (2013) tudi ugotavlja, da v preteklih 
popisih »niso bile upoštevane nekatere pomembne specifike standardov opremljenosti splošnih 
knjižnic glede prostorskih zahtev za dostop do informacij: načrt razvitosti knjižnične mreže in znotraj 
le-te še upoštevanje pogoja, da imajo organizacijske enote »1 mesto, opremljeno z računalnikom z 
internetno povezavo, vendar ne manj kot 4 mesta«. Ob upoštevanju navedenega določila bi 
slovenske splošne knjižnice potrebovale še več računalniških delovnih mest z dostopom do interneta.  
Kot problem navedenega popisa je bilo zaznano tudi staranje računalnikov. 
Na podlagi programa območnih knjižnic, smo v sodelovanju s splošnimi knjižnicami na 
Osrednjeslovenskem območju izvedli popis IKT opreme.  
Zajem podatkov (trajanje: od ponedeljka, 17. 03. 2014 do vključno ponedeljka 04. 04. 2014; naknadno 
podaljšali do 14. 04. 2014), in sicer za preteklo leto 2013, je potekalo preko MS Excelovih tabel 
(kreirala Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper), ki so se vsebinsko in oblikovno 
razlikovale od tabel zadnjega popisa 2010. Zaradi razsežnosti tabele so ponekod popisovalci imeli tudi 
malenkostne probleme, ki pa smo jih s skupnimi močni nato tudi rešili. Argumenti, predlogi in 
komentarji glede tabele za popis so zapisani v zadnjem poglavju. Anketa (stanje IKT opreme na dan 
31.12.2013) se je nahajala na Dropbox strežniku na naslednjem naslovu: 
https://www.dropbox.com/sh/rr9pc9fqdtoit5i/E8mgNAyg-L?n=156140321.  
Popis je zajel vse slovenske osrednje knjižnice. Za razliko od prejšnjih popisov je le-ta izveden po 
posameznih organizacijskih enotah knjižnic (krajevnih knjižnicah, potujočih knjižnicah) in postajališčih 
premičnih zbirk.  
Podatki oziroma rezultati anket popisa IKT opreme bodo vključeni v celovito analizo stanja knjižnične 
dejavnosti na naših območjih (izhodišče za komentarje rezultatov navaja Pravilnik o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe UL RS, št. 73/03 v 16. členu in Standarde za splošne 
knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015).  
Namen popisa opreme informacijsko komunikacijske tehnologije in analize popisa je ugotoviti stanje 
opreme IKT na posameznih območjih OOK po osrednjih knjižnicah, njihovih organizacijskih enotah 
(krajevna knjižnica, potujoča knjižnica) in postajališčih premičnih zbirk pred iztekom Standardov za 
splošne knjižnice (2005 - 2015), kar bo osnova za nadaljnje načrtovanje (Malec, 2014). 
Popis na Osrednjeslovenskem območju se nanaša na naslednje splošne knjižnice: 

 Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica (v nadaljevanju Cerknica), 

 Knjižnico Domžale (v nadaljevanju Domžale), 

 Mestno knjižnico Grosuplje (v nadaljevanju Grosuplje), 

 Matično knjižnico Kamnik (v nadaljevanju Kamnik) 

 Knjižnico Litija (v nadaljevanju Litija), 

 Mestno knjižnico Ljubljana (v nadaljevanju Ljubljana) 

 Knjižnico Logatec (v nadaljevanju Logatec), 

 Knjižnico Medvode (v nadaljevanju Medvode), 

 Cankarjevo knjižnico Vrhnika (v nadaljevanju Vrhnika), 

https://www.dropbox.com/sh/rr9pc9fqdtoit5i/E8mgNAyg-L?n=156140321
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 in njihovih organizacijskih enot. 
 

V popisu smo zajeti naslednje točke: 

 način vzdrževanja opreme IKT (Tabela A1 in A2), 

 število in vrste opreme IKT za zaposlene in uporabnike (Tabela B), 

 konfiguracija strojne in komunikacijske opreme (Tabela C) 

 povezava na internet (Tabela D) 

 pokritost licenc (Tabela E) 

 strežnik in varnost informacijskega sistema (Tabela F) 
 
S popisom želimo ugotoviti (Malec in drugi, 2014): 

 na kakšen način splošne knjižnice upravljajo in vzdržujejo opremo IKT: ali imajo za upravljanje 
in razvoj IKT zaposlen lasten strokovni kader (z znanji s področja računalništva) oz. ga 
vzdržujejo strokovni knjižnični delavci (knjižničarji, višji knjižničarji, bibliotekarji) ali knjižnice 
najemajo zunanje izvajalce in imajo z njimi sklenjeno vzdrževalno pogodbo (Tabela A1 in A2); 

 število in vrsto IKT opreme, starost le-teh, verzijo operacijskega sistema na računalnikih, … Vse 
te informacije nam bodo služile za ugotavljanje potreb po posameznih območjih OOK po 
zagotovitvi novejše, sodobnejše opreme IKT (Tabela B); 

 stanje mrežnih naprav (oprema IKT: usmerjevalniki, mrežna stikala, …) in možnosti za njihovo 
nadaljnjo uporabo oziroma zamenjavo (Tabela C); 

 vrste in hitrosti internetnih povezav ter nivo implementirane aplikacijske varnosti, ki jih 
uporabljajo splošne knjižnice. Ugotoviti želimo tudi ali knjižnice uporabljajo sisteme za nadzor 
in upravljanje uporabniških računalnikov ter ali uporabljajo katero od informacijskih rešitev 
računalništva v oblakih (Dropbox, …) (Tabela D); 

 kakšno je število licenc operacijskih sistemov in katere so še druge licence (vrste antivirusnih 
programov, spam/adware filtrov in programskih požarnih zidov na računalnikih), ki se 
uporabljajo na sistemih (zaradi prenehanja podpore določenim operacijskim sistemom 
(operacijski sistem Window XP) ) (Tabela E); 

 število strežnikov, tipe operacijskih sistemov strežnikov in njihove verzije ter namenska uporaba 
le teh (za spletno stran, pošto, intranet, arhiviranje). Ob ugotovitvi, da imamo večje število 
strežnikov, ki imajo enake storitve (programe), lahko nakazuje razmišljanje o združevanju 
(centralizaciji) in virtualizaciji strežniškega okolja za vse ali del OOK-jev (Tabela F); 

5.2 Hipoteze (standardi, pravilnik) 

H1: Vsaka organizacijska enota knjižnice ima računalniško delovno mesto z dostopom do interneta. 
H2: Vsaka splošna knjižnica ima 0,25 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na 1.000 
prebivalcev z dostopom do interneta in z možnostjo tiskanja. 
H3:Vsaka splošna knjižnica ima zaposlenega enega strokovnega delavca za razvoj računalniške mreže, 
komunikacij in programske opreme na 40 osebnih računalnikov. 
H4: Vsaka potujoča knjižnica ima najmanj eno delovno mesto za izposojo in najmanj eno mesto, 
opremljeno z računalnikom za uporabnike z dostopom do interneta. 
H5: Vse slovenske splošne knjižnice imajo infrastrukturo za varno hranjenje podatkov. 
H6: Vse slovenske splošne knjižnice že uporabljajo računalništvo v oblaku. 

5.3 Cilji 

S popisom opreme IKT želimo ugotoviti stanje v slovenskih splošnih knjižnicah in ugotoviti koliko 
informacijsko komunikacijska tehnologija v slovenskih splošnih knjižnicah sledi trenutnim zakonskim 
osnovam in podzakonskim aktom (navedenih v uvodnem delu) ter ugotoviti stanje primerjalno s 
popisom za leto 2009.  
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Popis in analiza stanja bosta osnova za pripravo izhodišč za razvoj ter kot usmeritve razvoju splošnih 
knjižnic kot informacijskih središč lokalnih skupnosti, sprememb minimalnih določil, načrtovanje 
strategije nadaljnjega razvoja opreme IKT na območjih OOK in pripravo nacionalnih strateških načrtov 
posodabljanja opreme IKT.  

5.3.1 Način upravljanja in vzdrževanja opreme IKT (Tabela A1 in A2) 

Knjižnice v sodobnem času predstavljajo kompleksne informacijske sisteme, ki za svoje vzdrževanje 
zahtevajo specifična in širša znanja, hitro odzivnost in poznavanje novosti s področja IKT. Ustrezno 
upravljanje in vzdrževanje opreme omogoča nemoteno poslovanje knjižnice za vse potencialne 
uporabnike in za zaposlene. Praksa je pokazala, da informatiki in sistemski administratorji pri svojem 
delu IKT opreme občasno potrebujejo tudi pomoč stalnih zunanjih partnerjev. Z njimi sodelujejo na 
različne pogodbene načine. Zato je naš namen ugotoviti, na kakšen način splošne knjižnice upravljajo 
in vzdržujejo opremo IKT: ali imajo za upravljanje in razvoj IKT zaposlen lasten strokovni kader (z 
znanji s področja računalništva) oz. ga vzdržujejo strokovni knjižnični delavci (knjižničarji, višji 
knjižničarji, bibliotekarji) ali knjižnice najemajo zunanje izvajalce in imajo z njimi sklenjeno 
vzdrževalno pogodbo. 
 
Že ob nakupu opreme IKT moramo razmišljati, kako bo potekalo njeno vzdrževanje. Poskrbeti je 
potrebno za pravilno namestitev, pregled delovanja, ureditev dokumentacije in skrb za posodabljanje 
iztrošene opreme. Knjižnicam, ki nimajo lastnega kadra za vzdrževanje informacijske tehnologije, 
pomagajo pri vzdrževanju opreme zunanji izvajalci. 
 

Preglednica 50: Vzdrževanje IKT opreme 
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lasten kader 2010 - - - - - da - - - 

 2013 da da da - da da - - da 
zunanji izvajalec 2010 da - da da da da da da - 
 2013 - da da da da da - da da 
sklenjena vzdrževalna pogodba? 2010 - da - - da da - - da 

 2013 - da da da da - - da da 
 

Iz preglednice 50 je razvidno, da se je v večini knjižnic v primerjavi z letom 2010 spremenila politika 
skrbi za IKT opremo. Če so v letu 2010 zanjo skrbeli večinoma zunanji izvajalci, so se v treh letih skoraj 
vse knjižnice okrepile z lastnim kadrom, ki je sposobno vsaj deloma izvajati osnovno skrb za IKT 
opremo. Tako imajo vse knjižnice, razen Kamnika, Logatca in Medvod vsaj enega izmed zaposlenih, ki 
se ukvarja z vzdrževanjem. Vse knjižnice imajo sklenjeno tudi vzdrževalno pogodbo z zunanjim 
izvajalcem oz. za njihovo vzdrževanje vsaj skrbi zunanji izvajalec (pogodbe nimajo podpisane v 
Cerknici, Ljubljani in Logatcu). V slednjem je tudi največja težava z ustrezno kadrovsko skrbjo za 
delovanje sistema.  
Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015) predpisujejo, da je v 
vsaki splošni knjižnici zaposlen 1 strokovni delavec za razvoj računalniške mreže, komunikacij in 
programske opreme na 40 osebnih računalnikov. 
Največje število zaposlenih strokovnih kadrov imajo v Ljubljani, vendar za skupno 511 računalnikov 
skrbijo 4 zaposleni, od tega le dva tudi z ustrezno formalno izobrazbo s področja IKT oz. tehnično-
naravoslovnih ved, kar je daleč pod želenimi priporočili Standarda (namesto 12,78 EPZ jih je tako več 
kot trikrat premalo). Podobno je v preostalih knjižnicah območja, kjer imajo le v Cerknici in Domžalah 
tudi formalno izobražen kader za tovrstne naloge (preglednica 51). 
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Preglednica 51: Vzdrževanje IKT opreme – lastni kader za IKT 

Knjižnica število v EPZ stopnja  
izobrazbe 

biblioizpit? formalna izobrazba s področja IKT oz. 
tehnično-narav. ved (navedite vrsto) 

Cerknica 1 
 

V ne da, elektrotehnik 

Domžale 1 + 120 h 
zunanji 

V da ne (po sistem. zahtevana le naravoslovna) 

Grosuplje 0,4 + 232,5 h 
zunanji 

VII/2 da da (organizator dela, org. informatika) 

Kamnik 8 h zunanji 
 

- - - 

Litija 1 
 

V da ne 

Ljubljana 4 V, VI, VI, V en VI za 
knjižničarja 

da, oba VI (inž. informatike, dipl. inž. 
računalništva in informatike (VS) 

Logatec - 
 

- - - 

Medvode 158 h zunanji 
 

- - - 

Vrhnika 0,25 (2 osebi) + 
8 h zunanji 

V, VII da, oba ne 

5.3.2 Število, starost in vrsto opreme IKT za zaposlene in uporabnike (Tabela B) 

Pravočasno in ustrezno spremljanje opreme IKT znižuje stroške upravljanja in vzdrževanja, zato 
želimo ugotoviti število in vrsto IKT opreme, starost le-teh, verzijo operacijskega sistema na 
računalnikih. Poleg tega pa tudi ustrezno popisati terminalno opremo, ki jo uporabljajo zaposleni 
in/ali uporabniki (računalniki, bralniki, tiskalniki, skenerji, …) ter ali imajo knjižnice v uporabi tudi 
kakšne najete naprave za tiskanje / fotokopiranje / skeniranje. Pri računalniški opremi je potrebno 
popisati število in vrsto opreme, leto nabave opreme ter vrsto operacijskega sistema (Windows XP, 7, 
8, drug OS, …). Pri tiskalnikih je potrebno popisati število tiskalnikov ter koliko je od teh barvnih. 
Popisati je potrebno tudi število multifunkcijskih naprav, skenerjev, fotokopirnih strojev, 
knjigomatov, LCD projektorjev ter opreme za vizualno, slušno in fizično ovirane uporabnike.  
Vse te informacije nam bodo služile za ugotavljanje potreb po posameznih območjih OOK po 
zagotovitvi novejše, sodobnejše opreme IKT. 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe UL RS, št. 73/03 v 16. členu 
določa, da ima knjižnica tehnično in komunikacijsko opremo, ki omogoča strokovno delo zaposlenih 
in dostop uporabnikov do gradiva in informacij knjižnice (ustrezno opremljene računalnike za delovna 
mesta strokovnih in upravnih delavcev, telekomunikacijsko opremo, ki mora zagotavljati hkratno 
opravljanje vseh nalog knjižnice, telefone z ločenimi številkami za posredovanje informacij 
uporabnikom, tiskalnike za potrebe računalniške izposoje gradiva in potrebe uporabnikov, 
fotokopirne stroje ustreznih formatov in mikrofilmske čitalnike, avdio in video opremo itd.)  
 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200373
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Grafikon 1: Skupno število računalnikov v knjižnicah na Osrednjeslovenskem območju 

 
Razmerje med številom računalnikov, namenjenih zaposlenim in računalnikom, je 59 : 41 v korist 
uporabnikom (grafikon 1, v letu 2010 je bilo razmerje 54 : 46), vendar nam pravo sliko o ustrezni 
opremljenosti knjižnic z računalniki da izračunan delež računalnika na tisoč prebivalcev t.j. 
potencialnih uporabnikov (preglednica 3 in grafikon 2). 
 
Preglednica 52: Delež računalnika na tisoč prebivalcev 

 število prebivalcev št. računalnikov  
za uporabnike 

delež računalnika na 1000 prebivalcev 
2010 2013 

Cerknica  16.731 21 0,96 1,25 
Domžale  56.987 63 0,83 1,10 
Grosuplje  39.759 33 0,70 0,83 
Kamnik  35.253 24 0,55 0,68 
Litija  20.530 18 0,74 0,88 
Ljubljana 355.745 301 0,74 0,85 
Logatec  13.703 15 1,13 1,09 
Medvode 15.868 17 0,58 1,07 
Vrhnika  24.337 9 0,38 0,37 

Pravilnik (2003) v 15. členu določa, da mora knjižnica zagotoviti »0,25 računalniškega delovnega 
mesta za uporabnike na 1.000 prebivalcev«. Tudi Standardi (2005), kot strokovna priporočila za 
učinkovito in gospodarno organiziranje knjižnične dejavnosti splošnih knjižnic za doseganje družbenih 
ciljev, vsebujejo opredelitev števila računalnikov za uporabnike. Na 1.000 prebivalcev (za uporabo 
gradiva in informacij) predvidevajo »1 mesto, opremljeno z računalnikom z internetno povezavo, 
vendar ne manj kot 4 mesta« [Bon, 2012]. 
 
Delež računalnika na 1000 prebivalcev v knjižnicah Osrednjeslovenskega območja se izboljšuje skoraj 
v vseh, razen v Logatcu (zmanjšanje za 0,04) in Vrhniki (za 0,01). Kljub temu večina knjižnic še vedno 
ne dosega določil Pravilnika in Standardov, le-ta so dosežena le v Cerknici, Domžalah, Logatcu in 
Medvodah (kljub temu je tudi te podatke potrebno presojati v luči stanja starosti teh računalnikov!), 
stanje pa je na tem področju najbolj kritično na Vrhniki in v Kamniku. 
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Grafikon 2: Delež računalnika na tisoč prebivalcev 
 

Kljub temu podatki kažejo, da se je število v večini knjižnic povečalo, a ponovno, ne v najbolj kritični 
vrhniški knjižnici, število se ni spremenilo niti v Logatcu, premajhna rast števila novih računalnikov pa 
je bila zaznana v Grosupljem, Litiji in Ljubljani. Če torej želimo doseči minimalne zahteve 
opremljenosti z IKT v teh knjižnicah bo potrebno pospešiti proces uvajanja novih računalnikov vanje. 
 
Preglednica 53: Primerjava števila računalnikov za uporabnike na območju med letoma 2010 in 2013 

Knjižnica SKUPAJ 2013 SKUPAJ 2010 odstotek (zmanjšanja/povečanja) 

Cerknica 21 16 31,25 % 

Domžale 63 46 36,96 % 
Grosuplje 33 30 10 % 

Kamnik 24 19 26,31 % 
Litija 18 15 20 % 

Ljubljana 301 246 22,36 % 
Logatec 15 15 0 % 

Medvode 17 6 183,33 % 
Vrhnika 9 9 0 % 

Vrste računalnikov 

V knjižnicah imamo razumljivo še vedno največ stacionarnih računalnikov (82 %), prenosni in tablični 
računalniki se pojavijo v osmih in dveh odstotkih, dlančnikov pa v knjižnicah nimamo. Nekaj malega 
(8 %) imamo tudi računalnikov, ki so namenjeni samo za OPAC uporabo (Grafikon 3). 
 

 
Grafikon 3: Računalniki glede na vrsto 
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Starost računalniške strojne in programske opreme 

Informacijska tehnologija je podvržena hitrim tehnološkim spremembam, posledično je hitremu 
zastarevanju podvržena tudi računalnika strojna in programska oprema. Grafikon 4 prikazuje, da je v 
letu 2010 že skoraj 60 % računalnikov v splošnih knjižnicah na Osrednjeslovenskem območju bilo 
starih pet let ali več. Žal se je stanje v treh letih bistveno poslabšalo, saj je tako starih že 78 % vseh 
računalnikov (grafikon 4). Pomemben je tudi podatek, da se je zmanjšal tudi odstotek računalnikov, ki 
niso starejši od dveh let (v letu 2010 - 13 %, leta 2013 pa le še 11 %). Amortizacijska doba 
računalnikov je pet let, kar pomeni, da so računalniki po petih letih že popolnoma iztrošeni in ne 
zagotavljajo več optimalnega delovanja.  
 
 

 

 
Grafikon 4: Starost računalnikov 2013 in stanje v letu 2010 
 

 

Situacija je najbolj zaskrbljujoča v Ljubljani (odstotek tako iztrošenih računalnikov se je povzpel iz 70 
% na kar 90 % vseh računalnikov), stanje se je poslabšalo v Domžalah (iz slabih 60 % na celih 60 %), 
stanje pa je zaskrbljujoče tako v Logatcu (85 % zamortiziranih računalnikov, preostali so tik pred tem), 
kakor tudi v Cerknici (vsi so stari 4 leta). 
 

2013 2010 
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Grafikon 6: Starost računalnikov po knjižnicah (v % vseh računalnikov v knjižnici) 2010 

 
 

 
Grafikon 7: Starost računalnikov po knjižnicah (v % vseh računalnikov v knjižnici) 2013 

 

Operacijski sistemi računalnikov 

Če si ogledamo opremljenost računalnikov ugotovimo, da je bilo leta 2010 kar 70 % računalnikov 
opremljenih z operacijskim sistemom Windows XP, 30 % pa z Windows 7 (grafikon 8). Seveda se je 
situacija v treh letih spremenila, saj je razvijalec OS Windows XP-ja ukinil sistemska podporo 
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delovanju in nadgradnje, dlje časa pa je na tržišču prisoten naslednik Windows 7. Slednji je prisoten 
na 77 % vseh računalnikov na območju, trenda prehajanja na novejše Windows 8 ni zaznati, saj 
predstavljajo le 1 % vseh računalnikov (podoben odstotek predstavlja celo Windows Vista, ki je 
predhodnik Windows 7), višji je velo odstotek OS, ki tečejo na prenosnih pametnih napravah (2 %).  
 
Tako kot že tudi v letu 2010 je potrebno opozoriti, da je pri starejših računalnikih (ki predstavljajo 
večino v knjižnicah območja), in so opremljeni z operacijskim sistemom Windows 7 ali novejšim je 
pogosto prisotna onemogočitev določenih procesorsko zahtevnejših segmentov sistema (npr. grafični 
vmesnik Aero), kar pomeni, da ne morejo v popolnosti izkoristiti vseh prednosti novejšega sistema. 
Tovrstne prilagoditve so seveda nujno potrebne, če ne želimo, da zaradi počasne odzivnosti 
računalnikov trpi uporabniška izkušnja naših obiskovalcev knjižnic. 
 

 

 
Grafikon 8: Nameščen operacijski sistem 2010 in 2013 
 

Druge naprave (e-bralniki, tiskalniki, skenerji, …) 

V nadaljevanju Pravilnika (2003) je v 16. členu določeno, da ima knjižnica tehnično in komunikacijsko 
opremo, ki omogoča strokovno delo zaposlenih in dostop uporabnikov do gradiva ter informacij 
knjižnice (ustrezno opremljene računalniške delovne postaje za delovna mesta strokovnih in upravnih 
delavcev, telekomunikacijsko opremo, ki mora zagotavljati hkratno opravljanje vseh nalog knjižnice, 
telefone z ločenimi številkami za posredovanje informacij uporabnikom, tiskalnike za potrebe 
računalniške izposoje gradiva in potrebe uporabnikov, fotokopirne stroje ustreznih formatov in 
mikrofilmske čitalnike, avdio in video opremo itd.). 

 
Prisotnost e-bralnikov, knjigomatov, mikročitalcev in tehnične opreme za vizualno, slušno in fizično 
ovirane uporabnike (elektronska lupa za slabovidne) je boljša od nacionalnega povprečja, kar je 
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pripisati zgodnji vključenosti v projekt Biblos in pa nakupu prenosnik ročnih lup Pebble za vizualno 
oviranje uporabnike.  
 
Drugače je s tiskalniki, multifunkcijskimi napravami, ki so bolj v uporabi tako s strani uporabnikov kot 
zaposlenih. Žal popis ni razdelil tiskalnikov glede na namen uporabe (kot je recimo izključno za 
tiskanje izpisov in nalepk), torej iz števila tiskalnikov (preglednica 54) ne moremo razbrati koliko je 
takšnih, ki so izključno namenski oziroma ozko uporabni. 

 
Preglednica 54: Število tiskalnikov v knjižnicah Osrednjeslovenskega območja 2013 

 Tiskalnik Multifunkcijske naprave 

za zaposlene za uporabnike za zaposlene za uporabnike 

Cerknica  skupna uporaba 10 skupna uporaba 1 
Domžale  8 2 2 2 
Grosuplje  1 7 0 0 
Kamnik  13 9 1 5 
Litija  11 1 0 0 
Ljubljana 26 18 3 11 
Logatec  4 6 0 0 
Medvode 1 2 1 0 
Vrhnika  9 2 4 1 

Skupaj 73 57 11 20 

 
Najete naprave za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje imajo knjižnice Domžale (v osrednji enoti 
Printbox, fotokopirni stroji), Litija, Ljubljana (v petih enotah Printbox in dvanajstih multifunkcijske 
naprave) in Medvode (Printbox, fotokopirni stroj). 
 
V knjižnicah so še vedno prisotni tudi lastni fotokopirni stroji (vse razen Vrhnike, skupno 32, edini 
barvni je v Litiji), ki so namenjeni predvsem uporabnikom oziroma je ta naprava v skupni uporabi z 
zaposlenimi.  

 
Na območju je v vsaki knjižnici vsaj po en skener (skupno 39), se pa poraja dilema ali v to kvoto 
nekatere knjižnice niso zajele tudi optičnih čitalcev črtne kode, saj so tudi te naprave dejansko 
skenerji. Prisotno je tudi 20 mikročitalcev (10, v Kamniku, 9 na Vrhniki in en v Ljubljani), 9 
knjigomatov (4 v Domžalah, 2 v Grosupljem in po en v Cerknici, Kamniku in Ljubljani). 
 
V knjižnicah na Osrednjeslovenskem območju imamo tudi LCD projektorje (34 kosov), in sicer 16 v 
Ljubljani, 4 v Grosupljem, po tri v Cerknici, Kamniku in Litiji, dva v Domžalah in po en projektor pa v 
Logatcu, Medvodah in Vrhniki. 

5.3.3 Konfiguracija strojne in komunikacijske opreme - (Tabela C) 

Ugotoviti stanje mrežnih naprav (oprema IKT: usmerjevalniki, mrežna stikala, …) in možnosti za 
njihovo nadaljnjo uporabo oziroma zamenjavo. Tu je potrebno navesti TIP in model IKT opreme 
(oznaka naprave npr. stikalo 3Com 4500-24t oziroma usmerjevalnik npr. Cisco 1900 ali pa medija 
pretvornik (UTP (10/100ali 1000 BAseT) /optika (10FL/100FX/1000LX/SX)) ter število kosov 
posamezne strojne opreme. Ugotoviti želimo tudi ali uporabljajo knjižnice naprave za 
brezprekinitveno delovanje (UPS). 
 
Po vseh knjižnicah in njihovih organizacijskih enotah na Osrednjeslovenskem območju uporabljamo 
različne usmerjevalnike za povezovanje v omrežja in mrežna stikala za priključitev več računalnikov v 
omrežje. Usmerjevalniki so večinoma od podjetja Cisco (tudi Linksys in Iskratel), in sicer različni 
modeli.  
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Vse knjižnice, razen Logatca, imamo tudi UPS sistem za brezprekinitveno napajanje v primeru 
prekinitve električne energije, po večini za napajanje strežnikov. 

5.3.4 Povezava na internet - (Tabela D) 

Zakonodajna izhodišča knjižnične dejavnosti temeljijo na omogočanju enakih možnosti dostopa do 
knjižnic in njihovih storitev za vse prebivalce Slovenije. Zato naj bi med drugim povečali tudi število 
računalniško opremljenih delovnih mest z dostopom do interneta za uporabnike. Ta bodo namenjena 
predvsem za podporo državljanom pri dejavnostih civilne družbe in uporabi e-storitev države. Zato je 
posebna skrb namenjena posodabljanju opreme IKT za razvoj spletnih storitev in informacijsko 
usposabljanje uporabnikov. 
V Resoluciji (2008, str. 50) je eksplicitno navedeno, da je potrebno zagotoviti splošnim knjižnicam 
tehnološke pogoje, ki bodo omogočali tako hiter dostop do elektronskih virov kakor tudi razvoj 
storitev za uporabo knjižnic na daljavo. V skladu z nadaljnjimi navedbami je potrebno spodbujati 
opremljanje splošnih knjižnic za dostop do interneta in e-poslovanje, izboljšati komunikacijsko 
infrastrukturo knjižnic, da bodo imele dostop do širokopasovnega omrežja, ter zagotavljati ustrezno 
izobraževanje strokovnih delavcev knjižnic za uporabo informacijske tehnologije pri izvajanju storitev 
ter usposabljanju uporabnikov.  
Zaradi vse več varnostnih groženj na internetu in tudi na lokalnih omrežjih je potrebno dvigniti 
varnost dostopa do spletnih storitev in storitev znotraj lokalnega omrežja na višji nivo in s tem 
omogočiti uporabnikom knjižničnih storitev nemoteno in varno dostopnost. 
 
S popisom želimo ugotoviti vrste in hitrosti internetnih povezav ter nivo implementirane aplikacijske 
varnosti, ki jih uporabljajo splošne knjižnice. Ugotoviti želimo tudi ali knjižnice uporabljajo sisteme za 
nadzor in upravljanje uporabniških računalnikov ter ali uporabljajo katero od informacijskih rešitev 
računalništva v oblakih (Dropbox, …). 
 
Stanje po posameznih knjižnicah: 
Cerknica: 
Telekom Slovenije ADSL v vseh enotah, v osrednji enoti 10/4 Mbps, v preostalih treh enotah 4/0,7 
Mbps. Lastno brezžično omrežje za zaposlene in uporabnike le v osrednji enoti. Za nadzor in 
upravljanje uporabniških računalnikov uporabljajo sistem MyPC. Ne uporabljajo informacijskih rešitev 
računalništva v oblaku za zaposlene ali uporabnike. 
 
Domžale: 
Amis ADSL v vseh enotah, v osrednji enoti 20/20 Mbps, v preostalih štirih 5/5 Mbps. Libroam 
brezžično omrežje za zaposlene in uporabnike v osrednji enoti in 2 enotah (Mengeš, Trzin). Za nadzor 
in upravljanje uporabniških računalnikov uporabljajo RADIUS strežnike. Ne uporabljajo informacijskih 
rešitev računalništva v oblaku za zaposlene ali uporabnike. 
 
Grosuplje: 
Telekom Slovenije v vseh enotah, v osrednji enoti optična povezava 20/10 Mbps, v preostalih dveh 
enotah ADSL 10/4 Mbps, v štirih izposojevališčih 1024/256 Kbps. Aradial brezžično omrežje za 
zaposlene in uporabnike le v osrednji enoti in obeh enotah (Ivančna Gorica, Dobrepolje), v 
izposojevališča niso uvajali brezžičnih omrežji zaradi njihove premajhne odprtosti. Za nadzor in 
upravljanje uporabniških računalnikov v enotah uporabljajo sistem Web. Ne uporabljajo 
informacijskih rešitev računalništva v oblaku za zaposlene ali uporabnike.   
 
Kamnik: 
Arnes v osrednji enoti (ni podatka o hitrosti povezave), v preostalih treh enotah ADSL Amis in 
Telekom 10/1 Mbps, v bibliobusu Telekom ADSL (ni podatka o hitrosti povezave). Lastno brezžično 
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omrežje za zaposlene in uporabnike v vseh enotah. Za nadzor in upravljanje uporabniških 
računalnikov v osrednji enoti uporabljajo sistem MyPC. Ne uporabljajo informacijskih rešitev 
računalništva v oblaku za zaposlene ali uporabnike.  
 
Litija: 
SiOL v osrednji enoti in ADSL Amis v krajevni knjižnici Šmartno pri Litiji, oba s povezavo 10 Mbps, dve 
kolekcijski potujoči knjižnici (Podružnična šola Vače in Osnovna šola Gabrovka) omogočata SiOL ADSL 
4 Mbps. Lastno brezžično omrežje za zaposlene in uporabnike v obeh enotah in v nobeni izmed 
kolekcijskih potujočih knjižnic. Za nadzor in upravljanje uporabniških računalnikov v osrednji enoti in 
krajevni knjižnici Šmartno pri Litiji uporabljajo sistem MyPC. Ne uporabljajo informacijskih rešitev 
računalništva v oblaku za zaposlene ali uporabnike.  
 
Ljubljana: 
Telemach in Telekom omogočata dostop pri hitrostih med 20 Mbps do 1Gbps v večjih enotah (KOŽ, 
Moste, Fužine, Jarše in Šiška), v preostalih enotah ADSL dostop pri hitrostih med 2/1 15/768 Mbps 
omogočajo različni ponudniki (najpogosteje Telekom, ostalo Telemach, T-2, Arnes in Slovenske 
železnice), nekaj enot (Bežigrad/Slovanska, Šentvid, Gameljne, Vič in Brdo) imajo Telekomovo najeto 
linijo 10 oz. 20/10 Mbps. V vseh enotah (in ne tudi izposojevališčih) je omogočena uporaba 
Libroam/Eduroam brezžičnega omrežja (izjema je le bibliobus, ki ima lastno omrežje), ravno tako za 
nadzor in upravljanje uporabniških računalnikov v vseh enotah (razen izposojevališč in bibliobusa) 
uporabljajo sistem MyPC. Ne uporabljajo informacijskih rešitev računalništva v oblaku za zaposlene 
ali uporabnike.  
 
Logatec: 
Knjižnica podatkov o ponudnikih interneta in povezavah ni podala. 
 
Medvode: 
Arnes ADSL s hitrostjo 4 Mbps. Lastno brezžično omrežje za zaposlene. Za nadzor in upravljanje 
uporabniških računalnikov uporabljajo sistem Cybera. Ne uporabljajo informacijskih rešitev 
računalništva v oblaku za zaposlene ali uporabnike. 
 
Vrhnika: 
T-2 VDSL v osrednji enoti 20/4 Mbps, v enoti Borovnica ADSL (ni podatka o hitrosti). Lastno brezžično 
omrežje je le za zaposlene omogočeno v enoti Borovnica in le za uporabnike v osrednji enoti, vzrok za 
odsotnost omogočanja obojim v katerikoli izmed enot pripisujejo mrežni povezavi. Za nadzor in 
upravljanje uporabniških računalnikov ne uporabljajo katerega izmed sistemov, ravno tako ne 
uporabljajo informacijskih rešitev računalništva v oblaku za zaposlene ali uporabnike. 

Ponudniki interneta in hitrosti 

Arnes in Telekom (storitev SiOL) sta vodilna pri ponudbi internetnega dostopa, saj smo od njih 
odvisni v večini knjižnic oziroma njihovih organizacijskih enotah. Optični dostop do interneta sta 
omogočena le v osrednjih enotah Grosuplja in Ljubljane (pri slednji je omogočena v večih enotah). 
Povprečna povezanost z omrežjem je tako preko ADSL dostopa pri hitrosti 10/10 Mbps. Z dostopom 
do spleta so pokrite vse po Uredbi odprte enote knjižnic. 

Brezžična povezava (Wi-fi) 

V večini knjižnic omogočamo tudi brezžični dostop do interneta in virov informacij našim 
uporabnikom, predvsem preko lastnega omrežja, Libroam/Eduroam omrežja je omogočen v 
Domžalah (3 enote) in Ljubljani (enote). Da brezžičnega omrežja ni po določenih organizacijskih 
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enotah je vzrok večinoma v premajhni odprtosti (predvsem so to izposojevališča), v primeru Vrhnike 
pa za to ni ustreznih pogojev. 

Ostalo 

V knjižnicah Osrednjeslovenskega območja vse knjižnice, razen Vrhnike, uporabljajo katerega izmed 
sistemov za nadzor in upravljanje uporabniških računalnikov, najpogosteje MyPC. Sistematično ne 
uporabljamo katere od informacijskih rešitev v oblakih. 

5.3.5 Pokritost licenc (Tabela E) 

Zaradi prenehanja podpore določenim operacijskim sistemom (operacijski sistem Window XP) želimo 
ugotoviti, kakšno je število le teh in katere so še druge licence (vrste antivirusnih programov, 
spam/adware filtrov in programskih požarnih zidov na računalnikih), ki se uporabljajo na sistemih. V 
primeru, da se uporablja centralna požarna pregrada na posamezni lokaciji knjižnice in ima 
implementirane dodatne varnostne funkcionalnosti, ki so pokrite z licencami, je potrebno tudi to 
navesti pod omenjeno točko. 
 
Knjižnice imajo za vse svoje računalnike tudi licence za operacijske sisteme. Število kupljenih licenc in 
licenc v uporabi se bistveno ne razlikuje, torej knjižnice licenc ne kupujejo na zalogo, kar nakazuje, da 
so bile kupljene skupaj s posameznimi računalniki.  
 
Večina knjižnic, z izjemo Kamnika in Logatca, je svoje računalnike zaščitila tudi s protivirusnimi 
programi (večinoma ponudnikov Eset in Microsoft), spam filter ima pet knjižnic (Domžale, Grosuplje, 
Ljubljana, Medvode in Vrhnika), programski požarni zid na računalnikih ima nameščenih sedem 
knjižnic (brez so le v Cerknici in Litiji), vendar se pri tem večinoma zanašajo na privzeto rešitev znotraj 
operacijskih sistemov Windows (t.i. Windows Firewall). 

5.3.6 Strežnik in varnost informacijskega sistema (Tabela F) 

Ugotoviti število strežnikov, tipe operacijskih sistemov strežnikov in njihove verzije ter namenska 
uporaba le teh (za spletno stran, pošto, intranet, arhiviranje). Ob ugotovitvi, da imamo večje število 
strežnikov, ki imajo enake storitve (programe), lahko nakazuje razmišljanje o združevanju 
(centralizaciji) in virtualizaciji strežniškega okolja za vse ali del OOK-jev. S tem bi lahko racionalizirali 
stroške nakupa novih strežnikov, stroške licenc za programe, cenejše upravljanje in tudi vzdrževanje.  
 
Število fizičnih strežnikov na Osrednjeslovenskem območju je 52, večinoma v Ljubljani (36), pet jih 
imajo v Domžalah, štiri v Litiji, Grosuplje tri, dva v Kamniku in po en v Medvodah in na Vrhniki. Tudi 
virtualnih strežnikov ima največ Ljubljana (27), 10 jih ima Grosuplje, po en pa ponovno v Medvodah 
in na Vrhniki. Vsi strežniki so tipa Windows Server, verzija operacijskega sistema 2003 je prisotna v 
Grosupljem, Litiji, Medvodah in na Vrhniki, verzija 2008 v Domžalah (ima tudi enega 2012), 
Grosupljem in Ljubljani (ima tudi Linux Cent OS). 
 
Cerknica navaja, da se strežnik (zunanjega ponudnika) nahaja v osrednji enoti, tudi lastni strežniki 
Domžal, Kamnika, Medvod in Vrhnike (njihov virtualni se nahaja v enoti Borovnica) se nahajajo le v 
njihovih osrednjih enotah. Strežniki so v vseh enotah v Grosupljem in Litiji. Ljubljana ima 7 fizičnih in 
25 virtualnih v največji enoti v centru mesta (Knjižnica Otona Župančiča), po en fizični (OS Windows 
Server 2008) v 29 enotah (torej, povsod razen v izposojevališčih in Slovanski knjižnici), 2 virtualna sta 
v enoti Šiška. 
 
Štiri knjižnice (Grosuplje, Kamnik, Litija in Ljubljana) imajo v lastnem upravljanju strežnik za spletno 
stran. Le Ljubljana sama upravlja s strežnikom za elektronsko pošto, večinoma tovrstne usluge za 
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preostale knjižnice nudita IZUM in Arnes. Vse knjižnice, razen Litije (Gmailov poštni strežnik) in 
Logatca (brez poštnega strežnika) za elektronsko pošto uporabljajo Exchange strežnik. 
 
Arhiviranje podatkov imajo urejeno v Grosupljem (mrežni disk), Kamniku (mirroring), Litiji (periodično 
avtomatsko arhiviranje na strežnik), Ljubljani in Medvodah. Lokalno shranjevanje na zunanje (ne-
mrežne) diske izvajajo še na Vrhniki in Litiji (pri slednji kot dodatno kopijo shranjenih podatkov na 
strežniku). 
 
Intraneti portal imajo Domžale, Kamnik in Ljubljana (slednja edina navaja, da kot programsko rešitev 
za intranetno spletno stran uporablja Joomlo).  

5.3.7 Metode 

Podatke o stanju opreme IKT v slovenskih splošnih knjižnicah, na dan 31. 12. 2013 smo zbirali s 
pomočjo vprašalnika v Excelu. Podatke smo zbirali na nivoju izposojevališč: organizacijskih enot 
(krajevne knjižnice, postajališča potujoče knjižnice in postajališča premičnih zbirk). 

5.3.8 Vzorec 

Vzorec je obsegal vse slovenske splošne knjižnice in sicer en vprašalnik na knjižnico. Vprašalnik je 
izpolnjevala oseba, ki je v knjižnici zadolžena za upravljanje z opremo IKT. Vabila za izpolnjevanje 
spletne ankete so prejele osebe na elektronsko pošto, kopijo pa tudi direktorji splošnih knjižnic. 

5.3.9 Vprašalnik 

 prazni vprašalniki, posebna razpredelnica v Excelu, dostopno v Dropboxu:  
 https://www.dropbox.com/sh/rr9pc9fqdtoit5i/E8mgNAyg-L?n=156140321 

 izpolnjeni vprašalniki, posebna razpredelnica v Excelu, dostopno v Dropboxu:  
 https://www.dropbox.com/home/ANALIZE_OOK_2014/analiza%20IKT_2014/izpolnjene%20I

KT%20ankete 

5.4 ANALIZA STANJA OPREME IKT PO POSAMEZNIH OSREDNJIH KNJIŽNICAH 
IN NA CELOTNEM OBMOČJU  

Pri popisu stanja IKT v knjižnicah smo ugotovili: 
1. Žal se je stanje v treh letih bistveno poslabšalo na področju starosti računalnikov, saj je tako 

prestarih že 78 % vseh računalnikov. Pomemben je tudi podatek, da se je zmanjšal tudi 
odstotek računalnikov, ki niso starejši od dveh let (v letu 2010 - 13 %, leta 2013 pa le še 11 
%). Situacija je najbolj zaskrbljujoča v Ljubljani (odstotek tako iztrošenih računalnikov se je 
povzpel iz 70 % na kar 90 % vseh računalnikov), stanje se je poslabšalo v Domžalah (iz slabih 
60 % na celih 60 %), stanje pa je zaskrbljujoče tako v Logatcu (85 % zamortiziranih 
računalnikov, preostali so tik pred tem), kakor tudi v Cerknici (vsi so stari 4 leta). 

2. Hipoteza H1 (Malec, 2014), da ima vsaka organizacijska enota knjižnice ima računalniško 
delovno mesto z dostopom do interneta, se je deloma potrdila, oz. bolje bi formulirali, da 
vsaka po Uredbi odprta organizacijska enota knjižnice omogoča uporabnikom knjižnice 
računalniško mesto z dostopom do interneta. Med organizacijske enote, ki ne dosegajo 
minimalne odprtosti štejemo v Ljubljani izposojevališča (5), premično zbirka v domu starejših 
občanov in dve enoti, ki sta bili na dan 31. 12. 2013 v fazi renovacije (računalniki pa so bili 
odpisani zaradi prevelike zastarelosti), pri Litiji pa je takih sedem kolekcijskih potujočih 
knjižnic. 

https://www.dropbox.com/sh/rr9pc9fqdtoit5i/E8mgNAyg-L?n=156140321
https://www.dropbox.com/home/ANALIZE_OOK_2014/analiza%20IKT_2014/izpolnjene%20IKT%20ankete
https://www.dropbox.com/home/ANALIZE_OOK_2014/analiza%20IKT_2014/izpolnjene%20IKT%20ankete
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3. Dosegamo hipotezo H2 (Malec, 2014), da ima vsaka splošna knjižnica 0,25 računalniškega 
delovnega mesta za uporabnika na 1.000 prebivalcev z dostopom do interneta in z 
možnostjo tiskanja (po Pravilniku iz 2003), vendar, ponovno, na žalost na račun zelo 
zastarele opreme (78 %). Predvidoma se bo to teoretično doseganje ustreznih pogojev 
knjižnic Osrednjeslovenskega območja kmalu spremenilo, saj bodo morale knjižnice kmalu 
množično odpisati velik delež tovrstne opreme, saj s tako dotrajano opremo nikakor ne 
moremo nuditi našim uporabnikom kakovostnih storitev knjižnic, ki temeljijo na uporabi 
računalniške opreme. 

4. Glede na priporočila Standarda (2005), ki pravi, da mora knjižnica na 1.000 prebivalcev imeti 
eno računalniško mesto za uporabnike, se stanje knjižnic na Osrednjeslovenskem območju 
zelo razlikuje od točke 6. tega zaključka, torej po Pravilniku. Standard dosega le ena sama 
knjižnica kot osrednja knjižnica (Medvode), vse ostale pa ne. Pri pregledu glede na 
posamezne organizacijske enote pa ugotovimo da le 29 % enot dosega Standard, večina 
enot, ki tovrstnega standarda ne dosegajo je v Ljubljani, pri predpostavki da morajo 
zagotoviti vsaj 4 računalnike v enoti pa je ta delež sicer višji (63 % dosega), a kljub temu to ni 
najbolj spodbudno, sploh ob stanju splošne zastarelosti računalnikov.  

5. Statistični podatki nakazujejo počasno povečevanje števila računalnikov v večini knjižnic (v 
primerjavi z letom 2010), a ne v najbolj kritični vrhniški knjižnici, število se ni spremenilo niti 
v Logatcu, premajhna rast števila novih računalnikov pa je bila zaznana v Grosupljem, Litiji in 
Ljubljani. Če torej želimo doseči minimalne zahteve opremljenosti z IKT v teh knjižnicah bo 
potrebno pospešiti proces uvajanja novih računalnikov vanje. 

6. Ugotovili smo, da se je v treh letih povečalo število sklenjenih vzdrževalnih pogodb po 
knjižnicah Osrednjeslovenskega območja. Tovrstne pogodbe nimajo sklenjene le Cerknica, 
Ljubljana (ki je v letu 2010 tovrstno pogodbo sicer imela sklenjeno in Logatec). Precej več 
knjižnic ima omogočeno vsaj osnovno tehnično podporo za delovanje IKT opreme z lastnim 
kadrom v primerjavi z letom 2010. Tri leta nazaj je le Ljubljana imela lasten kader, namenjen 
vzdrževanju IKT opreme, v letu 2013 tovrstne podpore ni bilo le v Kamniku, Logatcu in 
Medvodah. Najbolj kritičen je Logatec, saj nima ne lastne, ne zunanje podpore (v letu 2010 
je bila vsaj zunanja podpora), niti sklenjene kakršne koli vzdrževalne pogodbe. Hipoteza H3 
(Malec, 2014), da vsaka splošna knjižnica ima zaposlenega enega strokovnega delavca za 
razvoj računalniške mreže, komunikacij in programske opreme na 40 osebnih računalnikov 
za Osrednjeslovensko območje ne drži. 

7. Hipoteza H4 (Malec, 2014), da vsaka potujoča knjižnica ima najmanj eno delovno mesto za 
izposojo in najmanj eno mesto, opremljeno z računalnikom za uporabnike z dostopom do 
interneta drži, saj bibliobus Ljubljane omogoča uporabo dveh (prenosnih) računalnikov, 
skupni bibliobus Kamnika in Domžal pa enega. Oba bibliobusa imata računalniško 
avtomatizirano delovno mesto za izposojo. 

8. Izboljšalo se je stanje na področju ponudbe dostopa do interneta, zvišale so se tudi dostopne 
hitrosti po posameznih enotah (ne le v osrednjih). V večini knjižnic omogočamo tudi 
brezžični dostop do interneta in virov informacij našim uporabnikom, predvsem preko 
lastnega omrežja. 

9. V knjižnicah Osrednjeslovenskega območja vse knjižnice, razen Vrhnike, uporabljajo katerega 
izmed sistemov za nadzor in upravljanje uporabniških računalnikov, najpogosteje MyPC. 

10. Zaščita, tako antivirusna kot požarna, je prisotna po vseh knjižnicah le, da moramo tukaj 
opomniti, da uporaba MS Windows požarnega zidu zaradi ukinitve podpore starejšim 
različicam operacijskega sistema ni več zanesljiva, in da bomo tukaj morali v najkrajšem času 
tudi nekaj ukrepati. 

11. Arhiviranje je v primerjavi z letom 2010 bistveno bolje urejeno (takrat sta imeli to sistemsko 
urejeno le dve knjižnici) in se dogaja na datotečnih strežnikih, a so žal še vedno knjižnice, ki 
arhiviranje izvajajo na lokalnem nivoju zunanjih trdih diskov, tri knjižnice (Cerknica, Domžale 
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in Logatec) pa arhiviranje sploh ne izvajajo organizirano, torej le deloma dosegamo hipotezo 
H5 (Malec, 2014), da imajo splošne knjižnice infrastrukturo za varno hranjenje podatkov. 

12. Uporaba računalništva v oblakih (hipoteza H6 (Malec, 2014) je zanemarljiva, saj se trenutno 
ne uporablja v kolektivih naših knjižnicah, ampak te storitve uporabljajo le nekateri 
posamezniki (npr. Dropbox). 

13. Popis opravil Miha Žitko iz Mestne knjižnice Ljubljana v sodelovanju s knjižnicami 
Osrednjeslovenskega območja in Alešem Klemenom, koordinatorjem območja. 

 
Ob koncu še opomba: v letu 2010 smo v knjižnicah Osrednjeslovenskega območja podali pripombo, 
da takratno vprašalnik ni zajel tudi podatkov o obsegu odpisa IKT opreme, kar bi bilo potrebno 
vključiti v prihodne popise, saj bi nam podatek podal razmerje med odpisano in novo pridobljeno 
opremo. Žal je tovrstno vprašanje manjkalo tudi v popisu stanja na 31. 12. 2013. 

5.5 OPREDELITEV RAZVOJNIH POTREB GLEDE OPREME IKT NA OBMOČJU 
OOK 

5.5.1 Splošne ugotovitve 

STAROST RAČUNALNIKOV 

 stanje v treh letih bistveno poslabšalo na področju starosti računalnikov, saj je tako prestarih že 
78 % vseh računalnikov  

 zmanjšal se je tudi odstotek računalnikov, ki niso starejši od dveh let (v letu 2010 ‐ 13 %, leta 2013 
pa le še 11 %), 

 najbolj zaskrbljujoče v Ljubljani (iz 70 % na kar 90 % vseh računalnikov),  
 stanje se je poslabšalo v Domžalah (iz slabih 60 % na celih 60 %),  
 stanje pa je zaskrbljujoče tako v Logatcu (85 % zamortiziranih računalnikov, 

preostali so tik pred tem),  
 kakor tudi v Cerknici (vsi so stari 4 leta).  

 
OPREMLJENOST 

 vsaka po Uredbi odprta organizacijska enota knjižnice omogoča uporabnikom knjižnice 
računalniško mesto z dostopom do interneta.  

 med organizacijske enote, ki ne dosegajo minimalne odprtosti štejemo v 
Ljubljani izposojevališča (5), premično zbirka v domu starejših občanov in dve 
enoti, ki sta bili na dan 31. 12. 2013 v fazi renovacije (računalniki pa so bili 
odpisani zaradi prevelike zastarelosti), pri Litiji pa je takih sedem kolekcijskih 
potujočih knjižnic.  

 vsaka splošna knjižnica ima 0,25 računalniškega delovnega mesta za uporabnika na 1.000 
prebivalcev z dostopom do interneta in z možnostjo tiskanja (po Pravilniku iz 2003), vendar na 
račun zelo zastarele opreme (78 %).  

 predvidoma se bo to teoretično doseganje ustreznih pogojev knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja kmalu spremenilo, zaradi bodočega 
množičnega odpisa velikega deleža tovrstne opreme, saj s tako dotrajano 
opremo nikakor ne moremo nuditi našim uporabnikom kakovostnih storitev 
knjižnic, ki temeljijo na uporabi računalniške opreme.  

 standard da mora knjižnica na 1.000 prebivalcev imeti eno računalniško mesto za uporabnike, 
dosega le ena sama knjižnica kot osrednja knjižnica (Medvode), vse ostale pa ne 

 pregledu glede na posamezne organizacijske enote pokaže da le 29 % enot dosega Standard, 
večina enot, ki tovrstnega standarda ne dosegajo je v Ljubljani,  
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 pri predpostavki da morajo zagotoviti vsaj 4 računalnike v enoti pa je ta delež sicer višji (63 % 
dosega), a kljub temu to ni najbolj spodbudno, sploh ob stanju splošne zastarelosti računalnikov.  

 počasno povečevanje števila računalnikov v večini knjižnic (v primerjavi z letom 2010), a ne v 
najbolj kritični vrhniški knjižnici (v letu 2014 se sicer selijo v nove prostore, morda z novo IKT 
opremo?), število se ni spremenilo niti v Logatcu, premajhna rast števila novih računalnikov pa je 
bila zaznana v Grosupljem, Litiji in Ljubljani.  

 za doseganje minimalnih zahtev opremljenosti z IKT v teh knjižnicah bo potrebno pospešiti proces 
uvajanja novih računalnikov vanje.  

 
VZDRŽEVANJE/TEHNIČNA PODPORA 

 povečanje števila sklenjenih vzdrževalnih pogodb po knjižnicah Osrednjeslovenskega območja 

 pogodbe nimajo sklenjene le Cerknici, Ljubljani (2010 jo je imela) in Logatec 

 več knjižnic ima omogočeno vsaj osnovno tehnično podporo za delovanje IKT opreme z lastnim 
kadrom v primerjavi z letom 2010 (takrat le Ljubljana), v letu 2013 tovrstne podpore ni bilo le v 
Kamniku, Logatcu in Medvodah.  

 najbolj kritičen je Logatec, saj nima ne lastne, ne zunanje podpore (v letu 2010 je bila vsaj zunanja 
podpora), niti sklenjene kakršne koli vzdrževalne pogodbe.  

 razen Vrhnike vse knjižnice uporabljajo katerega izmed sistemov za nadzor in upravljanje 
uporabniških računalnikov, najpogosteje MyPC.  

 
DOSTOP DO INTERNETA 

 izboljšalo se je stanje na področju ponudbe dostopa do interneta, zvišale so se tudi dostopne 
hitrosti po posameznih enotah (ne le v osrednjih).  

 večina knjižnic omogoča tudi brezžični dostop do interneta in virov informacij, predvsem preko 
lastnega omrežja.  

 
VARNOST IN ARHIVIRANJE 

 zaščita, tako antivirusna kot požarna, je prisotna po vseh knjižnicah  
 POZOR: uporaba MS Windows požarnega zidu zaradi ukinitve podpore 

starejšim različicam operacijskega sistema ni več zanesljiva, in da bomo tukaj 
morali v najkrajšem času najti ustrezno rešitev 

 arhiviranje je v primerjavi z letom 2010 bolje urejeno – v šestih knjižnicah (takrat sistemsko 
urejeno le v dveh knjižnicah)  

 arhiviranje se dogaja na datotečnih strežnikih, a so žal so še vedno knjižnice, ki arhiviranje izvajajo 
na lokalnem nivoju zunanjih trdih diskov, tri knjižnice (Cerknica, Domžale in Logatec) pa 
arhiviranje sploh ne izvajajo organizirano  

 uporaba računalništva v oblakih je zanemarljiva, saj se trenutno ne uporablja v kolektivih naših 
knjižnicah, ampak te storitve uporabljajo le nekateri posamezniki (npr. Dropbox). 

5.5.2 Prioritete glede na stanje 

1) osredotočiti se bo potrebno tudi na računalnike za zaposlene in Ministrstvu predlagati, da v 
bodoče sofinancira tudi nakup računalnikov za zaposlene, 

2) razmisliti o najustreznejših načinih prehoda na računalništvo v oblaku,  
3) načrt ustrezne zamenjave dotrajanih računalnikov, 
4) po posameznih knjižnicah pripraviti izračun, koliko sredstev (po letih za petletno obdobje) bi 

potrebovali za doseganje standarda, ki pravi, da mora knjižnica na 1.000 prebivalcev imeti eno 
računalniško mesto za uporabnike, 

5) osnovati delo regijskega administratorja za zagotavljanje tehnologije IKT, ki bi ga sofinancirale vse 
knjižnice območja, 
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6) MKL poda območju ponudbo, da se arhiviranje vseh osrednjih knjižnic območja vzpostavi na 
strežniku v MKL-ju,  

7) Predlog skupne nabave licenc s pripravo izračunov 
  

ZASTAVITEV 
OPERACIONALNEGA CILJA 

Posodobitev računalnikov in operacijskega sistema ter povečanje števila 
računalnikov 
 

UGOTOVITVE 
Potrebna takojšnja nadomestitev vsaj vseh popolnoma izrabljenih 
računalnikov. 

PODROBNEJŠI 
OPIS/ARGUMENTI 

Za operacijski sistem Windows XP ni več zagotovljena podpora.  

 V Ljubljani je 90 % (462) računalnikov starejših od 5 let, 0 % vseh 
računalnikov z OS XP, jih je pa 507 (od 511) na Windows 7, ki je 
naslednji v vrsti za ukinitev podpore.  

 V Logatcu je 85 % (23) računalnikov starejših od 5 let, 67 % (18) 
vseh računalnikov z OS XP. 

 V Litiji je 71 % (25) računalnikov starejših od 5 let, 71 % (25) vseh 
računalnikov z OS XP. 

 Na Vrhniki je 65 % (16) računalnikov starejših od 5 let, 65 % (16) 
vseh računalnikov z OS XP. 

 V Domžalah je 60 % (56) računalnikov starejših od 5 let, 21 % (20) 
računalnikov z OS XP. 

 V Grosupljem je 58 % (29) računalnikov starejših od 5 let, 70 % (32) 
vseh računalnikov z OS XP. 

 V Kamniku je 48 % (21) računalnikov starejših od 5 let, 56 % (26) 
vseh računalnikov z OS XP. 

 V Medvodah je 32 % (10) računalnikov starejših od 5 let, 0 % vseh 
računalnikov z OS XP, jih je pa 58 % (18) na Windows 7, ki je 
naslednji v vrsti za ukinitev podpore.  

 V Cerknici so vsi računalniki (6) starejši od 4 let in 56% (20) vseh 
računalnikov z OS XP. 

 
Skupno je 78 % (626) računalnikov starejših od 5 let, 19 % (156) vseh 
računalnikov deluje v operacijskem sistemu XP. 

KAJ SMO MOREBITI ŽE 
NAREDILI 

Opravili smo popis stanja, kandidirali na razpisu Ministrstva za kultura in 
zagotovili lastna sredstva. 

KAJ POTREBUJEMO Finančna sredstva. 
IZZIVI ali OVIRE NA POTI 
DO CILJA 

Pridobitev finančnih sredstev. 

KAKO SE BOMO SPOPADLI 
Z IZZIVI 

Kandidiranje na razpisih, iskanje donatorjev. 

  

AKCIJE / UKREPI 
Izdelati načrt razdelitve opreme IKT po enotah. Ugotoviti preostali 
primanjkljaj opreme, pripraviti načrt nadaljnjega opremljanja. 

ČASOVNI OKVIR, DO KDAJ 
Do 1.9.2017 postaviti delovne postaje in pripraviti načrt nakupa za leto 
2018. 

KDO BO SODELOVAL in 
ZADOLŽITVE 

Informatik in sistemski operater pripravita načrt postavitve računalnikov po 
enotah, namestitev računalnikov in usposabljanje osebja. Vodja razvoja 
potrdi načrt. 

KOGA MORAMO V 
REALIZACIJO ŠE VKLJUČITI 

Donatorje, financerje, pravni referent 

KDO SPREMLJA 
REALIZACIJO 

Strokovni kolegij knjižnice, direktor 
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6 KNJIŽNICE OSREDNJESLOVENSKEGA OBMOČJA 

V skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (17. člen) mora 
splošna knjižnica organizirati dostopnost knjižnične dejavnosti za vse prebivalce na svojem območju 
kot samostojni javni zavod. Lahko je enovita organizacija ali pa v skladu z obsegom dejavnosti 
razdeljena na notranje organizacijske enote. Če na svojem območju organizira mrežo krajevnih 
knjižnic in potujoče knjižnice, le-te niso samostojne enote, ampak so del službe ali oddelka za delo z 
uporabniki.  
Kadar so na območju splošne knjižnice naselja oziroma območja naseljena tako, da tvorijo zaključeno 
celoto z več kot 1.500 prebivalci, ki so več kot 4 km oddaljena od osrednje knjižnice, organizira 
knjižnica izposojevališča oziroma krajevne knjižnice, ter postajališča potujoče knjižnice za naselja z 
manjšim številom prebivalcev.  
Splošna knjižnica lahko povečuje ali zmanjšuje območje svojega delovanja v skladu z dogovori z 
občinami in v soglasju s strokovnimi službami Ministrstva za kulturo in nacionalne knjižnice ter 
samoupravnima narodnima skupnostma, če gre za območja, kjer živijo njuni pripadniki. Dogovori 
morajo zagotavljati strokovnost opravljanja knjižnične dejavnosti na dogovorjenem območju, v 
primeru razdruževanja pa morajo biti predmet delitve tudi stroški, ki nastanejo zaradi delitve.  
Splošna knjižnica deluje v mreži, ki obsega osrednjo in krajevne knjižnice ter postajališča potujoče 
knjižnice in premičnih zbirk. Mreža je oblikovana tako, da omogoča primerno izvajanje knjižnične 
dejavnosti v vseh občinah, ki skupaj ustanovijo splošno knjižnico ali s knjižnico podpišejo pogodbo o 
izvajanju knjižnične dejavnosti. Sedež samostojne knjižnice (osrednja knjižnica) je načeloma v občini z 
največjim številom prebivalstva izmed tistih, ki so soustanoviteljice ali pogodbene partnerice 
knjižnice.  

6.1 Mestna knjižnica Ljubljana 

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je največja splošna knjižnica v Sloveniji in najbolj omrežen javni 
zavod v Ljubljani. Z več kot dvema milijonoma obiskovalcev na leto in čez 81.000 aktivnimi člani, ki si 
letno izposodijo skoraj pet milijonov enot gradiva. Z več kot 3.800 prireditvami in izobraževanji na 
leto, se v Mestni knjižnici Ljubljana dobro zavedamo poslanstva in odgovornosti do naših članov, 
obiskovalcev in prebivalcev mesta. Z vedno novimi storitvami, s katerimi sledimo hitremu tempu 
razvoja in življenja, skušamo članom omogočiti kar se da hitro in prijazno uporabo naših knjižnic. V ta 
namen v vsakem strateškem obdobju razvijamo in načrtujemo tiste storitve, ki ohranjajo in 
nadgrajujejo temeljno poslanstvo knjižnic – to je izposoja gradiva in razvoj bralne kulture. 
 
S svojimi enotami deluje v izrazito mestnem okolju z visoko dnevno-delavsko in izobraževalno 
migracijo ter zadovoljuje kulturne, informacijske, izobraževalne, socialne in komunikacijske potrebe 
okolja z visokim deležem storitvenih dejavnosti, upravnih uradov, predstavništev, mednarodnih 
stikov, visoko koncentracijo izobraževalnih ustanov, kar vse se odraža tudi v strukturi članstva 
knjižnice. Ker knjižnica opravlja knjižnično dejavnost tudi na področju osmih primestnih občin, 
načrtuje nakup za ta del knjižnične mreže glede na specifičnost teh okolij. 
 
V letu 2015 je bila narejena sprememba idejnega načrta za Knjižnico Zalog, v septembru 2016 je bila 
knjižnica preseljena na novo lokacijo. V letu 2015 je bil izdelan tudi nov idejni načrt in PZI prenove 
pritličja (dnevna soba knjižnice in e-točka) in prvega nadstropja (združitev servisov (Borza dela, Borza 
znanja in Središče za samostojno učenje) v Knjižnici Otona Župančiča, začeli so s prenovo idejne 
zasnove za novo Knjižnico Polje (prva verzija je bila pripravljena v letu 2011). V oktobru 2014 je prišlo 
do poplave v Knjižnici Kolodvor (uničena večina knjižnične in IKT opreme). V letu 2014 je bila 
pripravljena utemeljitev za zaprtje Knjižnice Kolodvor in s 01.01.2015 je knjižnica prenehala delovati. 
Zaradi manjše obiskanosti je bila zaprta tudi enota Brdo, ki jo je nadomestilo postajališče Potujoče 
knjižnice v bližini lokacije dotedanje enote. Prenove je nujno potrebna tudi Knjižnica Jožeta Mazovca. 
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Preglednica 55: Enote Mestne knjižnice Ljubljana, 2016 
Ime Lokacija Št. prebivalcev Št. enot gradiva6 Tedenska odprtost 

Knjižnica Bežigrad Einspielerjeva ulica 1, Ljubljana 20.831 148.840 60,5 
Knjižnica Črnuče Dunajska 367, Ljubljana 13.462 38.750 37,5 
Knjižnica dr. France Škerl Vojkova 87 A, Ljubljana 10.614 36.109 33 
Knjižnica Glinškova ploščad Glinškova ploščad 11 A, Ljubljana 5.803 30.796 26,5 
Knjižnica Savsko naselje Belokranjska 2, Ljubljana 5.208 24.317 20 
Knjižnica Jožeta Mazovca Zaloška cesta 61, Ljubljana 23.613 93.405 60,5 
Knjižnica Fužine Preglov trg 15, Ljubljana 13.967 37.246 62,5 
Knjižnica Jarše Clevelandska 17-19, Ljubljana 10.745 23.660 33 
Knjižnica Polje Zadobrovška cesta 1, Ljubljana 15.081 52.491 62,5 
Knjižnica Zadvor Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana 5.128 10.541 20 
Knjižnica Zalog Zaloška 220, Ljubljana 6.736 21.578 33 
Knjižnica Otona Župančiča Kersnikova ulica 2, Ljubljana 23.261 305.291 63 
Knjižnica Nove Poljane Povšetova ulica 37, Ljubljana 3.235 10.107 32,5 
Knjižnica Poljane Zarnikova 3, Ljubljana 3.235 13.599 39,5 
Knjižnica Prežihov Voranc Tržaška cesta 47 a, Ljubljana 26.954 119.269 60,5 
Knjižnica Grba Cesta na Brdo 63, Ljubljana 16.595 30.160 44 
Knjižnica Rudnik Dolenjska cesta 11, Ljubljana 13.720 51.609 55,5 
Knjižnica Šiška Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana 50.957 163.129 60,5 
Knjižnica Gameljne Srednje Gameljne 50, Ljubljana 4.975 26.960 26 
Knjižnica Šentvid Prušnikova 106, Ljubljana 14.187 51.023 55,5 
Slovanska knjižnica Einspielerjeva ulica 1, Ljubljana 2.662 140.956 65 
Potujoča knjižnica Kersnikova ulica 2, Ljubljana - 62.056 - 

Knjižnica Brezovica Podpeška cesta 2, Brezovica pri Ljubljani 5.471 17.772 33,5 
Izposojevališ. Notranje Gorice Podpeška cesta 380, Notranje Gorice 2.715 5.497 6 
Knjižnica Podpeč Jezero 21, Preserje 3.068 10.739 18 
Izposojevališče Rakitna Rakitna 66, Preserje 720 3.638 2,5 

Knjižnica Dobrova Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova 3.950 20.792 26,5 
Izposojevališče Polhov Gradec Polhov Gradec 61, Polhov Gradec 2.895 3.993 4 
Izposojevališče Šentjošt Šentjošt nad Horjulom 13, Horjul 737 2.900 4 

Knjižnica Frana Levstika Stritarjeva cesta 1, Velike Lašče 3.777 20.430 24,5 
Izposojevališče Rob Rob 2, Rob 487 2.585 4 

Knjižnica Horjul Slovenska cesta 17, Horjul 2.970 13.541 20 

Knjižnica Ig Banija 4, Ig 7.163 27.021 35,5 

Knjižnica Škofljica Ob pošti 29, Škofljica 10.618 31.981 53 

Knjižnica Vodice Škofjeloška cesta 7, Vodice 4.804 22.767 26 

Knjižnica Jurij Vega Dol pri Lj.7 Videm 17, Dol pri Ljubljani 5.934 26.351 30,5 

 

Med redna postajališča Potujoče knjižnice, ki v Ljubljani deluje od leta 1974, spadajo izbrani kraji v 
Mestni občini Ljubljana in nekateri kraji v devetih občinah osrednje slovenske regije: Dobrova – 
Polhov Gradec, Dol, Brezovica, Horjul, Ig, Medvode, Velike Lašče, Škofljica in Vodice. Posebnost so 
redni obiski moškega in ženskega zapora na Igu, nekateri domovi in centri za starejše, vrtci ter 
Rehabilitacijski center Soča. 
Uporabniki Potujoče knjižnice so oproščeni članarine, saj le ta ne omogoča enake ponudbe in storitev 
kot katera izmed stacionarnih knjižnic Mestne knjižnice Ljubljana. Ob obisku katerekoli druge 
knjižnice v naši mreži, član poravna članarino po veljavnem ceniku. 
Bibliobus omogoča avtomatizirano izposojo, možnost predvajanja filmov na projekcijsko platno, 
dvigalo za invalide, otroški kotiček, 6.500 enot knjižnega gradiva in 600 enot neknjižnega gradiva 
(glasba, filmi). 
 
  

                                                           
 

6
 Podatki so za leto 2015. 

7
  Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani se je z dnem 30.11.2009 priključila v informacijski sistem (COBISS) Mestni 
knjižnici Ljubljana (MKL). Uporabniki knjižnice Jurij Vega so obenem člani MKL in obratno. Preko COBISS 
servisov podpira izposojo z  njihovo člansko izkaznico (Urbano) in nudi tudi zanje ustrezno evidenco o 
disciplini; ko si izposojajo gradivo v drugih enotah MKL, veljajo tudi zanje pogoji izposoje gradiva po 
poslovniku MKL. Knjižnica Jurij Vega kljub vsemu uradno ni del mreže enot MKL. 
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Preglednica 56: Postajališča Potujoče knjižnice Mestne knjižnice Ljubljana, 2016 
Ime Ulica Kraj Pošta Letna odprtost 

Barje Črna vas 15 Črna vas 1000 Ljubljana 27 
Brdo Brdnikova 14 Ljubljana 1000 Ljubljana 27 
Brezje Brezje 57 Brezje 1356 Dobrova 27 
Center starejših občanov Medvode Zbiljska cesta 15 Medvode 1215 Medvode 27 
Center starejših občanov Trnovo Devinska 1 Ljubljana 1000 Ljubljana 27 
Dolsko Dolsko 53 Dolsko 1262 Dol pri Ljubljani 27 
DSO Vič Rudnik Cesta na Bokalce 51 Ljubljana 1000 Ljubljana 27 
Dvor Dvor 23 Dvor 1355 Polhov Gradec 27 
Dvorska vas Dvorska vas 7a Dvorska vas 1315 Velike Lašče 27 
Golo Golo 5 Golo 1292 Ig 27 
Goričica Goričica pod Krimom 29 Goričica pod Krimom 1352 Preserje 27 
Iška vas Loka 8 Iška vas 1292 Ig 27 
Jezero 45 Jezero 1352 Preserje 27 
Karlovica Karlovica 3 Karlovica 1315 Velike Lašče 27 
Lavrica Vrečarjeva 1 Lavrica 1291 Škofljica 27 
Lipoglav Mali Lipoglav Mali Lipoglav 1293 Šmarje - Sap 27 
Mala Slevica Mala Slevica 7 Mala Slevica 1315 Velike Lašče 27 
Matena Matena 25 Matena 1292 Ig 27 
Pance Pance 27 Pance 1293 Šmarje - Sap 27 
Pijava Gorica Gasilska 3 Pijava Gorica 1291 Škofljica 27 
Podgorica Podgorica 90 Podgorica 1231 Ljubljana Črnuče 27 
Podkraj Podkraj 27 Podkraj 1292 Ig 27 
Podlipoglav Podlipoglav 19d Podlipoglav 1261 Ljubljana - Dobrunje 27 
Preserje Preserje 60 Preserje 1352 Preserje 27 
Rašica Rašica 31 Rašica 1315 Velike Lašče 27 
Reški kovač Podlipoglav 23 Reški kovač 1261 Ljubljana - Dobrunje 27 
Reški kovač V Karlovce 32 Sadinja vas 1261 Ljubljana - Dobrunje 27 
Senožeti Senožeti 53 Senožeti 1262 Dol pri Ljubljani 27 
Skaručna Skaručna 42 Skaručna 1217 Vodice 27 
Smlednik Smlednik 73 Smlednik 1216 Smlednik 27 
Smolnik Setnik 25 Smolnik 1355 Polhov Gradec 27 
Sora Sora 8 Sora 1215 Medvode 27 
Strahomer Strahomer 41 Strahomer 1292 Ig 27 
Škrilje Škrilje 76 Škrilje 1292 Ig 27 
Šmartno ob Savi Cesta v Šmartno 38 Šmartno ob Savi 1000 Ljubljana 27 
Tomačevo Tomačevo 16 Ljubljana 1000 Ljubljana 27 
Tomišelj Tomišelj 30 Tomišelj 1292 Ig 27 
Trnovec Trnovec 25 Trnovec 1215 Medvode 27 
Turjak Turjak 17 Turjak 1311 Turjak 27 
URI Soča Linhartova 51 Ljubljana 1000 Ljubljana 27 
Videm Videm 17 Videm 1262 Dol pri Ljubljani 27 
Vrbljene Vrbljene 25 Vrbljene 1292 Ig 27 
Vrzdenec Vrzdenec 101 Vrzdenec 1354 Horjul 27 
Zapotok Zapotok 4 Zapotok 1292 Ig 27 
Zavod za prestajanje kazni - zapor 
moški Ig 

Banija 96 Ig 1292 Ig 27 

Zavod za prestajanje kazni - zapor 
ženski Ig 

Na grad 25 Ig 1292 Ig 27 

Zbilje Zbilje 20c Zbilje 1215 Medvode 27 
Želimlje Želimlje 82 Želimlje 1291 Škofljica 27 

 
Knjižnica za informacijske potrebe okolja kupuje splošni slovenski informativni periodični tisk (dnevno 
časopisje, tedniki, mesečniki) in najpomembnejše tuje časnike evropskih držav: skupno 351 naslovov 
– povprečno 45 na organizacijsko enoto v knjižnični mreži. Zahtevnejši naslovi so razporejeni v petih 
večjih enotah, ki delujejo kot centri za svoje območje mestne občine. 

Knjižnica za informacijske potrebe okolja načrtuje zakup dostopov do elektronskih podatkovnih zbirk 
z možnostjo oddaljenega dostopa s področja pravnih informacij (IUS-Info) in informacij slovenskega 
poslovnega okolja (GVIN) za potrebe iskalcev zaposlitve z dostopom v enoti Knjižnica Otona 
Župančiča. Knjižnica za informacijske potrebe okolja načrtuje nakup publikacij z informacijami 
javnega značaja (vladne in nevladne organizacije, institucije civilne družbe…) in gradiva z 
informacijami, ki vzpodbujajo zanimanje za dogajanja v lokalnem okolju, za družbena gibanja in 
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razvoj. Knjižnica za izobraževalne potrebe, ki so v okolju knjižnice izrazito poudarjene, načrtuje nakup 
gradiva različnih strokovnih področij in zahtevnostnih stopenj. 

Knjižnica permanentno kupuje temeljna dela posameznih strokovnih področij v slovenskem jeziku za 
dopolnjevanje knjižnične zbirke za vse uporabnike splošne knjižnice. 

Knjižnica pri nakupu skrbno izbira poučno gradivo, namenjeno začetnemu spoznavanju različnih 
tematskih področij za otroke, spodbujanju njihove vedoželjnosti in oblikovanju osebnih interesov. 

Zaradi visoke koncentracije srednjih in visokih šol na področju knjižnice le ta načrtuje nakup 
strokovnega gradiva, ki podpira srednješolsko, visokošolsko in univerzitetno izobraževanje zlasti 
humanističnih in družboslovnih smeri. 

Knjižnica načrtuje nakup strokovnega gradiva, s katerim podpira vseživljenjsko neformalno 
izobraževanje in koristno preživljanje prostega časa, ki podpira pridobivanje uporabnih znanj, ki 
podpira osebnostni razvoj.  

Za podporo drugačne dostopnosti v izobraževalne namene knjižnica načrtuje nakup elektronskih 
podatkovnih zbirk s področja humanistike, kulture, izobraževanja, medicine, splošne znanosti 
(EBSCOhost). 

Za raziskovalne potrebe uporabnikov knjižnica načrtuje nakup izbranih izčrpnih del družboslovnih in 
humanističnih strok, ki se nanašajo na dosežke in raziskave sodobnih dogajanj v družbi in zadevajo 
bodisi lokalno skupnost, bodisi Slovenijo v celoti ali v odnosu s svetom. Posebej smo pozorni na 
nakup gradiva, ki služi raziskovalnemu delu na vseh stopnjah formalnega izobraževanja ter razvoju 
raziskovalne usposobljenosti. 

Knjižnica se z nakupom izbranega knjižničnega gradiva vključuje v široko ponudbo kulturnih 
dejavnosti, ki je zaradi značaja glavnega mesta skoncentrirana na območju knjižnice. V ta namen 
načrtuje nakup kvalitetnega leposlovja domačih in prevedenih tujih avtorjev, nagrajenega in 
nominiranega leposlovja ter svetovno klasiko v slovenskem in tujih jezikih. Z enako skrbjo načrtuje 
nakup mladinskega leposlovja s poudarjeno estetsko in literarno vrednostjo za otroke in mlade, pri 
čemer se opira na lastno raziskovalno dejavnost Centra za mladinsko književnost. 

Knjižnica načrtuje nakup izbranega kvalitetnega filmskega in glasbenega gradiva različnih zvrsti in 
žanrov, dostopnega za izposojo na našem trgu. Knjižnica načrtuje izbor kvalitetne strokovne 
literature s področja umetnosti. 

Za potrebe drugačne dostopnosti knjižnica načrtuje dokup 490 dodatnih licenc e-knjig na portalu 
Biblos s čimer bo v letu 2017 članom knjižnice nudila uporabo. 

Mestna knjižnica Ljubljana tudi pri izgradnji in organizaciji dostopa knjižničnih gradiv sodeluje z 
deležniki v svojem okolju. V sodelovanju z društvom Humanitas v svojih prostorih izgrajuje namensko 
zbirko knjižničnega gradiva s področja človekovih pravic, varovanja ogroženih družbenih skupin, 
odgovornega ravnanja z naravnimi dobrinami in problemi globalizacije. Aktivnosti društva v knjižnici z 
uporabniki obravnavajo navedena vprašanja in spodbujajo uporabo knjižnične zbirke. Knjižnica v 
dogovoru z Zvezo združenj borcev za vrednote NOB izgrajuje knjižnično zbirko na temo druge 
svetovne vojne v Sloveniji in povezanih vsebin. Trenutno je v zbirki 2165 enot. V povezavi s 
knjižničnim gradivom MKL sodeluje z Mladinsko knjigo pri izboru in pripravi vsakoletnega sejma tujih 
publikacij za mladino Bologna po Bologni in zagotavlja predstavitve novosti. Knjižnica sodeluje s 
Slovensko filantropijo pri nudenju storitev za begunce, ki čakajo na azil v azilnih centrih. V prostorih 
knjižnice so deležni programa za učenje slovenščine in mentorstva za uporabo drugih storitev 
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knjižnice ter knjižničnega gradiva. V sodelovanju s Slovensko Filantropijo načrtujejo tudi izgradnjo 
leposlovne zbirke v njihovih jezikih. 

Na podlagi nalog območnosti knjižnica v sodelovanju z drugimi knjižnicami regije MKL omogoča 
dostop do portala s pravnimi in davčno-finančnimi vsebinami in zbirke PressReader, v načrtu pa je 
tudi dostop do zbirke EBSCO eBooks Public Library Collection. Knjižnicam regije omogoča tudi lažji 
pregled nad informacijskimi viri in podatkovnimi zbirkami, brezplačno dostopnimi preko svetovnega 
spleta. Uporabnikom knjižnic Osrednjeslovenskega območja zagotavlja brezplačno medknjižnično 
izposojo strokovnega in študijskega gradiva. 

Marca 2015 so uvedli novo in dolgo načrtovano storitev: Vračilo gradiva v drugi knjižnici, kjer članom 
ponujajo možnost vračila izposojenega gradiva v katerikoli MKL knjižnici. Storitev je bila zelo dobro 
sprejeta in odziv članov velik. Do konca leta 2015 smo na ta način prejeli malo manj kot 10.000 enot 
vrnjenega gradiva. 

Knjižnica razvija intenzivno sodelovanje z deležniki v okolju na podlagi prireditvenih dejavnosti, 
namenjenih spodbujanju bralne kulture in tudi širjenju drugih kulturnih vsebin, pri čemer je program 
enote Trubarjeva hiša literature izrecno namenjena tem vsebinam. Pri tem sodelujejo z drugimi 
splošnimi knjižnicami in NUK, šolskimi knjižnicami ter s številnimi sorodnimi javnimi zavodi in 
ustanovami kot so Univerza v Ljubljani, Mestni muzej, Narodni muzej Slovenije, Zavod za zaščito 
kulturne dediščine Slovenije kot tudi z različnimi društvi, nevladnimi organizacijami, veleposlaništvi 
tujih držav ter samostojnimi izvajalci. 

MKL se pridružuje iniciativi kulturnih ustanov in od konca meseca marca do konca aprila, ko se 
zvrstijo najpomembnejši literarni dogodki (Svetovni dan knjige, Noč knjige, Svetovni dan poezije, itd.), 
izvaja cel niz literarnih dogodkov in drugih vsebin, ki so namenjene širjenju bralne kulture.  

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

Dejavnost Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo sega na nacionalno območje. 
V njenem okviru potekajo izobraževalna srečanja Strokovna sreda, letno izdajo priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig ter organizirajo že tradicionalni Praznik zlatih hrušk s podelitvijo znaka 
zlata hruška in priznanj zlata hruška, ki se kot prepoznavna blagovna znamka in znak kakovost 
uveljavlja v slovenskem prostoru in mu je priznana že pomembnost na nacionalnem nivoju. 

Izobraževalna vloga je poleg kulturne, informacijske in socialne ena od štirih vlog, ki jih ima splošna 
knjižnica v lokalnem okolju. To vlogo v MKL večinoma izpolnjuje Center za vseživljenjsko učenje MKL. 
MKL, ki omogoča uporabnikom neformalno izobraževanje in priložnostno učenje, zaposlenim v MKL 
in slovenskim knjižničarjem pa stalno strokovno izpopolnjevanje. V tem okviru tradicionalno 
pripravlja bienalni pomemben izobraževalni dogodek April v MKL, na katerem predstavljajo novosti, 
ki so jih v MKL uvedli v preteklih dveh letih. Dogodek se izmenjuje s strokovnimi posveti Knjižnica, 
srce mesta, do sedaj so bili od leta 2010, ko je bil organiziran prvi, organizirani že trije (Knjižnica, srce 
mesta: med tradicijo in prihodnostjo, 2010; Knjižnica, srce mesta: vrednotenje književnosti za 
potrebe knjižnic, 2014 in Knjižnica, srce mesta: naši potencial in motivacija, 2016). 

Med izobraževalne storitve MKL sodijo tudi Borza dela (BD), Borza znanja (BZ) in Središče za 
samostojno učenje (SSU), slednji dve financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. BD postaja vse 
bolj prepoznavno središče informacij in pomoči za brezposelne, za katere izvajajo skupinske 
predstavitve in vodene obiske knjižnice s predstavitvijo ponudbe MKL. Dnevno se v SSU samostojno 
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uči do dvajset uporabnikov. Za podporo samostojnemu učenju so za uporabnike pripravili in izvajali 
različne delavnice. 

V tem obdobju poteka tudi pomemben mednarodni projekt LinkINJob: job-hunting with the help of 
librarians, kjer je MKL koordinator tega projekta v programu Erasmus+. Sodeluje s šestimi partnerji iz 
Bolgarije, Irske, Romunije, Avstrije, Finske in Litve na temo dela z brezposelnimi. Pripravlja se glavni 
cilja projekta, E-priročnik z raziskavami ciljne skupine brezposelnih ter politik in izobraževalnih 
možnosti na področju zaposlovanja v državah partnerskih knjižnic, pa tudi modeli izobraževanja za 
knjižničarje, ki delajo z brezposelnimi. Kot koordinator na ravni mednarodnega partnerstva se je MKL 
pri tem delu zelo dobro usposobila za vodenje projektov z EU finančno udeležbo. 

Mestna knjižnica Ljubljana v svojem poslanstvu navaja, da skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za 
prebivalce Mestne občine Ljubljana in njene obiskovalce. Predstavlja kulturno, informacijsko, 
izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih 
ustanov in organizacij. 

Obiskovalcem omogoča prost dostop do vseh zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih, domoznanskih 
in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije shranjene na tradicionalnih in digitalnih 
nosilcih. Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje 
in razvoj knjižnične mreže. Razvija bralno kulturo in različne oblike pismenosti. Spodbuja vključevanje 
obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva ter skrbi za 
vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa 
predstavlja tako fizična kot virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in 
ustvarjalen tretji prostor. 

Knjižnica je za svoje uspešno delo tudi v letu 2015 prejela nekaj pomembnih nagrad: 

 NAGRADA ZDRUŽENJA SPLOŠNIH KNJIŽNIC 2015 (Dan splošnih knjižnic, 20.11.2015): za najboljši 
projekt slovenskih splošnih knjižnic za inovativen pristop k strokovnemu delu knjižnice z naslovom 
»Avtomatizirano objavljanje podatkov o novem knjižničnem gradivu na spletni strani MKL« 
(Služba za pridobivanje in obdelavo gradiva, Oddelek za informatiko), 

 PRIZNANJE IBBY SLOVENIJA 2015 (Podelitev priznanj na slovenskem knjižnem sejmu, 27.11.2015): 
za promocijo mladinske književnosti in branja (Marjana Moškrič), 

 NACIONALNA PRIZNANJA JABOLKA KAKOVOSTI 2015 (Podelitev priznanj Jabolka kakovosti 2015, 
10.12.2015) za projekte mobilnosti: projekt »Lady Cafe«: motivating activities for women aged 
45+ ( Center za vseživljenjsko učenje MKL, Služba za razvoj in območnost), 

 ČOPOVO PRIZNANJE 2015 (ZBDS, 21.12.2015): za izjemne uspehe na področju knjižničarstva 
(Milena Pinter), 

 ČOPOVA PLAKETA 2015 (ZBDS, 21.12.2015): za dolgoletno sponzorstvo projekta Poletavci – 
poletni bralci (Hervis d.o.o.). 

''Razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti,'' je vizija Mestne knjižnice Ljubljana, 
ki bo z ambicijo svojih knjižnic postala najbolj inovativna slovenska splošna knjižnica. Usmerjena v 
razvoj bo še naprej izvirno povezovala svoje kulturne, informacijske in izobraževalne dejavnosti z 
interesi svojih uporabnikov. 
 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2016 pripravila že tretji strateški načrt od svoje ustanovitve leta 
2008, tokrat za obdobje 2017 – 2021. Svoje načrte so izpostavili v obliki okviru osmih strateških 
področij in znotraj njih dvajsetih strateških ciljev: 
A) Programske usmeritve in predvideni obseg programov 

1. MESTO BERE, GLEDA IN POSLUŠA: upravljanje knjižnične zbirke 
Cilj 1: Aktualna in učinkovita knjižnična zbirka 

2. KNJIŽNICA ZA VSE: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta 
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Cilj 1: Storitve po meri uporabnikov 
Cilj 2: Branje vedno in povsod 
Cilj 3: Povsod v mestu 

3. KNJIŽNICA NA DALJAVO: virtualna knjižnica MKL 
Cilj 1: Spletna stran knjižnice - osrednja informacijska točka knjižnice 
Cilj 2: Digitalizacija gradiva in priprava e-vsebin 
Cilj 3: Nove tehnologije za dostopnost, avtomatizacijo in enostavno komunikacijo 

4. SPOMIN MESTA: dediščinsko izročilo za danes in jutri 
Cilj 1: Dediščinska pismenost 
Cilj 2: Domoznanske vsebine v vzajemnem katalogu Cobiss 

5. VIDNA KNJIŽNICA: sodelovanje in promocija za aktivno udeležbo knjižnice v okolju 
Cilj 1: Prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju 
Cilj 2: Promocija novih storitev v javnosti 

B) Organizacijske in kadrovske usmeritve 
1. PROSTOR ZA UČENJE: znanje zaposlenih je znanje za uporabnike 

CILJ 1: Programi vseživljenjskega učenja 
CILJ 2: Prenova CVŽU MKL 
CILJ 3: Učni center MKL - nosilec izobraževalnih aktivnosti za splošne knjižnice 

2. AKTIVNA KNJIŽNICA: notranja organiziranost in kadri 
Cilj 1: Strateško kadrovanje 
Cilj 2: Komuniciranje in notranja kultura 
Cilj 3: Prostovoljsko delo v MKL 

C) Opredelitev investicij in investicijskega vzdrževanja ter drugih storitev za prihodnost 
1. »KNJIŽNICA PLUS«: razvoj za storitve prihodnosti 

Cilj 1: Razvoj knjižnične mreže MKL za boljši dostop do storitev knjižnice 
Cilj 2: Centralizacija postopkov nabave in obdelave knjižničnega gradiva za splošne knjižnice 
Cilj 3 : Nadgradnja storitev knjižnice s podporo IKT 

6.2 Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica načrtno zbira, obdeluje, hrani in posreduje zapise vseh vrst in 
vsebin na različnih medijih, da jih lahko uporabljajo in si jih izposojajo prebivalci in obiskovalci občin 
Cerknica, Loška dolina in Bloke. Deluje na območju, ki je veliko 483 km², s 131 naselji in zaselki. 
Uporabnikom zagotavlja kontinuiran dostop do informacij in znanja ter jim pomaga pri iskanju 
različnih gradiv.  

Knjižnica omogoča prost in enak dostop do vseh vrst gradiv. Prav tako knjižnica s sodelovanjem v 
vseživljenjskem izobraževanju, organizacijo posebnih oblik dejavnosti za otroke in odrasle, 
spodbujanjem in razvijanjem bralne kulture in informacijske pismenosti prispeva k napredku 
posameznika in skupnosti: kulturnemu, socialnemu, družbenemu in gospodarskemu razvoju okolja.  

Cilji izhajajo iz poslanstva knjižnice: zadovoljiti potrebe posameznika in skupnosti po kulturi, 
izobraževanju, informacijah, druženju in razvoju osebnosti.  

Vso pozornost posveča prenovi, dopolnjevanju knjižnične zbirke, ki mora v največji meri vsebovati 
želje in potrebe občanov, institucij, ki delujejo na Notranjskem, ob tem da knjižnica premišljeno 
načrtuje aktualno kvalitetno zbirko, zagotavlja enakomeren dostop do gradiva v vseh enotah 
knjižnice, primerno gradivo za skupine občanov s posebnimi potrebami, dopolnjuje domoznansko 
zbirko. 
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Knjižnica Jožeta Udoviča je splošna knjižnica, ki izvaja dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju, 
zagotavlja storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. V središču pozornosti 
izgradnje knjižnične zbirke so potrebe uporabnikov in namen oz. poslanstvo knjižnice.  

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica ima v treh občinah (Cerknica, Loška dolina, Bloke) štiri enote v 
popolnoma prenovljenih prostorih z enako dostopnostjo, tudi za invalide. Z dostavnim vozilom 
obiskujemo dom za ostarele, obiskujemo pa tudi bolne, ostarele na terenu oz. na domu. 

Knjižnica je v desetih letih prenovila vse enote, oz. je Enoto Rakek v letu 2010 vzpostavila na novo. S 
tem je zagotovila osnovo za enakost pri zadovoljevanju potreb občanov na področju knjižnične 
dejavnosti.  

Po mnenju knjižnice je enaka dostopnost knjižničnega gradiva za vse prebivalce delno omajana, saj 
država ne namenja sredstev za nakup gradiv za demografsko ogrožena območja. 

Preglednica 57: Enote Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, 2016 
Ime Lokacija Št. prebivalcev Št. enot gradiva8 Tedenska odprtost 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
Partizanska cesta 22, 
Cerknica 

11.402 89.798 50 

Enota Rakek 
Partizanska cesta 8A, 
Rakek 

ibid. 12.723 17 

Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu 
Cesta Notranjskega odreda 
32; Stari trg pri Ložu 

3.857 
26.638 17 

Enota Ivana Čampa Nova vas Nova vas 4 a, Nova vas 1.538 11.494 10 

 
Načrtujejo, da bo osrednja knjižnica v Cerknici v letu 2017 odprta 50 ur na teden, tako kot v letu 
2016. Glede na kadrovski potencial in štiri enote je to veliko: maksimum z najmanjšimi stroški. 

Načrtujemo, da bo delež odprtosti organizacijskih enot 100% (in več) v skladu z določbami Uredbe; in 
sicer: Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu (3.857 prebivalcev) je odprta 17 ur, Enota Ivana 
Čampa Nova vas (1.538 prebivalcev) pa 10 ur, Enota Rakek, ki deluje v Občini Cerknica, pa je odprta 
17 ur. 

Knjižnica Jožeta Udoviča sodeluje z izobraževalnimi (šole, vrtci …), s kulturnimi (kulturni dom, muzej, 
knjižnice, društva …), z raziskovalnimi institucijami (regijski park, DOPPS, društva …), ki delujejo na 
Notranjskem, pa tudi širše v slovenskem prostoru. Povezujejo se in sodelujejo s Centrom 
vseživljenjskega učenja Notranjsko-kraške regije Krasno, ki ima v knjižnici točke vseživljenjskega 
učenja, so tudi njihov partner pri projektu Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih. 
Knjižnica Jožeta Udoviča sodeluje z izobraževalnimi (šole, vrtci …), s kulturnimi (kulturni dom, muzej, 
knjižnice, društva …), z raziskovalnimi institucijami (regijski park, DOPPS, društva …), ki delujejo na 
Notranjskem, pa tudi širše v slovenskem prostoru.  

Knjižnica želi upoštevati tudi posebne potrebe okolja. Na območju deluje dom za ostarele Deos, ki ga 
z dostavnim vozilom obiskujejo mesečno. Knjižničarka dostavi želeno gradivo, se z varovanci 
pogovori, jih povabi na prireditve. Sodelujejo tudi z varstveno-delovnim centrom, varovanci jih 
večkrat organizirano obiščejo, skupaj pripravijo tudi razstavo njihovih del. Za slepe in slabovidne 
kupujejo gradivo, ki je zanje primerno: zvočne knjige, knjige z velikim tiskom …, invalidi imajo dostop 
do vseh prostorov v vseh štirih enotah (dvigala, urejen dostop). 

                                                           
 

8
 Podatki so za leto 2015. 
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Knjižnica s primernimi vsebinami omogoča razvijanje branja, bralne kulture in informacijske 
pismenosti. Veliko pozornost namenjajo razvoju bralne kulture in s tem povezano promocijo 
kakovostnejšega gradiva. Z mesečnimi ogledi knjižnice predstavijo, kaj zbirajo, obdelujejo in hranijo v 
knjižnici, kako se za iskanje in pregledovanje knjižničnega gradiva uporablja program COBISS/OPAC, 
kje in kako si lahko sami poiščejo knjigo, informacijo; predstavitev baz podatkov, elektronskih virov.  

Razvijajo bralno kulturo pri različnih ciljnih skupinah tudi s pomočjo prireditev, ki promovirajo 
slovenske avtorje s področij humanistike in družboslovja. 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij med 
knjižnicami, prav tako z osrednjo območno knjižnico v Ljubljani in z ostalimi slovenskimi knjižnicami. 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica za trenutno strateško obdobje nima javno objavljenega strateškega 
načrta. 

6.3 Knjižnica Domžale 

Knjižnica Domžale je osrednja knjižnica za območje petih občin (Domžale, Lukovica, Mengeš, 
Moravče in Trzin), ki skrbi za usklajevanje nabavne politike gradiva na svojem območju, spremlja in 
usmerja strokovno delo na podlagi dogovorjene knjižničarske politike in neposredno pregleduje delo 
krajevnih knjižnic, skrbi za strokovno izpopolnjevanje knjižničarskih delavcev, svetuje, zbira podatke o 
delovanju knjižnic na svojem območju in vodi njihov razvid. 

Glede na uredbo o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v RS (Ur. L. št. 19/99) 
ima Občina Domžale 9 takih naselij, Občina Lukovica 29 in Občina Moravče 17. Osrednja knjižnica je 
nosilka knjižničnega informacijskega sistema, zato organizira knjižnično informacijsko službo za 
dogovorjene naloge, ima lastno bazo podatkov, se povezuje z drugimi informacijskimi centri v 
lastnem sistemu ter vodi in organizira medknjižnično izposojo. 

Preglednica 58: Enote Knjižnice Domžale, 2016 
Ime Lokacija Št. prebivalcev Št. enot gradiva9 Tedenska odprtost 

Knjižnica Domžale Cesta talcev 4, Domžale 35.278 168.096 60 
Knjižnica dr. Jakoba Zupana Šentvid pri 
Lukovici 

Veidrov trg 7, Lukovica 5.731 17.334 15 

Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš 
Slovenska cesta 30, 
Mengeš 

7.708 29.569 30 

Krajevna knjižnica Daneta Zajca Moravče Vegova cesta 7, Moravče 5.271 23.475 18 

Knjižnica Tineta Orla Trzin 
Ljubljanska cesta 12 f, 
Trzin 

3.889 20.876 23 

 

Potujoča knjižnica Lukovica je sad dolgotrajnega truda zaposlenih domžalske in kamniške knjižnice, ki 
so si že dolgo želeli, da bi knjigo približali tudi bralcem iz bolj oddaljenih predelov, kamor knjižnična 
mreža ne seže. Tako se je prvo vozilo, Mercedesov kombi prvič podalo na pot leta 1996. Vozilo je 
takrat izdelalo podjetje AS Remont iz Domžal. Od vsega začetka je bila Potujoča knjižnica projekt 
dveh knjižnic – Matične knjižnice Kamnik (sedaj Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik) in Knjižnice 
Domžale, v finančnem smislu pa je povezovala in še povezuje več partnerjev. Potujoča knjižnica je 
bila mišljena kot knjižnica na območju Občine Lukovica in področju Tuhinjske doline, ter nekaj krajev 
v Občini Domžale. 

                                                           
 

9
 Podatki so za leto 2015. 
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Leta 2012 pa je bilo staro vozilo že zamortizirano, potreben je bil nakup novega. 6. decembra 2012 so 
dobili novo vozilo, ki ga je opremilo podjetje Dualis. Potujoča knjižnica tako še naprej služi svojemu 
namenu. Še vedno si jo delijo s kamniško knjižnico. Po vnaprej določenem urniku se vsakih 14 dni 
pripelje v isti kraj že 17 leto. 

Preglednica 59: Postajališča Potujoče knjižnice Knjižnice Domžale, 2016 
Ime Ulica Kraj Pošta Letna odprtost 

Češnjice Češnjice 9 Češnjice 1225 Lukovica 11,5 
Dolenje Dolenje 4 Dolenje 1235 Radomlje 11,5 
Dupeljne Dupeljne 8 Dupeljne 1225 Lukovica 11,5 
Ihan Šolska ulica 5 Ihan 1230 Domžale 11,5 
Koreno Koreno 4 Koreno 1225 Lukovica 11,5 
Krajno Brdo Krajno Brdo 11 Krajno Brdo 1225 Lukovica 11,5 
Krašnja Krašnja 12 Krašnja 1225 Lukovica 11,5 
Krtina Krtina 41 Krtina 1233 Dob 11,5 
Mali Jelnik Mali Jelnik 14 Mali Jelnik 1225 Lukovica 11,5 
Poljana Poljana Poljana 1225 Lukovica 11,5 
Rova Žiška cesta 10 Rova 1235 Radomlje 11,5 
Sp. Loke Sp. Loke 25 Sp. Loke 1225 Lukovica 11,5 
Sp. Petelinjek Sp. Petelinjek 3 Sp. Petelinjek 1223 Blagovica 11,5 
Šentožbolt Šentožbolt 4 Šentožbolt 1222 Trojane 11,5 
Trojane Trojane 6 Trojane 1222 Trojane 11,5 
Vošce Vošce 3 Vošce 1225 Lukovica 11,5 
Vrhovlje Vrhovlje 13 Vrhovlje 1225 Lukovica 11,5 
Zg. Loke Zg. Loke 7 Zg. Loke 1225 Lukovica 11,5 
Zlatenek 1 Zlatenek 2 Zlatenek 1225 Lukovica 11,5 
Zlatenek 2 Zlatenek  Zlatenek 1225 Lukovica 11,5 
Žiče Žiče 12 Žiče 1235 Radomlje 11,5 

 
Največja skrb osrednje knjižnice je koordinacija dela vseh tipov knjižnic na svojem območju, ki naj bi 
zagotavljala racionalen dostop do informacij in knjižničnega gradiva po načelu: pravo gradivo v pravi 
obliki, pravemu uporabniku, ob pravem času, na pravo mesto. 

Pri svojem delu se Knjižnica Domžale povezuje s Centrom za razvoj knjižničarstva pri NUK, z osrednjo 
območno knjižnico Mestna knjižnica Ljubljana, Združenjem splošnih knjižnic in ZBDS. 

Knjižnica kot ustanova ima pomembno vlogo v lokalnem okolju. Vse spremembe in novosti, ki jih 
uvaja in poudarja zasnova domžalske knjižnice podpirajo štiri osnovne vloge sodobne knjižnice: 
kulturno, informacijsko, izobraževalno, s poudarjeno udeležbo v procesu vseživljenjskega učenja ter 
socialno. Glede na potrebe po komunikaciji dodajamo še peto: knjižnica kot komunikacijsko središče, 
pa naj gre za tehnološko, informacijsko vozlišče ali pa samo za prijeten, odprt prostor, kjer se ljudje 
radi srečujejo. 

Domžalska knjižnica je zasnovana na najboljši možni združitvi njenih klasičnih nalog (izposoja 
knjižničnega gradiva, spodbujanje in promocija branja), sodobnih potreb uporabnikov in zahtev 
okolja (novi mediji in informacijski viri, izobraževanje, informacijska pismenost, občutek za 
pripadnost lokalni skupnosti, podpiranje etnične, kulturne in jezikovne raznolikosti, druženje), tako 
da uporabnikom nudi prijazno in vzpodbudno okolje za raznovrstne dejavnosti. Knjižnica s svojim 
delovanjem pomembno prispeva k družbenemu, gospodarskemu, kulturnemu in socialnemu razvoju 
okolja. 

Značilne potrebe ustvarjajo uporabniki glede na njihovo starostno, izobrazbeno in socialno strukturo. 
Pri nakupu gradiva upoštevajo te skupine, spremljajo njihove želje in potrebe in se prilagajajo 
njihovim posebnim značilnostim. 

Pri izboru mladinske literature so pozorni na: velike tiskane črke, knjige za bralce – začetnike, knjige 
za dislektike, skrajšane izdaje literarnih del v tujih jezikih, strokovno gradivo, ki na poljuden način 
razlaga pojme, literarna dela, ki so v pomoč pri reševanju problemov, glasbo, pravljice, risanke za 
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različne starostne stopnje, aktualne revije z literarnimi in prostočasnimi vsebinami. Predvsem pa so 
pozorni na estetsko, literarno in vzgojno vrednost gradiva. 

Pri izboru literature za odrasle so pozorni na: leposlovje različnih zvrsti domačih in tujih avtorjev, 
kakovostna in nagrajena dela, srednješolsko obvezno branje, tujejezična klasična in sodobna dela, 
temeljna strokovna dela različnih področij, poljudno literaturo za osebnostno rast, vseživljenjsko 
izobraževanje, skrb za zdravje, reševanje problemov, leposlovje z večjimi črkami za slabovidne, 
zvočne knjige, kvalitetno filmsko in glasbeno produkcijo, elektronske podatkovne zbirke, širok izbor 
domačega in tujega periodičnega tiska. 

Knjižnica Domžale nudi svojim uporabnikom tudi redno mesečno izobraževanje informacijskega 
opismenjevanja tako za mlade kot za starejše uporabnike. Seznanjajo jih z iskalno bazo COBISS in 
brskanjem za splošnimi informacijami po spletu, da bodo znali sami poiskati čim več želenih 
informacij. 

Knjižnica Domžale za promocijo svojih dejavnosti nudi tudi uporabo namensko razvite aplikacije za 
pametne naprave DomLib. Aplikacija je uporabnikom na voljo od pomladi 2015, ter vključuje osnovne 
informacije o knjižnici in napovedi knjižničnih dogodkov. V letu 2015 so uporabniki skupaj izvedli 167 
namestitev. 

Uspešno se vključujejo v dobro razvito slovensko knjižnično mrežo tudi preko medknjižnične izposoje 
(zlasti pri specifičnih zahtevah po strokovnem in znanstvenem gradivu), pri čemer še posebej dobro 
sodelujejo z osrednjo območno knjižnico, knjižnicami območja pa tudi z ostalimi slovenskimi 
splošnimi knjižnicami in drugimi knjižnicami, vključenimi v sistem COBISS. Poleg področja 
medknjižnične izposoje nas povezujejo skupna izobraževanja, posvetovanja in izmenjave idej. Pri 
posredovanju informacij pa sodelujejo z vsemi kulturno-izobraževalnimi in drugimi inštitucijami in 
subjekti v svojem okolju. 

Občani vseh petih občin ustanoviteljic množično zahajajo v vse enote knjižnice. Posledica velikega 
obiska in izposoje je povečana potreba po številu knjižničnih izvodov. Zaradi nižanja sredstev za 
nabavo knjižničnega gradiva potrebam uporabnikov ne morejo slediti. V nekaterih enotah Knjižnice 
Domžale (Krajevna knjižnica dr. Jakoba Zupana; Šentvid pri Lukovici) se srečujejo s prostorskim 
problemom, ki z razvojem dejavnosti na območju postaja čedalje težje obvladljiv. Nujno so potrebni 
novi, večji prostori. V Krajevni knjižnici Daneta Zajca nov prostor, obratovalni čas in visok obisk 
prinašajo potrebo po pomoči študenta oz. zaposlitvi za polovični delovni čas. V Domžalah se soočajo s 
težavami glede shranjevanja opreme, primernega skladišča nimajo. 

Knjižnica Domžale v okviru svojega strateškega načrta do leta 2019 opredeljuje strateške cilje in 
aktivnosti v okviru knjižnične dejavnosti kot javne službe. Tako svoje delo prihodnje delovanje in 
strateške aktivnosti opisuje preko sledečih strateških ciljev: 

 Usklajenost dejavnikov 

 Optimizacija in razvoj ponudbe knjižnice: 
- informacijsko središče 
- aktualna domoznanska zbirka 
- kulturno središče 
- izobraževalno središče 
- socialno središče 

 Potrebe okolja 

 Izbor knjižničnega gradiva 

 Obdelava knjižničnega gradiva 

 Upravljanje z gradivom 
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 Zagotavljanje dostopnosti gradiva 

 Izobraževanje na področju informacijskega opismenjevanja 

 Člani knjižnice 

 Organizacija dogodkov 

 Predstavitev domoznanske zbirke 

 Razvoj in projekti 

 Marketing 

 Knjižnična zbirka 

 Odnosi z deležniki 

 Razvoj kadrov 

 Investicije in vzdrževanje 

 Sodobno multimedijsko informacijsko središče 
Svojo strategijo navezujejo tudi na štiri strateška področja Strategije razvoja slovenskih splošnih 
knjižnic do leta 2020 (organizacija, delovanje in mrežo splošnih knjižnic; razvoj obstoječih in 
ustvarjanje novih storitev; pridobivanje ustreznih znanj, ki so potrebna za delovanje v prihodnosti; 
knjižnica kot aktivni dejavnik v okolju – možnosti za sodelovanja, partnerstva in promocijo splošnih 
knjižnic). 
 
Poslanstvo in vizija knjižnice se glasi: 
Smo središče lokalne skupnosti; hiša branja, znanja, sprostitve in kraj vseživljenjskega učenja. Smo 
komunikacijsko in informacijsko središče na območju. 
Sodelujemo in se povezujemo z društvi, organizacijami, ustanovami in zavodi na lokalnem in širšem 
slovenskem območju. 
Smo dobra ekipa zaposlenih, ki zna reagirati na potrebe okolja in slediti razvoju stroke. Skupaj 
ustvarjamo pogoje za kvalitetno življenje občanov. 
Smo kolektiv, ki uspešno zadovoljuje potrebe tako obiskovalcev kot zaposlenih po informacijah, 
znanju, vseživljenjskem učenju, kulturi in druženju. 

6.4 Mestna knjižnica Grosuplje 

Poslanstvo Mestne knjižnice Grosuplje se odraža v neomejeni dostopnosti knjižničnega gradiva in 
informacij ter v vsakodnevni aktivni vlogi pri vseživljenjskem učenju, razvijanju bralne kulture, 
informacijske pismenosti, demokratičnega mišljenja in uresničevanju visokih meril sodobne 
informatizirane družbe. S storitvami spodbujajo branje, nepristransko informiranje, bogatijo kulturno 
življenje ter kakovost bivanja vsakega posameznega člana v skupnosti. Z načrtovanim nakupom 
stremijo k cilju, da posodabljajo zbirko z gradivi vseh strokovnih področij, omogočajo dostop do 
sodobne ustvarjalnosti na področju leposlovja in strokovne literature, prispevajo k vsesplošnemu 
razvoju v njihovem prostoru. 

Na območju delovanja knjižnice je bilo na dan 1. 1. 2016 po uradnih podatkih 40.139 prebivalcev. 
Knjižnično mrežo poleg Osrednje knjižnice Grosuplje sestavljajo še enote v Ivančni Gorici, na Vidmu 
ter izposojevališča na Krki, v Stični, Šentvidu in Višnji Gori.  

V okolju imajo pet osnovnih in eno srednjo šolo, velika večina naših dijakov in študentov pa se 
dnevno vozi na šolanje predvsem v Ljubljano, zato posebej upoštevajo tudi njihove potrebe po 
gradivu, storitvah in prostoru. Dnevna migracija je značilna tudi za zaposlene. V občinah Grosuplje in 
Dobrepolje imajo tudi tri domove za ostarele. Velika večina predšolskih otrok je vključena v 
institucionalno varstvo. Na območju živi manjša skupina pripadnikov romske etnične skupnosti, za 
katero tudi izvajajo bibliopedagoške dejavnosti, zato zanje posebej upoštevajo tudi njihove potrebe 
po gradivu, storitvah in prostoru.  
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Sodelujejo z vsemi tremi domovi za ostarele na območju ter organizirajo izposojo gradiva z dostavo 
na domu za starejše osebe. Za ostarele v domovih za starejše v sodelovanju s prostovoljci enkrat 
mesečno organizirajo bralna srečanja. V knjižnici enkrat tedensko potekajo delavnice učenja 
hrvaškega in latinskega jezika. Za odrasle osebe z motnjami v razvoju v skladu s potrebami izvajajo 
biblioandragoške dejavnosti. 

Prizadevajo si pridobiti vse dostopno domoznansko gradivo o njihovi krajih in ljudeh, ki ga zasledijo 
na tržišču, redno odkupujejo stare razglednice za domoznansko zbirko. 

Preglednica 60: Enote in Izposojevališča Mestne knjižnice Grosuplje, 2016 
Ime Lokacija Št. prebivalcev Št. enot gradiva10 Tedenska odprtost 

Mestna knjižnica Grosuplje Adamičeva cesta 15, Grosuplje 20.059 104.524 56 
Enota Ivančna Gorica Cesta II. grupe odredov 17, Ivančna Gorica 3.898 21.981 51 
Enota Dobrepolje Videm 34, Videm-Dobrepolje 16.182 63.799 31 
Izposojevališče Stična Stična 11, Ivančna Gorica 532 5.383 (+4 x 250) 2 
Izposojevališče Šentvid pri Stični Šentvid pri Stični 65, Šentvid pri Stični 944 3.817 (+4 x 250) 2 
Izposojevališče Krka Krka 1d, Krka 463 2.087 (+4 x 250) 2 
Izposojevališče Višnja Gora Mestni trg 21, Višnja Gora 532 2.616 (+4 x 250) 2 

 
Pri izvajanju poslanstva so občutljivi tako za potrebe posameznih uporabnikov kot različnih ciljnih 
skupin, ki jim zagotavljamo storitve sodobne splošne knjižnice. V poslanstvu, ki izhaja iz zakonsko 
predpisanih nalog, so zapisali: 

 Pridobivamo, obdelujemo, hranimo in izposojamo knjižnično gradivo ter posredujemo 
informacije z vseh področij človekovega ustvarjanja. 

 S knjižnično dejavnostjo vsem občanom omogočamo kakovostno udejstvovanje na 
kulturnem, izobraževalnem, informacijskem, socialnem in prostočasnem področju. 

 Razvijamo bralno kulturo in informacijsko pismenost . 

 Spodbujamo vseživljenjsko izobraževanje. 

Dostopnost gradiva omogočajo z ustrezno odprtostjo knjižnic, z razporejanjem novega gradiva po 
vseh enotah, z nakupom e-knjig, ki so članom dostopne na daljavo, z medoddelčno in medknjižnično 
izposojo v primeru, da gradiva zaradi finančnih omejitev ali namembnosti ni na posamezni enoti, z 
najetimi oz. zakupljenimi bazami podatkov, ki so dostopne v celotni mreži, do večine baz pa člani 
knjižnice lahko dostopajo od doma. Knjižnična mreža deluje na sedmih lokacijah, od tega so tri 
knjižnice v občinskih središčih, ki so odprte vsak dan, štiri izposojevališča so odprta enkrat tedensko, 
vsa so vključena v lokalno bazo COBISS. Knjižnična zbirka na izposojevališčih, ki so odprta enkrat 
tedensko, zajema temeljna gradiva z vseh (UDK) področij človekovega ustvarjanja zapisana na 
klasičnih in elektronskih virih, ki jo dopolnjujejo s kvalitetnimi in relevantnimi novostmi po kriterijih 
stroke. 

V celotni mreži knjižnice velja enotna izkaznico, tako član uporablja lahko vse enote sam, dostavo 
gradiva iz druge enote pa na željo uporabnika zagotovi tudi knjižnica. 

Povezovalna vloga vseh elementov knjižničnega sistema v okolju, se nadaljuje in dopolnjuje tako 
znotraj njihove mreže kot tudi z medknjižnično izposojo v okviru OOK in širše, uporabnikom z 
medbibliotečno izposojo omogočajo dostop do vsega javno dostopnega gradiva, tako v slovenskem 
prostoru kot izven meje. V okolju se povezujejo z vrtci, osnovnimi in srednjo šolo. Redno izvajajo 
bibliopedagoške dejavnosti, sodelujejo pri organiziranju kulturnih dnevov, izvajajo nacionalni projekt 
Rastem s knjigo. V letu 2015 so uvedli program Sprejem med bralce za učence drugih razredov, ki so 
ga vsi sodelujoči navdušeno sprejeli, zato ga bodo nadaljevali.  

                                                           
 

10
 Podatki so za leto 2015. 
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Knjižnično zbirko promovirajo z bibliopedagoškimi in biblioandragoškimi dejavnostmi za različne 
ciljne skupine, z organiziranjem literarnih večerov in predavanj, s ponudbo dobrih knjig v prostorih 
knjižnice in preko spletne strani ter povezavami na portal Dobreknige.si, kamor njihovi sodelavci 
prispevajo pomemben delež vsebin. 

Galerija v osrednji knjižnici v Grosupljem je manjši a hkrati prepoznaven razstavni prostor, v katerem 
se želijo predstaviti likovni ustvarjalci tako iz lokalnega kot širšega slovenskega prostora. Pri 
organiziranju razstav skrbijo za to, da so zastopane različne likovne tehnike. V časopisni kavarni, ki je 
del dodatne ponudbe knjižničnih storitev, so na voljo tudi osnovne turistične informacije z njihovega 
območja. Kavarna z galerijo predstavlja dodano kulturno ponudbo, saj je to prijeten ambient za 
srečevanje, prebiranje dnevnega časopisja ali dostopa do svetovnega spleta. Po vseh enotah in 
oddelkih, kjer je možno, potekajo različne razstave del otrok in odraslih iz različnih področij likovnega 
ustvarjanja in tudi ročnih spretnosti. 

V prostorih osrednje knjižnice v Grosupljem je v stari hiši s slavonskim hrastom opremljena soba z 
zidano pečjo in opremo iz začetka 20. stoletja. Soba se imenuje Koščakova soba, po lastniku hiše. V 
njej ima različne manjše dogodke knjižnica, je pa tudi občinska poročna soba. Poroke so po obnovi 
knjižnice bolj pogoste. Knjižnica skrbi za redno tekoče vzdrževanje in čiščenje tega prostora. 

Mestna knjižnica Grosuplje je bila zaradi kvalitetnih programov dela z uporabniki izbrana kot primer 
dobre prakse in Slovenijo zastopala v programu PLP 2020 Knjižnice spreminjajo življenja. 

Knjižnica Grosuplje za trenutno strateško obdobje nima javno objavljenega strateškega načrta. 
 
Poslanstvo, vizija in vrednote knjižnice so: 
Poslanstvo: Pridobivamo, obdelujemo, hranimo in izposojamo knjižnično gradivo ter posredujemo 
informacije o gradivu z vseh področij človekovega ustvarjanja. Z dejavnostjo, ki jo izvajamo, vplivamo 
na kakovost življenja občanov na izobraževalnem, kulturnem, informacijskem, prostočasnem in 
socialnem področju. Omogočamo vseživljenjsko učenje. Dvigujemo bralno kulturo in bralno 
pismenost. 
 
Vizija 
Knjižnična dejavnost dosega v skladu s potrebami prebivalcev in strokovnimi standardi prostorske, 
tehnične in kadrovske pogoje za ustvarjalen razvoj vseh prebivalcev na območju delovanja. 
 
Vrednote 
Knjižnična dejavnost dosega v skladu s potrebami prebivalcev in strokovnimi standardi prostorske, 
tehnične in kadrovske pogoje za ustvarjalen razvoj vseh prebivalcev na območju delovanja. 

6.5 Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (v nadaljevanju KFBK) se predstavlja kot središče bralne in 
informacijske kulture, znanja, sprostitve in druženja na kamniško – komendskem območju. Imajo 
odprt in lahko dostopen prostor za intelektualno in osebnostno razvijanje, kjer uporabniki najdejo 
želene informacije, gradivo, vire in skupne trenutke s podobno in različno mislečimi ljudmi. S 
storitvami pomagajo pri premostitvi socialne izključenosti in ovir. Dvigujejo kulturni nivo in ljudem 
bogatimo njihov vsakdan s široko ponudbo gradiva, prireditev in storitev. So varuhi tradicije in 
knjižnične kulturne dediščine. Do uporabnikov so empatični, prijazni in jim vedno prisluhnemo. 
Nudimo celodneven in brezplačen dostop do gradiva in virov. Spodbujajo branje in skrbimo za 
informacijsko opismenjevanje. Usmerjeni so k različnim ciljnim skupinam vseh generacij in poznajo 
bralne interese posameznikov. Z različnimi dejavnostmi in dogodki promovirajo svojo ponudbo in 
kulturne užitke in s tem privabljajo potencialne uporabnike. Z drugimi kulturnimi ustanovami 
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sodelujejo pri skupnih projektih, se medsebojno obveščajo in si svetujejo. Z lokalno skupnostjo in 
ustanovitelji dobro sodelujejo. So dodana vrednost okolju in po opravljenih izračunih vsak vloženi 
evro štirikratno povrnejo v svoje okolje. Sodelavci se vseskozi izobražujejo in so usmerjeni v razvoj. 

Z nabavo želijo izgraditi knjižnično zbirko, ki lahko zadovoljuje potrebe različnih ciljnih skupin 
uporabnikov in potrebe okolja v največji meri. Zato upoštevajo demografski in družbenoekonomski 
okvir za območje, ki ga KFBK pokriva. Demografski podatki kažejo na veliko število najmlajših, kar je 
najbolj izstopajoč podatek v demografski podobi kamniške in komendske občine. Ta podatek 
upoštevajo pri nabavi in oblikovanju zbirke za predšolske, šolske otroke in mlade družine. 

Glede na posebne potrebe kupujemo naslednje gradivo: 

 domoznansko gradivo; 

 dopolnjevanje planinske zbirke; 

 upoštevanje vsebin bibliopedagoških dejavnosti in projektov ter dejavnosti za spodbujanje bralne 
kulture (pravljične urice, Pravljični kovček, predšolska bralna značka Veronikin zaklad, Poletno 
družinsko branje, organiziran obisk osnovnošolcev, Projekt Rastem s knjigo, Srečanja). Za potrebe 
pravljičnih ur in Pravljičnega kovčka kupujejo po en izvod igralnih knjig. Nabavljajo večje število 
izvodov gradiva za sodelovanje pri različnih bralnih značkah (Veronikin zaklad, Poletno družinsko 
branje, Srečanja); 

 glede na bližino osnovnih šol število izvodov gradiva za osnovnošolce prilagajajo potrebam za 
domače branje, šolska tekmovanja, maturo in druge obveznosti; 

 sodelujejo z materinsko šolo v Kamniku, zato v večjem številu nabavljajo gradivo s področja 
porodništva in razvoja ter vzgoje otrok; 

 upoštevajo različne interesne skupine v lokalnem okolju in glede na njihove potrebe nabavljajo 
gradivo: risanje in slikanje, uporabna umetnost, čebelarstvo, psihologija, rekreacija; 

 upoštevajo različne narodnostne skupine in gradijo medkulturno zbirko. 
Pri določanju števila izvodov posameznega naslova upoštevajo ciljne skupine uporabnikov in 
demografsko podobo območja, ki ga knjižnica pokriva. Upoštevajo vsebinsko kakovost gradiva (ugled 
avtorja, izdajatelja, pozitivne kritike v strokovnih in drugih publikacijah), kakovost vezave, ceno in 
želje uporabnikov.  
 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik deluje za območje občin Kamnik in Komenda. Skupno število 
prebivalcev na tem območju na dan 01.01.2016 je bilo 35.363 prebivalcev. Knjižnica ima poleg 
osrednje knjižnice v Kamniku še krajevne enote v Komendi, Šmarci in Motniku ter potujočo knjižnico, 
ki omogoča dostop do knjižničnega gradiva tudi tistim uporabnikom, ki so iz bolj oddaljenih krajev in 
sicer sploh ne bi mogli do knjižnice ali pa veliko težje (otroci in starejši ljudje, ki nimajo prevoza, bolni, 
invalidi, ipd.). S potujočo knjižnico gradivo razvažamo po dolini Črne, Kamniške Bistrice in Tuhinjski 
dolini ter v Tunjice in Palovče. Od leta 2015 ima potujoča knjižnica postajališče tudi ob oskrbovanih 
stanovanjih. Najmlajša je enota v Motniku, ki so jo odprli marca leta 2013, knjižnica je prostore dobila 
v Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju, Podružnična šola Motnik. V Kamniku imajo dve posebni zbirki – 
domoznansko in Bavarsko, ter tri premične zbirke – vrtec Zarja, Terme Snovik in Foto klub Kamnik.  
 
V okolju uživajo ugled, saj nudijo kakovostne storitve, k čemur jih spodbujajo tudi redno beleženje ter 
analiziranje pohval in pritožb uporabnikov ter trendov razvoja na podlagi analize kazalnikov uspeha. Z 
okoljem veliko sodelujejo: s krajevnimi skupnostmi, društvi, organizacijami (Društvo upokojencev, 
Študentski klub, Zdravstveni dom Kamnik, krajevne skupnosti, krajevna kulturna društva …) pri 
različnih projektih, s katerimi želimo utrjevati lokalno identiteto, oživljati dediščinske vsebine in 
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sodelovati pri dvigu kakovosti bivanja. K temu pripomore tudi razširjena knjižnična mreža, kar so 
dosegli v zadnjih letih. Posebej so zadovoljni z delom enote Komenda. 
 
Preglednica 61: Enote in izposojevališča Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, 2016 
Ime Lokacija Št. prebivalcev Št. enot gradiva11 Tedenska odprtost 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik Ljubljanska cesta 1, Kamnik 17.536 104.811 55 
Knjižnica Komenda Glavarjeva 37, Komenda 6.001 20.761 37 
Knjižnica Šmarca Trg padlih borcev 2, Kamnik 5.996 14.038 16 
Knjižnica Motnik Motnik 8, Motnik 694 5.789 6 
Potujoča knjižnica Ljubljanska cesta 1, Kamnik 5.136 6.171 9h 20' 
Izposojevališče Fotoklub Kamnik Fužine 10, Kamnik    
Izposojevališče Vrtec Zarja Perovo 28, Kamnik    

 
V organizacijske enote razporejajo splošno strokovno gradivo, upoštevamo zastopanost vseh 
področij, demografsko podobo območja in specifične potrebe okolja: 
 Komenda: študijsko gradivo, čebelarstvo, konjereja, zaradi bližine vrtca dober izbor kakovostnih 

slikanic, gradiva z vzgojno tematiko, izbor sodobnega leposlovja, za mladino vse naslove M in P 
stopnja, vse naslove domačega branja, dopolnjevanje zbirke igralnih knjig in igrač.  

 Šmarca: zaradi bližine vrtca dober izbor kakovostnih slikanic, gradiva z vzgojno tematiko, izbor 
sodobnega leposlovja, za mladino vse naslove M in P stopnja, vse naslove domačega branja.  

 Motnik: čebelarstvo, kmečka strokovna tematika, vrtnarstvo, sadjarstvo, izbor leposlovja za 
otroke in odrasle, vse naslove domačega branja.  

 Potujoča knjižnica: čebelarstvo, kmečka strokovna tematika, vrtnarstvo, sadjarstvo, izbor 
leposlovja za otroke in odrasle, vse naslove domačega branja.  

 
Preglednica 62: Postajališča Potujoče knjižnice Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, 2016 
Ime Ulica Kraj Pošta Letna odprtost 

Bistričica Bistričica 12 Bistričica 1242 Stahovica 18 
Buč Buč 20 Buč 1219 Laze v Tuhinju 18 
Češnjice Češnjice 3 Češnjice 1219 Laze v Tuhinju 18 
Črna pri Kamniku Črna pri Kamniku 17 Črna pri Kamniku 1242 Stahovica 18 
Godič Godič 50 Godič 1242 Stahovica 18 
Gozd Gozd 10 Gozd 1242 Stahovica 18 
Hruševka Hruševka 1 Hruševka 1219 Laze v Tuhinju 18 
Krivčevo Krivčevo 6 Krivčevo 1242 Stahovica 18 
Laze Laze v Tuhinju 4 Laze v Tuhinju 1219 Laze v Tuhinju 18 
Markovo Markovo Markovo 1241 Kamnik 18 
Mekinje Drnovškova pot 6 Mekinje 1241 Kamnik 18 
Okroglo Okroglo Okroglo 7 1242 Stahovica 18 
Sela Sela pri Kamniku 2 Sela 1241 Kamnik 18 
Srednja vas Srednja vas 23 Srednja vas 1241 Kamnik 18 
Stahovica Stahovica 15 Stahovica 1242 Stahovica 18 
Šmartno Šmartno v Tuhinju 27 Šmartno v Tuhinju 1219 Laze v Tuhinju 18 
Špitalič Špitalič 32 Špitalič 1221 Motnik 18 
Tunjice Tunjice 22 Tunjice 1241 Kamnik 18 
Vranja Peč Vranja Peč 3 Vranja Peč 1241 Kamnik 18 
Zgornje Palovče Zgornje Palovče 5 Zgornje Palovče 1241 Kamnik 18 
Zgornje Stranje Zgornje Stranje   1242 Stahovica 18 
Zgornji Tuhinj Zgornji Tuhinj 55a Zgornji Tuhinj 1219 Laze v Tuhinju 18 
Zgornji Tuhinj Zgornji Tuhinj 20 Zgornji Tuhinj 1219 Laze v Tuhinju 18 
Žaga Podstudenec 9a Žaga 1242 Stahovica 18 

 
Zaradi potrebe po omogočanju dostopa do knjižničnih storitev tudi tistim uporabnikom, ki so iz bolj 
oddaljenih krajev in sicer sploh ne bi mogli do knjižnice ali pa veliko težje (otroci in starejši ljudje, ki 
nimajo prevoza, bolni, invalidi, ipd.) je v začetku leta 1997 prvič krenila na pot potujoča knjižnica. 
Skupaj s Knjižnico Domžale so takrat poslali na pot ustrezno opremljen in prirejen Mercedesov 

                                                           
 

11
 Podatki so za leto 2015. 
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kombi, prvo »knjižnico na kolesih«. Decembra 2012 pa so po petnajstih letih obratovanja dobili težko 
pričakovano novo, večjo potujočo knjižnico, s še bogatejšo knjižnično ponudbo, ki jo še naprej skupaj 
uporabljajo Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Knjižnica Domžale.  
 
Za namen potujoče knjižnice sedaj uporabljajo predelano vozilo Irisbus/IVECO Daily 50C17 V/P. 
Trenutno s potujočo knjižnico v občini Kamnik obiskujejo 24 krajev. Vozijo po Tuhinjski dolini, dolini 
Črne in Kamniške Bistrice, obiskujejo tudi Volčji Potok, Palovče, Vranjo Peč in Tunjice, vsakih štirinajst 
dni v popoldanskem času po vnaprej določenem urniku. Pri uporabi potujoče knjižnice se tedensko 
izmenjujemo s Knjižnico Domžale – se pravi v tednu, ko ne vozijo po krajih občine Kamnik, potujočo 
knjižnico uporablja Knjižnica Domžale in obiskuje kraje po njihovem urniku v občinah Domžale in 
Lukovica. V juliju in avgustu potujoča knjižnica ne vozi. 
 
V kombiju je ob vsakem obisku na voljo približno 3.000 enot knjižničnega gradiva, od tega okoli 2.750 
knjig in 250 enot neknjižnega gradiva (CD in DVD). Gradivo je strokovno urejeno po UDK in je 
raznovrstno: od otroških pravljic, pesmic in poučnih knjig do strokovnih knjig za odrasle ter seveda 
otroško in odraslo leposlovje ter nekaj neknjižnega gradiva. Knjižnično zbirko nenehno obnavljajo in 
dopolnjujejo, pri čemer upoštevajo tudi zanimanje in povpraševanje uporabnikov. 
 
Izposoja poteka računalniško v sistemu COBISS preko »online povezave«. V ta namen je v kombiju 
nameščen računalnik, ki je preko spleta povezan s strežniškim računalnikom OpenVMS Itanium. 
 
S knjižnicami v Sloveniji sodelujejo predvsem preko medknjižnične izposoje. Z osrednjo območno 
knjižnico sodelujejo pri digitalizaciji domoznanskih vsebin, izobraževanjih, posvetovanjih, itd. 
Sodelujejo s šolskimi knjižnicami iz svojega območja, predvsem pri promociji knjižničnega gradiva, 
usklajevanju dostopnosti naslovov, ki so povezani z učnimi načrti. 
 
Knjižnično zbirko promovirajo z različnimi promocijskimi načini: objave seznamov novosti na domači 
strani in na spletnem socialnem omrežju Facebook, izdelava priporočilnih seznamov gradiva, 
tematske razstave gradiva na oddelkih knjižnice, razstave domoznanskega gradiva, predstavitve 
lokalnih avtorjev, sodelovanje z gradivom na festivalu Kamfest. Posebno pozornost namenjajo 
promociji e-knjig in s tem bralce seznanjajo tudi z uporabo tovrstnega gradiva. S sodelovanjem na 
socialnem omrežju vzpostavljajo dvosmerno komunikacijo s svojimi uporabniki, kar jim omogoča 
kvalitetno in premišljeno upravljanje odnosov z uporabniki. 
 
V okviru domoznanske dejavnosti gradijo lastni Kamniško-komendski biografski leksikon, ki je edina 
izobraževanju namenjena podatkovna baza s celimi besedili, ki jo Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 
gradi samostojno. V letu 2015 so v Kamniško–komendski biografski leksikon (www.leksikon.si) vnesli 
106 novih zapisov, ki se tedensko pretočijo tudi na portal Znani.slovenci.si. 
 
Knjižnica je v letu 2015 dobila nagrado za najbolj inovativen projekt Kamniške pravljične poti, 
nagrado je podelilo Združenje splošnih knjižnic. Bili so izbrani za nominacijo nagrade Horus za 
družbeno odgovornost. So ena od šestih slovenskih splošnih knjižnic, ki so bile izbrane v mednarodni 
program Public Libraries 2020: Knjižnice povezujejo – vloga knjižnic na področju socialnega 
povezovanja. Na vsesplošno stisko so se odzvali s projektom Delimo znanje, na katerem prostovoljci 
predajajo drugim svoje spretnosti in znanja. Odziv je velik in nad pričakovanji. S tem potrjujejo vlogo 
generatorja socialnega kapitala. Obeležili so tudi deseto obletnico delovanja Krajevne knjižnice 
Komenda. V ta namen so odprli igroteko, ki je novost v njihovi knjižnični mreži.  
 
Delo v KFBK je usklajeno s standardom ISO 9001:2008 in so zato tudi prejeli ustrezni certifikat. 
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KFBK, takrat še z uradnim imenom Matična knjižnica Kamnik, je v okviru svojega strateškega načrta 
do leta 2019 načrtovala strateške usmeritve, cilje in ukrepe v okviru treh strateških področij:  

 Storitve za uporabnike 

 Zbirka in njena uporaba 

 Prostor in oprema 

 Opredelitev investicij in investicijsko vzdrževanje 

 Kadrovski načrt 
Znotraj načrta posebno izpostavljajo možnost prizidka stavbe osrednje knjižnice oz. širitve postavitve 
gradiva v zdajšnjo čitalnico in v zdajšnjo dvorano, ter ureditev nove dvorane v trenutno 
neizkoriščenih podstrešnih prostorih, kjer je za 414 m2 neizdelanih površin. Čitalnico bi nato razdelili 
na dnevno čitalnico in kavarno ob južni strani, kjer bi bilo stopnišče za vhod v dvorano, ter na študijski 
del na podstrešju. Neizkoriščeno in energetsko potratno podstrešje nad delom knjižnice bo z 
energetsko obnovo in novim toplotnim ovojem stavbe postalo vitalen del stavbe, namenjen novi 
dvorani za medgeneracijska druženja in novi zbirki strokovnega gradiva, saj je oddelek za odrasle 
premajhen. Dodatne površine v pritličju pa bodo lahko namenjene vsem, ki potrebujejo lahek in 
neoviran dostop do vseh knjižničnih vsebin. 
 
Njihova vizija je biti inovativna knjižnica, ki se odziva na spremembe v lokalnem okolju, predvidevati 
tudi prihodnje potrebe uporabnikov in za te potrebe razvijati ponudbo, ter vsem generacijam nuditi 
sodobne storitve. 

6.6 Knjižnica Litija 

Občini Litija (316,3 km2) in občina Šmartno pri Litiji (222,3 km2) pokrivata teritorij, na katerem živi 
20.530 prebivalcev. Poleg osrednje knjižnice v Litiji in krajevne enote v Šmartnem ima knjižnica 
organizirano kolekcijsko potujočo knjižnico v desetih zaselkih (v Občini Litija: Jevnica, Vače, Hotič, 
Sava, Polšnik, Dole, Gabrovka; v Občini Šmartno pri Litiji: Primskovo, Kostrevnica, Dom Tisje, 
Štangarske poljane) – dve izposojevališči sta avtomatizirani oz. imata dostop do spleta – za knjižnico v 
Gabrovki načrtujemo izrazito povečanje zaloge, prostora, odprtosti. 
 
Pri razporejanju gradiva v mreži jih vodi pravilo, da ima osrednja knjižnica v Litiji vsaj po en izvod, 
knjižnica v Šmartnem in kolekcijska potujoča knjižnica pa dodatne izvode glede na potrebe in 
povpraševanje uporabnikov (premične zbirke glede na interes in potrebe – več izvodov bomo 
namenili knjižnici Gabrovka). Skrbijo, da je število mladinske literature (zlasti slikanic) zato večje in na 
voljo za izposojo tudi v najbolj oddaljenih vaseh. To so predvsem demografsko ogroženi kraji brez 
tradicionalnih krajevnih središč in infrastrukture. To velja tudi za neknjižno gradivo. Osrednja 
knjižnica v Litiji s svojo odprtostjo 53 ur na teden (5,5 ob sobotah) ter krajevna knjižnica s 34 ur 
odprtosti na teden in 10 kolekcijskih zbirk (odprte bodo 109 ur na teden). Če iskanega gradiva ni v 
enoti oz. izposojevališču, ga knjižnica z medoddelčno izposojo zagotovi iz osrednje knjižnice. Vsi 
uporabniki v obeh občinah imajo enake možnosti za izposojo gradiva - ne glede na postavitev izvoda. 
 
Knjižnica ima enoto kolekcijske potujoče knjižnice. Ima 10 stacionarnih kolekcij (v dveh občinah), kjer 
se večkrat na teden izposoja gradivo (od 1 – 4 x). Dve kolekciji sta že avtomatizirani in izposoja poteka 
z računalnikom. Ker kolekcije obiskujejo pretežno predšolski in šolski otroci, jim zagotavljajo 
predvsem kvalitetno mladinsko leposlovje (gradiva za Bralno značko in domača branja) – zato je tudi 
nakup prilagojen tem potrebam. Skrb je naravnana predvsem mladim, kjer skušajo bralno kulturo 
privzgojiti mladim in jo tako zakoreniniti v okolju, kjer ni bilo tradicije delovanja knjižnic. V letu 2017 
si bomo prizadevali z nadgradnjo knjižnične mreže v Gabrovki (formiranje samostojne enote) in 
pripravo za vzpostavitev kolekcije v kraju, kjer ni pokritosti s knjižnico (Kresnice). Knjižnica vztraja s 
promoviranjem potujoče knjižnice v manjših krajih obeh občin; čeprav majhne, skoraj neznatne 
knjižnične zbirke, v krajih, oddaljenih od večjih mestnih središč pomenijo poseben utrip, nujnost – 
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tudi prvo vez s knjigo in knjižnico. 
 
Dve organizacijski enoti (Litija in Šmartno) imata v celoti dostop do vzajemnega kataloga, tretja 
(kolekcijska potujoča) pa tudi – in sicer v dveh izposojevališčih. 
 
V letu 2015 so dokončali prvo fazo opremljanja knjižnice s sistemom RFID – s pomočjo razpisnih 
sredstev (50 %) smo kupili knjigomat za samostojno izposojo gradiva v osrednji knjižnici. V drugi 
polovici leta 2015, kolikor deluje, si je preko njega gradivo izposodilo 20 % uporabnikov. Za optimalno 
delovanje sistema je nujno potrebno ta projekt zaokrožiti z varovalnimi vrati. 
 
Preglednica 63: Enote in izposojevališča Knjižnice Litija, 2016 
Ime Lokacija Št. prebivalcev Št. enot gradiva12 Teden. odprt. 

Knjižnica Litija Parmova 9. Litija 15.099 61.156 53 
Krajevna knjižnica Šmartno Staretov trg 12, Šmartno pri Litiji 5.515 23.847 34 
Kolekcijska potujoča knjižnica - 
Krajevna skupnost Dole pri Litiji 

Dole pri Litiji 7, Dole pri Litiji 107 13.04113 2,5 

Kolekcijska potujoča knjižnica - 
Osnovna šola Gabrovka 

Gabrovka 30, Gabrovka 235  2,5 

Kolekcijska potujoča knjižnica - 
Podružnična šola Hotič 

Zgornji Hotič 6, Litija 548  2,5 

Kolekcijska potujoča knjižnica - 
Krajevna skupnost Jevnica 

Jevnica 29, Kresnice 403  2,5 

Kolekcijska potujoča knjižnica - 
Podružnična šola Polšnik 

Polšnik 25 c, Polšnik 106  2,5 

Kolekcijska potujoča knjižnica - 
Podružnična šola Primskovo 

Gradišče 28, Primskovo 36  2,5 

Kolekcijska potujoča knjižnica - 
Podružnična šola in vrtec Sava 

Sava 21, Litija 276  2,5 

Kolekcijska potujoča knjižnica - 
Podružnična šola Štangarske Poljane 

Štangarske Poljane 15, Šmartno pri Litiji 74  2,5 

Kolekcijska potujoča knjižnica - 
Podružnična šola Vače 

Vače 24, Vače 373  2,5 

Kolekcijska potujoča knjižnica - 
Podružnična šola Velika Kostrevnica 

Velika Kostrevnica 27, Šmartno pri Litiji 191  2,5 

 
Knjižnica ima zalogo gradiva, ki izpolnjuje zahteve standardov. Pri nakupu gradiva skrbi, da jo 
dopolnjuje z aktualnimi in kvalitetnimi novostmi, ki ohranjajo priporočeno razmerje med stroko in 
leposlovjem. Skrbno se odloča za nakup subvencionirane literature. Zaradi znatnega zmanjšanja 
sredstev za nakup gradiva je kvalitetnejše gradivo postavljeno v osrednjo knjižnici, uporabnikom pa 
omogočajo izposojo v celi mreži knjižnice. To velja tudi za kvalitetno leposlovje slovenskih avtorjev in 
kvalitetne prevode klasičnih del s področja humanistike. Občo dostopnost nekaterih del uporabnikom 
zagotavljal portal Biblos, namenjeni izposoji e-knjig v slovenskih knjižnicah. 
 
Prioritetno delovanje knjižnice je spodbujanje bralne kulture in informacijske pismenosti. Knjižnica 
skrbi, da je v vseh njenih enotah na voljo dovolj gradiva za bralno značko (tudi predšolsko in za 
odrasle – poudarek na domačih avtorjih), sodelujejo v različnih projektih za spodbujanje bralne 
kulture in razvijajo tudi svoje (Tačkov festival). Poskrbijo tudi za prijetne in odmevne zaključke 
projektov spodbujanja branja (Poletavci). Ker je v knjižnici sedež Univerze za tretje življenjsko 
obdobje tudi aktivno sodelujejo pri spodbujanju branja za starejše; v sklopu potujoče knjižnice (tj. 
lokacije kolekcijskih zbirk) imajo izposojevališče v domu za ostarele, kjer oblikujejo poseben fond 
knjižne zbirke (zvočne knjige, knjige z večjimi črkami, izvajajo pa tudi obliko dela z uporabniki: Bralne 
urice v Domu Tisje). Nadaljujejo z bralno značko za odrasle Srčni bralec, kjer popularizirajo 
kvalitetnejše leposlovno branje (v letu 2017 so to germanski avtorji).  

                                                           
 

12
 Podatki so za leto 2015. 

13
 Podatek velja skupaj za vse lokacije kolekcijske potujoče knjižnice. 
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V sklopu priporočil stroke za ustrezen nakup skrbijo za potrebe in želje iz okolja. Pri širjenju odprtosti 
mreže knjižnice se soočajo tudi s poudarjenimi potrebami bralcev v njihovem okolju: gre tako za 
količinske kot kvalitetne potrebe. V okolju je več zainteresiranih bralcev za družboslovne vede in 
pedagogiko, zato je tudi nabava osredotočena na tovrstno strokovno gradivo. Ustreznost nakupa 
preverjajo tudi v sodelovanju s strokovnjaki iz domačega okolja. Potrebe po poučnem gradivu 
uspešno rešujemo z medknjižnično izposojo – brezplačna znotraj mreže območne knjižnice. 
Knjižnica s premišljenim nakupom želi graditi kvalitetno zbirko gradiva, ki bo izpolnjevala 
pričakovanja in potrebe uporabnikov tako s področja informiranja, izobraževanja, kulturnega 
udejstvovanja, negovanja lokalne kulturne in zgodovinske pripadnosti in vseživljenjskega učenja. 
Osnovni cilj je povečati dostopnost knjižničnih storitev in gradiva uporabnikov – predvsem pa 
postopno usklajevanje minimalnih pogojev delovanja (prirasta!) s standardi. Povečevati želijo 
članstvo in uporabo knjižnice ter delovati za različne ciljne skupine, izobraževati uporabnike ter z 
različnimi načini (mediji, prireditve) popularizirati gradivo in dejavnost knjižnice – predvsem 
ekskluzivno domoznansko dejavnost, kot posebnost in dragocenost domače splošne knjižnice. 
Poudarjajo enakomerno razporejenost gradiva v celotni zbirki – z notranjim razporejanjem glede na 
izražen interes in potrebe. 
 
Knjižnica kot osrednja in matična knjižnica s tremi organizacijskimi enotami upošteva najširše 
informacijske, izobraževalne in kulturne potrebe okolja obeh občin, kjer deluje. Z vso svojo 
dejavnostjo predvsem pa s knjižnično zbirko želijo biti informacijsko, izobraževalno, kulturno in 
socialno središče obeh občin. Zagotavljajo gradivo za predšolske člane (4 vzgojnovarstvene 
ustanove), za 4 osnovne šole, za gimnazijo, za izobraževalno središče Geoss z visokošolskim 
programom, za Univerzo za tretje življenjsko obdobje (ima sedež v knjižnici), točko vseživljenjskega 
učenja in vse druge obiskovalce. 
 
Knjižnica je aktivni partner raznoterim društvom v občini, sodeluje v številnih projektih pri izdaji 
publikacij in knjig ter pripravlja spominske in druge slovesnosti. Na prepoznavnosti pridobiva tudi 
spletni biografski leksikon Obrazi srca Slovenije (viden tudi na portalu Znani Slovenci.si). 
 
S svojim delovanjem knjižnica podpira vse nacionalne strategije razvoja (na področju gospodarstva, 
izobraževanja, zdravja, varstva okolja in družbene vključenosti posameznikov). Državljani so 
seznanjeni s tem, katere potrebe lahko zadovoljijo v knjižnici in kakšne koristi lahko pričakujejo od 
tega, da jo obiskujejo: 

 delovanje na področju vseživljenjskega izobraževanja (knjižnice prepletajo številna področja); 

 zbirajo in posredujejo dokumente lokalne zgodovine in dokumente sodobnega življenja javne 
skupnosti – z domoznanstvom knjižnice vstopajo na področje kulturne dediščine; 

 zagotavljanje splošnega dostopa do elektronskih gradiv javne oblasti – knjižnice omogočajo 
demokratizacijo družbe – tistim, ki niso računalniško usposobljeni nudijo pomoč pri uporabi teh 
gradiv; 

 bibliopedagoško delo in andragoške dejavnosti za različne skupine. 
 
Poglavitne težave, s katerimi se sooča knjižnica pri izvedbi svojih programov: 

 zmanjševanje sredstev za nakup gradiva, 

 zmanjševanje sredstev za dejavnost (sredstva za zunanje sodelavce, sredstva za potujočo 
knjižnico), 

 zmanjševanje oz. ukinitev razpisov za razvoj knjižnične dejavnosti na nacionalni ravni (program, 
IKT), 

 pomanjkanje prostora v osrednji knjižnici v Litiji, 

 ni načrtovanja obnove knjižničnih stavb ter posodabljanja (ogrevanje, energetska sanacija, itd.). 
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Prizadeva jo zmanjševanje sredstev za razvoj (ni posodabljanja informacijske in računalniške opreme) 
ter izobraževanje kadrov (nove dejavnosti in postopki dela za izvajanje ustrezne informacijske službe 
za uporabnike). Bistvene težave vidijo predvsem v okrnjenem nakupu gradiva in slabi promociji 
knjižnične dejavnosti in s tem zmanjšanje aktivnosti za spodbujanje bralne kulture, ki morajo 
postajati vse bolj privlačne in odmevne za uporabnike. 
 
Knjižnica Litija svoje strateško načrtovanje razvoja do leta 2019 v okviru sledečih strateških področij 
in njihovih ciljev: 

 Uporabniki, dostopnost knjižnice in storitev 

 Člani knjižnice 

 Knjižnično gradivo 

 Zaposlitveni – kadrovski - načrt knjižnice 

 Tehnična oprema knjižnice 

 Knjižnično informacijski sistem 

 Investicije, vzdrževanje, razvoj 

 Financerji in ugled knjižnice 

 Organizacija knjižnice 

 Projekti 

 Kulturne prireditve 

 Interni akti 

 Promocija in marketing knjižnice 
 
Za razvoj pomembno so podrobno razdelali tudi svoje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti: 
Prednosti  

 lokacija osrednje knjižnice v Litiji in krajevne knjižnice v Šmartnem pri Litiji;  

 uveljavljena tradicija knjižnične dejavnosti v Litiji in Šmartnem;  

 obnovljena in primerno opremljena krajevna knjižnica Šmartno;  

 prijazen, strokoven in prilagodljiv kader, obsežna in aktualna knjižnična zbirka;  

 odlična prireditvena dejavnost (sodelovanje z društvi, institucijami);  

 dobra tehnična opremljenost knjižnic (računalniki, projektorji, tiskalniki itd.);  

 podprtost prostorov za prireditve z multimedijskimi pripomočki;  

 dobro razvito sodelovanje z institucijami, društvi in posamezniki v kulturnem oz. širše družbenem 
področju;  

 inovativno razmišljanje o razvoju stroke v okolju z upoštevanjem specifike uporabnikov;  

 inovativni pristopi dela v domoznanstvu (digitalizacija, osebno delo z viri informacij, popularizacija 
vsebin,…)  

 zaupanje javnosti v naše delovanje. 
Slabosti  

 premalo prostora za izvajanje knjižnične dejavnosti v skladu z normativi in standardi (osrednji 
knjižnici primanjkuje študijskih prostorov, domoznanskih prostorov, kotičkov za posebne zbirke 
oz. dele gradiv;  

 pomanjkanje strokovnih prostorov za mladino oz. mladostnike);  

 nedostopnost prostorov v obeh krajevnih knjižnicah za gibalno ovirane (potreba po osebnem 
dvigalu);  

 zmanjševanje sredstev za razvoj (opremljenost) in nakup gradiva;  

 pomanjkanje strokovnega kadra;  

 slabe telekomunikacijske povezave (možnost priklopa na optično omrežje); 
Priložnosti  

 razvijati mrežo potujoče knjižnice in povezovanje oddaljenih krajevnih središč s knjižnično 
ponudbo; 
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 nove storitve in viri (posebno na daljavo);  

 posodabljanje in uvajanje novih informacijskih tehnologij - RFID – več zaposlenih bo na voljo za 
vsebinsko delo z uporabniki in gradivom;  

 digitalizacija in ureditev domoznanskih zbirk ter njihova popularizacija pri uporabnikih;  

 popularizacija posebnih zbirk knjižnice (npr.: zbirka Slovenske filatelistične akademije); 

 iskanje možnosti za rešitev prostorskih širitev za osrednjo knjižnico – priložnost za mesto - in 
izposojevališča potujoče knjižnice. 

Nevarnosti  

 neizvajanje izobraževanja zaposlenih;  

 neupoštevanje potreb, želja uporabnikov oz. sprememb v okolju pri načrtovanju programov;  

 nadaljnje zniževanje sredstev za razvoj knjižnice (zastarela oprema, energetsko neučinkovite 
stavbe);  

 nepovezovanje s sorodnimi institucijami in stroko;  

 netransparentno delovanje (poslovanje);  

 dejavnost informiranja prepustiti drugim (komercialnim) ponudnikom, ki ne izražajo javnega 
interesa (za dobro lokalne skupnosti); 

 
Dopolnjena vizija knjižnice je: Želimo ostati prijazna in dostopna knjižnica, ki bo uporabnikom 
dvigovala kvaliteto življenja, omogočala izobraževanje, prijetno zapolnjevala prosti čas in širila 
kulturno obzorje. V lokalni skupnosti se bomo z raznoliko ponudbo približevali kar najširšemu krogu 
prebivalcev v želji, da bi uporabljali našo knjižnično zbirko in storitve. Zato se bomo trudili za svojo 
razpoznavnost in ozaveščali o potrebi, koristnosti in nepogrešljivosti našega delovanja v okolju za 
sedanji in bodoči kulturni in duhovni razvoj. 

6.7 Knjižnica Logatec 

Knjižnica Logatec je osrednja splošna knjižnica, ki deluje na območju občine Logatec. Sodi med 
knjižnice 4. skupine in pokriva območje z več kot 10.000 prebivalci, kar je eden od pogojev delovanja 
osrednje knjižnice. Opravlja dejavnost na območju Občine Logatec, kjer po zadnjih podatkih Urada za 
statistiko RS, živi 13.752 prebivalcev (stanje 1. 01. 2016). Knjižnica na svoji osrednji lokaciji v Logatcu 
deluje na 400 kvadratnih metrih uporabniškega, pisarniškega in skladiščnega prostora, vse tri 
krajevne knjižnice pa po standardih za splošne knjižnice ne dosegajo dovolj velike delovne površine. 
Knjižnica prejema sredstva za svoje delovanje od ustanoviteljice Občine Logatec, delež za nakup 
knjižničnega gradiva in računalniške opreme pa vsako leto prispeva Ministrstvo za kulturo. Vsa 
sredstva, ki jih knjižnica pridobi z članarinami in zamudninami, se vlagajo v njeno lastno dejavnost. 
Njena naloga je omogočiti prebivalcem na območju njenega delovanja dostop do knjižničnega 
gradiva na vseh fizičnih nosilcih ter dostop do spletnih informacij ter do zadovoljevanja kulturnih, 
izobraževalnih, informacijskih, raziskovalnih in socialnih potreb. To pomeni, da gradijo zbirko 
knjižničnega gradiva v skladu s priporočili bibliotekarske stroke, ob upoštevanju potreb okolja. Zbirka 
nudi osnovo za razvijanje bralne kulture, informacijskega opismenjevanja, vseživljenjskega učenja, 
smotrno izrabo prostega časa ter informiranje in razvoj socialnega in družbenega okolja kot celote. 
Število priseljenih prebivalcev v občino se je ustalil in se v zadnjih dveh letih ne povečuje več. 
Posledično tudi število uporabnikov in članov knjižničnih storitev ne narašča več. Prevladujejo mlade 
družine z otroki, zato v zadnjih letih beležijo rahli porast članov knjižnice tako iz vrst otrok kot tudi 
odraslih. Povečal se je predvsem obisk ur pravljic in vseh otroških prireditev. Knjižnica Logatec in 
njene enote zaradi pomanjkanja ostalih kulturnih ustanov v občini Logatec (muzej, gledališče, kino...) 
v veliki meri opravlja poleg informacijskega središča tudi izobraževalno vlogo in kulturno poslanstvo, 
in hkrati tudi vlogo socialnega središča. Tu se srečujejo različne ciljne skupine, vzpostavljajo se 
medgeneracijska sodelovanja. 
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Knjižnično gradivo v Knjižnici Logatec nabavljajo centralizirano v osrednji knjižnici v Logatcu, kjer 
poteka tudi nakup za vse ostale tri krajevne knjižnice. Pri tem upoštevamo tudi predloge, želje in 
potrebe članov ter uporabnikov, tako da se zbirka oblikuje na osnovi izdelanega dokumenta letnega 
nakupa in upoštevanja predlogov, ki odražajo omenjene predloge in potrebe okolja. Pri tem s 
sprotnimi analizami sledijo uresničevanju cilja.  
 
Strategijo uveljavljanja možnosti enake dostopnosti do knjižničnega gradiva za vse prebivalce na 
območju Knjižnice Logatec z njenimi tremi pripadajočimi krajevnimi enotami, zagotavljajo tudi tako, 
da gradivo iz OK prevažajo v krajevne enote glede na potrebe in povpraševanje naših uporabnikov. Le 
na tak način lahko zagotovijo dostopnost gradiva vsem njihovim uporabnikom. Hkrati skrbijo tudi za 
uravnoteženo nabavo - prirast gradiva tako v OK kot tudi v vseh enotah krajevnih knjižnic.  
 
V krajevni knjižnici Vrh Sv. Treh Kraljev nabava gradiva kljub njeni majhnosti poteka že vsa leta. 
Namreč ta krajevna knjižnica v večji meri opravlja naloge, ki bi jih morala opravljati manjkajoča šolska 
knjižnica. Tudi nahaja se namreč v isti zgradbi kot podružnična osnovna šola. Zaradi te vloge dajejo 
večji poudarek na nabavi otroške in mladinske ter strokovne šolske literature. 
 
Pomemben pokazatelj, ki kaže na omogočanje enake dostopnosti do knjižničnega gradiva za vse 
uporabnike oziroma prebivalce na območju delovanja knjižnice, je razvitost enot krajevnih knjižnic. 
Te so povezane v mrežo, katere nosilec je osrednja knjižnica. Ocenjujejo, da je razvitost mreže enot 
krajevnih knjižnic na območju delovanja osrednje knjižnice Logatec zelo dobra, saj imajo od 19 naselij 
kar 4 naselja svojo krajevno knjižnico. 
 
Preglednica 64: Enote Knjižnica Logatec, 2016 
Ime Lokacija Št. prebivalcev Št. enot gradiva14 Tedenska odprtost 

Knjižnica Logatec Tržaška cesta 44, Logatec 9.312 91.90915 49 
Krajevna knjižnica Hotedršica Hotedršica 64, Hotedršica 602  6 
Krajevna knjižnica Rovte Rovte 100, Rovte 950  10,5 
Krajevna knjižnica Vrh Svetih Treh Kraljev Vrh Svetih Treh Kraljev 18, Rovte 55  4 

 
Skrbijo za razvijanje bralne kulture na različne načine (skozi projekte prilagojene različnim starostnim 
skupinam, s predstavitvami knjižnih del, preko spletne strani knjižnice itd.) promoviranje 
kakovostnega leposlovja z rednimi priporočilnimi seznami ter s poudarkom na delih slovenskih 
avtorjev in subvencioniranih naslovih. 
 
Najmlajše spodbujajo k branju skozi pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami in spoznavanju 
pravljic tudi skozi dramske uprizoritve. Izvajajo bibliopedagoško delo s skupinami najmlajših, ki redno 
prihajajo iz vrtcev. Skrbijo tudi za otroke s posebnimi potrebami. V sodelovanju z defektologinjo 
Tanjo Černe so oblikovali seznam strokovne literature v tiskani obliki z naslovom: »Seznam 
priporočene literature za otroke z disleksijo in nasveti za njihove starše«. Povezavo na ta seznam je 
njihovi spletni strani: »Priporočilni seznam in napotki za dislektike«. 
 
Za mlajše otroke v starosti od 7 do 12 let v sodelovanju z MKL organizirajo projekt »Poletavcev – 
poletnih bralcev«, ki se izvaja v času poletnih počitnic. V letu 2016 se je projekt razširil še na starejšo 
skupino, ki se je poimenovala NajPoletavci – poletni bralci. Ta je namenjen spodbujanju branja pri 
bralcih, ki so stari od 7 do 16 let. Projekta se iz leta v leto udeležuje čedalje več mladih bralcev. 
 

                                                           
 

14
 Podatki so za leto 2015. 

15
 Podatek o stanju zaloge za celotno knjižnico. 
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Starejše bralce dodatno motivirajo k branju s pripravo najrazličnejših priporočilnih seznamov, zlasti 
nagrajenih del slovenskih in tujih avtorjev in nekoliko zahtevnejših del, saj po najbolj branih knjigah 
segajo že sami. Te ponudbe redno povezujejo tudi s predstavitvami različnih knjig ter predavanji in 
literarnimi večeri, ki jih pripravimo skupaj z JSKD Logatec. Skrbijo za študijski krožek Žarek I. na 
katerem se srečujejo predstavniki različnih generacij in skupaj obravnavajo prebrana dela. V obeh 
domovih ostarelih izvajajo bralne ure, ki so namenjene oskrbovancem, ki sami težko berejo oziroma 
so mobilno ovirani.  
Organizirajo različne oblike vseživljenjskega učenja in izobraževanja, katerega namen je dvigniti raven 
znanja. S tem uporabnikom omogočajo dostop do najrazličnejših informacij ter pridobitev znanja za 
uporabo računalniške tehnologije. Tako lahko posamezniki samostojno dostopajo do elektronskega 
kataloga ter ostalih elektronskih baz podatkov in e-knjig. Pri tem se povezujejo tudi z Uradom za delo, 
ki v izobraževanje brezposelnih oseb vključuje tudi predstavitev knjižnice in njenih storitev. 
 
Knjižnica predstavlja neformalni prostor socialne interakcije, ki omogoča ljudem lokalne skupnosti, da 
se srečujejo, izobražujejo in kulturno udejstvujejo. To seveda omogoča tudi večjo povezanost z 
lokalno skupnostjo, spodbuja druženje in ustvarja zanimivejše in prijetnejše življenje v občini. 
Obenem pa mora in želi knjižnica še vnaprej omogočati članom in uporabnikom dostopnost do 
klasičnih knjižničnih katalogov in gradiv. S pomočjo sodobne informacijske tehnologije pa odpirati 
dostop tudi do najrazličnejših informacijskih virov, internetnega omrežja, elektronske pošte, 
sodobnih elektronskih medijev, e-knjig, filmskih in glasbenih CD-jev in DVD-jev, ter knjižničnega 
informacijskega sistema COBISS. Ob tem pa knjižnica stremi k razvoju obstoječih in ustvarjanju novih 
storitev, ki sledijo trendom sodobne informacijske družbe. 
 
Razširitev ponudbe in kakovosti knjižničnih storitev so dosegli s tem, da smo se povezali z območnimi 
knjižnicami osrednjeslovenskega območja preko brezplačne medknjižnične izposoje študijskega in 
strokovnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenskega območja . Na takšen način lahko tudi v nadalje 
zagotavljajo kvalitetno in hitro ponudbo gradiva, ki ga v knjižnici nimajo. 
 
V zadnjih letih sistematično gradijo zbirko razglednic občine in zbirko del dr. Andreja Gosarja ter prav 
tako del, ki govorijo o dr. Andreju Gosarju. Dopolnjujejo tudi zbirko del Ivana Albrehta in del o Ivanu 
Albrehtu. Vse te tri zbirke sodijo v sklop domoznanskega gradiva. 
 
Občina Logatec je območje relativno hitre rasti prebivalstva zaradi naravnega prirastka in 
priseljevanja v okolje, ki predstavlja neposredno bližino Ljubljane. V zadnjih letih v knjižnici beležijo 
trend vpisovanja mladih družin in prebivalcev, ki se vpisujejo kot študenti ob delu. Na območju 
delovanja Knjižnice Logatec delujeta dva večja domova za ostarele, zato so pozorni pri nabavi gradiva 
s povečanim tiskom, saj gre večinoma za ljudi s slabšim vidom. Za to skupino s posebnimi potrebami 
nakupujejo tudi zvočne knjige. Pri nakupu gradiva vsako leto upoštevamo tudi to, da v kraju deluje 
glede na število učencev ena večjih osnovnih šol v Sloveniji, zato kupujejo večje število izvodov 
posameznih knjig, ki jih učenci potrebujejo za bralno značko in pridobitev posameznih priznanj. Na 
tem področju pri nakupu gradiva sicer poteka koordinacija nabave gradiva z osnovnimi šolami. V 
Logatcu je bil spomladi 2016 odprt Azilni dom za družine iz vojnih območij, ki so prosilci za azil. 
Večina družin je iz Sirije in Afganistana. V knjižnici organizirajo ure pravljic in otroške prireditve na 
katere obvezno vabijo tudi otroke in starše iz Azilnega doma. Imajo pa težave z nabavo literature v 
arabskem in farsi jeziku, ki bi zagotovila knjižno gradivo v njihovem materinem jeziku. 
 
V Občini Logatec bodo tudi v prihodnje delovale vse njene krajevne enote delovale v nespremenjeni 
knjižnični mreži, ki je v celoti vključena v sistem COBISS, in s tem omogoča avtomatizirano izposojo in 
pregled gradiva. Vse enote delujejo v prenovljenih prostorih (4 prenove v letih 2003 – 2007), kjer so 
izpolnjeni vsi osnovni pogoji za delovanje knjižnic. Občina Logatec ima dobro razvito mrežo knjižnic, 
saj sodita Krajevni knjižnici v Hotedršici in na Vrhu Svetih Treh Kraljev že v tako imenovano 
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nadstandardno storitev, ker delujeta na območjih z manj kot 1.500 prebivalci. Kljub temu je Občina 
Logatec kot ustanoviteljica podprla ohranitev teh dveh enot. S tem pa daje možnost dostopa do 
knjižničnih storitev tudi nekaterim delom redko poseljenega podeželja občine. 
 
Knjižnica je v obstoječi stavbi, v prizidku k Narodnem domu, po četrt stoletja prostorsko že utesnjena, 
zaradi same konfiguracije objekta je širitev nemogoča. Tudi ta objekt je ne glede na manjšo starost v 
razmeroma slabem gradbeno-tehničnem stanju. Občina Logatec ima namen porušiti obstoječi objekt 
Narodnega doma s prizidano Knjižnico Logatec in na njegovem mestu zgraditi novega. Sam objekt je 
dotrajan, obstoječe dvorane ni ekonomsko upravičeno sanirati, saj osnovne kapacitete ne zadoščajo 
zahtevam pravilnikom in normativom in se primerna (dovolj velika) dvorana tako ne more zgraditi. 
Stavba ne zadošča zadostni potresni varnosti. Poleg tega je želja investitorja zgraditi večjo dvorano, ki 
bo zadostila potrebam občanov. Ohrani se le sprednji del Narodnega doma zaradi zahtev Zavoda za 
kulturno dediščino oziroma pomena Narodnega doma kot spomenika. Predviden program se je v 
večji meri že do sedaj izvajal v obstoječem Narodnem domu, vendar sta tako dvorana kot knjižnica 
danes utesnjeni, prostori pa so postali z vidika uporabe novih tehnologij in načinov uporabe prostora, 
tako v knjižničarstvu kot v glasbi, uprizoritvenih umetnostih in pri drugih prireditvah nefunkcionalni. 
Novi objekt bo tako pomenil nadaljevanje istih dejavnosti na lokaciji, hkrati pa bo omogočil širitev in 
funkcionalno nadgradnjo. Novi Narodni dom bo tako postal s svojo dominantno lego v prostoru 
kulturno, skupaj z Upravnim centrom in avtobusno postajo pa tudi pomensko središče mesta in 
občine. 
 
Knjižnica Logatec svoje strateške cilje knjižnice za obdobje do leta 2019 opredeljuje v okviru trinajstih 
strateških področij: 

 Uporabniki in dostopnost knjižnice in knjižničnih storitev 

 Člani knjižnice 

 Knjižnično gradivo 

 Zaposlitveni kader 

 Tehnična oprema knjižnice 

 Knjižnično informacijski sistem 

 Investicije in vzdrževanje 

 Financiranje in ugled knjižnice 

 Organizacija knjižnice 

 Projektno delo 

 Elektronske knjige 

 Prireditve 

 Promocija in druge marketinške aktivnosti knjižnice 
  
Kot dopolnitev strateškim usmeritvam bi lahko uporabili tudi SWOT analizo, ki je bila pripravljena v 
okviru Lokalnega programa kulture; Strategija razvoja kulture Občine Logatec 2016 - 2019 (2015), kjer 
so ugotovili: 
Prednosti vidijo v ugodni lokaciji knjižnice; prijaznosti, splošni razgledanosti in strokovni 
usposobljenosti zaposlenih; fleksibilnosti zaposlenih (verjetno edina računovodkinja v Sloveniji, ki ima 
bibliotekarski izpit in je zaposlena v knjižnici ter dela po potrebi tudi na izposoji gradiva, ravno tako 
tudi direktor). 
 
Slabosti so videli predvsem v pomanjkljivem številu zaposlenih; razpršenosti krajevnih knjižnic (4x na 
teden zaposleni iz OK Logatec potujejo v Rovte, Hotedršico in Vrh Svetih Treh Kraljev); veliko število 
bolniških izostankov; kronično pomanjkanje prostora – tako za gradivo kot za zaposlene 
(računovodkinja in vsi ostali zaposleni razen direktorja imajo v celi zgradbi knjižnice na razpolago eno 
samo pisarno, v kateri potekajo računovodstvo in administracija, nabava, naročanje gradiva, 
obdelava gradiva, telefonske reklamacije, ipd.); knjižnica nima skladišča – v uporabi je zaklonišče, ki ni 
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ustrezen prostor za shranjevanje knjižničnega gradiva; nima prostorov za izvedbo izobraževanj, 
predavanj, likovnih razstav; zgradba v celoti že dolgo več ne ustreza najosnovnejšim potrebam in 
zahtevam po normalnem delovanju splošne knjižnice; neustrezni prostori za krajevni knjižnici 
Hotedršica (še vedno trpi za posledicami poplave, izredno visoka vlaga v prostorih knjižnice) in Vrh 
Svetih Treh Kraljev (nahaja se v prostorih podružnične osnovne šole, prostori so minimalistični, 
onemogočene kakršne koli ostale dejavnosti); zmanjševanje sredstev za nakup knjižničnega gradiva, 
MK je nakazalo Knjižnici Logatec za nakup knjižničnega gradiva v letu 2014 kar za 8.712,00 € sredstev 
manj kot v letu 2011. 
 
Nevarnosti so izguba stalnih odjemalcev zaradi zastarelega sistema in neustreznih prostorov; izguba 
knjižnih enot zaradi morebitnih poškodb ob skladiščenju oz. ob naravnih nesrečah; zmanjševanje 
včlanjevanja novih odjemalcev zaradi zastarelega in okornega sistema; povečanje bolezenskih 
odsotnosti zaradi stresa preobremenjenega osebja. 
 
Priložnosti pa vidijo v novem kulturnem centru, v katerega naj bi po načrtih bila umeščena nova 
sodobna knjižnica. Za nadaljnji razvoj Knjižnice Logatec je pomembna predinvesticijska zasnova 
Izgradnja Narodnega doma in Knjižnice Logatec. 
 
Svojo vizijo je zapisala v sledeči obliki: 
Knjižnica kot informacijsko središče želi še naprej ostati prijazen, varen in zaupanja vreden javni 
prostor, ki predstavlja urejenost, zanesljivost in enako odprtost vsem uporabnikom vseh starosti. S 
posebnim poudarkom prilagojenosti za uporabnike s posebnimi potrebami. Poseben poudarek 
dajemo tudi bolj intenzivnemu informacijskemu opismenjevanju svojih uporabnikov in prebivalcev 
občine. 
Obenem pa s pomočjo sodobne informacijske tehnologije še vnaprej omogočati dostopnost do 
klasičnih knjižničnih katalogov in gradiv kot tudi do najrazličnejših informacijskih virov, interneta, 
elektronske pošte, sodobnih elektronskih medijev, filmskih in glasbenih CD-jev in DVD-jev, ter 
knjižničnega informacijskega sistema COBISS. Ob tem pa knjižnica stremi k razvoju obstoječih in 
ustvarjanju novih storitev, ki sledijo trendom sodobne informacijske družbe. 
Kot sodobna, k uporabniku usmerjena splošna knjižnica želimo ozavestiti in spremeniti javno mnenje 
o identiteti, podobi in vlogi knjižnice, ki da pretežno samo izposoja knjige v dejansko predstavo o 
tem, da je sodobna splošna knjižnica ustanova, ki sledi razvoju in tehnološkim spremembam globalne 
informacijske družbe in je kot taka osrednje informacijsko in izobraževalno središče. 

6.8 Knjižnica Medvode 

Knjižnica Medvode kot samostojna občinska knjižnica skrbi predvsem za zagotovitev optimalnih 
prostorskih, kadrovskih, strokovnih in materialnih pogojev za kvalitetno in uspešno izvajanje 
knjižnične dejavnosti in njenega poslanstva.  
 
Občina Medvode leži na prehodnem območju med Ljubljano, Škofjo Loko in Kranjem. Po statističnih 
podatkih ima 15.979 prebivalcev. V njej delujeta vrtec Medvode in Rahelin vrtec (hiša otrok 
Montessori), v katera je vključenih 747 predšolskih otrok. V občini so tudi štiri osnovne šole, v katere 
je vključenih 1.465 osnovnošolskih otrok. Srednjih šol v občini ni. V občini Medvode je tudi Dom 
starejših občanov, v okviru katerega so varovana stanovanja za starejše ter dve stanovanjski 
skupnosti ljudi z motnjo v duševnem razvoju Barka. Poleg tega v občini deluje Vzgojno izobraževalni 
zavod Frana Milčinskega v Valburgi in Invalidsko društvo Kengurujček (otrok s prirojenimi in 
pridobljenimi okvarami prebavnega trakta).  
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Preglednica 65: Enota Knjižnice Medvode, 2016 
Ime Lokacija Št. prebivalcev Št. enot gradiva16 Tedenska odprtost 

Knjižnica Medvode Cesta Komandanta Staneta 10, Medvode 16.032 74.280 50 

 
Na področju občine Medvode deluje tudi bibliobus Mestne Knjižnice Ljubljana, ki se ustavlja na petih 
postajališčih v krajih Sora, Zbilje, Smlednik, Trnovec in v Centru starejših občanov v Medvodah. 
 
S svojim gradivom skrbijo za potrebe predšolskih in šolskih otrok občine, dijakov, študentov, 
zaposlenih, upokojencev, brezposelnih ter oseb s posebnimi potrebami. Vsem našim uporabnikom 
želimo ponuditi primerno gradivo, ki bo upoštevalo njihovo specifiko. To je tudi gradivo z večjim 
tiskom, gradivo s področja starostne in socialne problematike, vzgoje in izobraževanja, priročniki za 
samopomoč, gradivo za ročno ustvarjanje (vsi mediji), gradivo za dislektike, itd ... 
 
Kupujejo informativna gradiva in splošen periodični tisk, skušajo pokriti najrazličnejša strokovna 
področja z različnimi mediji ter okrepiti domoznansko zbirko. Izobraževalne potrebe okolja 
zadovoljujejo z nakupom gradiva različnih strokovnih področij, različnih medijev in različnih 
zahtevnostnih stopenj. Da bi zadostili kulturnim potrebam okolja, kupujejo kvalitetno leposlovje 
domačih in tujih avtorjev, nagrajeno leposlovje in klasiko, kvalitetno mladinsko leposlovje ter 
aktualne domače in tuje revije, ki imajo literarno in strokovno vrednost.  
 
Organizirajo različne oblike dejavnosti, ki so povezane z branjem, širjenjem bralne kulture in 
informacijske pismenosti. Kot prioriteto poskušajo uveljaviti skrb za ohranjanje in razvoj slovenskega 
jezika ter povečevanje ravni izobrazbe in pismenosti prebivalstva. Pripravljajo in izvajajo ustvarjalne 
delavnice, uganke, bralno značko za otroke, bralno značko za odrasle, tematske razstave, knjižne in 
literarne večere, bibliopedagoške ure za vrtce, osnovne šole in različne zavode. 
 
V okviru bibliopedagoškega dela se prav posebej posvečajo najmlajšim uporabnikom knjižnice. 
Razvijanje branja in bralne kulture se začne že v najzgodnejših letih, zato najmlajše spodbujajo k 
branju (z nakupom slikanic z velikimi tiskanimi črkami, slikopisov in knjig z malo besedila) za postopno 
pridobivanje bralnih spretnosti. Za najmlajše načrtujejo tudi nakup leposlovja in poljudne literature 
na različnih medijih, ki otrokom omogočajo spoznavanje predmetov in osvajanje pojmov. Pri nakupu 
smo posebej pozorni na varnost in kvaliteto gradiva. Knjižnica sodeluje tudi z obema vrtcema v 
občini, katerih otroci nas večkrat obiščejo v organiziranih skupinah. Takrat otrokom in vzgojiteljicam 
predstavijo knjižnico: kako deluje, komu je namenjena, kako se lahko včlanijo in tudi tako 
pripomoremo k spodbujanju širjenja branja in bralne kulture. V sodelovanju z vrtcema v občini imajo 
za najmlajše pripravljeno tudi bralno značko Medvodko bere. V šolskem letu 2015/2016 je bralno 
značko uspešno zaključilo kar 397 otrok. Za najmlajše pripravljajo tudi tematske knjižne kovčke, v 
katerih so knjige in DVD-ji ali CD-ji na določeno temo, ki jih otroci odnesejo domov. Izvajajo tudi 
Medvodkove bralne urice za predšolske otroke, ki ne obiskujejo vrtca. Na njih otroci skupaj s 
knjižničarko prebirajo pravljice, listajo po knjigah, ustvarjajo in se igrajo z igračami iz njihove zbirke.  
 
Po vsebini zagotavljajo za osnovnošolce koristne poučne in leposlovne medije tako v knjižni kot 
neknjižni obliki. Vsako leto sodelujejo v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, ki ga izvajajo Javna 
agencija za knjigo, Ministrstvo za kulturo ter Združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda RS za 
šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev. Tudi v letu 2016 so se 
pridružili projektu Poletavci – poletni bralci, katerega namen je, da bi se branje čim bolj razširilo med 
otroki v Sloveniji. Namenjen je otrokom od šestega do dvanajstega leta in spodbuja polurno branje 
vsak dan med poletnimi počitnicami. Ob različnih priložnostih (počitnice, predpraznični čas, …) 

                                                           
 

16
 Podatki so za leto 2015. 
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organizirajo kreativne delavnice za otroke in starejše, ki tako svoj prosti čas preživljajo ustvarjalno, v 
prijetni družbi pa se na ta način učijo tudi medsebojne (in medgeneracijske) komunikacije. 
  
Na mesečnih Knjižnih večerih na Sotočju predstavijo literarne novosti za starejše bralce, poleg tega 
imajo redne literarne večere, občasna srečanja s književnimi ustvarjalci, tematske razstave, vodene 
mesečne delavnice za delo z računalnikom in seznanjanje s svetovnim spletom. Izvajajo projekt 
bralne značke za odrasle, ki se imenuje Beremo na sotočju: spodbujanje branja med odraslimi.  
Vsem starostnim skupinam uporabnikov pa vsakodnevno individualno svetujemo in pomagamo pri 
bolj učinkoviti izbiri in izrabi knjižničnega gradiva, pri uporabi kataloga COBISS in svetovnega spleta.  
 
Knjižnica Medvode je ponosna, da je članica Združenja slovenskih splošnih knjižnic, zato se njeni 
strokovni delavci aktivno udeležujejo njihovih strokovnih srečanj in izobraževanj ter sodelujejo na 
srečanjih pod vodstvom osrednje območne knjižnice. V letu 2016 so se že peto leto zapored pridružili 
projektu Mestne knjižnice Ljubljana Poletavci – poletni bralci, z njimi pa sodelujejo tudi pri drugih 
projektih ter se udeležujemo aktualnih strokovnih srečanj. V medsebojnem sodelovanju omogočajo 
tudi oddaljen dostop do več podatkovnih zbirk, ki so objavljene na njihovi spletni strani. Z vsemi 
slovenskimi knjižnicami sodelujejo pri medknjižnični izposoji.  
 
Sodelujejo z osnovnimi šolami in vrtci. Glede na starost otrok in učencev ter učne tematike jim 
prilagodijo vsebino bibliopedagoških ur. Skupaj z občinskimi društvi pripravljajo različne prireditve, 
sodelujemo z Javnim zavodom za kulturo in mladino (poletno počitniško varstvo otrok, skupne 
ustvarjalne delavnice, računalniško opismenjevanje starejših, najrazličnejše razstave).  
 
Knjižnično zbirko promovirajo z najrazličnejšimi dogodki in prireditvami za otroke, mladino in odrasle, 
ki posredno ali neposredno predstavljajo knjižnico, opozarjajo na njihovo dejavnost in ponudbo ter 
hkrati vabijo k obisku. Večeri so zapolnjeni z različnimi prireditvami za odrasle in termini so zasedeni 
že vsaj leto vnaprej. Velika ponudba/povpraševanje s strani ustvarjalcev za organizacijo dogodkov v 
naši knjižnici dokazuje, da so privlačno središče za občane in tudi druge obiskovalce. Organizirajo 
knjižne čajanke, potopise, literarne večere, razstave, različna predavanja, ustvarjalne delavnice za 
odrasle in podobno. Poleg vsega tega postavljajo tematske razstave (glede na aktualne dogodke v 
knjižnici, v državi ali svetu), na vidnem mestu v knjižnici razstavljajo novosti, ki si jih uporabniki lahko 
tudi izposodijo, organizirajo občasne ustvarjalne delavnice za odrasle, se povezujejo z občinskim 
glasilom Sotočje, kjer so objavljeni članki o knjižnici in njenih dejavnostih. K promociji kulturno-
informacijskega delovanja knjižnice v sami občini pripomore tudi sodelovanje s kabelsko televizijo 
Medvode, ki redno spremlja delovanje knjižnice. Že dve leti (od 2014) izvajajo tudi projekt Knjiga na 
potepu. V ta namen imajo v okolici knjižnice postavljeni dve hiški, v katerih so knjige, ki so izločene iz 
knjižničnega fonda oziroma podarjene s strani uporabnikov. Opremljene so z nalepkami, uporabnik 
lahko knjigo vzame, jo prebere in jo nato vrne v hiško. Če želi, pa lahko knjigo tudi obdrži ali pa jo 
podari nekomu drugemu. Tako je določen fond knjig na voljo uporabnikom tudi, ko je knjižnica 
zaprta. Pomembni so tudi domoznanski večeri, kjer predstavljajo teme in ljudi, ki so zanimivi z vidika 
medvoške občine. Vsako leto se trudijo dodati kaj novega ali preoblikovati staro ponudbo v 
privlačnejšo, aktualnejšo. 
 
Za uspešno delo knjižnice je potrebno zagotoviti poleg finančnih sredstev za redno dejavnost in 
vzdrževanje, tudi ustrezne druge pogoje; predvsem ostaja stari problem oziroma potreba po 
dodatnih internih prostorih in prostorih za uporabnike knjižnice: 

 Direktor zavoda potrebuje osebni delovni prostor oziroma prostor za individualne razgovore z 
zaposlenimi in zunanjimi obiskovalci. Knjižnica ima en sam skupni delovni prostor, v katerem 
potekajo vsa interna dela – delo direktorice, delo poslovne sekretarke, delo nabavne in 
obdelovalne službe. Prostor tako nikakor ne omogoča pogojev, ki jih delo direktorja ter vseh 
ostalih zaposlenih zahteva. 
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 Potrebujejo prostor za potrebe nabavne in obdelovalne službe. Vnos računskih podatkov, 
inventarizacija, katalogizacija so zahtevni delovni procesi, ki od zaposlenih zahtevajo zbranost, v 
prostoru pa mir in tišino. 

 Uporabniki potrebujejo študijsko čitalnico, ki bi služila tudi kot računalniška učilnica ter bi 
omogočila izobraževanja uporabnikov. Dosedanja izobraževanja potekajo namreč kar v čitalnici, 
kar pa moti tako bralce kot sam proces izobraževanja. 

Knjižnica Medvode za trenutno strateško obdobje nima javno objavljenega strateškega načrta. 

6.9 Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika je javni zavod, ki izvaja knjižnično dejavnost za področje občin Vrhnika, 
Borovnica in Log – Dragomer. Je osrednja knjižnica, ki ima v svoji mreži Knjižnico dr. Marje Boršnik 
Borovnica. Občina Log – Dragomer svoje enote še nima. 
 
Vsem prebivalcem na območju njenega delovanja omogočiti neomejen dostop do knjižničnega 
gradiva in informacij ter informacijskih, kulturnih, sprostitvenih in izobraževalnih storitev, kot jih 
določajo zakoni in predpisi ter tradicija knjižnice in področje, v katerem deluje. Je pomemben 
dejavnik, ki vpliva na kulturni, gospodarski in socialni razvoj okolja. 
 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika ima v svoji organizacijski sestavi Knjižnico dr. Marje Boršnik Borovnica, 
pogodbo za zagotavljanje knjižnične dejavnosti pa ima sklenjeno tudi z občino Log-Dragomer, ki še 
nima enote v svojem kraju. Zato je gradivo, nabavljeno s sredstvi občine Log-Dragomer, locirano na 
Vrhniki, medtem ko je gradivo, kupljeno s sredstvi občine Borovnica, locirano v borovniški enoti. 
Zahtevnejše in dražje strokovno gradivo je razporejeno samo v osrednji knjižnici na Vrhniki, 
kakovostni naslovi so dostopni v obeh enotah, s tem da imamo v osrednji enoti več izvodov. Skupaj z 
občinskimi zavodi skrbijo, da je gradiva za predšolske in šolske otroke dovolj na zalogi. Gradivo za 
posebne skupine uporabnikov je dostopno v obeh enotah, od najmlajših do odraslih s posebnimi 
potrebami, zvočne knjige pa so v večji meri zastopane v osrednji knjižnici. Trudijo se zadovoljiti vsem 
potrebam uporabnikov, če gradiva nimajo v nobeni enoti, si ga izposodimo medknjižnično. Za bodočo 
enoto v Log-Dragomeru nabavljajo samo knjižno gradivo, ki ga trenutno izposojajo na Vrhniki. 
 
Osrednja knjižnica se je poleti 2014 preselila v nove prostore na Tržaško cesto 32. V prvem 
nadstropju Kulturnega centra Vrhnika je na cca. 1.400 m2 oddelek za odrasle s čitalnico, računalniško 
učilnico, mladinski oddelek s čitalnico in pravljično sobo, medioteko in domoznanski oddelek. 
Postavitev vsega knjižničnega gradiva v prostem pristopu v eni etaži je idealna rešitev tako za 
uporabnike kot za organizacijo dela. Skladišče in pisarni so v medetaži. Z novim in prenovljenim 
prostorom je knjižnica dobila novo, svežo vsebino, pridobili so prostor za vso knjižnično gradivo, 
dosegli so funkcionalno povezanost oddelkov in zagotovili sodobne delovne prostore. Nova lokacija 
knjižnice je ustrezna, saj je lahko dostopna. 
 
S podobnim namenom se mora izvesti investicija v Borovnici, saj prostori zaradi svoje dotrajanosti 
ogrožajo delo in varnost delavk in uporabnikov. Najemodajalec vsako leto podaljšuje najemno 
pogodbo. Prostorska problematika je bila večkrat izražena v dopisih, izvedena je bila anketa med 
uporabniki, vrednotenih je bilo več lokacij za gradnjo novih knjižničnih prostorov, izdelane so bile 
idejne zasnove, januarja 2008 je vodja krajevne knjižnice izdelala nalogo, v kateri je razdelala 
prostorske potrebe. Namen investicije: S pridobitvijo novih prostorov in izselitvijo iz dotrajanega 
najemniškega objekta, bi zagotovili ustrezne površine za delovanje knjižnice. Prednostna naloga v 
Borovnici bo v obdobju do leta 2020 zagotovitev novih knjižničnih prostorov, saj so le ti pogoj za 
kvalitetno delovanje knjižnice in izvajanje različnih knjižničnih dejavnosti. 
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Občina Log-Dragomer še ni zagotovila primerne lokacije za nove knjižnične prostore. V skladu 
Zakonom o knjižničarstvu je splošna knjižnica samostojna pravna oseba, če izvaja knjižnično 
dejavnost za 10.000 ali več prebivalcev. Knjižnica, ki izvaja to dejavnost za območje z manjšim 
številom prebivalcev, je enota samostojne knjižnice. V skladu z Zakonom o knjižničarstvu mora vsaka 
občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane. Pridobiti morajo potrebne prostore, ki bi 
ustrezali standardom, kar bi omogočilo kakovostno izvajanje načrtovanih dejavnosti. 
 
Preglednica 66: Enoti Cankarjeve knjižnice Vrhnika, 2016 
Ime Lokacija Št. prebivalcev Št. enot gradiva17 Tedenska odprtost 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika Tržaška cesta 32, Vrhnika 16.848 96.955 55 
Krajevna knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica Paplerjeva 23, Borovnica 4.275 30.853 25 
Enota Log-Dragomer18 enota še ne deluje 3.606 12.528 - 

 
Tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice je 55 ur. Načrtovani delež odprtosti organizacijskih 
enot v skladu z določbami Uredbe je 100 %, prav tako načrtovani delež organizacijskih enot z 
dostopom do vzajemnega kataloga. 
 
Knjižnično zbirko oblikujejo glede na finančne zmožnosti (cena enote gradiva, sofinanciranje s strani 
občin, sredstva Ministrstva za kulturo, lastna sredstva), kvaliteto gradiva, povpraševanje ter glede na 
število prebivalcev v občinah. Zbirka omogoča uporabnikom predvsem kvalitetno izbiro knjižničnega 
gradiva. Pod enakimi pogoji je na razpolago različnim ciljnim skupinam prebivalstva, od otrok, 
mladine, odraslih, upokojencev, brezposelnih, invalidov, starejših občanov in oseb s posebnimi 
potrebami. 
 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika kot osrednja knjižnica skrbi za nabavno politiko na celotnem območju. 
Pri tem upošteva značilne potrebe okolja: razvojna usmeritev lokalne skupnosti in dejavnost lokalnih 
ustanov; demografske značilnosti, starostna, izobrazbena in socialna struktura prebivalstva ter 
struktura uporabnikov oz. ciljnih skupin; značilnosti okolja.  
 
Z optimalno ponudbo knjižničnega gradiva in informacij želijo doseči zadovoljstvo vseh obiskovalcev 
naše knjižnice, omogočiti dostop do vsega knjižničnega gradiva, zadovoljevati potrebe po strokovni 
literaturi učencev, dijakov in študentov, pokrivati potrebe po literature za obvezno domače branje, s 
smotrnim in kvalitetnim nakupom pridobiti predvsem kakovostno gradivo. 
Za najmlajše uporabnike (predšolske otroke) nabavljajo gradivo, ki omogoča enostavno spoznavanje 
pojmov in stvari in otroku približa knjigo. Prednost dajejo kvalitetnemu gradivu (jezik, ilustracije, 
vezava ipd.), pestremu izboru slikanic, CD-jev, DVD-jev ter igrač. Izvajajo bibliopedagoške dejavnosti, 
s katerimi otrokom približajo kakovostno literaturo. 
 
Gradivo za osnovnošolsko mladino razvija bralne spretnosti bralcev začetnikov (knjige z velikimi 
tiskanimi črkami, knjige z malo besedila), nudijo tudi pester izbor strokovne in leposlovne literature 
za starejše osnovnošolce, gradivo za domače branje ter bralno značko (tudi tujejezično). Nabavljajo 
kakovostne slikanice in knjige za starostni skupini P in M, video ter avdio gradivo. Izbor gradiva za 
srednješolce obsega gradivo za domače branje, leposlovne ter strokovne knjige za pripravo 
seminarskih nalog, referatov ter tujejezičnega leposlovja. 
Izbor gradiva za odrasle uporabnike zajema različna strokovna področja, stopnje zahtevnosti; 
leposlovje zajema vse žanre, poudarek je na slovenskih avtorjih, nabavljajo tudi gradivo v tujih jezikih; 

                                                           
 

17
 Podatki so za leto 2015. 

18
 Cankarjeva knjižnica Vrhnika od leta 2007 zagotavlja knjižnično dejavnost tudi za občino Log-Dragomer, ker 
pa v občini še ni zagotovljenih prostorov za knjižnico, je gradivo, ki ga nabavijo s sredstvi občine Log-
Dragomer, trenutno locirano na Vrhniki. 
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kvalitetno neknjižno gradivo (glasba, filmi); ter informativno periodiko. Izvajajo dejavnosti, povezane 
s promocijo kakovostnega gradiva (literarni večeri, predavanja, razstave). 
Za izobraževalne namene uporabnikov nabavljajo gradivo različnih strok in različnih zahtevnosti; 
poučno gradivo, slovarji, enciklopedije; gradivo za vseživljenjsko izobraževanje; gradivo, namenjeno 
prostemu času ipd. 
Tekoče spremljajo knjižno produkcijo za otroke, mladino in odrasle, izbirajo kvalitetno gradivo in z 
izborom skušajo pokrivati vsa področja strokovne literature, spremljati prilagojeno literaturo za ciljne 
skupine uporabnikov. Nabavna politika temelji na logiki kupovanja pri najugodnejših ponudnikih, 
upoštevajoč kvaliteten izbor gradiva in hitrost dobave. Omogočajo dostop do spletne knjižnice 
elektronskih knjig Biblos. Pridobiti skušajo čim več dosegljivega domoznanskega gradiva, ki ga 
nabavljajo tudi v antikvariatih. Upoštevajo tudi predloge in želje naših uporabnikov. Pri nakupu 
periodičnih publikacij skrbijo, da je namenjena vsej populaciji in da pokriva čim več strokovnih in 
interesnih področij. 
 
Urejajo knjižnično zbirko, ki je temelj knjižničnega poslanstva za zadovoljevanje izobraževalnih, 
informacijskih, kulturnih in socialnih potreb uporabnikov. Skrbi za rast njene kakovosti in obsega, 
njeno posodabljanje in obnavljanje, tako v osrednji knjižnici kot v krajevni v Borovnici. 
Sodeluje z drugimi knjižnicami (medknjižnična izposoja, osrednja območna knjižnica) in omogoča 
uporabnikom dostop do informacij o kupljenem gradivu v katalogu vzajemnega bibliografskega 
sistema. Sezname novosti knjižnica posreduje mesečno na Naš časopis, na spletno stran knjižnice in 
na oglasne deske, ravno tako tudi lestvico najbolj branih knjig. Domačo stran, ki jo vsebinsko 
dopolnjujejo z domoznanskimi prispevki, knjižnica s pridom uporablja za sprotno informiranje 
uporabnikov o knjižnici, o dejavnostih v knjižnici, novostih in zanimivostih. Novitete so sproti 
razporejene pri izposojevalnem pultu, pripravljajo manjše, predvsem na gradivo vezane tematske 
razstave. 
 
Knjižnica permanentno dopolnjuje domoznansko zbirko in domoznanske dokumentacije gradiv, ki so 
vsebinsko vezana na to območje. Bibliografsko obdelujejo časopisje in zapise shranjujejo v vzajemno 
bazo podatkov. 
 
Ostaja problematika zagotavljanja knjižničnih storitev za uporabnike v Občini Log- Dragomer, ki je 
ena izmed redkih slovenskih občin, v kateri ni formalno organizirana kakršna koli oblika knjižnične 
dejavnosti za najširšo skupino uporabnikov. Posledično občina za leto 2017 ni predvidela sredstev za 
nakup in vzdrževanje knjižničnega gradiva, na kar so sicer Ministrstvo za kulturo in širšo javnost 
opozorili, a trenutno še brez uspeha. 
 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika je v svojem strateškem načrtu do leta 2020 zapisala strokovne 
usmeritve v okviru šestih strateških področij: 

 Prostori, 

 Zaposleni (zaposlovanje in permanentno izobraževanje strokovnih delavcev), 

 Gradivo (obseg gradiva - temeljna zaloga in letni prirast gradiva), 

 Dejavnosti: kulturna, sprostitvena in izobraževalna (za predšolske, osnovnošolske otroke in 
odrasle), 

 Člani knjižnice in izposoja, 

 Uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev. 
 
Poslanstvo knjižnice, kot so ga zapisali, je omogočiti vsem prebivalcem na območju njenega delovanja 
(Občina Vrhnika, Občina Borovnica in Občina Log-Dragomer) neomejen dostop do knjižničnega 
gradiva in informacij ter informacijskih, kulturnih, sprostitvenih in izobraževalnih storitev, kot jih 
določajo zakoni in predpisi ter tradicija knjižnice in področje, v katerem deluje. Je pomemben 
dejavnik, ki vpliva na kulturni, gospodarski in socialni razvoj okolja. 
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7 PREGLED STANJA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OOKANJE  
 
Pregled stanja izvajanja knjižnične dejavnosti temelji na evalvaciji izbranih kazalcev uspešnosti 
delovanja knjižnic, ki se na podlagi mednarodnih standardov, ki določajo kazalce uspešnosti knjižnic 
(ISO 11620 : 2008, ISO/TR 2811:2009) ter uveljavljenih naborov kazalcev v Sloveniji in v Evropi 
izračunavajo pri Centru za razvoj knjižnic NUK. Podatki, uporabljeni za izračun kazalcev izhajajo iz 
statističnih meritev o delu slovenskih splošnih knjižnicah, ki jih Center vsakoletno izvaja preko 
spletnega vprašalnika BibSist, ter podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Večinoma so 
uporabljeni podatki za leto 2015. 

7.1  OBSEG KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

Splošna knjižnica ima ustrezen obseg gradiva, če ima v osrednji, krajevnih in potujočih knjižnicah ter 
premičnih zbirkah skupaj najmanj 3,7 enote gradiva na prebivalca svoje knjižnične mreže. V okviru 
navedenega obsega gradiva ima najmanj 0,3 enote neknjižnega gradiva na prebivalca.  
V svoji krajevni knjižnici, ki izvaja dejavnost za območje z manj kakor 2.000 prebivalci, ima najmanj 
štiri enote gradiva na prebivalca, vendar zbirka ne sme biti manjša od 6.000 enot gradiva.  
Potujoča knjižnica (bibliobus) ima v vozilu na eni vožnji najmanj 2.500 enot gradiva. Vsaka premična 
zbirka vsebuje najmanj po 250 enot gradiva in jo knjižnica na postajališču premične zbirke menjava 
vsaj štirikrat na leto.  
 
Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 201519 predvidevajo, da ima 
vsaka organizacijska enota knjižnice najmanj: 

 4 izvode knjig na prebivalca, vendar ne manj kot 10.000 izvodov, 

 30 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska, 

 0,4 izvode neknjižnega gradiva na prebivalca. 
Osrednja knjižnica ima najmanj 100 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska. Knjižnica, 
naroča tudi strokovne in znanstvene časopise v skladu s potrebami okolja. 
Zbirka za bibliobus mora obsegati vsaj 15.000 izvodov gradiva, v vozilu pa mora biti postavljeno 
najmanj 3.000 izvodov. 
Posebna ali domoznanska zbirka knjižničnega gradiva se oblikuje ločeno, kadar ima knjižnica najmanj 
3.000 naslovov takega gradiva. 
Knjižnica oblikuje priročno zbirko referenčnega gradiva. 
 
Na podlagi kazalcev, ki se navezujejo na obseg knjižnega gradiva lahko ugotovimo, da knjižnice v 
grobem izpolnjujejo normativ Standardov, v kolikor vzamemo v obzir formalno za 0,02 % manjši 
odstotek Kamnika. Posledično tudi vse knjižnice izpolnjujejo normative Pravilnika o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (nadalje Pravilnik). Nekoliko drugačno je stanje glede 
števila enot neknjižnega gradiva v knjižnični zbirki, saj normativov Standardov ne dosegajo tri 
knjižnice (Domžale, Kamnik, Litija), a kljub vsemu tudi te tri še dosegajo določbe glede na Pravilnik. V 
skupnem pregledu celotnega knjižničnega gradiva v knjižnični zbirki določb Standardov ne dosega le 
Kamnik. Razloge za to morda lahko iščemo pri nedoseganju določil Pravilnika na področju letnega 
prirasta20, ki pa naj bi po njihovem mnenju bil neustrezen zaradi dlje časa trajajočega vsakoletnega 
zmanjševanja sredstev za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva s strani Ministrstva za kulturo.  
 

                                                           
 

19
 Standardi za obdobje do leta 2005 so se sicer že iztekli, a vendar nam do sprejema novih še vedno lahko 
služijo kot orientacijske vrednosti. 

20
 V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik je bil v letu 2015 199 na 1.000 prebivalcev, normativ je 200. 
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Preglednica 67: Obseg knjižničnega gradiva (2015) 
 Število enot knjižnega gradiva v 

knjižnični zbirki 
Število enot neknjižnega 
gradiva v knjižnični zbirki 

Število enot knjižničnega 
gradiva v knjižnični zbirki 

knjižnična zbirka na 
potencialnega 

uporabnika 
skupaj na prebivalca 

(3,7) 
skupaj na prebivalca 

(0,3) 
skupaj na prebivalca 

(4,4) 

Cerknica 127.927 7,61 12.726 0,76 140.653 8,37 8,37 

Domžale 237.375 4,10 22.090 0,38 259.465 4,48 4,48 

Grosuplje 185.550 4,63 18.657 0,47 204.207 5,09 5,09 

Kamnik 140.882 3,98 10.688 0,30 151.570 4,29 4,29 

Litija 90.213 4,38 7.831 0,38 98.044 4,76 4,76 

Logatec 91.909 6,68 9.426 0,69 101.335 7,37 7,37 

Medvode 74.280 4,65 10.065 0,63 84.345 5,28 5,26 

Vrhnika 130.146 5,26 10.190 0,41 140.336 5,67 5,67 

Ljubljana 1.702.271 4,95 182.099 0,53 1.884.370 5,48 4,94 

SKUPAJ 2.780.553 5,14 283.772 0,50 3.064.325 5,64 5,06 

 

Če primerjamo kazalec »knjižnična zbirka na potencialnega uporabnika« med knjižnicami območja, 
lahko ugotovimo, da za imata za svoje okolje najobsežnejšo zbirko Cerknica in Logatec, najnižjo pa 
Kamnik. 
 
Posamezne knjižnice so svojo zbirko tudi podrobneje obrazložile:  
 
Domžale: Vse krajevne knjižnice imajo po več kot 6.000 enot gradiva, kar je glede na Pravilnik spodnja 
meja za zbirko knjižničnega gradiva.  
 
Litija: Zaloga vsega gradiva je kar precejšnja, zato preverjajo izposojanost gradiva (njegov obrat) in s 
tem zastarelost, poškodovanost in neažurnost gradiva. Zavedajo se, da bo odpis potrebno znova 
povečati, da se bo zaloga neaktualnega gradiva zmanjševala. Glede na to, da knjižnica že dosega 100 
% zalogo glede na Standarde, je nadvse pomembno, da zbirko ohranjajo čim bolj aktualno. Delno to 
izpolnjujejo s kvalitetnim nakupom, delno pa s primernim odpisom. Zaradi znatnega zmanjšanja 
sredstev za nakup gradiva je novo pridobljeno kvalitetnejše gradivo postavljeno v osrednjo knjižnici, 
uporabnikom pa nato omogočajo izposojo v celotni mreži knjižnice preko interne med-enotne 
izposoje. To velja tudi za kvalitetno leposlovje slovenskih avtorjev in kvalitetne prevode klasičnih del s 
področja humanistike. Občo dostopnost nekaterih del uporabnikom zagotavljajo tudi v obliki e-knjig 
na portalu Biblos. Knjižno gradivo je zaradi svoje specifike in tudi ponudbe najbolje zastopano, sledi 
mu neknjižno, nato e-viri. Knjižnica si že več let prizadeva ponuditi več neknjižnega gradiva, saj je pri 
tem več povpraševanja. Knjižnica pa poudarjeno usmerja neknjižno gradivo v enote, kjer je več 
zanimanja zanje: tako na primer v izposojevališče Dom Tisje (zvočne knjige za starejše uporabnike). 
 
Vrhnika: Standard obsega gradiva presegajo: na Vrhniki (5,78 enot gradiva na prebivalca; število 
prebivalcev na dan, 1.7.2015) in v Borovnici (7,2 enot gradiva na prebivalca). V Log-Dragomeru 
temeljna zaloga gradiva dosega 3,45 enote gradiva na prebivalca. Zaloga neknjižnega gradiva je na 
Vrhniki 0,47 izvodov na prebivalca, v Borovnici je 0,52, v Log-Dragomeru pa je 0,05 (vzrok manjše 
nabave je v hitri obrabi in poškodbah nosilcev, zato bodo neknjižno gradivo kupovali, ko bo enota v 
občini odprta). Posebno pozornost bomo do leta 2020 posvetili nabavi gradiva za Občino Log – 
Dragomer. 
 
Skoraj vse knjižnice, z izjemo Litije, omogočajo v svoji osrednji enoti dostop do vsaj 100 tekočih 
naslovov serijskih publikacij. Nekoliko slabša je situacija pri povprečnem številu naslovov serijskih 
publikacij v ostalih organizacijskih enotah, saj minimalnih 30 ne dosegajo v Kamnik, Litiji in Logatcu, 



Pregled stanja Osrednjeslovenskega območja 2016 

                                                                                                                                                                                                  115 

precej pa presegajo v Ljubljani (60,5) in Grosupljem (50,3). Omeniti je potrebno še, da so zbirka 
knjižnic močno okrepljena tudi z dostopom do elektronske podatkovne zbirke PressReader, ki 
omogoča oddaljeni dostop do 3.000 naslovov dnevnega časopisja in revij, saj je zbirka kupljena iz 
sredstev za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice. 

Preglednica 68: Število naslovi informativnega periodičnega tiska (časniki in časopisi) (2015) 
 št. tekočih naslovov v OK 100 povprečno število na organizacijsko enoto 

(brez OK) 30 
tekoče naročeni naslovi serijskih 

publikacij na pot. uporabnika 

Cerknica 272 39 16,19 

Domžale 230 39 3,97 

Grosuplje 210 50,3 5,23 

Kamnik 205 28 5,8 

Litija 88 18 4,27 

Logatec 150 18 10,91 

Medvode 120 / 7,49 

Vrhnika 189 34 7,64 

Ljubljana 1.461 60,5 4,25 

SKUPAJ 2.925 36 5,14 

 
Posamezne knjižnice so svojo zbirko serijskih publikacij tudi podrobneje obrazložile:  
 
Litija: V osrednji knjižnici za leto 2017 načrtujejo prirast 90 naslovov časnikov in časopisov, v krajevni 
enoti Šmartno še dodatnih 30 (v skladu z Uredbo). Skupaj bodo v prihodnje ponudili 120 izvodov 
periodike. V enoti potujoča knjižnica zaradi številnih kolekcij (10) redno zadnjih izvodov periodike ne 
izposojajo, vendar jih glede na izražene potrebe in želje dostavijo (zagotavljajo dostopnost z 
medoddelčno izposojo). Po njihovih izračunih, naj bi bilo tako na posamezno organizacijsko enoto na 
voljo dejansko 40 izvodov periodike. 
 
Ljubljana: Knjižnica za informacijske potrebe okolja načrtuje nakup splošnega slovenskega 
informativnega periodičnega tiska (dnevno časopisje, tedniki, mesečniki) in najpomembnejših tujih 
časnikov evropskih držav: skupno 351 naslovov – povprečno 45 na organizacijsko enoto v knjižnični 
mreži. Zahtevnejši naslovi so razporejeni v petih večjih enotah, ki delujejo kot centri za svoje območje 
mestne občine.  
 
Logatec: V osrednji knjižnici v Logatcu za leto 2017 načrtujejo nakup 128 tekočih naslovov 
informativnega periodičnega tiska. Načrtovano povprečno število tekočih naslovov informativnega 
periodičnega tiska na organizacijsko enoto (brez OK) je 18 naslovov. V osrednji in tudi v krajevnih 
knjižnicah se odzivajo na predloge, želje in potrebe uporabnikov glede nabave tovrstnega tiska. Tako 
v osrednji knjižnici kot tudi v vseh krajevnih knjižnicah imajo naročene vse naslove domoznanskega 
periodičnega tiska. 
 
Medvode: Za leto 2017 načrtujemo nakup 120 izvodov tekočih naslovov informativnega periodičnega 
tiska, ponuditi želijo vsaj osnoven izbor slovenskih in tujih poljudnih revij, v skladu s povpraševanjem 
tudi skrben izbor strokovnih revij ter izbor časnikov za čitalnico. 
Vrhnika: Načrtovano število tekočih naslovov periodičnega tiska za leto 2017 je 200. 

V kombiju Potujoče knjižnice Kamnika in Domžal je ob vsakem obisku na voljo približno 3.000 enot 
knjižničnega gradiva, od tega okoli 2.750 knjig in 250 enot neknjižnega gradiva (CD in DVD). V vsaki 
izmed knjižnic je na voljo približno 6.000 izvodov gradiva, ki se ga glede na potrebe uvršča na police 
kombija. Bibliobus Mestne knjižnice Ljubljana omogoča prevoz 6.500 enot knjižnega gradiva in 600 
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enot neknjižnega gradiva, za pripravo ustreznega izbira za teren pa imamo v svojem skladišču na voljo 
62.056 enot knjižničnega gradiva. 

Podatki o stanju domoznanskih zbirk se bodo zbirali v letu 2017, ter bodo temu dokumentu dodani v 
njegovi revidirani različici.  

7.2 LETNI PRIRAST MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJ, NEKNJIŽNEGA GRADIVA IN 
SERIJSKIH PUBLIKACIJ 

Splošna knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom monografskih publikacij v obsegu 
najmanj 200 enot na 1.000 prebivalcev. V to je vključen letni prirast najmanj 22 enot neknjižnega 
gradiva na 1.000 prebivalcev. 
Osrednja območna knjižnica zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva tako, da 
poleg prirasta iz prejšnjih odstavkov letno dopolnjuje knjižnično zbirko z najmanj 14 enotami gradiva 
na 1.000 prebivalcev, kar vključuje tudi obvezni izvod. 
 
Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 predvidevajo, da 
splošna knjižnica, ki dosega standard za knjižnično zbirko po sestavi, aktualnosti in obsegu, 
dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom z najmanj 250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev in 
najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev, pri čemer ohranja razmerja za 
knjižnično zbirko. Knjižnica, ki ne dosega standarda za knjižnično zbirko po sestavi, aktualnosti in 
obsegu, dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom najmanj 400 izvodov knjig na 1.000 
prebivalcev in najmanj 40 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev, pri čemer z ustrezno 
nabavno politiko uravnava razmerja za knjižnično zbirko. 
 
Preglednica 69: Prirast knjižničnega gradiva (2015) 

 prirast knjižničnega 
gradiva - inventarne 

enote 

prirast na potencialnega 
uporabnika 

(275) 

prirast 
knjižničnega 

gradiva - naslovi 

prirast naslovov na 
potencialnega 

uporabnika 

prirast na 
knjižnično 

zbirko 

Cerknica 6.086 362,33 5.169 307,73 4,33 

Domžale 13.439 232,2 4.974 85,94 5,18 

Grosuplje 9.437 235,11 4.129 102,87 4,62 

Kamnik 7.912 223,74 3.411 96,46 5,22 

Litija 3.025 146,74 2.059 99,88 3,09 

Logatec 3.789 275,52 2.355 171,25 3,74 

Medvode 3.636 226,8 2.581 160,99 4,31 

Vrhnika 5.872 237,45 3.377 136,56 4,18 

Ljubljana 74.205 215,95 12.477 36,31 4,38 

SKUPAJ 127.401 223,94 40.532 71,24 4,43 

 
Knjižnice območja v večini deloma dosegajo ustrezni prirast celotnega knjižničnega gradiva na 
potencialne uporabnike glede na Pravilnik, še toliko težje dosegajo normative Standardov. Prirasta 
knjižnega gradiva najpogosteje ne dosegajo zaradi zmanjšanja sredstev za nakup, težave s prirastom 
neknjižnega gradiva pa so predvsem na račun slabše ponudbe tovrstnega gradiva na tržišču 
 
Posamezne knjižnice so svojo zbirko serijskih publikacij tudi podrobneje obrazložile:  
 
Cerknica: knjižnica vzdržuje aktualnost gradiva z nakupom oz. letnim prirastom najmanj 250 knjig na 
1.000 prebivalcev ter najmanj 35 izvodov neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev. Knjižnica načrtuje 
0,25 in več enot knjižnega gradiva na prebivalca. Vsa leta ji je uspevala visoka številka nakupa tudi 
zaradi precejšnih lastnih sredstev, ki jih je namenila gradivu. Tako načrtujejo tudi v letu 2017. 
Načrtujejo 150 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov in časopisov) v osrednji 
knjižnici v Cerknici. Načrtujejo 34 in več tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska na 
organizacijsko enoto. Knjižnica sledi razvoju novi oblik gradiva in novih načinov dostopa do informacij 
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(skladno s standardi). Načrtuje 0,04 enot neknjižnega gradiva na prebivalca, kar predstavlja precejšen 
del načrtovanih nakupov. 
 
Domžale: Manjši prirast je dosežen predvsem zaradi manjšega števila inventariziranih darov 
uporabnikov. Darove je knjižnica v letu 2015 v večji meri uporabila za projekt knjigobežnice. Prirast 
neknjižnega gradiva je v letu 2015 glede na leto 2014 manjši za 727 enot in je posledica manjše 
produkcije tovrstnega gradiva. Po standardih bi morali zagotoviti nakup gradiva v obsegu 15.917 enot 
gradiva. V letu 2017 je načrtovan nakup 0,20 enot knjižničnega in 0,02 enot neknjižnega gradiva na 
prebivalca. Načrtovan je nakup 230 naslovov serijskih publikacij v osrednji knjižnici in povprečno 35 
naslovov v njenih organizacijskih enotah. Razširila in nadgradila se bo filmska zbirka, in sicer z 
nakupom predvsem evropskih nagrajenih filmov, visokokvalitetne hollywoodske produkcije in 
klasičnih filmov vseh obdobij. Glasbeno zbirko na CD-jih oblikuje v zbirko kakovostnejše glasbe. 
Načrtovan je tudi nakup elektronskih knjig na portalu Biblos. Zaradi usmeritev financerjev je bilo 
potrebno plan nabave krčiti in prilagoditi. Zato tudi v letu 2017 v Knjižnici Domžale ne bodo zmogli 
zadostiti kriterijem standardov za splošne knjižnice, ki določajo število novih knjig na prebivalca. Da bi 
dosegli plan prirasta gradiva, si nameravajo pomagali z darovi uporabnikov, ki po njihovem mnenju 
pomagajo bogatiti knjižnično zbirko (tu je morda potrebno pripomniti, da to sicer ne more biti del 
trajnostno naravnane nabavne politike). Tako bo potrebno zmanjšati število izvodov leposlovja 
lahkotnejših žanrov, omejiti nakup tujejezične literature, omejiti nakup gradiva za otroke, ki ima krajši 
čas obstojnosti (knjige z zavihki, kartonke…) ter omejiti nakup trenutno aktualne literature, ki nima 
trajnejše veljavnosti. Teh odstotkov se v Osrednji knjižnici že nekaj let držijo, problem skupnega 
odstotka celotne zbirke z enotami je le v umeščenosti v okolje nekaterih njihovih enot. Kot je že 
omenjeno, dve enoti delujeta v ruralnem okolju (Moravče in Lukovica). Tudi tam se trudijo razvijati 
bralno kulturo, promovirati kakovostno knjižnično gradivo, vključevati določen delež 
subvencioniranih knjig in bralcem približati slovenskega avtorja. Vendar pa kakovostna zbirka še ne 
zagotavlja uspeha na področju bralne kulture pri taki strukturi prebivalstva. Tako menijo, da je 
pomemben pristen stik z bralcem in upoštevanje njegovih želja, saj le tako zagotovo poskrbijo, da se 
bo vrnil. Doseči cilj in zagotoviti gradivo v različnih oblikah in pri tem upoštevati določeno razmerje 
med strokovnim gradivom in leposlovjem za enote ne bo lahko, saj na ta račun lahko po njihovem 
mnenju določeno vrsto uporabnikov tudi izgubijo. 
 
Grosuplje: knjižnica trenutno še sledi aktualnosti in obsegu, vendar na osnovi finančnih omejitev 
zbirke ne more dopolnjevati z letnim prirastom 250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev, ohranjajo 
prirast 22 izvodov neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev. Nakup gradiva temelji na strokovnih 
izhodiščih o sestavi in razvoju zbirke po vsebini in obsegu. V letu 2017 načrtujejo nakup 7.151 enot 
knjižnega, 150 naslovov periodičnega tiska ter 883 enot neknjižnega gradiva na različnih medijih, 915 
naslov e-knjig v slovenskem jeziku, ki bodo na tržišču na voljo za izposojo. Skrbeli bomo za 
dopolnjevanje zbirke z nakupom avdiovizualnih medijev in drugih virov, kot so npr. razglednice, 
fotografije in kartografsko gradivo za domoznansko zbirko ter didaktične igrače za otroke. 
 
Kamnik: Zagotavljajo raznovrstno gradivo v različnih oblikah in na različnih medijih. Zbirka 
neknjižnega gradiva ne dosega standardov, zato načrtujejo večji prirast neknjižnega gradiva (25,8 
enot na 1000 preb.). Želijo se približati standardom, saj zbirka neknjižnega gradiva dosega 0,3 enot na 
prebivalca, kar kaže na precejšnje zaostajanje za priporočili Standarda (0,4 enote na prebivalca). Pri 
tem upoštevajo kvaliteto gradiva in potrebe lokalnega okolja. Knjižnične zbirke v krajevnih knjižnicah 
odstopajo od priporočil Standarda (4 enote na prebivalca), prav tako načrtovan nakup (250 enot na 
1000 prebivalcev). Z nakupom se želijo približati Standardom v osrednji knjižnici v Kamniku in 
Knjižnici Komenda. V posameznih organizacijskih enotah so predvsem omejeni s prostorom, zlasti v 
enoti Šmarca in potujoči knjižnici, zato načrtovan nakup ne dosega priporočil Standarda. Enota v 
Motniku omogoča večjo dostopnost do gradiva najbolj oddaljenim krajem v vzhodnem delu občine 
Kamnik, ki pa so redko naseljeni. Enota deluje od leta 2013, zato v tej enoti priporočila Standardov 
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presegajo. Treba je tudi upoštevati, da je iz področij, kjer so enote, velika dnevna migracija v Kamnik, 
zato si uporabniki gradivo priskrbijo iz osrednje knjižnice. V osrednji knjižnici načrtujejo 180 tekočih 
naslovov informativnega periodičnega tiska, v enotah pa povprečno 30 tekočih naslovov. V letu 2017 
načrtujejo nabavo 6.531 enot knjižničnega gradiva, kar je 180 enot na 1000 prebivalcev. Višina 
sredstev jim ne omogoča, da bi dosegli Standarde.   
Knjižnica Litija že 2 leti ne izpolnjuje minimalnih pogojev glede ustreznosti prirasta gradiva. Njihov 
osnovni cilj je povečati dostopnost knjižničnih storitev in gradiva uporabnikom – predvsem pa 
postopno usklajevanje minimalnih pogojev delovanja (prirasta!) s standardi. V načrtu nakupa za leto 
2017 načrtujemo 0,16 enot gradiva na prebivalca. Od zahtev Standardov so se v preteklem obdobju 
precej oddaljili zaradi zmanjševanja sredstev za nakup gradiva; nakup 2017 je tako zasnovan na 164 
enot na 1.000 prebivalcev. Tudi količinsko nakup še vedno ne dosega standardov – ta bi bil 5.125 
enot gradiva. Načrtujejo 3.400 enot gradiva v letu 2017 – to je 0,16 enot knjižničnega gradiva na 
prebivalca. 
 
Ljubljana: Celotni prirast gradiva v 2015 obsega skupno 74.760 enot knjižničnega gradiva, od tega z 
nakupom 63.681 enot na fizičnih nosilcih in 358 licenc za nove e-knjige. S tem je bil dosežen obseg 
188 enot nakupa na 1000 prebivalcev, skupno z drugimi načini pa prirast 220 enot na 1000 
prebivalcev (v letu 2014 231 enot). To je še vedno številka, ki presega minimalni pogoj za 20 enot, 
torej za 10%, so pa v letih, ko so bila sredstva za gradivo ustrezna, dosegali že blizu 300 enot na 1000 
prebivalcev. S tem se je knjižnica pri letnem prirastu še enkrat oddaljila od priporočenega standarda, 
ki zahteva 250 izvodov na 1000 prebivalcev, kar ocenjujejo kot dejstvo, ki slabša kakovost zbirke. 
Zaskrbljujoč je podatek, da je letni prirast gradiva v letu 2015 spet upadel, tokrat za skoraj 5%, saj 
premalo kupljenega gradiva v naslednjih letih ne bo mogoče nadomestiti. Na znižanje povprečja z 231 
izvodov na 220 izvodov na 1.000 prebivalcev je vplivalo dodatno 1,59 odstotno znižanje sredstev za 
gradivo, 7,16 odstotno povečanje povprečne cene, kar je vplivalo na manjši obseg nakupa, ter 
zamenjava katalogizacijske platforme, ki je vplivala na manjši prirast darov. 
Knjižnica je z nakupom v letu 2015 zagotovila 7.654 novih naslovov knjižničnega gradiva, s čimer 
nekako še ohranja kakovost in aktualnost knjižnične zbirke. Skupno z drugimi načini pridobivanja 
gradiva je bil dosežen letni prirast 15.072 naslovov, zmanjšalo pa se je število izvodov. S stalnim 
spremljanjem slovenske založniške produkcije so bile v prirast vključene vse kakovostne izdaje 
slovenskih založb in samozaložnikov, relevantne za potrebe splošne knjižnice. Nakupljena so bila 
kakovostna dela slovenskih avtorjev in prevodi tujih del, ki jih subvencionira Javna agencija za knjigo 
in ustrezajo poslanstvu splošne knjižnice ter potrebam uporabnikov. Lahko torej ocenimo, da na 
področju obnavljanja knjižnične zbirke niso bili tako uspešni, kot v preteklih letih, da pa še vedno 
ostajajo na nivoju, ki zagotavlja relativno ustrezno storitev za uporabnike. 
Na podlagi načrtov financiranja gradiva s strani Ministrstva za kulturo, s strani Mestne občine 
Ljubljana in primestnih občin, kjer MKL izvaja knjižnično dejavnost, za leto 2017 načrtujejo 59.235 
enot nakupa novega knjižničnega gradiva, s čimer dosežejo 172 enot gradiva na 1.000 prebivalcev. 
Vključno z darovi - 7.500 enot in obveznim izvodom - 1.800 enot, načrtujejo da bo celoten prirast 
knjižničnega gradiva v letu 2017 predvidoma 68.535 enot. 
 
Logatec: Knjižnica Logatec načrtuje v letu 2017 nakup 3.722 enot knjižničnega gradiva. S tem 
obsegom nakupa bodo vzdrževali povprečen obseg zbirke. Največji del sredstev bodo namenili za 
nakup knjižnega gradiva, kar pomeni, da načrtujejo nakup: 3.387 enot knjižnega gradiva oz. 240 
enote na 1.000 prebivalcev. Od tega bodo določen del sredstev namenili za nakup neknjižnega 
gradiva. Načrtujemo nakup: 335 enot neknjižnega gradiva 20 enot na 1.000 prebivalcev. Aktivnosti 
knjižnice bodo na področju prirasta in nabave knjižničnega gradiva usmerjene v pripravo 
srednjeročne vizije nabavne politike, s katero bomo lahko realneje oblikovali strateško politiko 
nabave. 
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Medvode: Da bodo lahko namesto zahtevam Standardov za splošne knjižnice zadostili vsaj zahtevam 
Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti, načrtujejo nakup 2.500 izvodov po povprečni 
ceni 20,00 EUR s sredstvi ustanovitelja, 313 izvodov po povprečni ceni 20,00 EUR iz naslova lastnih 
sredstev, ter s sredstvi Ministrstva poleg 500 e-knjig po povprečni ceni 8,80 EUR še 493 izvodov 
knjižničnega gradiva po povprečni ceni 20,00 EUR. 
 
Vrhnika: V letu 2017 bodo zaradi zmanjšanih sredstev za nakup težko dosegli obseg, predviden s 
Standardi. Načrtovano število enot knjižničnega gradiva na 1.000 prebivalcev je 200. Načrtovano 
število enot neknjižnega gradiva na prebivalca je 30 enot. Knjižnično zbirko bomo posodabljali na 
vseh medijih, od celotnega nakupa načrtujejo 80 % knjig, 6 % serijskih publikacij in 14 % neknjižnega 
gradiva. Neknjižno gradivo zajema CD, CR, DVD in igrače za otroke; CD posnetki, igrani in 
dokumentarni filmi za odrasle, notno gradivo, elektronske podatkovne zbirke z možnostjo 
oddaljenega dostopa, neknjižno gradivo za domoznansko zbirko – razglednice, fotografije, drobni 
tisk. 
 
Preglednica 70: Nakup in dostopnost e-knjig (2015) 

 
skupaj število licenc enot na 1.000 prebivalcev 

povprečna cena na 
licenco (v EUR) 

skupaj število naslovov 

Cerknica 50 2,98 10,00 50 

Domžale 54 0,93 13,00 54 

Grosuplje 915 22,80 11,76 915 

Kamnik 250 7,07 20,00 250 

Litija 50 2,43 15,00 50 

Logatec 155 11,27 12,00 155 

Medvode 500 31,29 8,80 500 

Vrhnika 250 10,11 11,00 150 

Ljubljana 490 1,43 22,00 300 

SKUPAJ 278,00 10,03 13,73 265,50 

 
Posebno pozornost knjižnice posvečajo portalu Biblos, ki omogoča izposojo slovenskih e-knjig. Za ta 
namen je večina knjižnic kupili tudi nekaj bralnikov, ki poleg mladih zanimajo tudi starejše 
uporabnike, ki imajo težave z vidom. Največ enot oz. licenc na 1.000 prebivalcev zagotavljajo v 
Medvodah (31,29) in Grosupljem (22,80), ki imata tudi nominalno največje število zakupljenih 
dostopov do naslovov e-knjig;  najnižjega pa v obeh po prebivalcih največjih mestih območja: 
Ljubljani (1,43) in Domžalah (0,93), kar je razumljivo, saj ponudba naslovov e-knjig v slovenskem 
okolju ni primerljiva s ponudbo knjig v tiskani obliki in posledično je razmerje število licenc : število 
potencialnih uporabnikov bližje manjšim okoljem. A vendar je za najnižji delež enot na 1.000 
prebivalcev pri Domžalah vzrok v nakupu osnovnega paketa in zakupu le 54 dodatnih licenc za 
naslove e-knjig. Podatki o povprečni ceni za licenco nam povedo, da knjižnice še vedno kupujejo 
licence za cenejše naslove, povprečna cena pa se med posameznimi knjižnicami lahko tudi bistveno 
razlikuje. Tako so Medvode lahko zakupile dostop do 500 naslovov e-knjig tudi na račun dejstva, da je 
bila povprečna cena na licenco le 8,80 EUR, kar je kar za 5 EUR nižja od povprečne zakupljene licence 
na območju. 
 
Posamezne knjižnice so svojo politiko grajenja zbirke e-knjig tudi podrobneje obrazložile:  
 
Cerknica: V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica je dostopen spletni portal Biblos, ki ponuja elektronske 
knjige. Želijo povečevati zastopanost slovenskih e-knjig v zbirki z nakupom dodatnih licenc portala 
Biblos. Načrtujemo, da bodo v letu 2017 kupili do 50 novih licenc. Zastopanost tujih e-knjig jim 
omogoča EBSCOhost. 

 
Domžale: Glede na spremembe bralnih navad in predvsem medijev, s katerih se bere, je tudi v letu 
2017 predvidena nabava elektronskih knjig. Uporabnikom bomo zagotovili dostop do portala Biblos, 
kjer si bodo lahko izposodili e-knjige najmanj v obsegu osnovnega paketa. 
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Grosuplje: Menijo, da je dostopnosti e-knjig v slovenskem jeziku v splošnih knjižnicah zelo 
pomembna iz več dejavnikov, ki spodbujajo branje in uporabo knjižničnih storitev ter podobo 
knjižnice v okolju. Z elektronsko knjigo mladim, ker radi posegajo po novi tehnologiji, približajo branje 
in aktualne vsebine v domačem jeziku. E-knjige so privlačne za občane, ki zaradi pomanjkanja časa ali 
drugih ovir ne prihajajo redno v knjižnico. E-knjige lažje uporabljajo bralci, ki potrebujejo večji tisk, 
ker slabše vidijo. E-knjige so priročne za potovanja, dostopne na daljavo, vse dni v letu, 24 ur na dan, 
kar poveča dostopnost knjižničnih storitev. Poleg osnovnega paketa, ki ga omogoča ponudnik e-knjig 
za izposojo, bodo v letu 2017 izbrali kvalitetne in aktualne naslove, ki bodo zanimivi za njihove 
uporabnike. Načrtujejo, da bomo lahko članom omogočili ponudbo vsaj 915 naslovov e-knjig. 
 
Kamnik: Glede na potrebe uporabnikov in v želji, da dopolnijo zbirko z novimi mediji, bodo večjo 
pozornost v letu 2017 namenili nabavi e-knjig. Skupno imajo njihovi uporabniki trenutno na voljo 651 
naslovov e-knjig, povečuje pa se tudi izposoja. Dopolnjevanje knjižnične zbirke z e-knjigami je 
pomembno tudi zato, ker si člani lahko izposodijo knjigo, ki je v tiskani izdaji izposojena. Načrtujejo 
nabavo licenc za 250 naslovov e-knjig. 
 
Litija: Knjižnica bo tudi v letu 2017 svojim uporabnikom ponudila uporabo portala Biblos, kjer si bodo 
lahko brezplačno izposojali e-knjige (141 trenutno dostopnih licenc, dokup še dodatnih 50 izvodov). 
Uporabnike bodo spodbujali k uporabi e-knjig preko portala Biblos, kjer bodo skušali dokupiti več 
licenc za posamezne naslove. V letu 2017 načrtujejo najmanj 50 novih licenc. 
 
Ljubljana: Za potrebe drugačne dostopnosti knjižnica načrtuje dokup 490 dodatnih licenc e-knjig na 
portalu Biblos s čimer bo v letu 2017 članom knjižnice nudila uporabo. Knjižnica bo v letu 2017 
zagotavljala uporabo e-knjig Biblos, ki se je s svojo ponudbo e-knjig v slovenskem jeziku potrdil kot 
ustrezen in uporaben portal za izposojo e-knjig v splošnih knjižnicah. Uporabniki MKL si mesečno 
izposodijo 1.200 e-knjig, dnevno je izposojenih med 350 in 400 e-knjig. Konec leta 2016 je bilo na 
razpolago 1.768 naslovov e-knjig – nekoliko manj od pričakovanih 2.000, MKL ima od tega 
zakupljenih 738 licenc in kot vsi še 190 brezplačnih. Planirajo, da bomo v letu 2017 po poteku 95% 
dosedanjih licenc obnovili in glede na predviden prirast in glede na dosedanje izkušnje o primernosti 
novih naslovov za splošno knjižnico zakupili 300 novih. 
 
Logatec: Dostopnost gradiva bodo povečevali z nadaljnjim uvajanjem dostopa na daljavo. V ta namen 
bodo tudi v letu 2017 podaljšali pogodbo z upravljavcem portala Biblos in tako zagotovili bralcem 
izposojo gradiva.  
 
Medvode: Knjižnica Medvode je vključena v prvi slovenski spletni portal za izposojo elektronskih knjig 
v slovenskem jeziku. Trenutno je v zbirki, ki jo tekoče dopolnjujemo, uporabnikom na voljo 465 
elektronskih knjig. V letu 2017 načrtujejo nakup 500 e-knjig po povprečni ceni 8,80 EUR. Poleg 
osnovnega paketa bomo glede na povpraševanje uporabnikov kupovali licence, ki bodo ustrezale 
potrebam njihove knjižnice (gradivo, objavljeno samo v e-obliki, brani izvodi, domače branje, …). 
 

7.3 RAZMERJE MED ŠTEVILOM NASLOVOV STROKOVNEGA IN 
LEPOSLOVNEGA GRADIVA V PRIRASTU 

Splošna knjižnica ima ustrezen izbor gradiva, kadar letni prirast gradiva sestavlja 60 % naslovov 
strokovnega in 40 % naslovov leposlovnega gradiva na tiskanih in drugih medijih.  
Pri izboru gradiva upošteva potrebe odraslega prebivalstva ter otrok in mladine. Slednjim nameni 30 
% naslovov gradiva v okviru letnega prirasta, če je gradivo dostopno na tržišču.  
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Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 predvidevajo, da v vsaki 
organizacijski enoti, ki ni namenjena posebni skupini uporabnikov, knjižnica vzdržuje naslednja 
razmerja: 60 % naslovov strokovnega gradiva in 40% naslovov leposlovja. Zbirka vsebuje 25% - 30 % 
naslovov gradiva za mladino, od tega 60 % naslovov strokovnega gradiva in 40 % naslovov leposlovja.  
 
Glede na Standarde knjižnica izloča in odpisuje neuporabno, zastarelo, obrabljeno in izgubljeno 
gradivo. Knjižnice, ki dosegajo standard za knjižnično zbirko, izločijo letno toliko knjižničnega gradiva, 
da vzdržujejo standard obsega knjižnične zbirke in njeno aktualnost. 
 
Preglednica 71: Razmerja knjižničnega gradiva v knjižnični zbirki in odpis (2015) 

 
razmerje naslovov med strokovnim in 

leposlovnim gradivom v knjižnični zbirki 
razmerje naslovov med gradivom za odrasle 

in otroke oz. mladino v knjižnični zbirki 

odpis 
knjižničnega 

gradiva - 
inventarne 

enote 

odstotek 
odpisanega 

gradiva 
glede na 
celotni 

obseg zbirke 
2015 načrt 2017 2016 načrt 2017 

Cerknica 60/40 60/40 23 25-30 1.024 0,72 

Domžale 57/43 58/42 27 25 4.932 1,90 

Grosuplje 52/48 60/40 25 25 1.314 0,64 

Kamnik 55/45 60/40 25 30 3.673 2,42 

Litija 58,10/41,90 60/40 31,8 30 1.944 1,98 

Logatec 53,05/46,95 60/40 25,02 25-30 1.241 0,81 

Medvode 55,61/44,39 60/40 28,28 25 1.857 2,20 

Vrhnika 60,20/39,80 60/40 27 30 725 0,52 

Ljubljana 63/37 60/40 14,5 25 63.021 3,70 

 
Večina knjižnic območja ne uspe vzdrževati ne razmerji naslovov med strokovnim in leposlovnim 
gradivom v knjižnični zbirki, kakor tudi ne med gradivom za odrasle in otroke oz. mladino v knjižnični 
zbirki. Vzrok za to je potrebno iskati v ponudbi ustreznega gradiva na knjižnem trgu, kakor tudi 
omejevanje razpoložljivih sredstev za nakup ustreznega, predvsem strokovnega gradiva. 
Odpis gradiva glede na celotno zbirko še vedno ne poteka v skladu s Standardi, četudi se urejanja 
aktualnosti in ustreznosti zbirk lotevajo s skrbnejšim pregledom naslovov, ki niso več aktualni za 
ponudbo v knjižnici (Ljubljana, Kamnik, Medvode). 
 
Posamezne knjižnice so razloge za obstoječa razmerja tudi podrobneje obrazložile:  
 
Cerknica: Knjižnica redno načrtuje razmerje 60% strokovne literature in 40% leposlovja. To pomeni 
pridobiti čim več novih naslovov in enot knjižne in neknjižne produkcije ter s tem omogočiti 
uporabnikom dostop do gradiv. Načrtovani delež naslovov za otroke in mladino je 25 - 30%. Knjižnica 
bo morala v prihodnjih letih uravnotežiti razmerje knjižnične zbirke in več sredstev nameniti nakupu 
gradiv za otroke in mladino: približevanje strokovnim priporočilom o obsegu in sestavi knjižnične 
zbirke. 
Domžale: Knjižnica se trudi slediti priporočenim odstotkom razmerja med različnimi gradivi, vendar 
so odstopanja nastala predvsem zato, ker na trgu ne izhaja gradivo v takem razmerju. Knjižnica 
bralcem želi približati čim več literature, ki izide v tekočem letu, odstotki pa so odsev ponudbe na 
trgu. V zunanjih enotah knjižnice so odstopanja večja, saj se gradivo prilagaja potrebam uporabnikov. 
Enoti Moravče in Lukovica sta izrazito podeželski in s specifičnimi bralnimi navadami. Doseči cilj in 
zagotavljati gradivo v različnih oblikah ter pri tem upoštevati normativno določeno razmerje med 
gradivom ni enostavno, saj se na ta račun lahko določene uporabnike tudi izgubi. 
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Zbirko bodo v prihodnje dopolnjevali s 60 % strokovnega gradiva in 40 % leposlovnega. Oddelku za 
otroke in mladino bo namenjenih najmanj 25% vsega gradiva, če bo le knjižna produkcija to 
dovoljevala. 
 
Grosuplje: Slediti nameravajo standardnim priporočilom o obsegu in sestavi knjižnične zbirke z 
nakupom 40 % leposlovja ter 60 % naslovov stroke ter nakupom 25 % gradiva za mladino, od tega 40 
% naslovov leposlovja in 60 % strokovnega gradiva; 
 
Kamnik: Razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom knjižnične zbirke KFBK je 55% 
naslovov strokovnega gradiva in 45% naslovov leposlovnega gradiva. V zadnjih letih so izvedli 
obsežnejši odpis zastarelega strokovnega gradiva, v letu 2017 pa načrtujemo večji odpis leposlovnega 
gradiva, zato načrtujemo nabavo po priporočilih Standarda. Razmerje odstopa od načrtovanega tudi 
zato, ker so v letu 2015 nabavili najnovejše leposlovno gradivo za odrasle in slikanice za otroke za 
medkulturno zbirko. Dve leti so načrtno gradili medkulturno zbirko v jezikih bivše države Jugoslavije 
za priseljence s tega področja z namenom jezikovnega osveščanja rabe materinega in slovenskega 
jezika. Glede na delež v razmerju naslovov gradiva za mladino in odrasle so v letu 2015 nabavili 34,15 
% naslovov gradiva za otroke in mladino ter 65,85 % naslovov gradiva za odrasle. Razmerje prav tako 
odstopa od načrtovanega (30% naslovov gradiva za otroke in mladino), ker so v enoti Komenda ob 
njeni 10-letnici delovanja odprli igroteko. Zbirko igrač so oblikovali na novo, zato so nabavili 70 igrač, 
pri tem pa so namenili največjo pozornost kakovosti igrač (kakovost materiala, lepa oblika, varnost). 
 
Litija: Z doseženimi razmerji pri nakupu so zadovoljni – želijo le še povečati število izvodov 
posameznih naslovov in se tako približevati standardom za prirast gradiva. V nabavni politiki 
upoštevajo priporočila stroke o nakupu 60 % strokovne literature in 40 % leposlovja (30 % nakupa za 
otroke in mladostnike). Knjižnica izvaja nakup za tri oddelke in sicer osrednjo knjižnico Litija, za 
krajevno knjižnico Šmartno in kolekcijsko potujočo knjižnico, ki ima 10 izposojevališč – poudarjen 
nakup se izvaja za izposojevališče Gabrovka. Vsak kupljeni izvod gradiva umestijo v osrednjo knjižnico 
v Litiji (po potrebi še dodatne izvode), krajevna knjižnica v Šmartnem in kolekcijska potujoča knjižnica 
pa dobita dodatne izvode glede na potrebe oz. finančne zmožnosti. Poudarjena je skrb za 
enakomerno dostopnost gradiva. Nekatera krajevna središča – kjer so izposojevališča potujoče 
knjižnice - so tudi več kot 20 km oddaljena od Litije oz. Šmartnega, zato skrbijo, da je na voljo dovolj 
mladinske literature (poudarek: kvalitetne leposlovne slikanice, ker je zanje izražen povečan interes 
oz. imajo v potujoči knjižnici 95 % članov mladih). Knjižnica nakup skrbno načrtuje po strokovnih 
priporočilih: torej 60 % naslovov poučnega gradiva in 40 % leposlovja. Knjižnica bo s tehtnim in 
sprotnim sledenjem nakupa vzdrževala sprejeto razmerje; in sicer: 60 % naslovov strokovnega grad 
iva ter 40 % naslovov leposlovnega gradiva. Knjižnica v skladu s strokovnimi priporočili nakup 
načrtuje v 30 % deležu naslovov za otroke in mladino. Še vedno je na trgu manj kvalitetnega 
poučnega gradiva za mladino, zato je uravnavanje nakupa posebno skrbno. 
 
Ljubljana: Nižje razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke odstopa od priporočenega 
razmerja standardov za splošne knjižnice 40-60 zaradi premajhnega obsega kakovostnih naslovov 
leposlovja na trgu v letu 2015. Delež odpisa v odnosu do prirasta je bil v letu 2014 dosežen v veliki 
meri zaradi zaprtja knjižnice Brdo in takratnega večjega odpisa neaktualnega gradiva iz te krajevne 
knjižnice. Pri izločanju zaradi neaktualnosti knjižnica en izvod trajno ohrani v repozitoriju po kriterijih 
iz pravilnika o Repozitoriju MKL. Obrat novega gradiva (zadnji celoletni prirast) kaže na učinkovitost 
izbora novega gradiva in je 2,8-krat večji od povprečnega obrata zbirke. Ker še ni kriterija za oceno 
tega kazalnika, je za to relevantna primerjava s prejšnjim letom. Prirast v posameznih strokovnih 
skupinah je ustrezen izbor novih naslovov založniške produkcije, o kateri presoja strokovna služba za 
nabavo knjižničnega gradiva po splošnih kriterijih nabavne politike (ustrezna predstavitev in 
sodobnost vsebine, ustrezna literarna/umetniška kakovost, reference, zastopanost vsebine v 
dosedanji zbirki, ustrezno razmerje med ceno in pomenom vsebine ter pričakovane uporabe, 
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prepoznana aktualnost, ustreznost nosilca, namembnost vsebine in ciljna skupina uporabnikov, 
kvaliteta izdelave…). Knjižnica načrtuje nakup naslovov gradiva za mladino in odrasle v razmerju, ki za 
5 % odstopa od priporočil standardov za splošne knjižnice in sicer: 25% naslovov za mladino in 75% 
naslovov za odrasle. Izkušnje iz preteklosti pa kažejo, da je za okolje, v kateri izvaja knjižnično 
dejavnost MKL, tudi to razmerje težko doseči. MKL vključi v knjižnično zbirko vsak relevanten naslov 
tekoče mladinske produkcije, ki dosega merila kakovosti (vse več je tudi zavrnjenih zaradi neustrezne 
kakovosti). Kljub temu ne dosegajo idealnega priporočenega razmerja. Slovenska knjižna produkcija 
ne dosega zadovoljive količine ustreznih izdaj za otroke, zlasti poučnega gradiva, ki bi pokrivalo vsa 
področja znanja, izstopa le leposlovje. To dejstvo znižuje možen odstotek prirasta strokovnega 
gradiva za mladino, ki ga ni mogoče nadomestiti s tujimi izdajami v taki meri, kot je to možno pri 
gradivu za odrasle. Primanjkljaj nadomeščajo z dovolj velikim številom izvodov in dodatnim splošnim 
poljudnim gradivom, ki sicer ni izdano kot mladinsko gradivo, a je po zahtevnosti primerno za to 
skupino uporabnikov. Sicer število novih naslovov za odrasle odraža zahteve izredno dinamičnega in 
raznovrstnega okolja in specifičnosti potreb uporabnikov glavnega mesta, zaradi česar se razmerje 
naslovov vedno obrne v prid odraslim. 
 
Logatec: V letu 2017 prav tako načrtujejo in bomo sledili smernicam za nakup 60 % naslovov 
strokovnega in 40 % naslovov leposlovnega gradiva. Kupovali bodo kakovostno strokovno literaturo 
za vsa strokovna področja družboslovja in naravoslovja. Ko bo izšlo kakšno strokovno delo, iz 
področja domoznanstva, ga nameravajo kupili v več izvodih tako, da bo dostopno tudi v krajevnih 
knjižnicah. V letu 2017 bodo ob nakupu gradiva upoštevali razmerje 70 % : 30 % naslovov (odrasli : 
otroci in mladina). Že vrsto let se z zelo natančnim nakupom (odstopanje za okrog 1 – 2 %) 
približujejo priporočenemu razmerju naslovov v odnosu odrasli : otroci in mladina 70 % : 30 %. Ne 
glede na standarde jih demografska struktura prebivalcev občine Logatec motivira, da skrbijo za 
takšen odstotek gradiv za otroke in mladino. Občinsko območje Rovt in Vrha Sv. Treh Kraljev ima eno 
izmed najvišjih stopenj rodnosti v Sloveniji. Zato je na tem področju med uporabniki knjižnice tudi 
višji delež mladih bralcev, ki potrebujejo gradivo primerno njihovim interesom in potrebam. 
 
Medvode: V letu 2017 načrtujejo nakup v razmerju 60 % strokovnega in 40 % leposlovnega gradiva. 
Poseben poudarek bodo poleg leposlovja namenili tudi nakupu in izboru strokovnega gradiva, saj 
morajo kot osrednja knjižnica svojim uporabnikom zagotavljati tudi kvaliteten in dovolj širok izbor 
strokovne literature. Z nabavno politiko se bodo skušali čim bolj približati standardom, ki priporočajo 
nakup knjižničnega gradiva za odrasle in mladino v razmerju 70% : 30% ter razmerje med strokovnim 
in leposlovnim gradivom 60% : 40%. V letu 2017 želijo pridobiti 2.500 naslovov knjižničnega gradiva, 
od tega 25 % za otroke in mladino (približno 625 naslovov) ter 75 % naslovov za odrasle (približno 
1.875 naslovov). Približno razmerje je izračunano na osnovi ocene okolja in aktivnih članov knjižnice 
ter potreb njihovih uporabnikov. Načrtujejo nakup en, izjemoma dveh izvodov leposlovnega gradiva v 
slovenskem jeziku za odrasle in mladino in nakup enega izvoda knjig, ki jih subvencionirata Javna 
agencija za knjigo ter Ministrstvo za kulturo. Leposlovno učno gradivo v tujem jeziku bodo kupovali 
po en izvod, čeprav bi jih potrebovali več, ker imajo v občini štiri osnovne šole21. 
 
Vrhnika: Načrtovano razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom je 60 % strokovnega gradiva 
in 40 % leposlovnega gradiva. Delež naslovov gradiva za otroke in mladino je 30, oziroma 27 %. Delež 
naslovov gradiva za otroke in mladino lahko odstopa za 5 % v prid naslovom za odrasle, odvisno od 
mladinske produkcije. 

                                                           
 

21
  Prepogosto se v slovenskih splošnih knjižnicah pojavlja tendenca po zagotavljanju osnovnega šolskega in 

študijskega gradiva za formalno izobraževanje, kar pa je primarna naloga šolskih, srednješolskih in 
visokošolskih in ne splošnih knjižnic. 
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Vse knjižnice Osrednjeslovenskega območja zagotavljajo urejenost knjižničnega gradiva v prostem 
pristopu in v skladišču po sistemu UDK, omogočajo dostop do referenčnega gradiva v prostem 
pristopu, imajo ločeno gradivo za otroke in mladino od gradiva za odrasle, velika večina tudi 
postavitev otroškega oz. mladinskega gradiva po starostnih stopnjah (CPM).  
 
Preglednica 72: Urejenost in postavitev knjižničnega gradiva (2016) 

gradivo… Cerknica Domžale Grosuplje Kamnik Litija Logatec Medvode Vrhnika Ljubljana 

urejeno po 
UDK 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

referenčno v 
prostem 
pristopu 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

ločeno za 
mladino 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

mladinsko 
starostnih 
stopnjah 

DA DA DA DA DA DA DA DA NE 

ločeno 
domoznansko 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

urejenost 
skladišča 

UDK UDK UDK UDK UDK UDK UDK UDK UDK* 

 
Pri slednjih odstopajo enote Mestne knjižnice Ljubljana, pod okriljem katere deluje Pionirska – Center 
za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Pionirska, ki je leta 1960 v Sloveniji uvedla in v vlogi 
republiške matične službe uveljavila postavitev gradiva na način CPM, je po letu 1980 sama zaznala, 
da ta postavitveni sistem ne zmore več odgovarjati na izzive, ki jih prinaša knjižna produkcija za 
otroke in mladino. Zato je bila pobudnica iskanja novih praktičnih rešitev in teoretičnih razmišljanj o 
vlogi postavitve. Nova postavitev po bralnih perspektivah preusmerja vlogo postavitve knjižničnega 
gradiva iz sorodnosti in namembnosti v sporočilnost; knjižnični prostor naj na primeren način 
predstavlja, kaj vse obstaja, kaj človek že ve in zna, kako raznolik in bogat je ta svet, ki mu pripada. 
Knjižnice imajo tudi ločeno postavljeno domoznansko gradivo oz. zbirke. 

7.4 IZPOSOJA GRADIVA 

Preglednica 73: Izposoja knjižničnega gradiva (2015) 
 

Izposoja gradiva na dom medknjižnična izposoja – inventarne enote obrat 
knjižnične 

zbirke inventarne 
enote 

na člana 
na potencial. 
uporabnika 

pasiva 
pasiva na 

potenc. up. 
skupaj 

na potenc. 
uporab. 

Cerknica 164.943 48,61 9,82 86 5,12 122 7,26 1,17 

Domžale 831.006 42,05 14,36 346 5,98 465 8,03 3,2 

Grosuplje 633.682 61,81 15,79 208 5,18 305 7,60 3,1 

Kamnik 435.275 52,00 12,31 83 2,35 120 3,39 3 

Litija 226.648 45,19 10,99 127 6,16 145 7,03 2,31 

Logatec 224.471 70,70 16,32 199 14,47 218 15,85 2,22 

Medvode 323.751 69,61 20,19 195 12,16 222 13,85 3,9 

Vrhnika 386.660 66,40 15,64 151 6,11 234 9,46 2,78 

Ljubljana 4.793.629 59,54 13,95 523 1,52 1.826 5,31 2,86 

SKUPAJ 8.020.065 56,90 14,10 1.918 3,37 3.657 6,43 2,82 

 
Najvišjo izposojo gradiva na člana beležijo v Knjižnici Logatec (70,70), Medvode (69,61) in na Vrhniki 
(66,40), najnižjo pa beležijo v Domžalah (42,05), Litiji (45,19) in Cerknici (48,61). V kolikor razmerje 
izposoje gradiva preračunamo na potencialnega uporabnika, potlej se je Medvodam (20,19), Logatcu 
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(16,32) in Vrhniki (15,64) pridružuje še Grosuplje (15,79), med najnižjimi pa v Cerknici (9,82), Litiji 
(10,99) in Kamniku (12,31).  
Najvišjo medknjižnično izposojo beležijo v Logatcu (15,85) in Medvodah (13,85), najnižjo pa v 
Kamniku (3,39) in Ljubljani (5,31), kar je za slednjo tudi pričakovano, saj ima na voljo največjo zalogo 
knjižničnega gradiva, ne le med splošnimi knjižnicami na območju, pač pa v celotni Sloveniji. 
Kamniška knjižnica z najnižjo medknjižnično izposojo pa že s svojo zalogo knjižničnega gradiva očitno 
ustrezno poskrbi za knjižnične potrebe svojih uporabnikov. 
Obrat knjižnične zbirke, ki nam pokaže ustreznost izrabe kupljenega gradiva je najvišji v Medvodah 
(3,9), Domžalah (3,2), Grosuplju (3,1) in Kamniku (3), najmanjši pa v Cerknici (1,17), Logatcu (2,22) in 
Litiji (2,31). 
 
Posamezne knjižnice so izposojo gradiva tudi podrobneje obrazložile:  
  
Cerknica: Načrtovani obrat izposoje knjižnične zbirke osrednje knjižnice v letu 2017 bo predvidoma 
2,2. Veliko pozornost je treba usmeriti v samo izposojo gradiva s promocijami, z akcijami, saj internet, 
elektronska gradiva konkurirajo gradivom v fizični, tiskani obliki. 

Litija: Izposoja na dom se je zmanjšala v vseh enotah knjižnice. Največ v osrednji knjižnici v Litiji. 
Razloge za zmanjšanje lahko iščejo v ponudbi gradiva – niso ponujali novosti oz. jih je bilo premalo, 
delno pa tudi v spremenjenih trendih uporabe knjižnice (več iskanja informacij – predvsem poučnih – 
preko spleta). Opaziti je, da se številke izposoje v minulih letih vztrajno znižujejo – res pa je, da se je 
zniževal tudi nakup gradiva in da je gibanje premosorazmerno. 

7.5 DELAVCI 

7.5.1  Število strokovnih delavcev 

Splošna knjižnica ima za opravljanje nalog iz 2. člena zakona najmanj 0,32 strokovnega delavca na 
1.000 prebivalcev in najmanj 1 administrativo-tehničnega oziroma manipulativnega delavca na 
10.000 prebivalcev. Splošna knjižnica, ki ima poleg osrednje knjižnice tudi več kot dve krajevni 
knjižnici, ima najmanj 0,37 strokovnega delavca na 1.000 prebivalcev. Poleg tega ima 1 voznika in 1,5 
strokovnega delavca za obratovanje bibliobusa do obsega 40 ur tedensko.  
Za opravljanje dodatnih nalog iz 16. člena zakona ima knjižnica še vsaj po 0,32 strokovnega delavca za 
vsako od teh nalog, ki jo izvaja. Za opravljanje dejavnosti domoznanske zbirke ima 1 strokovnega 
delavca na prirast 5.000 enot domoznanskega gradiva letno, ob manjšem prirastu pa sorazmerno 
manj.  
 
Preglednica 74: Zaposleni v knjižnicah (2015) 

 delavci - skupaj, ne 
glede na način 

zaposlitve - osebe 

delavci - skupaj v 
rednem delovnem 

razmerju - EPZ 

strokovni delavci v 
rednem delovnem 

razmerju - EPZ 

delež strokovnih 
delavcev na vse 

zaposlene 

delavci na pot. uporabnika 

Cerknica 13 13 9 69,23 0,77 

Domžale 36 28,5 21,5 75,44 0,49 

Grosuplje 24 18 15 83,33 0,45 

Kamnik 23 16 14 87,5 0,45 

Litija 25 13 8 61,54 0,63 

Logatec 15 7 7 100 0,51 

Medvode 11 11 10 90,91 0,69 

Vrhnika 15 13 11 84,62 0,53 

Ljubljana 251 218,5 188 86,04 0,64 

SKUPAJ 413 338 283,5 83,88 0,59 

 
Glede na dostopne podatke vse knjižnice na področju kadrovske pokritosti strokovnih delovnih mest 
še ne izpolnjujejo minimalnih pogojev glede na določila Pravilnika. Tako bi morali imeti v Knjižnici 
Domžale vsaj 23,91 EPZ, a je trenutno v rednem delovnem razmerju zaposlenih le 21,5 EPZ. Tako je 
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tudi v Grosuplju, kjer bi morali imeti vsaj 15,85, trenutno je stanje 15 EPZ, podobno je tudi v Kamniku 
(namesto sedanjih 14, bi morali imeti 15,58 EPZ). 
 
Glede na skupne izračunu minimalno potrebnih zaposlenih v knjižnici osnovne pogoje načeloma 
izpolnjujejo vse knjižnice, a vendar je ogromen razkorak pri številu potrebnih zaposlenih za 
vzdrževanje računalniške mreže, kjer glede na primerjavo s podatki iz preglednice 51 minimalne 
pogoje izpolnjujejo le v Cerknici (1 zaposlen) in Litiji (1 zaposlen), medtem ko v treh knjižnicah 
(Kamnik, Logatec, Medvode) sploh nimajo lastnega kadra za opravljanje tovrstnih nalog, od skupno 
minimalno potrebnih 11,93 FTE pa je v splošnih knjižnicah Osrednjeslovenskega območja zaposlenih 
le 7,65 FTE. 
 
Preglednica 75: Minimalno potrebno število zaposlenih v knjižnicah glede na Pravilnik (2015) 

 št. strokovnih delavcev skupaj 
strok. 

administrativni-tehnični oz. manipulativni delavci SKUPAJ 

EPZ bibliobus domoznanstvo22 OOK za rač. mrežo admin. tehnični 

Cerknica 6,21 - 1 - 7,21 0,40 1,68 9,29 

Domžale 21,41 1,5 1 - 23,91 2,15 5,7923 31,85 

Grosuplje 14,85 - 1 - 15,85 0,60 4,01 20,46 

Kamnik 13,08 1,5 1 - 15,58 0,55 4,5424 20,67 

Litija* 6,60 - 1 - 7,6 0,40 2,06 10,06 

Logatec 5,09 - 1 - 6,09 0,33 1,38 7,8 

Medvode* 5,13 - 1 - 6,13 0,45 1,60 8,18 

Vrhnika* 7,91 - 1 - 8,91 0,55 2 11,46 

Ljubljana 127,14 1,5 1 3 132,64 6,50 35,3625 174,5 

SKUPAJ 207,43 4,5 9 3 223,93 11,93 58,42 294,28 

* Velja izračun na najmanj 0,32 strokovnega delavca na 1.000 prebivalcev, saj imajo manj kot 2 krajevni knjižnici poleg osrednje. 
 

Posamezne knjižnice so kadrovsko stanje tudi podrobneje obrazložile:  
 
Domžale: Zaposlujejo 23,5 strokovnih delavcev, 3 upravne delavce in 2 delavca manipulanta. 
 
Grosuplje: V Mestni knjižnici Grosuplje je za izvajanje javne službe v vseh treh občinah (območje 
40.000 prebivalcev) zaposlenih 18 delavcev. Od tega 15 knjižničarjev in bibliotekarjev, ena 
manipulantka, poslovna sekretarka in direktorica. 
 
Kamnik: V zavodu je bilo v letu 2015 zaposlenih 16, od tega 2 za polovični delovni čas. Število 
zaposlenih strokovnih delavcev je bilo 13. Storitvene dejavnosti, ki so nujne za celovito izvedbo vseh 
poslovnih procesov, se izvajajo preko zunanjih sodelavcev. 
 
Litija: V knjižnici je redno zaposlenih 12,1 javnih uslužbencev; 8 strokovnega kadra in 4 tehničnega 
kadra. 
 
Logatec: V Knjižnici Logatec je zaposlenih šest knjižničark in en knjižničar, od teh sta dve knjižničarki 
zaposleni za polovični delovni čas (invalidsko upokojeni). Vsi izvajajo in opravljajo knjižnične 
dejavnosti tudi v vseh treh krajevnih knjižnicah. Ob tem je potrebno opozoriti, da razvejana mreža 
krajevnih knjižnic v občini zagotavlja zelo dobro dostopnost gradiva za uporabnike, a hkrati to 
predstavlja za knjižnico kot izvajalca in organizatorja knjižničnih dejavnosti izredno velik kadrovski 

                                                           
 

22
  Predvidevamo, da ima vsaka izmed knjižnic vsaj 5.000 enot prirasta domoznanske zbirke. Pravilnost 

predvidevanj bo pokazal pregled stanja domoznanstva v slovenskih splošnih knjižnicah, ki bo opravljen v 
letu 2017. 

23
  Prištet je še voznik bibliobusa. 

24
  Prištet je še voznik bibliobusa. 

25
 Prištet je še voznik bibliobusa. 
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problem, saj odprtost krajevnih knjižnic v popoldanskem času istočasno sovpada z odprtostjo 
Knjižnice Logatec. To povzroča kontinuirano pomanjkanje enega strokovnega delavca v logaški 
knjižnici. 
 
Vrhnika: Od 14.1.2015 je bilo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika 14 zaposlenih delavcev, direktorica, 
računovodja (60 % delovnega časa opravlja dela za Zavod Ivana Cankarja - ZIC), 9,5 strokovnih 
delavcev na Vrhniki in 1,5 v Borovnici. 13 delavcev je bilo zaposlenih za poln delovni čas, za 
nedoločen čas. 1 delavka je bila zaposlena za določen čas, za 4 ure do vrnitve delavke, ki dela 
polovični delovni čas iz naslova starševstva. Največjo težavo pa predstavlja delovno mesto 
računovodje, ki so jo zaposlili sredi leta 2009. V skladu s sporazumom med javnima zavodoma 
opravlja 40 % dela za Cankarjevo knjižnico Vrhnika in 60 % za Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. Delavka 
ima sklenjeno pogodbo s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, delo pa opravlja na sedežu ZIC-a. Pokazalo se 
je, da je obseg dela absolutno prevelik in da je delavka maksimalno obremenjena, zato mora 
opravljati nadure. Standard: 1 delavec za računovodska in administrativna dela do 10.000 prebivalcev 
in 1 dodatni na vsakih nadaljnjih 25.000 prebivalcev, kar pomeni 1,6 računovodje. Stanje: zaposleno 
imamo 0,4 računovodje. Zato bi bilo smiselno, da se v prihodnosti zagotovi 100 % zaposlitev. 
 
Preglednica 76: Izobraževanje zaposlenih v knjižnicah (2015) 

 izobraževanje zaposlenih 
- ure 

število ur izobraževanja 
na delavca 

sredstva, porabljena za 
izobraževanje delavcev - 

EUR 

sredstva porabljena za 
izobraževanje na delavca 

Cerknica 350 26,92 1.470,00 113,08 

Domžale 1.459 40,53 7.030,00 195,28 

Grosuplje 407 16,96 2.120,20 88,34 

Kamnik 999 43,43 10.045,57 436,76 

Litija 296 11,84 2.548,32 101,93 

Logatec 388 25,87 1.872,00 124,80 

Medvode 187 17,00 982 89,27 

Vrhnika 384 25,6 2.967,32 197,82 

Ljubljana 6.117 24,37 45.485,00 181,22 

SKUPAJ 10.587 25,63 74.520,41 180,44 

 
Glede na kazalce izobraževanja zaposlenih v knjižnicah so največ ur izobraževanj deležni zaposleni v 
Kamniku (43,43 ure) in Domžalah (40,53), najmanj pa so izobraževanj deležni v Litiji (11,84), 
Grosuplju (16,96) in v Medvodah (17). Podobno je tudi pri podatkih o sredstvih, namenjenih za 
izobraževanje zaposlenih v knjižnicah, daleč največ sredstev na delavca namenijo v Kamniku (436,76 
EUR), sledijo mu Vrhnika (z več kot pol manj sredstvi na delavca - 197,82 EUR), Domžale (195,28 EUR) 
in pa Ljubljana (181,22 EUR). Najmanj sredstev za izobraževanja zaposlenih porabijo v Grosupljem 
(88,34 EUR) in Medvodah (89,27 EUR). 

7.6 PROSTOR IN OPREMA 

V skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (15. člen) ima 
knjižnica ustrezne prostore, če razpolaga s prostorom v obsegu najmanj 300 m2 na 10.000 
prebivalcev v celotni mreži. Za uporabo gradiva v knjižnici ima splošna knjižnica najmanj 2 čitalniška 
sedeža na 1.000 prebivalcev in 0,25 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na 1.000 
prebivalcev. 
 
V skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnice (13. člen) je obratovalni čas knjižnice za posamezno 
vrsto knjižnice najmanj: 

 osrednja in osrednja območna: 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur, 

 krajevna knjižnica: 4 ure tedensko (do 2000 prebivalcev), 15 ur tedensko (do 6000 prebivalcev), 4 
ure dnevno, 5 dni v tednu (nad 6000 prebivalcev), 

 bibliobus: 1 obisk strnjenih naselij dvakrat mesečno. 
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Vse knjižnice območja imajo glede na Pravilnik zagotovljeno dovolj površin, izračunano na 10.000 
potencialnih uporabnikov, se pa razlikujejo glede števila potencialnih uporabnikov na krajevno 
knjižnico. Tako imajo največ potencialnih uporabnikov na posamezno enoto v Knjižnici Medvode 
(16.032 uporabnikov), ki nima krajevnih knjižnic, v mreži Mestne knjižnice Grosuplje (13.379,67), ki 
deluje na območju, kjer se število prebivalcev hitro povečuje, in Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(12.364,50 uporabnikov), ki ima le še eno enot, v mreži pa je celo občina brez kakršnekoli 
organizirane knjižnične dejavnosti kot javne službe.  Najmanj potencialnih uporabnikov na krajevno 
knjižnico je v Logatcu (3.438), ki s svojo knjižnično dejavnostjo že sedaj pokriva večino krajev, ki sodijo 
v njihovo mrežo, Cerknici (4.199,25), ki ravno tako s svojo knjižnično mrežo pokriva dobršen del vseh 
treh občin, v katerih deluje in Kamnik (8.849,75 uporabnikov), za katero velja enako kot za oba 
prejšnja. 
 
Preglednica 77: Knjižnični prostori in potencialni uporabniki (2015) 

 število izposojevališč površina knjižnice – m2 površina knjižnice na 10.000 
pot. uporabnikov - m2 

število potencialnih uporabnikov na 
krajevno knjižnico 

Cerknica 4 1.600,00 952,15 4.199,25 

Domžale 5 2.750,00 475,15 11.575,40 

Grosuplje 3 2.531,00 631,09 13.379,67 

Kamnik 4 1.685,00 476,49 8.840,75 

Litija 2 700 339,99 10.307,00 

Logatec 4 742 539,56 3.438,00 

Medvode 1 650 406,78 16.032,00 

Vrhnika 2 1.947,77 787,65 12.364,50 

Ljubljana 34 18.036,10 524,89 10.106,35 

SKUPAJ 59 30.641,87 538,70 9.642,69 

 
Grosuplje tudi navaja, da se je delež aktivnih članov povečal v Dobrepolju in v Grosupljem, v Ivančni 
Gorici se je zmanjšal za 33 članov, kar pripisujejo nezadovoljstvu obiskovalcev zaradi utesnjenosti 
knjižnice in zmanjšani dostopnosti npr. mamicam z vozički in gibalno oviranim osebam. Najpogostejša 
pritožba obiskovalcev, ki so jo knjižničarji deležni vsakodnevno, je namenjena prostorski utesnjenosti 
knjižnice. V Ivančni Gorici knjižnična dejavnost dosega le 62 % minimalnih prostorskih pogojev, ki 
znašajo 300 m² na 10.000 prebivalcev. Tudi tu se nad prostorsko utesnjenostjo vsakodnevno 
pritožujejo uporabniki in obiskovalci knjižnice. 
 
Preglednica 78: Odprtost knjižnic v skladi z zakonskimi določbami (2015) 

 delež odprtosti 
organizacijskih enot v 

skladu z določbami 
Uredbe (brez OK) 

delež organizacijskih enot z 
dostopom do vzajemnega 

kataloga (brez OK) 

tedenska 
odprtost 

knjižnice - ure 

letna odprtost 
knjižnice - ure 

letna odprtost 
knjižnice na pot. 

uporabnika 

Cerknica 100 100 50 3.653,00 217,48 

Domžale 100 100 60 7.398,00 127,82 

Grosuplje 100 100 55 6.977,00 173,82 

Kamnik 100 100 55 6.004,00 169,78 

Litija 117 85 53 5.165,00 250,56 

Logatec 100 100 49 3.376,00 245,49 

Medvode / / 50 2.495,00 155,63 

Vrhnika 100 100 55 3.784,50 153,04 

Ljubljana 91,18 86 65 60.832,50 177,04 

SKUPAJ 101,02 96,38 492 99.685,00 175,22 

 
Vse knjižnice območja omogočajo tedensko odprtost v skladu z zakonskimi določbami, deloma je 
razlika le pri Ljubljani, kjer je v preteklem obdobju zaradi profesionalizacije nekaterih izposojevališč 
(Rakitna, Rob, Šentjošt) bila njihova odprtost manjša kot je predvidena po Uredbi o osnovnih 
storitvah knjižnic. Podobno je tudi pri dostopu do vzajemnega kataloga, ki je bil v že omenjenih bivših 
izposojevališčih krajši, situacija pa je enaka na lokacijah kolekcijske potujoče knjižnice Knjižnice Litija. 
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Kazalnik letne odprtosti knjižnice na potencialnega uporabnika kaže, da so glede na število 
prebivalcev največ odprte enote Knjižnice Litija (250,56 ur), Knjižnice Logatec (245,49 ur) in Knjižnice 
Jožeta Udoviča Cerknica (217.48 ur), najmanj pa enote Knjižnice Domžale (127,82 ur). 
 
Posamezne knjižnice so odprtost knjižnic tudi podrobneje obrazložile:  
 
Litija: Osrednja knjižnica v Litiji s svojo odprtostjo 53 ur na teden (5,5 ob sobotah) ter krajevna 
knjižnica s 34 ur odprtosti na teden in 10 kolekcijskih zbirk (odprte bodo 109 ur na teden). Če 
iskanega gradiva ni v enoti oz. izposojevališču, ga knjižnica z medoddelčno izposojo zagotovi iz 
osrednje knjižnice. Vsi uporabniki v obeh občinah imajo enake možnosti za izposojo gradiva - ne 
glede na postavitev izvoda.  
 
Logatec: V vseh štirih enotah omogočajo odprtost knjižnic v skladu z določbami Uredbe, kar pomeni, 
da je delež odprtosti 100 %. Skupno število ur odprtosti knjižnice za uporabnike je v letu 2016 znašalo 
69,5 ur/teden (Logatec 49 ur/teden, Rovte 10,5 ur/teden, Hotedršica 6 ur/teden, Vrh Sv. Treh Kraljev 
4 ure/teden), kar je v skladu z določbami Uredbe. Na Vrhu Sv. Treh Kraljev občasno prilagajajo urnik 
delovanja krajevne knjižnice življenju v kraju ter odprtosti - urniku delovanja podružnične osnovne 
šole. Njihova knjižnična enota namreč nadomešča manko šolske knjižnice v kraju. 
 
Vrhnika: Tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice je 55 ur, na Borovnici 25 ur (pri njej je bolj 
problematično da ni omogočenega dostopa z dvigalom). Brez lokalnega dostopa do knjižničnih 
storitev so samo v občini Log – Dragomer. Z ureditvijo prostora za izvajanje knjižnične dejavnosti bo 
omogočen tudi lokalni dostop do knjižničnih storitev v omenjeni občini. Načrtovani delež odprtosti 
organizacijskih enot v skladu z določbami Uredbe je 100 %, prav tako načrtovani delež organizacijskih 
enot z dostopom do vzajemnega kataloga. 
 
Vse splošne knjižnice Osrednjeslovenskega območja so aktivno vključene v nacionalni vzajemni 
bibliografski sistem. Vse splošne knjižnica Osrednjeslovenskega območja imajo računalniški katalog 
za vse svoje gradivo vsaj v osrednji knjižnici. Tudi krajevne knjižnice v svoji mreži vključujejo v 
vzajemni bibliografski sistem. 
 
Preglednica 79: Knjižnična oprema (2015) 

 čitalniški sedeži čitalniški sedeži na pot. 
uporabnika 

osebni računalniki za 
uporabnike 

osebni računalniki za uporabnike na 
pot. uporabnika 

Cerknica 70 4,17 16 0,95 

Domžale 190 3,28 46 0,79 

Grosuplje 182 4,53 24 0,6 

Kamnik 122 3,45 22 0,62 

Litija 57 2,77 16 0,78 

Logatec 76 5,53 13 0,95 

Medvode 36 2,25 18 1,12 

Vrhnika 115 4,65 22 0,89 

Ljubljana 839 2,44 260 0,76 

SKUPAJ 1.687 2,97 437 0,77 

 
Kazalec knjižnične opreme – čitalniški sedeži na potencialnega uporabnika kažejo, da jih je največ 
zagotovljenih v Logatcu (5.53), od odprtja nove knjižnice tudi na Vrhniki (4,65), v Grosuplju (4,53) in 
Cerknici (4,17). Najmanj čitalniških sedežev glede na potencialne uporabnike je v Medvodah (2,25), 
Ljubljani (2,44) in Litiji (2,77).   
Največ osebnih računalnikov so za potencialne uporabnike imajo v Medvodah (1,12), ter Cerknici in 
Logatcu (0,95), najmanj jih je na voljo v Grosupljem (0,6) in Kamniku (0,62). Res pa je, da se 
uporabniki v knjižnici v vedno večji meri poslužujejo storitev brezžičnega dostopa do spleta in v 
vedno manjši meri uporabljajo knjižnično IKT opremo (več o tem v poglavju 5).  
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7.7 ČLANI, IZPOSOJA 

Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 predvidevajo, da 
knjižnica na območju svojega delovanja vključuje med svoje članstvo vsaj 40% vseh prebivalcev in 
vsaj 60% mladine do 15. leta. 
 
Odstotek včlanjenih v slovenske splošne knjižnice je 23,37, kar je nižje od povprečja včlanjenosti 
prebivalcev v splošne knjižnice Osrednjeslovenskega območja – 24,78. Nobena izmed knjižnic ne 
dosega normativa standarda, se mu pa še najbolj približajo v Knjižnici Domžale s 34,15 % in je tako na 
nacionalnem nivoju na drugem mestu (za Knjižnico Šmarje pri Jelšah). Večina preostalih knjižnic 
ravno tako presega nacionalno povprečje, najmanjšo vključenost pa beležijo v Cerknici (20,2 %). 
 
Preglednica 80: Potencialni uporabniki in člani v knjižnicah območja (2015) 

 število prebivalcev člani odstotek včlanjenih prebivalcev 

Cerknica 16.804 3.393 20,2 

Domžale 57.877 19.764 34,15 

Grosuplje 40.105 10.252 25,54 

Kamnik 35.363 8.371 23,67 

Litija 20.589 5.015 24,33 

Logatec 13.752 3.175 23,43 

Medvode 15.979 4.651 23,09 

Vrhnika 24.729 5.823 29,01 

Ljubljana 343.616 80.506 23,55 

SKUPAJ 568.814 140.950 24,78 

 
Posamezne knjižnice so vprašanje včlanjenosti v knjižnice tudi podrobneje obrazložile:  
 
Cerknica: Načrtujejo, da se bo število včlanjenih prebivalcev v letu 2017 povzpelo na 22 %; menijo, da 
bo za dosego večjega članstva potrebno spremeniti način razmišljanja in delovanja, se prilagoditi 
spreminjajočim se potrebam uporabnikov in okolja. 
 
Domžale: Razlogov nižanja članstva je več. Knjižnica mora zaradi zakonskih določil vsako leto brisati 
neaktivne člane. To so člani, ki v zadnjem letu (12 mesecev) niso opravili izposoje knjižničnega gradiva 
na dom in v sistemu nimajo zabeleženih terjatev. V letu 2015 je bilo izbrisanih članov 2.673. Drugi 
razlog nižanja članstva je posledica uvedbe članarin. Uporabniki knjižnice po njihovih ocenah koristijo 
knjižnične usluge z manj članskimi izkaznicami (pogosto si izkaznice v družinah delijo). Posebej je to 
značilno za enoti v Domžalah in Mengšu, ki sta tudi največji in je zato odstopanje večje. Porast 
članstva se še vedno beleži v Moravčah in sicer za 4 %. Odstotek včlanjenih prebivalcev je v občinah 
Lukovica in Moravče nižji kot v ostalih treh občinah, kar je posledica specifičnih značilnosti okolja. 
Člani s stalnim bivališčem izven območja delovanja knjižnice v manjši meri podaljšujejo članstvo v 
Knjižnici Domžale. V letu 2017 načrtujejo, da bo v knjižnico včlanjenih 34% vseh prebivalcev njihovega 
območja. 
 
Litija: Povečevati želijo članstvo in uporabo knjižnice. Knjižnica bo nadaljevala s promocijo članstva z 
različnimi akcijami. Načrtujejo 5.300 aktivnih članov v letu 2017, kar pomeni 25,7 % včlanjenih 
prebivalcev. 
 
Ljubljana: Skupno število članov upada že nekaj časa za okvirno odstotek in pol letno, število novo 
vpisanih članov je prav tako manjše, poveča se takrat, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih 
podatkov izvedejo večje brisanje neaktivnih članov, ki se potem ponovno vpisujejo. Stabilen delež 
včlanjenega prebivalstva in povečan obisk kažeta na pravilno usmeritev knjižnice, da zagotavlja 
storitve, ki so relevantne za vse prebivalce Ljubljane in okolice. Manjše število novo vpisanih članov je 
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na eni strani posledica demografskih razmer, na drugi strani pa tudi knjižnica počasi dosega zgornjo 
mejo včlanjenih prebivalcev Ljubljane in okolice. 
 
Logatec: V letu 2017 načrtujejo, da se bo v Knjižnico Logatec in njene enote včlanilo do 24 % 
prebivalcev Občine Logatec. Člane in uporabnike nameravajo pridobivati s pomočjo predstavitve 
njihovih knjižničnih storitev in izobraževalnih dejavnosti ter organizacijo najrazličnejših kulturnih 
prireditev. To bodo izvajali preko lokalnih in občinskih medijev ter knjižničnega internetnega portala, 
prav tako pa tudi preko že utečenega sodelovanja s šolami, vrtci, JSKD in UTŽO Logatec ter 
vzpodbujanja občanov h kvalitetnemu preživljanju prostega časa in vseživljenjskemu učenju. Tudi v 
letu 2017 načrtujejo sodelovanje z Azilnim domom Logatec in na tak način prispevati k boljši 
integraciji prosilcev za azil v njihovo socialno skupnost. 
 
Preglednica 81: Obisk v knjižnicah območja (2015) 

 obisk knjižnice 
celoten 

obisk knjižnice 
fizični 

obisk knjižnice na 
pot. uporabnika 

obisk (celotni) knjižnice na 
potencialnega uporabnika 

obisk na letno 
odprtost 

Cerknica 94.780 94.780 5,64 5,64 25,95 

Domžale 482.705 427.244 7,38 8,34 57,75 

Grosuplje 275.422 245.139 6,11 6,86 35,14 

Kamnik 211.635 174.134 4,92 5,98 29 

Litija 96.861 76.497 3,71 4,7 14,81 

Logatec  66.029 66.029 4,8 4,8 19,56 

Medvode 232.714 182.876 11,41 14,52 73,3 

Vrhnika  213.478 173.936 7,03 8,63 45,96 

Ljubljana 2.445.785 2.239.499 6,52 7,12 36,81 

SKUPAJ 4.119.409 3.680.134 6,47 7,24 36,92 

 
Najvišji obisk na potencialnega uporabnika beležijo v Knjižnici Medvode (11,41 obiskov), najnižji je v 
Litiji (3,7), Logatcu (4,8) in Kamniku (4.92). V kolikor to preračunamo na celotni obisk (skupaj s 
prireditvenimi in drugimi dejavnostmi) ravno tako najvišji obisk beležijo v Medvodah (14,52), najnižji 
pa v Litiji (4,7) in Logatcu (4,8).  
Uporabniki glede na letno odprtost najpogosteje obiskujejo Knjižnico Medvode (73,3), Domžale 
(57,75) in Vrhniko (45,96). Manj pogost je obisk v Litiji (14,81), Logatcu (19,56) in pa Cerknici (25,95 
obiskov). 
 
Posamezne knjižnice so obisk v knjižnicah tudi podrobneje obrazložile:  
 
Litija: Najnatančnejši kazalec je obisk zaradi izposoje gradiva: zabeležili so 62.420 obiskov zaradi 
izposoje; to je 5 % manj kot v letu pred tem; že 2014 pa se je številka zmanjšala za 4 % glede na leto 
2013. Obisk knjižnice se zmanjšuje tudi zaradi uporabe računalnikov (26 % manj – to je za 970 
obiskovalcev manj), pri obisku prireditev pa se je za 8 % povečal. Ocenjujejo, da gre za splet večih 
dejavnikov: vse več ljudi ima informacijsko tehnologijo za dostop do interneta doma; vse več 
uporabnikov s svojimi napravami knjižnico uporablja za svoje okno v svet – uporaba WiFi omrežja in 
dostop na daljavo. Pojasnilo za zmanjšanje obiska zaradi izposoje iščejo tudi v neaktualni ponudbi 
novosti (uporabniki gradivo poiščejo v drugih knjižnicah), predvsem ker so imeli nekaj časa tudi 
težave z nezmožnostjo nakupa gradiva zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Fizični obisk knjižnice 
uporabniki zmanjšujejo s telefonskim urejanjem: podaljševanje, rezervacije, druge informacije o 
gradivu in iz gradiva (ocenjujejo, da dnevno opravimo najmanj 20-50 takšnih storitev). 
 
Ljubljana: V primerjalnih letih, kljub nekoliko zmanjšanemu vpisu novih članov, beležijo povečan 
obisk knjižnic in povečano izposojo na dom na člana. Med aktivnimi člani so kategorije, ki 
predstavljajo večje deleže, ostale v podobnih okvirih kot leta 2014. Omeniti velja nekoliko večje 
število aktivnih članov med nezaposlenimi in upokojenci ter manjše število študentov, ki sicer 
predstavljajo 14,2 % delež med aktivnimi člani. Vzrok za to iščejo tudi v manjšem številu študentov 
Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2014/2015. Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, 
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kjer deluje MKL), je aktivnih članov 24 % oz. 240 aktivnih članov na 1.000 prebivalcev, če upoštevamo 
podatke o prebivalstvu na dan 01.01.2015; delež se v letu 2015 ni bistveno spremenil. Podatki kažejo, 
da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo knjižnic MKL, vsak aktivni član je v letu 2015 obiskal več 
kot le eno knjižnico MKL. Sledilci na družbenih omrežjih naraščajo premo sorazmerno s številom 
objav in popularnostjo družbenih omrežij, prav tako je zaznati občutno povečanje števila 
obiskovalcev prireditev in izobraževanj za vse ciljne skupine. Razlog je v večjem številu dogodkov, 
zanimivih za širšo javnost. Kot zelo dober rezultat pa lahko za leto 2015 predstavijo tudi izposojo 
gradiva na dom, ki se je povečala za 3,7 %. Izposoja knjig je bila višja za 3,2 %, neknjižnega gradiva za 
6,9 %, izposoja serijskih publikacij na dom se je povečala za 5,1 %. Trend upadanja izposoje 
neknjižnega gradiva, ki se je kazal zadnjih nekaj let, se je v letu 2015 ustavil, saj je bila izposoja 
neknjižnega gradiva za 7 % višja kot leta 2014, kar so po njihovih predvidevanjih dosegli z dobrim 
izborom gradiva in učinkovitim označevanjem novosti. Uspešni so bili tudi pri medknjižnični izposoji, 
ki je narasla za skoraj 19%. Povečanje izposoje se kaže tudi kot dodatna obremenitev zaposlenih, saj 
so transakcije v sistemu COBISS narasle za 3,6%. 
 
Vrhnika: V letu 2015 beležijo manj aktivnih uporabnikov kot predhodno leto. Razlog je v dejstvu, da 
so ob selitvi v nove prostore prešli iz treh oddelkov na enega, v praksi to pomeni, da so bili prej 
nekateri uporabniki vpisani na oddelek za mladino in na oddelek za odrasle, statistično gledano pa sta 
bila to dva različna uporabnika. Na letni ravni so izposodili 65.014 enot gradiva več kot predhodno 
leto, kar pomeni povečanje izposoje gradiva za skoraj 20 %. 
 
Preglednica 82: Obisk prireditev in usposabljanj v knjižnicah območja (2015) 

 št. obiskovalcev 
prireditev 

obisk prireditev na 
pot. uporabnika 

št. udeležencev usposabljanj 
udeleženci usposabljanja na 

pot. uporabnika 

Cerknica 28.890 1,72 108 0,01 

Domžale 26.327 0,45 2.022 0,03 

Grosuplje 12.730 0,32 1.880 0,05 

Kamnik 27.853 0,79 475 0,01 

Litija 11.320 0,55 218 0,01 

Logatec  4.574 0,33 ni podatkov ni podatkov 

Medvode 5.108 0,32 5.192 0,32 

Vrhnika  12.640 0,51 ni podatkov ni podatkov 

Ljubljana 78.203 0,23 21.551 0,06 

SKUPAJ 207.645 0,36 31.446 0,06 

 
Obisk zaradi prireditev in usposabljanj iz leta v leto v slovenskih splošnih knjižnicah narašča, kar je 
razvidno tudi iz statističnih podatkov. Tako kazalec obisk prireditev na potencialnega uporabnika kaže 
da se uporabniki pogosto udeležujejo prireditev, ki so organizirane v knjižnicah. Najboljše rezultate 
po tem kazalcu dosegajo v Cerknici, najnižja vrednost pa je zabeležena v Ljubljani, kar pa je tudi 
razumljivo, saj se v okoljih, kjer je knjižnica ena izmed glavnih, če ne celo edina generatorka kulturnih 
in drugih prireditev v okolju toliko večje priznanje daje okolje njeni prireditveni dejavnosti, v večjih 
urbanih okoljih pa imajo knjižnice večjo konkurenco s strani drugih, tudi sorodnih inštitucij. 
Kazalec udeleženci usposabljanja na potencialnega uporabnika pa deloma kažejo zanimanje 
uporabnikov za izobraževalne dejavnosti knjižnice, vendar je tovrstne podatke težje interpretirati 
enoznačno, saj za razliko od prireditvenih dejavnosti, kjer navadno ni večjih omejitev glede udeležbe, 
izobraževanja navadno potekajo za zaključene in manjše skupine udeležencev, hkrati pa ne moremo 
dobiti primerljivih podatkov med knjižnicami, saj nimajo vse enakih prostorskih, kadrovskih, finančnih 
in drugih pogojev za izvedbo vseh tipov izobraževalnih dejavnosti in usposabljanj. 
 
Posamezne knjižnice so obisk prireditev in usposabljanj v knjižnicah tudi podrobneje obrazložile:  
 
Knjižnica Domžale izvaja usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice, v to kategorijo se poleg 
posebnih izobraževanj štejejo tudi organizirani obiski šol in ostalih skupin, ki jim zaposleni pokažejo, 
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kako uporabljati elektronsko knjižnico (spletna stran, COBISS, uporaba Moje knjižnice ipd.). V takih 
usposabljanjih je knjižnica izobrazila 69 skupin otrok in odraslih s skupaj 1.678 udeleženci. 
 
Litija: Čeprav promovirajo knjižnično dejavnost, jih zaradi krčenja sredstev izredno racionalno 
pripravljajo. Ne izplačujejo avtorskih honorarjev za goste, omejevali so se predvsem pri odraslih 
bralcih, pripravljali so prireditve, ki niso pogojevale vložka večjih finančnih sredstev.  
 
Ljubljana: Zaradi širjenja projektov, ki so namenjeni bralni kulturi in različnim družbenim temam, so 
povečali število literarnih dogodkov, strokovnih predavanj in filmskih projekcij (brezplačni dogodki). 
Zaradi tovrstnega sodelovanja in lastnega angažiranja so povečali tudi število ustvarjalnih delavnic. V 
duhu varčevanja so nekoliko zmanjšali število glasbenih dogodkov, potopisnih predavanj in razstav. 
Na področju informacijskih in kulturnih storitev in projektov je MKL tudi v letu 2015 dosegla odlične 
rezultate. Za odrasle so izvedli 1.365 prireditev, od tega 420 strokovnih in poljudnih predavanj, 340 
literarnih dogodkov, 221 razstav, 116 ustvarjalnih delavnic itd., ki jih je obiskalo 31.085 udeležencev. 
Za otroke so leta 2015 povečali število prireditev za slabo desetino (9,7 %), prireditve pa je obiskalo 
za več kot dvanajst odstotkov (12,7 %) udeležencev več, in sicer 26.273. Vidneje so povečali število 
literarnih dogodkov in ugank ter kvizov, za dobro desetino pa ure pravljic in bralne ure 904, ter 
ustvarjalne delavnice (132). Porast ugank in kvizov gre predvsem na račun nove enotne ponudbe 
risanih in pisanih ugank za otroke od drugega do šestega leta starosti na knjižnični spletni strani.  
 
Logatec: Število prireditev se je rahlo povečalo glede na preteklo leto. A v odnosu na to, da knjižnica 
nima niti svojih prireditvenih niti razstavnih prostorov ter je v celoti vezana na najem prostorov 
Narodnega doma, je to vzpodbudna informacija. Ob tem je potrebno posebej poudariti, da so žal 
prostori Narodnega doma zaradi svoje dotrajanosti ter starosti nefunkcionalni in tudi neprivlačni. 
 
Vrhnika: Skupno število kulturnih prireditev, sprostitvenih in izobraževalnih dejavnosti je bilo 589. 
Izjemno se je povečal obisk prireditev, saj v letu 2015 beležijo 4.573 obiskovalcev več kot jih je bilo v 
letu 2014. S selitvijo knjižnice na Vrhniki v nove, trikrat večje prostore imajo namreč sedaj možnost 
organizirati veliko večje število prireditev, delavnic in tečajev. V obdobju do 2020 bi zato želeli 
zaposliti vsaj enega manipulativnega delavca, ki bi prevzel določene naloge in s tem razbremenil del 
strokovnega kadra. Enega strokovnega delavca bi v celoti potrebovali na področju organizacije 
dejavnosti, prireditev in sodelovanja z okoljem, da bodo prostori nove knjižnice res maksimalno 
uporabljeni in s tem v največji meri na voljo lokalnemu prebivalstva. V novi knjižnici imajo tudi 
sodobno opremljeno računalniško učilnico, zato bi bilo smiselno zagotoviti tudi 0,5 računalniškega 
delavca.  

7.8 FINANCE 

Preglednica 83: Finančni kazalci delovanja knjižnic (2015) 
 sredstva, porabljena za 

knjižnico - EUR 
stroški knjižnice na 

potencialnega uporabnika - EUR 
strošek izposojene enote 

knjižničnega gradiva - EUR 
strošek obiska - EUR 

Cerknica 493.901,00 29,40 2,99 5,21 

Domžale 1.065.134,00 18,40 1,28 2,49 

Grosuplje 679.634,71 16,93 1,07 2,77 

Kamnik 597.396,83 16,89 1,31 3,43 

Litija 399.110,67 19,36 1,76 5,22 

Logatec 273.906,00 19,92 1,22 4,15 

Medvode 326.995,35 20,40 1,00 1,79 

Vrhnika 560.641,49 22,67 1,44 3,22 

Ljubljana 8.064.493,00 23,47 1,66 3,60 

SKUPAJ 12.461.213,05 21,90 1,54 3,39 

 
Finančni kazalci delovanja knjižnic se interpretirajo glede na kontekst njenega delovanja. Pri 
ugotavljanju stroškov knjižnice na potencialnega uporabnika nam visoka vrednost pove, da knjižnica 
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in njeni financerji razumejo pomen in vrednost knjižnice v okolju in posledično njeni dejavnosti 
namenjajo tudi dovolj sredstev. Tako največ sredstev na potencialnega uporabnika za delovanje 
knjižnice namenjajo v Cerknici (29,40 EUR), Ljubljani (23,47 EUR) in na Vrhniki (22,67 EUR), najmanj 
pa v Kamniku (16,89 EUR), Grosuplju (16.93 EUR) in Domžalah (18,40 EUR).  
Presojanje kazalca strošek izposojene enote knjižničnega gradiva, ter strošek obiska pa je odvisen od 
večih dejavnikov. Lahko predstavlja vlaganja v zahtevnejše, kvalitetnejše in posledično dražje 
knjižnično gradivo, a v povezavi s slabšo izposojo in obratom gradiva lahko predstavlja tudi slabšo 
izkoriščenost sredstev, ki jih je knjižnica namenila za nakup, a nato gradivo ni izkoristilo vseh svojih 
potencialov. Podobno je tudi pri strošku obiska, kjer so najvišja finančna postavka stroški dela in 
tekoči obratovalni stroški, ki ne upravičijo vedno vseh vloženih sredstev ob slabši včlanjenosti ali 
obisku, ter uporabi knjižničnih storitev. Za ustrezne interpretacije je potrebno torej upoštevati več 
dejavnikov. 
Omeniti je potrebno tudi, da vedno več knjižnic se odloča za izterjavo zamudnin in članarin z 
zunanjim pogodbenim partnerjem za potrebe povečanja sredstev iz naslova nejavnih prihodkov 
(Ljubljana, Litija), ta sredstva pa namenjajo za zagotavljanje redne dejavnosti, obratovalne stroške, 
razvijanje bralne kulture, za nakup gradiva ipd. 

Preglednica 84: Finančni kazalci delovanja knjižnic, povezani s knjižničnim gradivom (2015) 
 sredstva, porabljena za 

nakup knjižničnega 
gradiva - EUR 

sredstva, porabljena za nakup 
knjižničnega gradiva na pot. 

uporabnika - EUR 

sredstva, porabljena za 
nakup elektronskih virov - 

EUR 

delež sredstev, porabljenih 
za nakup elektronskih virov – 

v % 

Cerknica 95.437,00 5,68 2.700,00 2,83 

Domžale 159.857,00 2,76 9.493,00 5,94 

Grosuplje 150.211,63 3,74 6.095,09 4,06 

Kamnik 125.346,39 3,54 4.232,93 3,38 

Litija 53.969,00 2,62 0 0 

Logatec 57.108,00 4,15 2.099,00 3,68 

Medvode 64.670,82 4,03 4.709,03 7,28 

Vrhnika 101.808,97 4,12 2.050,00 2,01 

Ljubljana 1.201.471,00 3,5 23.424,00 1,95 

SKUPAJ 2.009.879,81 3,53 54.803,05 2,73 

 
Finančni kazalci delovanja knjižnic, povezami s knjižničnim gradivom, predvsem za nakup knjižničnega 
gradiva na potencialnega uporabnika v povezavi z ugotavljanju stroškov knjižnice na potencialnega 
uporabnika kažejo, da med knjižnicami Osrednjeslovenskega območja največ sredstev za gradivo 
namenjajo za svoje uporabnike  v Cerknici (5,69 EUR), sledijo mu Logatec (4,15 EUR), Vrhnika (4,12) in 
Medvode (4,03 EUR). Najmanj sredstev za nakup novega gradiva so deležni uporabniki v Litiji (2,62 
EUR) in Domžalah (2,76 EUR).  
Ponudba elektronskih virov (mednje se štejejo tudi e-knjige) je vedno bolj prisotna v splošnih 
knjižnicah, četudi ni dovolj dobre izbire za potrebe slovenskega okolja. Kljub temu knjižnice 
namenjajo vedno več sredstev za zakup dostopa do tovrstnih virov. Tako največji delež od sredstev, ki 
ga knjižnicam imajo na razpolago za nakup knjižničnega gradiv, za nakup e-virov namenijo v 
Medvodah (7,28 %), Domžalah (5,94 %) in Grosuplju (4,06 %), predvidoma vse predvsem na račun 
nakupa licenc za e-knjige. Najmanj, oz. nič sredstev za tovrstno gradivo v letu 2015 ni namenila 
Knjižnica Litija, manjše deleže pa sta za nakup e-gradiv zagotovili tudi Ljubljana (1,95 %) in Vrhnika 
(2,01 %). 
 
Posamezne knjižnice so finančne kazalce delovanja knjižnic tudi podrobneje obrazložile:  
 
Kamnik: Glede na slovensko povprečje imajo večji delež lastnih prihodkov od skupnih prihodkov in 
sredstev za nabavo gradiva in manj vseh sredstev na prebivalca občin. Zmanjšujejo se sredstva za 
nabavo knjižničnega gradiva na prebivalca, tudi zaradi zmanjševanja višine sofinanciranje države za ta 
namen. Kljub nekaterim trendom zmanjševanja so glede na celotno državno situacijo lahko 
zadovoljni s finančnimi kazalniki, ki kažejo stabilnost. V KFBK so pripravili tudi izračunano dodano 
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vrednost knjižnice z metodo povrnitve vlaganja (ROI – return of investment) in ugotovili, da knjižnica 
vsak vložen evro s svojimi storitvami (izposoja, dogodki, bibliopedagoške dejavnosti) 5-kratno povrne. 

Litija: Glede na letno pogodbo o financiranju ga občini ustanoviteljici zagotavljata glede na svoj 
ustanoviteljski delež v svojih proračunih. Občina Litija za leto 2015 ni uspela izpolniti določenih 
pogodbenih obveznosti; po zagotovilih naj bi v letu 2016 poravnala obveznosti za preteklo leto.  
Posledično se je zaustavil tudi nakup gradiva za tri mesece, kar je bila nujna a neljuba poteza v 
odnosu do uporabnikov knjižnice. Ocenjujejo, da znižan in delno zaustavljen nakup gradiva vpliva tudi 
na kazalce poslovanja (zmanjšana izposoja, znižanje članstva in obiska zaradi izposoje) knjižnice. 
Zmanjševanje namenskih sredstev za gradivo je razvidno tudi iz realizacije sredstev Ministrstva za 
kulturo, predvsem pa neredno in zmanjšano financiranje s strani litijske občine, ki je večinska 
ustanoviteljica, je otežilo nakup gradiva. Prejeta sredstva v letu 2015 so bila že v izhodišču nižja na 
račun dveh obrokov (za leto 2014). Z dodajanjem lastnih sredstev pa so bili omejeni zaradi pokrivanja 
stroškov poslovanja. 

Vrhnika: V letu 2015 je knjižnica gospodarno delovala. Odhodki so bili za 4 % višji kot predhodno leto, 
prihodki višji za 3 %. Lastnih sredstev so ustvarili za 52.445 €. Prihodki od članarin, zamudnin in 
najemnin predstavljajo 8 % vseh prihodkov s presežkom prihodkov nad odhodki. 

8 DEFINICIJE 

Definicije, vezane na knjižničarsko stroko in za potrebe statistike ter meritev, so dostopne na spletni 
strani Cezar - posodobljene v letu 2015 (http://bibsist.nuk.uni-lj.si/definicije/index.php?c=15), v 
Standardih za splošne knjižnice, 2005 (http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/ 
Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf) ter na spletni strani SURS 
(http://www.stat.si/). 
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http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf
http://www.stat.si/vodic_oglej_sklop.asp?SklopID=3
http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook/pages/files/Cilji%2008-11%20SMART%20VSI.doc
http://www.ckv.si/files_vsebine/2008%200825145948231/files/STRATE%C5%A0KI%20NA%C4%8CRT%20CKV%202015%20do%202020.pdf
http://www.ckv.si/files_vsebine/2008%200825145948231/files/STRATE%C5%A0KI%20NA%C4%8CRT%20CKV%202015%20do%202020.pdf
http://www.moravce.si/DOC523/strategijaKD%20_2014-19.pdf?LV=1
http://www.moravce.si/DOC523/strategijaKD%20_2014-19.pdf?LV=1
http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/RAZNO/STRATEGIJA.pdf
http://www.kam.sik.si/Portals/KnjiznicaKamnik/Strateski_nacrt%20_Maticne_knjiznice_Kamnik_2014_do_2019_in_Pozitivno_mnenje_k_strateskemu_nacrtu.pdf
http://www.kam.sik.si/Portals/KnjiznicaKamnik/Strateski_nacrt%20_Maticne_knjiznice_Kamnik_2014_do_2019_in_Pozitivno_mnenje_k_strateskemu_nacrtu.pdf
http://www.ljubljana.si/file/1865377/9.-toka---predlog-sklepa-o-pozitivnem-mnenju-k-stratekem-nartu-mkl.pdf
http://www.ljubljana.si/file/1865377/9.-toka---predlog-sklepa-o-pozitivnem-mnenju-k-stratekem-nartu-mkl.pdf
http://www.knjiznica-litija.si/Portals/KnjiznicaLitija/Dokumenti/Strate%C5%25%20A1ki%20na%C4%8Drt%20Knji%C5%BEnice%20Litija%202014-2019.pdf
http://www.knjiznica-litija.si/Portals/KnjiznicaLitija/Dokumenti/Strate%C5%25%20A1ki%20na%C4%8Drt%20Knji%C5%BEnice%20Litija%202014-2019.pdf
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200187
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200187&stevilka=4446
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Zaključno poročilo projektov Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci 2016 
 
1. Namen in cilji projektov 
Projekta sta namenjena otrokom in mladim med sedmim in šestnajstim letom starosti. Glavni cilji so: 

- spodbujanje bralnih navad v času poletnih počitnic,  
- izboljšanje bralnih veščin pri otrocih (začetnikih v branju in samostojnih bralcih), 
- obiskovanje knjižnice med počitnicami. 

 
2. Povzetek projekta 

S prireditvijo Dan za Poletavce in NajPoletavce v Parku slovenske reformacije smo v petek, 23. 
septembra, zaključili letošnja poletna bralna projekta za otroke. Pol ure na dan je trideset dni med 
počitnicami bralo 7281 Poletavcev, 21 izmed njih iz tujine (Banjaluka, Novi grad, Teslić, Berlin in 
Prosek), tri knjige pa je prebralo in svoje vtise na spletni strani MKL zabeležilo 50 NajPoletavcev. 
Skupaj s slovenskimi splošnimi knjižnicami, ki tudi sodelujejo v našem projektu, smo letošnjim 
Poletavcem in NajPoletavcem podelili 1.667 majic in priznanj.  
 
Šesto leto zapored smo naše bralne kotičke opremili s promocijskim gradivom in izpostavili dobre 
knjige, otroci pa so izbrali, kar so brali trideset dni vsaj pol ure na dan. 
  
Na zaključni prireditvi v znamenju Zelene prestolnice Ljubljane so se nam pridružili: Čebelarsko 
društvo Ig, Folklorna skupina VIDOVO, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Snaga 
d. o. o. Otroci so urejali gredice, sadili rastline, sortirali odpadke, poslikavali panjske končnice, 
opazovali ptice, spoznavali čebele, preizkušali igrače iz naše Igroteke in se sproščali v bralnem 
kotičku. Po prejemu zasluženih majic in priznanj smo imeli še žrebanje za številne nagrade naših 
donatorjev. 
 
Glavno nagrado pohodniški nahrbtnik, ki ga je podarilo podjetje Hervis, je dobil poletavec Tadej 
Zakić, podelili pa smo tudi številne druge nagrade za Poletavce in njihove starše. Med NajPoletavci se 
je glavne nagrade razveselila Neža Istenič, ki je prejela tablični računalnik, dar Mestne knjižnice 
Ljubljana v sodelovanju s podjetjem Zelinka. 
 
Poletavcem iz tujine so priznanje in majico podelili učitelji dopolnilnega pouka slovenskega jezika pri 
pouku ali priredili svečano podelitev.  

Glavne nagrade – devet pohodniških nahrbtnikov, ki jih je podarilo podjetje Hervis, so se razveselili: 

- v Mestni knjižnici Ljubljana: Tadej Zakić, 
- v Cankarjevi knjižnica Vrhnika: Alina Abdaković, 
- v Knjižnici Logatec: Jakob Jereb, 
- v Knjižnici Litija: Viktorija Zavrl, 
- v Knjižnici Medvode: Larisa Kalan, 
- v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica: Blažka Sedovšek, 
- v Knjižnici Miklova hiša Ribnica: Meta Gorše, 
- v Knjižnici Šentjur: Sara Gračner in  
- v Lavričevi knjižnici: Kaja Kodelja. 

Skupnega donatorja glavne nagrade za NajPoletavce nam ni uspelo dobiti, zato je vsaka sodelujoča 
knjižnica za glavno nagrado poskrbela sama. 

                                                 
1
 V primerjavi z letom 2015 je bilo letos v Mestni knjižnici Ljubljana okoli 100 poletnih bralcev manj. Letos je 

bilo manj promocije projekta (zaradi varčevanja nismo imeli reklame na LLP avtobusih, promocijske zgibanke 

smo poslali le tistim OŠ, ki so to želele, po e-pošti pa smo obvestili vse). 



V Mestni knjižnici Ljubljana smo Poletavcem podelili tudi enajst paketov presenečenj v priročnih 
torbah ali bombažnih vrečkah: 

- 1 paket presenečenja, ki ga je pripravila Knjigarna Konzorcij, 
- 6 paketov presenečenja, ki sta jih pripravila Chupa Chups in PEZ ter 
- 4 pakete presenečenj za otroke, ki smo jih pripravili v Mestni knjižnici Ljubljana. 

NajPoletavce smo nagradili s tremi nagradami: 

1. MKL v sodelovanju s podjetjem Zelinka: tablični računalnik LENOVO, 
2. Biblos: E-knjiga Gorana Vojnovića FIGA, 
3. UnicrediBank: USB ključek, termo kozarec in peresnica. 

Biblos in Unicredit sta prispevala nagrade tudi za ostale sodelujoče knjižnice v projektu NajPoletavci 
(igralne karte, termo lončke, peresnice, e-knjige, pisala, beležke, balone). 

S paketi presenečenja, ki smo jih pripravili v Mestni knjižnici Ljubljana, smo razveselili tudi pet staršev 
vseh sodelujočih otrok.  

3. Sodelujoči pri projektu  

Mestna knjižnica Ljubljana je nosilka projekta, sodelujejo tudi2: Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani, Knjižnica 
Litija, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Knjigarna 
Konzorcij, Knjižnica Šentjur in Lavričeva knjižnica Ajdovščina. Vse knjižnice organizirajo lastne 
zaključne prireditve v svojem kraju, razen Knjižnice Jurij Vega Dol pri Ljubljani, ki se ob zaključku 
pridruži Mestni knjižnici Ljubljana.  

Letos so nas podprli: Hervis d. o. o., Tiskarna Koštomaj, Collegium Graphicum, Knjigarna Konzorcij, 
Biblos, Chupa Chups, PEZ in UnicreditBank. Lokalni donatorji posameznih sodelujočih knjižnic so 
omenjeni v prilogi tega poročila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan za (Naj)Poletavce v Parku slovenske reformacije, 23. september 2016. 

                                                 
2
 V projekt se v letu 2017 vključujejo knjižnice iz Črnomlja, Metlike in Tržiča.  

http://www.ckv.si/
http://www.ckv.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.dollj.sik.si/default.aspx
http://www.knjiznica-litija.si/
http://www.knjiznica-litija.si/
http://www.log.sik.si/
http://www.knjiznica-medvode.si/
http://www.miklovahisa.si/
http://www.mladinska.com/knjigarna_konzorcij/novice_iz_konzorcija
http://www.mladinska.com/knjigarna_konzorcij/novice_iz_konzorcija
http://www.sen.sik.si/
http://www.ajd.sik.si/
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=TVeyZ6OmY8zmkR5k2PKsT-mTwBwpygqV-GLsBAB9Kd4ww5s-DubTCAFodHRwOi8vd3d3LmhlcnZpcy5zaS9zdG9yZS8.
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=UlkVFWZ-o2PP6LUeAcdOCpdtNbeGOnovY57kewqOZ5Mww5s-DubTCAFodHRwOi8vdGlza2FybmEua29zdG9tYWouc2kv
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=GLHLrsTFvQtNiMj5ilwvDzeKSkLkCvgMDEP5_bPfZm8ww5s-DubTCAFodHRwOi8vd3d3LmNvbGwtZ3JhLnNpLw..
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=wfvjCWWuDOAfLpZnFNPCxLbp-ft9N2mwnhzA4ls7-XEww5s-DubTCAFodHRwOi8vd3d3Lm1sYWRpbnNrYS5jb20va25qaWdhcm5hX2tvbnpvcmNpai9ub3ZpY2VfaXpfa29uem9yY2lqYQ..
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=dg7hdKFlKRoBBc6UID8o1dy_kd5LNL1kYNEBCLmPcJ4ww5s-DubTCAFodHRwOi8vd3d3LmJpYmxvcy5zaS9saWIv
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=dKtYmr2-0gx1ipmLSN_DHzsdwU51VmGnbNEGd5D2_4Mww5s-DubTCAFodHRwOi8vd3d3LmNodXBhY2h1cHMuc2kv
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=0UXU3P0VwXsfpzW9uP0Eb7MnpKdKlXNgR1ZTalb3a1uHJZ4-DubTCAFodHRwczovL3d3dy5wZXouY29tLw..
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=rTeC2NzzxYVM2bacGG6r1g2pk21qhEf_aaRVMYVnVzGHJZ4-DubTCAFodHRwczovL3d3dy51bmljcmVkaXRiYW5rLnNpL3NpL3BpLmh0bWw.


Dan za (Naj)Poletavce v Parku slovenske reformacije, 23. september 2016. 

 
Izven območja sodelujočih knjižnic so sodelovali tudi učenci: 

- OŠ Banja Luka, OŠ Novi Grad in OŠ Teslić (razredi dopolnilnega pouka slovenskega jezika) v 
Bosni in Hercegovini, 

- dopolnilnega pouka slovenščine v Berlinu v Nemčiji in 
- učenci zamejske šole OŠ Prosek. 

 
4. Rezultati projekta 

V projektu je sodelovalo 1.667 otrok in mladih (1.571 Poletavcev in 96 NajPoletavcev), od tega v: 
- Mestni knjižnici Ljubljana:  778  (728 Poletavcev in 50 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Litija:    71  (63 Poletavcev in 8 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Logatec:   111  (106 Poletavcev in 5 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Medvode:   85  (76 Poletavcev in 9 NajPoletavcev), 
- Cankarjevi knjižnici Vrhnika:  91  (81 Poletavcev in 10 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Miklova hiša Ribnica:  87, 
- Knjižnici A. T. L. Radovljica:  171  (157 Poletavcev in 14 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Šentjur:    99 in 
- Lavričevi knjižnici Ajdovščina:  174. 

 
V projekt Poletavci se v največjem deležu vključujejo otroci, stari med devet in deset let, v projekt 
NajPoletavci pa mladi, stari trinajst in štirinajst let. Razlika med spoloma pri Poletavcih je manjša od 
sedem odstotkov v korist deklicam, medtem ko je med NajPoletavci kar dve tretjini sodelujočih 
deklet (posamezno po knjižnicah izstopa le Knjižnica Logatec, kjer so letos brali samo fantje). 
 

Mestna knjižnica Ljubljana  

Starost Deklice Dečki Skupaj % 

(6) let 3 4 7 0,96 

7 let 33 27 60 8,24 

8 let 68 52 120 16,48 

9 let 69 64 133 18,27 

10 let 85 65 150 20,60 

11 let 73 42 115 15,80 

12 let 57 43 100 13,74 

(13) let 8 14 22 3,02 

brez pod. 17 4 21 2,88 

Skupaj 413 315 728 100,0
0 % 56,73 43,27 100,00   

Število Poletavcev po spolu in starosti v MKL. 
 

Vse sodelujoče knjižnice  

Starost Deklice Dečki Skupaj % 

(6) let 13 9 22 1,40 

7 let 70 68 138 8,78 

8 let 164 118 282 17,95 

9 let 159 127 286 18,20 

10 let 152 138 290 18,46 

11 let 137 85 222 14,13 

12 let 106 69 175 11,14 

(13) let 13 21 34 2,16 

brez pod. 19 4 23 1,46 

K. Šentjur ni podatka ni podatka 99 6,30 

Skupaj 833 639 1571 100,00 

% 53,02 46,98 100,00   

Skupno število Poletavcev po spolu in starosti.

 
 

Mestna knjižnica Ljubljana  

Starost Deklice Dečki Skupaj % 

13 let 12 10 22 22,00 

14 let 13 7 20 20,00 

15 let 5 1 6 6,00 

16 let 1 1 2 2,00 

Skupaj 31 19 50 100,00 

% 62,00 38,00 100,00   

Število NajPoletavcev po spolu in starosti v MKL. 

 
 

Vse sodelujoče knjižnice 

Starost Deklice Dečki Skupaj % 

13 let 28 20 48 50,00 

14 let 21 15 36 37,50 

15 let 8 2 10 10,42 

16 let 1 1 2 2,08 

Skupaj 58 38 96 100,00 

% 60,42 39,58 100,00   

Skupno število NajPoletavcev po spolu in starosti. 
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Lokacija oddaje bralnih 
seznamov v Mestni knjižnici 
Ljubljana 
 

Število oddanih bralnih 
seznamov 

Pošta 97 
E-pošta 90 

Knjižnica Otona Župančiča 78 

Knjižnica Bežigrad 75 

Knjižnica Šiška 66 

Knjižnica Prežihov Voranc 54 

Knjižnica Fužine 34 

Knjižnica Šentvid 29 

Knjižnica Rudnik 28 

Knjižnica Jožeta Mazovca 27 

Knjižnica Grba 24 

Knjižnica dr. France Škerl 17 

Knjižnica Zadvor 15 

Knjižnica Glinškova ploščad 11 

Knjižnica Črnuče 10 

Knjižnica Brezovica 9 

Knjižnica Polje 9 

Knjižnica Horjul 8 

Knjižnica Podpeč 8 

Knjižnica Ig 7 

Knjižnica Škofljica 7 

Knjižnica Jarše 7 

Knjižnica Frana Levstika 6 

Knjižnica Gameljne 3 

Knjižnica Savsko naselje 3 

Spletni obrazec 2 

Potujoča knjižnica 2 

Knjižnica Dobrova 1 

Knjižnica Vodice 1 

SKUPAJ 728 

Lokacije oddaje bralnih seznamov Poletavcev v MKL. 

 
5. Promocija projekta  

 
Objave: 

- 2016-09-21 Dan za poletavce (Ljubljana.si) 
- 2016-07-07 Poletna Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana.si) 
- 2016-07-07 Mestna knjižnica Ljubljana (Facebook, MOL) 
- 2016-06-11 Poletavci, boste brali tudi to poletje? (Otroski.rtvslo.si)  
- 2016-06-10 Branje je lahko prijeten napor (Delo)  

 
Predstavitve projekta:  

- september 2015: MKL – udeleženci Strokovne srede  
- februar 2016: Knjižnica Šentjur 
- marec 2016: Lavričeva knjižnica Ajdovščina 

 
Na projekt smo opozarjali: 

- na domači spletni strani in družbenih omrežjih MKL ter zaslonih v knjižnicah, 
- na spletnih straneh: Knjigarna Konzorcij, nekatere OŠ v Ljubljani in vse sodelujoče knjižnice, 
- s promocijskimi materiali MKL, ki smo jih delili v vseh knjižnicah, sorodnih zavodih, na Dnevu 

MKL na Stritarjevi ulici in Filmobusu,  
- osebno in elektronsko poslovnim partnerjem in morebitnim zainteresiranim organizacijam za 

sodelovanje ali doniranje. 

http://intranet.mklj.si/images/documents/osebna_izkaznica/medijske_objave/2016-09-21_Dan_za_poletavce._-_Ljubljana.si.pdf
http://intranet.mklj.si/images/documents/osebna_izkaznica/medijske_objave/2016-07-07_Mestna_knjiznica_Ljubljana._-_FB_MOL.pdf
http://intranet.mklj.si/images/documents/osebna_izkaznica/medijske_objave/2016-06-11%20Poletavci,%20boste%20brali%20tudi%20to%20poletje.%20-%20Otroski.rtvslo.si.pdf
http://intranet.mklj.si/images/documents/osebna_izkaznica/medijske_objave/2016-06-10_Branje_je_lahko_prijeten_napor._-_Delo_str._8.pdf
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Za namen promocije projekta Poletavci – poletni bralci smo posneli že več kratkih posnetkov z 
zaključnih prireditev, ki so dostopni na Youtubu: 

- Dan za Poletavce in NajPoletavce 2016 

- Dan za Poletavce in NajPoletavce 2015 

- Dan za Poletavce 2014 

- Zaključna prireditev Poletavci v zaklonišču 2014 
- Poletavci v filmu 2013 
- Poletavci – poletni bralci: Dan za Poletavce 2012 

 
Vse aktivnosti v zvezi s projektom in promocijo branja smo redno objavljali na domači spletni strani 
ter na našem Facebook profilu.  
 
6. Materialni stroški projektov 

 
Opis knjižbe Znesek v € Financer 

nakup in tisk 1.000 balonov 341,60 sodelujoče knjižnice 

nakup in tisk 2.000 majic 5.048,36 sodelujoče knjižnice 

poštne storitve  79,91 MKL 

20 darilnih bonov MKL (članarina za odrasle) 300,00 MKL 

300 knjig 600,00 darovi 

4 družabne igre Potovanje deklice Delfine 108,00 MKL 

9 pohodniških nahrbtnikov KILIMANJARO FOCUS 28L 224,91 Hervis, d. o. o. 

tiskanje 10.000 zgibank  248,00 MKL 

Popust pri tiskanju 10.00 zgibank 115,56 Collegium Graphicum 

Tisk 100 plakatov B2 115,00 Tiskarna Koštomaj 

2.000 lizik Chupa Chups, 14 darilnih paketov  962,00 Magistrat International 

10 paketov daril 50,00 DOPPS 

6 knjig 150,00 Knjigarna Konzorcij 

tablični računalnik LENOVO 79,19 MKL 

popust za nakup tabličnega računalnika LENOVO 40,81 Zelinka 

10 darilnih paketov 179,16 Unicredit Bank 

Goran Vojnović: Figa (6 e-knjig) 119,94 Biblos.si 

reanimobil Pacient 166,50 MKL 

varovanje (4 varnostniki, 12 ur) 124,44 MKL 

snemanje in montaža prispevka 221,96 MKL 

pisarniški material (svinčniki, radirke, dvodelni oštevilčeni blokci) 118,85 MKL 

reprezentančni  stroški (jabolka, voda) 70,28 MKL 

 Znesek  Odstotek 

Sredstva MKL  4.180,29 44,17 

Sredstva ostalih sodelujočih knjižnic  2.726,80 28,81 

Sredstva donatorjev  2.557,38 27,02 

SKUPAJ  9.464,47 100,00 

 
7. Predolgi za 2017 

 
Zaključna prireditev bo 22. 9. 2017, v primeru dežja 29. 9. 2017: 

- lokacija ostaja Park slovenske reformacije; 
- deljenje majic na ploščadi za odrom, dogajanje na zelenici in peš potmi med zelenicami; 
- v deljenje majic vključimo »bivše« Poletavce ali znane osebe; 
- osrednja nit zaključne prireditve literatura (Unescov naziv: Ljubljana – mesto literature):  

o Boštjan Gorenc, raper Zlatko (Zlatko Čordić), Lutkovno gledališče, Mladinsko 
gledališče, Impro liga Ljubljana …, 

https://www.youtube.com/watch?v=0Yi6okn9kSg
https://www.youtube.com/watch?v=KQNrur_TUds
https://www.youtube.com/watch?v=kBb3AazFhAw
https://www.youtube.com/watch?v=Ac_wST2-D80
https://www.youtube.com/watch?v=zzCeKSeCjuU
https://www.youtube.com/watch?v=k8OqDKAMdWE
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o helij ugibanje verzov (otroci, mladi ali starši izžrebajo verz, ga preberejo, pred tem 
vdihnejo helij, nato ostali ugibajo, za katero pesnitev gre), 

o plešem s knjigo v sodelovanju s plesno šolo Kazina, 
- barva majic rumena se po sedmih letih ponovi, 
- glavna nagrada se po sedmih letih ponovi: darilni bon za nakup kolesa (samo predlog, 

dogovor s Hervisom še ni sprejet), 
- dodatne nagrade: vstopnice za gledališke predstave, koncerte, muzikale. 

 
Priloge:  

- končna poročila ostalih sodelujočih knjižnic 
- seznami prebranih knjig in vtisi NajPoletavcev o prebranih knjigah 

 
 
V Ljubljani, 31. oktober 2016 
Pripravila: Erika Žitko 
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CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA 

Zaključno poročilo o projektu Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci 2016 

 
1. Namen in cilji projekta 
Namen projekta Poletavci in NajPoletavci je spodbujanje bralnih navad pri otrocih in 
mladostnikih v času poletnih počitnic in razvijanje pozitivnega odnosa do bralne kulture in 
knjižnice. 
 
2. Povzetek projekta 
Pri projektu Poletavci so sodelovali otroci, stari med 7 in 12 let, ki so med poletnimi 
počitnicami trideset dni brali pol ure na dan. Prebrano so zabeležili v bralni seznam, ki so ga 
prejeli v knjižnici, v dislocirani enoti v Borovnici, šolski knjižnici OŠ Ivana Cankarja Vrhnika ali 
na spletnih straneh Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Njihovi starši so s podpisom potrdili branje 
svojih otrok ter dali soglasje, da njihov otrok sme sodelovati v nagradni igri (pravila nagradne 
igre so bila objavljena na spletni strani www.ckv.si 9. junija 2016). Vsakega, ki je do 10. 
septembra 2016 oddal, s pravilnimi podatki, izpolnjen bralni seznam, smo povabili na 
zaključno prireditev, na kateri so sodelujoči otroci prejeli priznanje, liziko, bombone in majico 
Poletavci – poletni bralci. Poleg glavne nagrade (pohodniški nahrbtnik, peresnica, blokec), 
smo izžrebali še 9 drugih nagrad, ki smo jih priskrbeli sami (knjižne nagrade, sladkarije, 
beležke, sponke za lase, baloni, svinčniki). 
 
Pri projektu NajPoletavci, s katerim smo v Cankarjevi knjižnica Vrhnika pričeli prvič, so 
sodelovali najstniki stari med 13 in 16 let. Med poletjem so morali prebrati 3 najstniške 
romane. Obrazec so prejeli v knjižnici samostojno ali kot prilogo v paketu presenečenja (v 
katerem so bile zavite 3 knjige), na voljo je bil tudi na naši spletni strani. Tiste, ki so 
pravočasno vrnili obrazec v knjižnico, smo povabili na zaključno prireditev Dan za Poletavce, 
ki je bila skupaj s Poletavci. Vsak je prejel majico NajPoletavci in priznanje. Poleg glavne 
nagrade (bon v vrednosti 30 evrov, ki ga je podarila Cankarjeva knjigarna Vrhnika), smo 
izžrebali še 3 dodatne nagrade (biblos e-knjiga, knjižne nagrade, sladkarije).  
 

 

 
Nastop Andreja Rozmana Roze.      Prejemnici glavnih nagrad. 

 
 
 
 
 

http://www.ckv.si/
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Skupinsko slikanje. 

 
3. Sodelujoči pri projektu 
Pri izvedbi projekta so sodelovali Cankarjeva knjižnica z dislocirano enoto Borovnica. 

 
4. Rezultati projekta 
V projektu Poletavci je sodelovalo 81 otrok, od tega 36 fantov in 45 deklic. Pri NajPoletavcih 
je sodelovalo 10 otrok. 

POLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(6) let    

7 let 3 2 5 

8 let 7 9 16 

9 let 13 8 21 

10 let 4 7 11 

11 let 10 6 15 

12 let 8 4 12 

(13) let      

Skupaj 45 36 81 

 
NAJPOLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(12) let    

13 let 4 4 8 

14 let 2  2 

15 let    

16 let    

(17) let    

Skupaj 6 4 10 

 
Sodelujoči otroci so člani Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Prireditve se je udeležilo 78 otrok, ki 
so na prireditev prišli v spremstvu svojih staršev, starih staršev, sorojencev in/ali prijateljev. 
Precej visoka udeležba je najbrž posledica individualnih vabil, notica, da bomo nagrade 
podelili le tistim, ki bodo na prireditvi, hkrati pa prireditev postaja tradicionalna in otroci že 
poznajo protokol.  

 
Letos smo imeli 5 Poletavcev manj, razlika v primerjavi z lanskim letom je minimalna. Kljub 
manj oddanim seznamom se pozna dejstvo, da postaja projekt tradicionalen in bolj poznan, 
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tako se je letos povečalo povpraševanje po zloženkah oz. so otroci hodili na lastno pobudo 
po seznam. NajPoletavcev je bilo 10. Skupno število sodelujočih je 91. 
 
5. Medijske objave o projektu 
- spletna stran Cankarjeve knjižnice Vrhnika, 
- Facebook stran Cankarjeve knjižnice Vrhnika, 
- objava v lokalnem časopisu Naš časopis. 

 
6. Napovedi začetka projekta in zaključne prireditve: 
- spletna stran Cankarjeve knjižnice Vrhnika, 
- Facebook stran Cankarjeve knjižnice Vrhnika, 
- vabila poslana preko e-pošte oz. navadne pošte sodelujočim, 
- plakati, natisnjena vabila v knjižnici. 

 
7. Vtisi o projektu 
Odziv staršev, strokovnih delavcev in otrok je pozitiven. Projekt je zaživel in tako otroci kot 
starši že pričakujejo poletno branje med počitnicami. Tudi »novi« Poletavci in njihovi starši 
so nad idejo navdušeni, projekt je resnično motivacija za branje. NajPoletavci so letošnja 
novost, zato nismo pričakovali še velikega odziva.  
 
Na letošnji zaključni prireditvi smo imeli kratek kulturni program. Tokrat je bilo vreme lepo, 
zato smo bili na prostem. Pred knjižnico je košarkarsko igrišče. K sodelovanju smo povabili 
kulturnika Andreja Rozmana Rozo, ki je otrokom recitiral svoje pesmi, uganke in pravljice. 
Imeli smo ozvočenje (dobro sodelovanje z OŠ Ivana Cankarja) in po prireditvi smo vrteli 
glasbo, otroci so se lahko igrali z žogami, baloni, risali s kredami. Podelili smo 14 nagrad, 
vključno z glavnima, ki sta jo prejela Alina Abdaković (Poletavci) in Tadeja Golič 
(NajPoletavci). Pri samem žrebanju so sodelovali otroci in s tem naredili vse skupaj bolj 
zabavno in napeto. Prireditev je trajala eno uro. 
 
8. Predlogi  
- K sodelovanju še bolj vključimo otroke, kajti dogodek je namenjen njim in je fino, da se 

počutijo koristne. 
- Po prireditvi bi lahko vključili več vodenih iger (igre z žogo, štafete), kar bi spodbudilo še 

dodatno druženje. 
- Več reklame in spodbude k projektu v naši dislocirani enoti v Borovnici. 
- Nakupimo več dodatnih majic za rezervo pri menjavi velikosti. Vsako leto pride namreč 

do menjav. 
 

Vrhnika, 4. 10. 2016 
Pripravila: Tamara Jesenovec 
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KNJIŽNICA LITIJA  

Zaključno poročilo o projektu Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci 2016 
 
1. Splošni podatki o sodelujoči knjižnici 

Naziv knjižnice: KNJIŽNICA LITIJA 

Naslov knjižnice: Knjiznica.litija@gmail.com 

Vodja projekta v knjižnici: Aleksandra Mavretič 

Elektronska pošta vodje projekta: Aleksandra.mavretic@gmail.com 

 
2. Podatki  

POLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(6) let 1  1 

7 let 3 7 10 

8 let 8 2 10 

9 let 6 1 7 

10 let 8 4 12 

11 let 9 6 15 

12 let 5 3 8 

(13) let    

Skupaj 40 23 63 

 
NAJPOLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(12) let    

13 let 4 1 5 

14 let 1 1 2 

15 let 1  1 

16 let    

(17) let    

Skupaj 6 2 8 

 
3. Kratko vsebinsko poročilo o izvedenem projektu 
Dan za Poletavce smo pripravili 20. 9. 2016 pred Knjižnico Litija. Povabili smo Teater Cizamo, s 
Kozlovsko sodbo v Višnji Gori. Igralca sta nasmejala publiko, ker sta v igro vključevala gledalce, torej 
Poletavce. Zloženke je oddalo 63 Poletavcev in 8 NajPoletavcev. 
 
4. Objave o projektu v medijih 
O projektu smo pisali za glasilo Občan, Litija ter Krajevne novice Šmartno pri Litiji. Na naši spletni 
strani in FB profilu.  

 
5. Težave, s katerimi ste se pri izvedbi projekta srečevali 
Finančne, ki spodbujajo projekte spodbujanja branja. Ker zaradi krčenja sredstev podpora usiha.  

 
6. Predlogi za izboljšanje projekta 
/ 
 
7. Ali se nameravate projektu Poletavci – poletni bralci priključiti tudi v letu 2017? 
Z veseljem, če bo le finančna situacija dopuščala.  
 
8. Želimo izvedeti več o projektu NajPoletavci (ustrezno podčrtaj) 

DA  NE 
 
Prilogi: 

a) Podatki o prejemniku glavne nagrade Poletavci (ime in priimek, naslov): 
Viktorija Zavrl, Cerovica 17, 1275 Šmartno pri Litiji, letnik 2004 

b) Fotografija prejemnika glavne nagrade 
 
Poročilo pripravila Aleksandra Mavretič, Knjižnica Litija, oktober 2016 
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KNJIŽNICA LOGATEC 

Zaključno poročilo o projektu Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci 2016 
 
1. Splošni podatki o sodelujoči knjižnici 

Naziv knjižnice: Knjižnica Logatec 

Naslov knjižnice: Tržaška cesta 44, 1370 Logatec 

Vodja projekta v knjižnici: Urška Orešnik 

Elektronska pošta vodje projekta: urska.oresnik@log.sik.si 

 
2. Podatki o Poletavcih 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(6) let 9 3 12 

7 let 9 15 24 

8 let 22 5 27 

9 let 12 11 23 

10 let 7 7 14 

11 let 4 2 6 

12 let / / / 

(13) let / / / 

Skupaj 63 43 106 

 
NAJPOLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(12) let    

13 let    

14 let  4  

15 let  1  

16 let    

(17) let    

Skupaj  5 5 

 
3. Kratko vsebinsko poročilo o izvedenem projektu 
Za projekt smo v Knjižnici Logatec in njenih podružnicah v Rovtah, Hotedršici in na Vrhu Sv. Treh 
Kraljev razdelili približno 400 letakov. Projekt smo oglaševali na naši spletni in FB strani, preko 
obveščanja v sistemu COBISS ter v naših knjižnicah. V vseh naših knjižnicah smo tudi izpostavili knjige, 
ki jih knjižničarji priporočamo v branje.  
 
Odziv na projekt se je povečal tudi po tem, ko smo pridobili dodatnega sponzorja Aerodium, ki je 
podaril štiriminutni polet v vetrovniku. Do 10. septembra smo tako prejeli 106 izpolnjenih obrazcev 
Poletavcev in 5 izpolnjenih (papirnih, na roko napisanih) obrazcev NajPoletavcev. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dan za Poletavce smo izvedli v soboto, 24. septembra, od 9.30 do 13.00. Najprej smo razdelili majice 
in priznanja ter lizike. Za uvod v nagradno žrebanje je Samo Svete izvedel glasbeno točko na 
didžeriduju. Potem je sledilo žrebanje manjših nagrad in obeh glavnih nagrad. Nobeden od glavnih 
izžrebancev ni bil prisoten na prireditvi. Po podelitvi nagrad so se udeleženci razdelili v tri skupine na 
tri različne delavnice, in sicer:  
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a) ustvarjalno delavnico z glino, pod mentorstvom Mojce Vnuk;  

 
b) cirkuško delavnico v izvedbi treh cirkuških pedagogov iz društva Cirkokrog;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) delavnico s pisanimi in nenavadnimi sestavljankami s Samom Svetetom.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Nad vsemi delavnicami so bili izredno navdušeni in med njimi tudi krožili, predvsem pri delavnici 
s sestavljankami pa so navdušeno sodelovali tudi starši in stari starši. Prireditve se je udeležilo 
več kot 80 % sodelujočih v projektu, ostali so priznanja in nagrade prevzeli pozneje v knjižnici. 
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4. Objave o projektu v medijih 
Logaške Novice, junij 2016 (+ v oktobrski številki Logaških novic bo poročilo z Dneva za Poletavce) 
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Novice z Notranjske (splet) 
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5. Težave, s katerimi ste se pri izvedbi projekta srečevali 
Težave z doseganjem publike za Najpoletavce – knjižničarji, ki delamo na izposoji, smo opazili, da so 
te generacije dejansko manj zainteresirane za branje oziroma da tisti, ki berejo, niso bili dovolj 
motivirani za branje (kljub odličnim nagradam).  
 
Nekaj težav je bilo z naročanjem majic – ustreznih številk. 

 
6. Predlogi za izboljšanje projekta 
Za naročanje majic (pa tudi v statistične namene) predlagam, da namesto letnice rojstva napišejo 
starost ter da je na samem poletavskem kartončku tabela z velikostmi majic, na kateri obkrožijo 
želeno velikost. To bo olajšalo delo tudi vodjem projekta pri naročanju majic in zmanjšalo stres pri 
prevzemu. 

 
7. Ali se nameravate projektu Poletavci – poletni bralci priključiti tudi v letu 2016? 
Da. 

 
8. Želimo izvedeti več o projektu NajPoletavci (ustrezno podčrtaj) 
DA  NE 
 
Prilogi: 
a) Podatki o prejemniku glavne nagrade Poletavci (ime in 

priimek, naslov): Jakob Jereb, Rovte 44 f, 1373 Rovte 
b) Fotografija prejemnika glavne nagrade 
 
 
Fotografije žal nimamo, zaradi fantove bolezni je nagrado 
prevzel njegov oče. 
 
Drugo glavno nagrado, polet v vetrovniku sponzorja 
Aerodium Logatec, pa je dobila Karmen Valmajer, Ograje 1, 
1370 Logatec. Prilagamo fotografijo. 
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KNJIŽNICA MEDVODE  

Zaključno poročilo o projektu Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci 2016 
 
1. Splošni podatki o sodelujoči knjižnici 

Naziv knjižnice: Knjižnica Medvode 

Naslov knjižnice: Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode 

Vodja projekta v knjižnici: Vesna Črnčec (prej Gomboc) 

Elektronska pošta vodje projekta: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si 

 
2. Podatki  

POLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(6) let    

7 let 2 2 4 

8 let 5 10 15 

9 let 9 9 18 

10 let 5 15 20 

11 let 6 6 12 

12 let 2 5 7 

(13) let    

Skupaj 29 47 76 

 

 
NAJPOLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(12) let    

13 let 3 1 4 

14 let 1 2 3 

15 let 2 0 2 

16 let    

(17) let    

Skupaj 6 3 9 

 
 

3. Kratko vsebinsko poročilo o izvedenem projektu 
Knjižnica Medvode in tudi nekateri pridni bralci smo letos že petič skupaj z Mestno knjižnico Ljubljana 
(nosilko projekta) zaključili poletno branje. Letos so se nam pridružili tudi NajPoletavci. Vsi so dobili 
priznanje in majico ter sodelovali v nagradnem žrebanju.  
 
Prireditev smo izvedli 24. septembra ob 10. uri. Zabaval nas je Boštjan Gorenc – Pižama. Mladim 
bralcem je predstavil nekaj odlomkov iz svojih prevodov otroških knjig; od prismuknjenega Kapitana 
Gatnika prek nagravžnega gospoda Gnilca do tenkočutnega Čuda. Nasmejal nas je tudi s priredbami 
ljudskih pravljic. Obisk na prireditvi je bil dober; prišlo je okrog 80 otrok in 35 odraslih, vendar ne vsi 
Poletavci in NajPoletavci. Tiste bodo priznanja in majice počakali pri nas. 
 
V žrebanju za nagrade smo podelili dva nahrbtnika, jahalni tečaj, več knjig in elektronsko knjigo ter 
strip, ki ga je podaril Pižama. Vsi Poletavci in NajPoletavci so dobili priznanje in majico. Ob žrebanju je 
bila prisotna komisija (Anja Pfeifer, Vesna Črnčec in Meta Potočnik). Pohodniški nahrbtnik (glavno 
nagrado) je dobila Larisa Kalan. 
 
Knjižnici MKL in gospe Eriki Žitko se v imenu Knjižnice Medvode zahvaljujem za odlično podporo in 
informacije. 

 
4. Objave o projektu v medijih 
- Spletna stran Knjižnice Medvode; vabilo k projektu oz. vabilo na prireditev (od konca maja do 24. 

septembra); poročilo oz. novica o projektu in utrinki s prireditve (od 24. 9. do konca oktobra). 
- Naša zloženka z vabili na dogodke (junij 2016 in september 2016). 
- TV Medvode: Novice med vodami (14. julija in 29. septembra, dostopno na YouTubu); 

videonovice TV M: nekaj dni pred prireditvijo. 
- Sotočje, lokalno glasilo:  
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o junij 2016: s. 18: Poletavci petič, NajPoletavci prvič 
o september 2016: s. 42, spored 
o oktober: članek o prireditvi 

- Kam v Medvodah, sep.–okt. 2016 (brošura z dogodki v Občini Medvode) 
- Radio Sora, v sredo, 10. 8., in v soboto, 20. 8., v kulturnem utrinku (o NajPoletavcih) 
- e-Medvode (TIC Medvode obvešča Medvoščane po e-pošti): 14. 6. (NajPoletavci) in 20. 9. 

(napoved prireditve) 
- splet: Napovednik in Kulturnik (napoved sklepne prireditve) 

 
5. Težave, s katerimi ste se pri izvedbi projekta srečevali 
Letos nismo imeli posebnih težav. Gospa Erika je odlično ocenila velikost majic in podala priporočila, 
za katero starost je primerna katera velikost. 

 
6. Predlogi za izboljšanje projekta 
/ 
 
7. Ali se nameravate projektu Poletavci – poletni bralci priključiti tudi v letu 2017? 
Verjetno da. 

 
8. Želimo izvedeti več o projektu NajPoletavci (ustrezno podčrtaj) 

DA  NE 
 
Prilogi: 

a) Podatki o prejemniku glavne nagrade Poletavci (ime in priimek, naslov): 
Larisa Kalan, Podreča 33, 4211 Mavčiče 

b) Fotografija prejemnika glavne nagrade 

 



Priloga 7:  Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na 
Osrednjeslovenskem območju v letu 2016 

 

  



 
 
 Center za razvoj knjižnic 

 
Uporabniki s posebnimi potrebami 2016  

Osrednjeslovensko območje 
 

1. Mestna knjižnica Ljubljana 
Uvedba postajališč za Potujočo knjižnico, med njimi Center starejših Medvode. Poleg tega postajališča 
obiskujemo tudi postajališča z večjim deležem uporabnikov s posebnimi potrebami: Univerzitetni rehabilitacijski 
inštitut Republike Slovenije Soča, Dom starejših občanov Vič-Rudnik in Center starejših Trnovo. Bibliobus z dvižno 
ploščadjo za pomoč pri vstopu gibalno oviranim osebam omogoča uporabo tovrstnim uporabnikom na vseh 
postajališčih. 

 Potujoča knjižnica - bibliobus: vozilo je opremljeno z dvižno ploščadjo za uporabnike invalidskih vozičkov; 
skupno obiskuje 46 postajališč na različnih lokacijah v osmih občinah osrednjeslovenske regije in na območju 
MOL, tudi Inštitut RS za rehabilitacijo - Soča, Linhartova cesta 51, Center starejših Trnovo in Dom starejših 
občanov Bokalce. 

 Možnost izposoje elektronske lupe, kupljene iz sredstev posebnih nalog OOK. 

 Od leta 2015 nudimo v vseh knjižnicah OE Knjižnica Jožeta Mazovca možnost izposoje povečevalnega stekla 
za uporabo v knjižnici za slabovidne uporabnike. 

 V okviru izvajanja pravilnika o upravljanju knjižnične zbirke si permanentno prizadevamo za izboljšanje 
kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva za posebne potrebe uporabnikov z oblikovanjem posebnih 
knjižničnih zbirk in virov. 

 Možnost izposoje gradiv, prilagojenih osebam z okvarami vida in možnost uporabe pripomočkov za branje: 
knjige s povečanim tiskom, zvočne knjige na zgoščenkah, elektronski bralniki (lažji od knjig, z možnostjo 
poljubne povečave črk) in elektronske knjige v slovenskem jeziku (poleg e-bralnikov je omogočena brezplačna 
izposoja e-knjig v slovenskem jeziku na osebnih elektronskih napravah preko portala Biblos). 

 Zbirka Vid (KOŽ) z gradivom s povečanim tiskom, zvočnimi knjigami na avdiokasetah in CD glasbenih nosilcih. 

 »Knjiga na dom«, storitev za člane JZ Mestna knjižnica Ljubljana, ki zaradi starosti, dolgotrajne bolezni ali 
drugih oviranosti ne morejo obiskati knjižnice: enkrat mesečno omogočena brezplačna dostava in prevzem 
knjižničnega gradiva na domu; mesečno vključenih 15 do 20 članic in članov. Poenoteno storitev dostave 
gradiva na dom za bolne, invalidne in ostarele, smo primerno promovirali in postavili kot eno izmed storitev 
za t. i. ranljive skupine.  

 Sodelovanja z domovi starejših občanov (Bežigrad, Trnovo, Dobrova, Fužine, Horjul). 

 Oddaja darov - knjige smo oddali: Evropski pravni fakulteti iz Nove gorice, Zavodu za gluhe in naglušne, 
Azilnemu domu na Viču, Slovenskemu protestantskemu društvu. Zaradi manjšega nakupa novega gradiva 
zbirke dopolnjujemo tudi z darovi. 

 Kolekcije knjig: za Dom starejših Bežigrad pripravljamo kolekcije knjig (tiskane knjige in dva bralnika), ter jim 
podarjamo odpisane revije in časopise. 

 Izobraževanje uporabnikov: Pri oblikovanju in izvajanju učnih aktivnosti se osredotočamo na vse starostne 
skupine in pokrivamo raznolika vsebinska področja.  

 Igroteka, zbirka z okoli 1.800 igračami in igrami za izposojo na dom, od katerih so nekatere posebej 
namenjene osebam z oviranostmi za rehabilitacijo po daljših boleznih in poškodbah (Knjižnica dr. France 
Škerl) . 

 Priprava Priročnika storitev za uporabnike s posebnimi potrebami je bil projekt znotraj programa izvajanja 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011. Namen priročnika je bil pripraviti pregled 
obstoječih dobrih praks v slovenskih in tujih knjižnicah, predvsem splošnih, vendar smo ugotovili, da se 
uvajanje posebnih dejavnosti za tovrstne uporabnike precej počasi uveljavlja že v fizični obliki storitev v 
prostorih knjižnic, toliko manj pa je le-teh v elektronskem okolju. Storitve, ki jih knjižnice nudijo svojim 
uporabnikom s posebnimi potrebami so večinoma podprte z licenčno programsko opremo, ki je trenutno za 
tako široko mrežo knjižnic, kot je prisotna v Sloveniji, stroškovno zelo neugodna. Iz omenjenih razlogov smo 
se v pripravljenem dokumentu osredotočili na pregled prilagoditev storitev in dostopa do vsebin v elektronski 
obliki, ki so sicer namenjeni najširšemu krogu uporabnikov. 

 Koncept prenove spletne strani MKL z upoštevanjem smernic omenjenega priročnika. Nova stran je zaživela v 
novembru 2012. 

 Zagotavljanje digitalne knjižnice, ki omogoča članom JZ Mestna knjižnica Ljubljana uporabo knjižnice na 
daljavo, 24/7 (vpis v knjižnico, ogled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezervacija zasedenih in 
naročilo prostih izvodov gradiva, uporaba medknjižnične izposoje, plačilo finančnih dolgov, ipd.). 
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 V okviru Središča za samostojno učenje smo skrbeli za dopolnitev učnih gradiv  z gradivi, prilagojenimi 
osebam s posebnimi potrebami (z gibalnimi, vidnimi in s slušnimi ovirami). 

 Izvedba  nadaljevalnega tečaja slovenskega znakovnega jezika v obsegu 20 ur, delavnice za učenje 
slovenskega znakovnega jezika: v dveh knjižnicah MKL so bili za učenje slovenskega znakovnega jezika v letih 
2015 in 2016 izvedeni 4 tečaji: po dva začetna in dva nadaljevalna v skupnem obsegu 30 ur, s skupno 35 
udeleženci. 2015: Knjižnica Fužine (februar-marec), Knjižnica Otona Župančiča (oktober-december); 2016: 
Knjižnica Otona Župančiča (januar-marec), Knjižnica Fužine (oktober-december). 

 Borza dela: izobraževanje, svetovanje in informiranje namenjeno različnim skupinam težje zaposljivih oseb, s 
poudarkom na osebah z oviranostmi; letno 10 delavnic s skupno 90 udeleženci. Borza dela je informacijski 
servis MKL za iskalce zaposlitve/dela, ki poleg raznovrstnih informacij s področij zaposlovanja in izobraževanja 
nudi možnost brezplačne uporabe računalnika in tiskanja dokumentov, potrebnih pri iskanju zaposlitve. Pri 
pisanju prijav, ponudb in življenjepisov je vključenim na voljo strokovna pomoč. Posebna pozornost je 
namenjena različnim skupinam težje zaposljivih oseb, med njimi osebam z oviranostmi. »Borza dela« poteka 
na dveh lokacijah MKL, v Knjižnici Otona Župančiča in v Knjižnici Fužine. Sodelujemo z Centrom za zdravljenje 
odvisnih od prepovedanih drog, izvajamo prilagojene delavnice za bivše odvisnike (v letu 2015 12 delavnic, 71 
odvisnikov, v letu 2016 11 delavnic, 75 odvisnikov). V letu 2015 je informacijski servis »Borza dela« 
obiskovalo 1.274 uporabnikov (3.929 obiskov), v letu 2016 pa 1.908 uporabnikov (3.863 obiskov). 

 Življenje je zgodba: ustvarjalna in pogovorna srečanja v JZ Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje 
Janeza Levca. Obiski  knjižničarke iz Knjižnice Jarše v JZ Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje 
Janeza Levca, enota OVI Jarše, z namenom izvedbe ustvarjalnih in pogovornih srečanj na temo različnih 
knjižnih zgodb, prilagojenih uporabnicam in uporabnikom s posebnimi potrebami. V obdobju 2015/2016 so 
bile obravnavane teme: tudi mali so lahko veliki, prijateljstvo, kako razveseljujemo, knjige, šola. Ob 70-letnici 
nastanka knjige o Piki Nogavički je sledil cikel zgodb o Piki in obravnava likov iz zgodb. Izvedenih je bilo 
skupno 19 srečanj v JZ , skupno 39 (207 udeležencev). Varovanci JZ so se v Knjižnici Jarše s svojimi izdelki 
predstavili dvakrat, ob koncih šolskega leta, s knjižnico pa so sodelovali tudi pri pripravi dveh gledaliških 
predstav Šopek za starše v JZ in na festivalu Igraj se z mano na Kongresnem trgu; skupno 9 ur (187 
obiskovalcev). 

 Zagotovitev dostopa do Knjižnice Zalog: v septembru 2016 se je Knjižnica Zalog preselila na novo lokacijo v 
PUC Zalog, kjer je s pomočjo dvigala zagotovljen dostop do knjižničnih prostorov in nemoteno gibanje po 
knjižnici tudi za invalide na vozičkih, kar je bilo na prejšnji lokaciji oteženo. 

 Prilagojena vodenja po knjižnici: Izvajanje prilagojenega vodenja učencev ZGNL v okviru projekta »Rastem s 
knjigo.« (KOŽ, 90 minut). 

 Delavnice prepoznavanja kakovostne otroške in mladinske literature: Prilagojena delavnica prepoznavanja 
dobrih knjig za učence tretje triade Centra za korekcijo govora in sluha, Portorož (KOŽ, 2 uri). 

Pripravila: Veronika Rijavec Pobežin, Aleš Klemen 
 

2. Knjižnica Domžale 
V Knjižnici Domžale posebno pozornost namenjamo uporabnikom s posebnimi potrebami: 

 Izvajamo bralno značko V sožitju s knjigo, ki je namenjena osebam z motnjo v duševnem razvoju (sodelujemo 
z društvom Sožitje). Poleg rednih mesečnih srečanj v prostorih knjižnice uporabniki doma prebirajo knjige, ki 
jih pripravijo knjižničarji. 

 Izvajamo bralna srečanja (vsakih 14 dni) v domovih upokojencev. 

 Za ljudi s slabim vidom (primarno starejši) smo pripravili 4 e-bralnike, predstavili način uporabe in jih dali  v 
uporabo Domu upokojencev Domžale. 

 Za stanovalce bližnjih domov upokojencev organiziramo vodstva po večjih razstavah in izvajamo program za 
ohranjanje kognitivnih sposobnosti. Organiziramo medgeneracijska srečanja, kamor poleg starejših povabimo 
tudi otroke iz okoliških vrtcev in šol. 

 V okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja sodelujemo z Andragoškim centrom Slovenije. Projekt v svoj 
program vključuje dogodke, ki so med drugim namenjeni tudi razvijanju odprtosti ter miroljubnemu in 
dejavnemu sožitju v skupnosti. 

 Omogočamo izposojo bralnih očal in uporabo elektronske lupe. 

 Za naglušne uporabnike smo v dvorani knjižnice namestili indukcijsko zanko. 

 Urejamo gradivo za osebe z disleksijo. 

 Posebej so označene knjige z večjimi črkami. 
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 Na oddelku za slovensko leposlovje in na oddelku za otroke in mladino si je mogoče izposoditi zvočne knjige – 
zgoščenke z brano vsebino, prozo ali poezijo. Zgoščenke  je možno poslušati v knjižnici ali pa si jih izposoditi 
na dom. 

 Bolnim in ostarelim omogočamo dostavo knjižničnega gradiva na dom. 

 Skupaj z Domom upokojencev Domžale in Kulturnim domom France Bernik izvajamo projekt Alzheimer caffe. 
Tema je namenjena vsem tistim, ki se srečujejo z demenco. 

 Odpisane knjige podarjamo društvom in skupinam, ki skrbijo za socialno šibkejše. 

 Sodelujemo z osnovno šolo Roje, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Zanje pripravljamo posebne 
bibliopedagoške ure. 

 Za otroke, ki imajo težave z branjem, in otroke s posebnimi potrebami, izvajamo branje (Tačke berejo)  v 
družbi terapevtskega psa in vodnika. 

 Sodelujemo z društvom Verjamem vate, ki je združenje staršev, z izkušnjami in znanjem, otrok z motnjo v 
telesnem in duševnem razvoju. 

 V zbirki hranimo taktilne slikanice ter igrače za slepe in slabovidne otroke. 

 Spletna stran knjižnice je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom. 

 Sodelujemo z društvom Jesenski cvet, v katerem se srečujejo starejši občani. Skupaj z njimi pripravljamo 
delavnice. 

 Za uporabnike s posebnimi potrebami in starejšo populacijo po dogovoru izvajamo prilagojen program IKT 
opismenjevanja. 

 Sodelujemo z Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo in sodelujemo pri zaposlitvah njihovih 
rehabilitandov. 

 Z informacijami o dostopnosti smo se pridružili portalu pridem.si, ki je prvi slovenski imenik namenjen gibalno 
oviranim. 

Pripravila: Barbara Zupanc Oberwalder 
 

3. Mestna knjižnica Grosuplje 

 Zbirka gradiva s povečanim tiskom, zvočnimi knjigami, avdiokasete, CD nosilci 

 Sodelovanje s prostovoljci, ki izvajajo branje v domu starejših občanov Grosuplje 

 Izobraževanje uporabnikov: pri oblikovanju in izvajanju učnih aktivnosti za vse starostne in interesne skupine 

 Sodelovanje z invalidskimi združenji pri zaposlitveni rehabilitaciji 

 Odpisane knjige podarimo 

 Bibliopedagoške dejavnosti - Sodelovanje z OŠ Brinje – oddelki za otroke s posebnimi potrebami 

 Beremo s tačkami 

 Sodelovanje z društvom Novi Paradoks  

 Sodelovanje z društvom distrofikov (Dobrepolje) 

 Sodelovanje z Želvo (Ivančna Gorica) 

 Sodelovanje s Sožitjem (Grosuplje) 

 Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v dejavnosti 

 Z igro do branja za otroke s težavami pri branju 

 Zbirka gradiva za dislektike 

 Razstave gradiva in pripomočkov za slepe in slabovidne 

 Prilagoditev prostorov za invalide (avtomatska vrata, dostop, dvigalo) 

 Sodelovanje z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje 

 Bibliopedagoška dejavnost za romske otroke 

 Branje v domu za ostarele 
Pripravila: Roža Kek 

 
4. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 

Nadaljujemo z izvajanjem že utečenih dejavnosti: 

 bibliopedagoške dejavnosti za OŠ 27.julij (Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami), 

 Drugačne zgodbe v knjižnici: Projekt, ki je namenjen promociji knjige in branja, pripovedovanja, druženja, 
komuniciranja in medsebojenga sodelovanja z varovanci in varovanke ter njihovi mentorji in spremljevalci 
društva Sožitje iz Lok v Tuhinjski dolini. V letu 2015 smo začeli z Drugačnimi zgodbami – bralnimi uricami za 
odrasle s posebnimi potrebami. Knjižničarka oz. zunanja sodelavka enkrat mesečno pripravi bralne urice za 
uporabnike, ki zaradi različnih omejitev težko berejo sami. To so ustvarjalna srečanja, na katerih ljudje 
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poslušajo, izražajo želje, kaj brati in poslušati, pripovedujejo … Osrednji del srečanja je branje različnih 
literarnih zvrsti in pogovor o prebranem. Pripravljeni teksti so vsebinsko povezani z dogodki v mesecu 
srečanja. Na ta način poskusimo knjigo približati ljudem, ki težko ali sploh ne morejo brati, krepiti 
medsebojne odnose in izboljševati kakovost življenja ter socialno stanje ljudi s posebnimi potrebami.  

 obisk in ogled knjižnice po dogovoru, 

 Kotiček za oklevajoče bralce (na otroškem 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. 

 Oznaka s piktogrami: Slabovidni si najraje izposojajo najrazličnejše romane, veliko povpraševanje pa je tudi po 
biografijah, mladinski literaturi, potopisih in novelah. Knjige s to tematiko, ki imajo velike črke smo posebej 
izločili in postavili bolj dostopno ter označili z barvnimi piktogrami na hrbtni strani. 

 Leposlovje za odrasle slabovidne (posebej označeno s piktogrami na hrbtni strani gradiva). 

 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 DOLPHIN: V knjižnico kot tudi v enoti Šmarca ponujamo poseben pripomoček, 
namenjen slabovidnim. Gre za posebno programsko opremo, ki s povečanjem zaslonske slike omogoča 
dostop do elektronskih oblik besedil ter omogoča uporabo računalnika upravljanega s pomočjo tipkovnice in 
govorno podporo (sintetizator govora). S tem pripomočkom smo ljudem s slabšim vidom kot tudi starejšim 
omogočili rabo javno dostopnih računalnikov v knjižnici ter omogočili normalno delo, učenje in zabavo z 
računalnikom. 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. 

 Časopis 20 minut - lahko branje za odrasle: Časopis izdajajo v Zavodu Risa v tiskani ter v elektronski 
obliki. Časopis je dosegljiv na naši domači strani kot tudi na elektonskem naslovu - http://www.risa.si/20-
minut/ 
Napisan je tako, da ga je lažje prebrati in razumeti. Takim besedilom rečemo LAHKO BRANJE. Časopis je 
namenjen ljudem, ki težko berejo zaradi različnih težav. To so odrasli ljudje s težavami pri branju zaradi 
različnih oviranosti (disleksija, sindrom pomanjkljive pozornosti, omejitve vida in sluha), osebe po poškodbi 
glave, osebe z motnjo v duševnem razvoju, starejše osebe z demenco, ipd. Časopis je primeren tudi za 
neizkušene bralce ali za ljudi z nezadostno izobrazbo ter za ljudi, ki jim slovenščina ni prvi jezik. 

 Domača stran je prilagojena uporabnikom s posebnimi potrebami z možnostjo povečanja prikazanega 
besedila. Na spletni strani sproti objavljamo priporočila za prilagajanje slepim in slabovidnim. Postavili smo 
posebno podstran: Za uporabnike s posebnimi potrebami. Tukaj se lahko preberejo pravila in spisek 
nasvetov, ki pomagajo pri pripravi informacij vseživljenjskega učenja, ki so lahke za branje in razumevanje. 
Pravila so pripravili strokovnjaki iz 8 evropskih držav in cilj je narediti programe vseživljenjskega učenja, 
dostopne za ljudi z motnjami v duševnem razvoju. 

 Oznake: Zaradi višinskih in globinskih ovir na katere ne moremo vplivati, smo uporabili označevalni material 
za talne oznake, vodilne linije, poti in stopnišča. Oznake so namenjene starejšim in slabovidnim osebam. 
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 Steklena vrata smo označili s barvnimi črkami, tudi rob odpiranja je viden. Vrata avtomatsko odpira senzor. 
Tekstilne obloge označujejo smeri gibanja. 

 Storitev za gibalno ovirane: Uporabnikom, ki zaradi zmanjšane mobilnosti ne morejo uporabljati osnovnih 
knjižničnih storitev, ponujamo novo storitev: dostavo knjig na dom. 
To storitev smo uvedli zato, ker zagovarjamo in spodbujamo demokratično udeležbo in smo še posebej 
usmerjeni k skupinam s posebnimi potrebami. 
Namenjena je predvsem uporabnikom knjižnice, ki ne morejo obiskovati knjižnice: 
starostnikom, invalidom, gibalno oviranim, slabovidnim, nosečnicam, mladim mamicam, dolgotrajno bolnim, 
bolnikom, ki okrevajo po operaciji. 

 Klančine in dvigalo: Knjižnica ima klančino za invalidski voziček pri vhodu kot tudi na drugem nadstropju. 

Dvigalo omogoča  dostop do zgornjih prostorov tudi gibalno oviranim.  
Zapisala: Duška Težak 

 
5. Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika sodeluje z Varstveno delovnim centrom - tedenski obisk njihovih varovancev in 
bralna značka.  
Na spletni strani si lahko uporabniki povečajo pisavo (z izbiro različno velikih A-jev na sredini zgornjega roba 
spletne strani: velikost pisave ali s pomočjo tipk Ctrl +). 
Za potrebe slabovidnih uporabnikov imajo eno lupo. 
Omogočen je dostop z dvigalom. 

Pripravila: Sonja Žakelj 
 

6. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica za uporabnike s posebnimi potrebami organiziramo: 

 prevoz gradiva na dom 

 sodelovanje, obiskovanje in oskrba z gradivom - Dom starejših Cerknica 

 sodelovanje, razstave Varstveno delovni center Cerknica 
Pripravila: Marija Hribar 

 
7. Knjižnica Litija 

 omogočamo uporabo in izposojo e-bralnika.  

 Gradivo za osebe z disleksijo je na mladinskem oddelku označeno z nalepko in na posebni polici. 

 Posebej so označene knjige z večjimi črkami, tako za otroke kot odrasle.  

 Na oddelku za slovensko leposlovje in na oddelku za otroke in mladino si je mogoče izposoditi zvočne knjige – 
zgoščenke z brano vsebino, prozo ali poezijo. Zgoščenke  je možno poslušati v knjižnici ali pa si jih izposoditi 
na dom. 

 V Domu upokojencev Tisje izvajamo projekt bralnih uric, enkrat mesečno, projekt izvajamo od leta 2006. Smo 
skrbniki njihove knjižnice Ob potoku, glede na želje in potrebe stanovalcev doma, gradivo tudi dostavimo v 
dom. 

 V enoti Doma upokojencev Tisje, Šmelcu prav tako enkrat mesečno izvajamo bralne urice, slabovidnim 
stanovalcem dostavimo zvočne knjige.  
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  Odpisane knjige podarjamo društvom in skupinam, vrtcem, ki skrbijo za socialno šibkejše. 

 Aktivno sodelujemo z osnovno šolo Litija, enoto s prilagojenim programom, ki  jo obiskujejo otroci s 
posebnimi potrebami. Zanje pripravljamo posebne bibliopedagoške ure. 

 V Knjižnici Litija smo gostili Tačke pomagačke in sicer v okviru Tačkovega festivala, v letu 2016 sta prišli 
vodnici s kužkoma v knjižnico Pod kostanji, v park pri KC Litija.  

 Sodelujemo z društvom diabetikov Litija/Šmartno, ki v naših prostorih pripravlja srečanja in predavanja.  

 Prav tako sodelujemo z društvom invalidov Litija/Šmartno, brezplačno nudimo prostor za njihova predavanja.  

 Od decembra 2016 sodelujemo s podjetjem Želva, ki usposablja in zaposluje invalide, saj imamo na polletnem 
usposabljanju lažjo invalidko, ki pomaga pri opravilih v knjižnici, kot je zavijanje knjig, pomoč pri pripravi 
pravljičnih uric (izrezovanje ipd…), urejanje knjižnice, pošte,  itd. 

 Enkrat mesečno se v prostorih knjižnice srečujejo člani društva Sožitje.  

 V sodelovanju z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno pripravljamo mesečno 
čajanko s pregledom novosti, pogovorom o aktualnih dogodkih, zanimivostih, predlogih za branje… 

 Bolnim in ostarelim nudimo dostavo gradiva na dom. 

 Nudimo program IKT opismenjevanja 

 Dostop do Knjižnice Litija je za osebe na vozičkih in v vozičkih urejen s klančino, iz smeri železniške postaje. 
Klančina je tudi pri glavnem vhodu (do nadstropja žal še ne morejo dostopati). 

 V Knjižnici Litija je sedež Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, za društvo tiskamo 
vabila, organiziramo delavnice, srečanja, pomagamo pri administraciji.  

 Zaposleni Knjižnice Litija se na potrebe individualno odzivamo, sproti iščemo rešitve za odpravo malih ovir, ki 
invalidom otežujejo dostop do knjig. Izposojevalec ali informator iz nadstropja dostavita knjige težje gibljivim, 
slabovidnim pomagamo pri pisanju dokumentov in podobno.  

Pripravila: Aleksandra Mavretič 
 

8. Knjižnica Logatec 
Prilagoditve za uporabnike s posebnimi potrebami: 

 Branje ljudem s posebnimi potrebami – enkrat mesečno knjižnica organizira branje v Zavodu dom Marije in 
Marte - Karitas Logatec, dom za ostarele. 

 Izposoja zvočnih knjig (možna je tudi  v vseh treh krajevnih knjižnicah – Rovte, Hitedršica in Vrh Sv. Treh 
Kraljev). 

 Nekaj izvodov knjig za slepe in slabovidne z brajico. 

 Izvodi knjig z povečano pisavo imamo v sistemu Cobiss označene s predmetno oznako: leposlovje za 
slabovidne. 

 Didaktična in metodična priporočila za delo z osebami z motnjami branja: V sodelovanju z defektologinjo 
Tanjo Černe smo oblikovali seznam strokovne literature v tiskani obliki z naslovom: »Seznam priporočene 
literature za otroke z disleksijo in nasveti za njihove starše«. Na naši spletni strani imamo povezavo na ta 
seznam pod kazalko: Priporočilni seznam in napotki za dislektike 
 
9. Knjižnica Medvode 

V Knjižnici Medvode imamo za uporabnike s posebnimi potrebami na voljo sledeče: 

 Spletna stran knjižnice je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom (z možnostjo povečanja besedila), 

 v prostorih knjižnice omogočamo izposojo dveh elektronskih lup, dveh tabličnih računalnikov in bralnih očal, 

 obisk knjižnice po dogovoru (sodelujemo z društvom Barka in z Društvom upokojencev Medvode; s slednjimi 
občasno izvajamo medgeneracijske ustvarjalne delavnice). 

 Sodelujemo s Centrom za socialno delo: 
v Knjižnici Medvode smo v začetku decembra v razstavnem prostoru postavili mizo z lepo ohranjenimi 
knjižnimi darovi v zvezi s projektom Knjižnice Medvode »S pisano besedo skupaj z vami napolnimo skledo!«. 
Na ta način (menjava knjige za hrano in higienske pripomočke) zbrane darove smo v začetku januarja predali 
vodji CSD Šiška, enota Medvode, kjer so jih razdelili pomoči potrebnim družinam v Medvodah. Projekt smo 
podaljšali do konca februarja, vsekakor pa ga bomo ponovili tudi v letošnjem decembru 2017. Na ta način 
smo s skupnimi močmi z uporabniki knjižnice družinam v stiski polepšali vsaj nekaj trenutkov. 

 Enkrat mesečno prirejamo Medvodkove igralne urice za otroke, ki ne obiskujejo vrtca in še ne hodijo v šolo. 

 Uvedli smo oznake s piktogrami (izločili smo knjige zbirke Vid s povečanim tiskom in jih na hrbtni strani 
označili z znakom očal, posebej so označene tudi knjige z velikimi tiskanimi črkami za najmlajše. 

 Za izposojo gradimo zbirko zvočnih knjig, ki zaradi zmanjševanja sredstev raste počasi, prav tako za izposojo 
omogočamo tudi nekaj knjig za slepe in slabovidne z brajico, 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F116007867367933405011%2Fabout%3Fgl%3Dsi%26hl%3Dde&ei=LMx1VJDmLoL4ywOsgIGoAw&usg=AFQjCNEWfs7YCv3BSokPRmVEVjohtnXYAw&bvm=bv.80642063,d.bGQ
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F116007867367933405011%2Fabout%3Fgl%3Dsi%26hl%3Dde&ei=LMx1VJDmLoL4ywOsgIGoAw&usg=AFQjCNEWfs7YCv3BSokPRmVEVjohtnXYAw&bvm=bv.80642063,d.bGQ
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 Dostop invalidom omogoča klančina na glavnem vhodu in avtomatska vrata, ki jih odpira senzor.  

 Organiziramo prireditve za vse starostne skupine z raznoliko tematiko, 

 enkrat mesečno pripravljamo Knjižne večere, kjer se ob čaju in pecivu družijo predvsem starejši občani, 

 v letošnjem letu sodelujemo z zavodom Jelša (center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo), v 
preteklosti pa smo sodelovali z Želvo (podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov).  S tem, ko 
izvajamo storitev zaposlitvene rehabilitacije, omogočamo njihovim rehabilitantom usposabljanje na 
delovnem mestu. 

 Za naglušne uporabnike smo v prireditvenem prostoru knjižnice namestili indukcijsko zanko, 

 zbiramo knjižne darove in jih posredujemo CSD in društvom in skupinam, ki skrbijo za socialno šibkejše (varna 
hiša, Marinkina knjižnica v Škofji Loki, Dom starejših občanov v Cerkljah,…), 

 za starejše uporabnike knjižnice občasno in na njihovo željo izvajamo računalniške delavnice in delavnice za 
dostop do elektronskih knjig, 

 javni uslužbenci Knjižnice Medvode se tudi sproti individualno odzivamo na probleme in potrebe uporabnikov 
s posebnimi potrebami. 

 
Nadaljnji načrti v zvezi s tem: 

 oznaka gradiva za dislektike s piktogrami, 

 v letu 2017 uvajamo dostavo gradiva na dom starostnikom, invalidom, slabovidnim, bolnikom, ki okrevajo po 
operaciji  in trajno bolnim osebam (knjiga na dom) 

 v kolikor nam bodo omogočala finančna sredstva, nameravamo organizirati tudi učenje slovenščine za tujce 

 in izposojo didaktičnih pripomočkov za starejše. 
Pripravila: Jana Krašovec 

 
Ljubljana, 5. 2. 2017 Poročila zbral in uredil Aleš Klemen 

 
 



Priloga 8:  Program in poročilo o strokovni izmenjavi med Mariborsko 
knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana 2016 
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28. november – 2. december 2016 
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STROKOVNA IZMENJAVA MED MARIBORSKO KNJIŽNICO IN MESTNO KNJIŽNICO 
LJUBLJANA 

 

PROGRAM 

28. november – 2. december 2016 
 

Izmenjave se udeležujeta Anka Rogina in Danijela Stupan 
 
 
 

Ponedeljek, 28. 11. 2016 

ura udeleženka vsebina izvajalci lokacija 

8:00–9:00 

Anka Rogina 
Danijela Stupan 

Program in organizacija 
Simona Resman, Aleš 
Klemen, Marijan Špoljar 

sejna soba

9:00-10:00 Organizacija MKL in temeljni dokumenti Simona Resman sejna soba

10:00-10:30 Obisk pri direktorici Jelka Gazvoda uprava 

10:30-11:00 
Varovanje osebnih podatkov, 
zaposlovanje 

Marta Blažič uprava 

11:00-12:00 Odmor   

12:00-13:00 Stiki z javnostmi Vesna Trobec uprava 

13:00-14:00 Varstvo pri delu Slavko Mužar KOŽ 

14:00-15:00 Orientacija v KOŽ Marijan Špoljar KOŽ 

 
 
 

Torek, 29. 11. 2016 

ura udeleženka vsebina izvajalci lokacija 

8:00–10:00 

Anka Rogina 
Danijela Stupan 

Služba za pridobivanje in obdelavo 
knjižničnega gradiva (SPOK) 

Miro Tržan SPOK 

10:00-12:00 
Predstavitev projekta poslovnega 
modela enotne nabave gradiva 

Aleš Klemen 
 Miro Tržan 

dvorana 
KOŽ 

12:00-13:00 Odmor   

13:00-16:00 

Anka Rogina Praksa dela koordinatorja OOK Aleš Klemen SRO 

Danijela Stupan 
Služba za pridobivanje in obdelavo 
knjižničnega gradiva (SPOK) 

Miro Tržan in sodelavke SPOK 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sreda, 30. 11. 2016 

8:00–9:00 

Anka Rogina 
Danijela Stupan 

Služba za razvoj in območnost (SRO) Simona Resman sejna soba

9:00-10:00 Knjižnična mreža MKL Marijan Špoljar sejna soba

10:00-11:00 Služba za delo z uporabniki (SDU) Marijan Špoljar sejna soba 

11:00-12:00 Odmor   

12:00-14:00 Učni center, interno izobraževanje 
Mateja Lesar  
Rudi Majerle 

SDU 

14:00-15:00 
Dobre prakse dela za mlade 
Dobre prakse dela za starejše 

Rok Dežman 
Simona Resman 

sejna soba

15:00-16:00 
Anka Rogina 

Vrednotenje uporabe strokovnega 
gradiva in vpliv rezultatov analize na 
promocijo gradiva 

Marijan Špoljar, Tanja 
Kodela, Joško Senčar 

SRO, KOŽ 
I. nad. 

Danijela Stupan Odpis gradiva (praksa KOŽ) Janko Žuntar 
KOŽ I. 
nad. 

 
 
Četrtek, 01. 12. 2016 

8:00-9:00 

Anka Rogina 
Danijela Stupan 

Slovanska knjižnica (SK) 
Teja Zorko 
Marijan Špoljar 

odhod iz 
KOŽ ob 
7:45  

9:30-10:30 Knjižnica Zalog 
Marjetica Škrlec 
Jožica Božič 

 

10:45-11:15 Knjižnica Polje 
Marjetica Škrlec 
Marija Kalan 

 

11:15-12:00 Odmor   

12:15-13:15 Knjižnica Šiška 
Marjeta Kamenšek in 
sodelavci 

odhod iz 
KOŽ ob 
12:00 

13:30-14:30 Knjižnica Šentvid Ana Zdravje  

15:00-16:00 Trubarjeva hiša literature (THL) Rok Dežman THL 

 
 

Petek, 02. 12. 2016 

8:00–9:00 

Anka Rogina 
Danijela Stupan 

Pionirska Darja Lavrenčič Vrabec 
KOŽ II. 
nad. 

9:00-11:00 Center za vseživljenjsko učenje (CVŽU)
Mateja Lesar in 
sodelavke 

KOŽ 

11:00-11:30 Odmor   

11:30-12:30 
Anka Rogina Spletna stran knjižnice  Irena Bezlaj SDU 

Danijela Stupan Prireditve v MKL 
Polona Maček 
Mare Lakovič 

SDU 

12:30-13:00 
Anka Rogina 

Danijela Stupan 

Evalvacija Marijan Špoljar SRO 

13:00-13:30 Zaključek  sejna soba

13:30 Kosilo   
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Priloga 9:  Zaključki mednarodnega sestanka o sodelovanju med županijskimi 
matičnimi službami na Hrvaškem in koordinacijo OOK v Sloveniji 

 

  



Mednarodni sestanek 
Sodelovanje županijskih matičnih služb za splošne knjižnice na Hrvaškem 

in koordinacija osrednjih območnih knjižnic v Sloveniji 
 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, seminarska dvorana na mezaninu, 30. 3. 2016 
 
Slovenski udeleženci tega prvega strokovnega srečanja menimo, da  je bilo srečanje zelo koristno. V 
prvi vrsti smo se seznanili s sistemom organiziranosti in delovanja splošnih knjižnic v obeh državah, o 
povezovanju  in sodelovanju knjižnic ter spoznali nekaj uspešnih hrvaških projektov. Udeleženci smo 
enotnega mnenja, da  si  želimo  tesnejšega  sodelovanja  s hrvaškimi  kolegi. Menimo, da bi nam pri 
našem  delu  zagotovo  koristila  tovrstna  strokovna  srečanja,  ki  pa  bi morala  biti  ciljno  usmerjena, 
namenjena  obravnavi  aktualnih  strokovnih  problemov  in  izzivov,  s  katerimi  se  soočamo.  Cilj  teh 
sodelovanj  v  prihodnosti  so  zagotovo  tudi  skupni  projekti med  splošnimi  knjižnicami  Slovenije  in 
Hrvaške.  

Na srečanju je že bila izražena ideja o skupnem strokovnem posvetovanju na to temo, ki ga bomo, če 
bo  interes  na  obeh  straneh,  organizirali  prihodnje  leto  (predlog  posvetovanje  »Knjižnice  –  igrišča 
znanja  in  zabave«).  Slovenske osrednje območne  knjižnice  smo po  več  kot desetih  letih delovanja 
opazile nekatere pomanjkljivosti v sistemu. Strategija splošnih knjižnic do  leta 2021 zato predvideva 
redefinicijo  organizacije  in  izvajanja  nalog  osrednjih  območnih  knjižnic.  V  primeru  organizacije 
skupnega strokovnega posvetovanja s hrvaškimi kolegi se nam zdi zelo pomembno, da bi predstavili 
prednosti in slabosti obeh sistemov, kajti to bi bilo lahko odlično izhodišče za razmislek o prihodnosti 
izvajanja posebnih nalog OOK, predvsem na segmentu koordinacije dejavnosti.  
 
Posebej  so bile za nas zanimive  teme, ki  so bolj e‐narave:  skupni  spletni portal  splošnih knjižnic  in 
posledično dostop do vseh  informacij glede delovanja  in ponudbe splošnih knjižnic na enem mestu. 
Ideja o skupnem portalu z informacijami za različne javnosti (uporabnike, knjižničarje, ustanovitelje in 
financerje)  bi  bila  v  Sloveniji  zelo  koristna,  saj  bi  denimo  preko morebitnega  podobnega  našega 
portala (domene splosne‐knjiznice.si ali splosneknjiznice.si) kdorkoli  lahko dostopal do podatkov, ki 
se nahajajo na različnih mestih, npr.: 

 mreža splošnih knjižnic (CeZaR, COLIB, ZSK) 

 ključni  statistični podatki  in  kazalci delovanja  splošnih  knjižnic  (za potrebe primerljivosti  in 
vizualne predstavitve ustanoviteljem, financerjem in Ministrstvu za kulturo) 

 o povezovanju knjižnic (ZSK, ZBDS in pristojne sekcije, predstavitev OOK in izvajanje posebnih 
nalog) 

 adresar odgovornih oseb v splošnih knjižnicah (iskalni, podobno kot knjiznica.hr) 

 predstavitev projektov, lahko tudi po tematikah 

 predstavitev skupnih portalov (Kamra, dobreknjige.si, ZnaniSlovenci.si, dLib.si…) 

 predstavitev posebnosti knjižnic (npr. domoznanske zbirke…) 

 novice in informacije o zanimivih razpisih, projektih, konferencah, izobraževanjih... 

 podstran za projekt poenotenih spletnih predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic 
(projekt OOK 2016‐2019, nosilci: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Mestna knjižnica 
Ljubljana, Osrednja knjižnica Celje). 

 
Udeleženci sestanka iz Slovenije 
Koordinatorji OOK: Andreja Videc, Jana Zeni Bešter, Anka Rogina, Polonca Kavcic, Saša Vidmar, Aleš 
Klemen, Bojan Režonja, Luana Malec, Laura Chersicola, Klementina Kolarek in  
koordinatorica NUK: Milena Bon  
 



Međunarodni  sastanak  Suradnja  županijskih  matičnih  službi  za  narodne  knjižnice  u  Hrvatskoj  i 
koordinacija regionalnih knjižnic u Sloveniji (NSK ‐ Zagreb, 30.03.2016.) – izvještaj  
 
U  Nacionalnoj  i  sveučilišnoj  knjižnici  u  Zagrebu  u  srijedu,  30.03.2016.  godine  održan  je međunarodni 
sastanak  hrvatskih  i  slovenskih  knjižničara  koji  je  prvi  put  okupio  koordinatore  središnjih  regionalnih 
knjižnica Slovenije i voditelje županijskih matičnih službi za narodne knjižnice Hrvatske. 
 
Sastanak su organizirale Milenom Bon, koordinatoricom središnjih regionalnih knjižnica u Centru za razvoj 
knjižnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice Slovenije i Dunja Marija Gabriel, savjetnica za narodne knjižnice 
u  Hrvatskome  zavodu  za  knjižničarstvo  (Centar  za  razvoj  knjižnica  i  knjižničarstva)  u  Nacionalnoj  i 
sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.  
 
Sastanak je održan na temelju zaključka sa 10. savjetovanja za narodne knjižnice (30. rujna – 2. listopada 
2015., Tuheljske Toplice) o potrebi uspostavljanja tješnje suradnje Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo  i 
slovenskoga  nacionalnog  Centra  za  razvoj  knjižnica.  Sudionici  sastanka  upoznali  su  se  s  radom 
hrvatskih matičara i slovenskih koordinatora, njihovim radnim iskustvima i primjerima dobre prakse.  
 
Sastanku  su  prisustvovala  32  knjižničara  iz  Slovenije  i  Hrvatske,  a  riječi  dobrodošlice  u  ime  Knjižnice 
uputila im je dr. sc. Tinka Katić, pročelnica Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo. 
 
U  prvome  dijelu  sastanka  održano  je  uvodno  predstavljanje  sustava  narodnih  knjižnica  i  županijskih 
matičnih službi za narodne knjižnice u Hrvatskoj te sustava organizacije narodnih knjižnica  i koordinacije 
središnjih  regionalnih  knjižnica  u  Sloveniji.  U  drugome  dijelu  sastanka  predstavljena  su  dva  slovenska 
portala dobreknjige.si  i KAMRA te hrvatski primjeri dobre prakse – nacionalna kampanja Čitaj mi!, dječji 
čitateljski blog Tragači i Portal narodnih knjižnica. 
 
Na  sastanku  voditelja  županijskih matičnih  službi  za narodne  knjižnice u NSK 25.04.2016.  i 17.06.2016. 
donesen je prijedlog zaključaka s Međunarodnog sastanka: 

‐ potrebno  je uspostaviti  tješnje  suradnje Hrvatskoga  zavoda  za  knjižničarstvo  i  slovenskoga nacionalnog 
Centra  za  razvoj  knjižnica  u  pogledu  organiziranja  stručnih  skupova  za  narodne  knjižnice  u  Sloveniji  i 
Hrvatskoj 

‐ predlaže se organiziranje zajedničkoga hrvatsko‐slovenskog Savjetovanja za narodne knjižnice  (9.  ili 10. 
mjesec 2017.) u suradnji s NUK‐om – Centrom za razvoj knjižnica – koordinatoricom središnjih regionalnih 
knjižnica u NUK‐u Milenom Bon 

‐ predložene su teme za Savjetovanje:  

 međunarodna suradnja na knjižničnim portalima (portal narodnih knjižnica u RH),  

 razmjena iskustava u digitalizaciji,  

 razmjena iskustava u obnavljanju i otvaranju novih knjižnica sredstvima iz EU fondova (uključujući 
pokretne knjižnice),  

 suradnja  u  okviru  nacionalnih  manifestacija  i  kampanja:  Nacionalna  kampanja Čitaj  mi!  ‐  za 
poticanje čitanja naglas djeci od najranije dobi – održava se od 2013. godine, kampanju provodi 
veliki broj knjižnica u RH, 2015. nacionalna kampanja  je u okviru ELINET‐a  (Europske mreže  za 
poticanje  razvoja  pismenosti) prihvaćena  kao  europski  primjer  dobre  prakse  i  nacionalna 
manifestacija Susreti najčitatelja narodnih knjižnica Bjelovarsko‐bilogorske županije ‐ održavaju se 
od 2004. godine na Dan hrvatske knjige 22.04.2016.  

 
 
 
Sudionici sastanaka SV voditelja ŽMS za narodne knjižnice u NSK: 
Ilija  Pejić, Mirna  Grubanović, Marica  Šapro  Ficović,  Nadia  Bužleta,  Kristina  Čunović,  Ljiljana  Vugrinec, 

Vesna Jelić,  Ivana Nikšić Šulentić, Dina Kraljić, Ljiljana Krpeljević, Mirjana Franculić, Ljiljana Črnjar, Dunja 

Holcer, Tomislav Staničić, Melinda Grubišić‐Reiter, Jasminka Štimac, Silvija Perić, Iva Pezer, Nada Radman, 

Ivančica Đukec Kero, Jelena Glavić‐Perčin (MK), Frida Bišćan (NSK), Dunja Marija Gabriel (NSK).   



Priloga 10:  Poročilo o objavljenih spletnih zbirkah knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja na portalu Kamra v letu 2016 
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POROČILO KAMRA 2016 

 
 
Moja ulica 2016 
Objavljeno (13 nadrejenih zbirk): 

- Mestna knjižnica Ljubljana (150 let čitalništva in šolstva v Šentvidu nad 
Ljubljano) 

- Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Nekoč je bila Industrija usnja Vrhnika)  
- Knjižnica Domžale (Zgodovinska podoba Domžal na akvarelih Milana 

Merharja) 
- Knjižnica Litija (Hinko Lebinger, prvi litijski župan) 
- Knjižnica Medvode (Zgodovina goričanske papirnice; Mlini na medvoških 

potokih; Elisaveta Bagrjana (1893–1991), prva dama bolgarske književnosti v 
Medvodah) 

- Mestna knjižnica Grosuplje (Jurčičeva Muljava; Krjavljeva zgodba po Krjavlju; 
Muljavski igralci se klanjajo rojaku pisatelju Josipu Jurčiču; Ciril Jurčič kot 
oseba in amaterski igralec; Kapela sv. Urbana v Skorišnjaku 1705; Trla baba 
lan – Muljava) 

 
Ostale zbirke 
Objavljeno (10 nadrejenih zbirk): 

- Mestna knjižnica Ljubljana (Geološka zbirka v Knjižnici Zalog; Pot ob žici; 
Anton Laschan, vitez Barjanski, zadnji nemški župan Ljubljane; Dominik Dinko 
Puc (1879-1945), ljubljanski župan; Ljubljanski župan Peter Grasselli (1841-
1933); Mihael Ambrož (1808-1864), ljubljanski župan) 

- Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Knjižna zbirka čebelarja Jožeta Tršarja v 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika) 

- Knjižnica Medvode (Zbirka umetniških del Knjižnice Medvode) 
- Mestna knjižnica Grosuplje (Pesem premaga politiko – Tabor slovenskih 

pevskih zborov Šentvid pri Stični; Habjanov Ignac z Muljave je okusil 1. 
svetovno vojno) 


	obrazec_2016
	Priloga 1_2016
	Priloga 2_2017
	Priloge
	Priloga_9_Zakljucki mednarodnega sestanka.pdf
	Mednarodni sestanek_zaključki
	Međunarodni sastanak_prijedlog zaključaka_NSK



