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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2014: 
 
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 2014 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Matična knjižnica 
Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica 
Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 
 Nakup specializiranih elektronski virov in izobraževanje za njihovo uporabo za knjižničarje 

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

Delovno skupino za e-vire OOK. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko 
skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. 

 Nadgrajevali smo vzpostavljeni model svetovanja, obveščanja in informiranja na območju. 
 V letu 2014 smo dopolnili zbirnik podatkov knjižnic na osrednjeslovenskem območju s 

podatki za leto 2013. 
 V povezavi s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK smo pripravili vsebinska izhodišča, ter 

pripravili prve delne analize za načrtovano poglobljeno analizo stanja in možnosti izboljšav 
knjižnične mreže splošnih knjižnic na osrednjeslovenskem območju s podporo orodij GIS. 

 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, lektorska znanja).   

 Spodbujali in svetovali smo knjižnicam območja pri pripravi projektov digitalizacije in izvedli 
projekt zbiranja spominov na drugo svetovno vojno v Ljubljani (Slovanska knjižnica). 

 Z redaktorsko službo smo aktivno delovali na regijskem portalu KAMRA. 
 Izvedba nadaljevanja projekta Moja ulica (v okviru Kamre), ki predstavlja ulično podobo 

mest osrednjeslovenskega območja iz različnih zornih kotov in je bil dopolnjen z vsebinami 
Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke MKL. 

 Projektov digitalizacije v okviru izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 
2014 nismo izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov digitalizacije z razpoložljivimi 
sredstvi za naloge območnosti ni bilo moč podpreti. 

 Svetovali smo pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 
informacijskih sistemov. 
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 Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti za učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo. V letu 2014 so pri projektu MKL »Poletavci – 
poletni bralci« ponovno uspešno sodelovale štiri knjižnice območja. 

 Sodelovali smo pri skupni delavnici vloge osrednjih območnih knjižnic pri uresničevanju 
Strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020. 

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

 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20141  
 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij2  
 
1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 
V letu 2014 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na že naročeno 
podatkovno zbirk Encyclopædia Britannica Public Library Edition. Zbirke založnika Tax-Fin-Lex smo 
zamenjali z zbirkami založnika IUS Software (IUS-INFO in Find-INFO, IUS-INFO.HR). 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 2014 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) 
  Albanski kotiček - zbirka literature v albanskem jeziku 
Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 
 
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 
 Tax-Fin-Lex, dostop na daljavo za vse knjižnice območja do 1. novembra 2014, cena: 13.000,00 

EUR, 
 IUS-INFO in FinD-INFO, dostopno preko dostopa na daljavo od 1. novembra 2014, cena: 

11.664,71 EUR, 
 Encyclopaedia Britannica Public Library Edition, dostop na daljavo za vse knjižnice območja, 

cena: 5.401,49 EUR. 
 EBSCO eBooks Library Collection, dostop na daljavo za vse knjižnice območja, cena: 2.629,23 

EUR. 

                                                      
1 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke 
oziroma dosežene rezultate. 
 
2 Vsebino vpišite v bela polja. 
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Učinki in doseženi rezultati: 
 
V letu 2014 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na že naročeno 
podatkovno zbirk Encyclopædia Britannica Public Library Edition. Zaradi ugodnejših pogojev za 
dostop do zbirk založnika IUS-Software (IUS-INFO in FinD-INFO) smo se v novembru 2014 odločili za 
slednjo in ne za podaljšanje zbirke Tax-Fin-Lex (TFL), dostop do TFL je bil zagotovljen do konca 
oktobra 2014. Ponovni prehod na zbirko založnika IUS-Software (naročeno smo imeli do novembra 
2013) je bil tudi rezultat padca uporabe zbirk s področja pravnih, davčnih in finančnih vsebin, 
dostopnih na daljavo, ne le na ravni našega območja, pač pa celo na nacionalni ravni.  
Knjižnicam območja smo omogočili tudi dostop do zbirke elektronskih knjig EBSCO eBooks Public 
Library Collection v angleškem jeziku, dostop je omogočen do konca aprila 2015.  
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 2014«, ki so ga pripravili skrbniki dostopa na daljavo za slovenske splošne knjižnice -  Center za 
informacijske storitve pri NUK, je kar četrtina vseh uporabnikov storitve (25,04 %) dostopala iz knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja. Podatku da je bilo 13,64 % 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. 
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih.  
Za zbirke smo pripravili izobraževanja v obliki predstavitev knjižničarjem v vseh knjižnicah 
osrednjeslovenskega območja (z izjemo cerkniške knjižnice).  
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 (MI) za 
strokovno in študijsko gradivo. Pripravljen je bil dogovor med knjižnicami, podpisana pogodba s Pošto 
Slovenije in pripravljena navodila za izvedbe postopkov. V polnosti je zaživela meseca novembra 2014 
(priloga 3). 
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. Mesečno obveščanje knjižnic območja o novem gradivu prek spletne 
strani knjižnice. 
 
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 informativnimi sestanki splošnih knjižnic območja, ki so 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 
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 Individualnega izobraževanja knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega 
domoznanskega portala Kamra preko programa spletnega učenja, ki jih v MKL izvajamo v preteklih 
letih se je v letu 2014 udeležila ena, nova vnašalka na portal Kamra. 

 Nadaljevali smo z izobraževanjem 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 (28. 3., 11. 4., 27. 5., 29. 5. in  

29. 9. 2014), 48 udeležencev, 
 napredna uporaba orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki, ter 

njihove  predstavitve MS Word (14. 4., 24. 9. in 7. 10. 2014), 12 udeležencev, 
 napredna uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov MS Excel (28. 5. in 23. 

9. 2014), 12 udeležencev, 
 poznavanja tehnologije elektronskih knjig, papirja, črnila in njihove uporabe v splošnih 

knjižnicah – »E-knjige v splošnih knjižnicah« (10. 4. 2014), 7 udeležencev, 
 izobraževanje za oblikovanje virtualnih razstav na spletnih straneh knjižnic (4. 6. 2014), 12 

udeležencev, ki sta ga izvedla Simona Resman in Aleš Klemen. 
 Knjižnice območja so bile povabljene tudi na dve brezplačni delavnici o uporabnikih z motnjami 

vida in branja (Kako pomagati uporabniku z motnjami vida in branja, Slepi, slabovidni in osebe z 
motnjami branja v digitalnem okolju) 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 2013«, ki je konec 
novembra 2014 v organizaciji Centra za družboslovno informatiko potekalo na FDV UL z vodilno 
temo trendov na področju spletnega anketiranja in s praktičnimi delavnicami za učinkovito izvedbo 
celostnega spletnega anketiranja – priloga 5. 

 Novembra so bile knjižnice območja vabljene na strokovno posvetovanje z mednarodno udeležbo 
»Knjižnica, srca mesta: vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic« (42 udeležencev), ki je 21. 5. 
2014 potekalo v organizaciji Mestne knjižnice Ljubljana – katalog s predstavitvijo predavateljev in 
predavanj je v prilogi 6. 

 Za knjižničarje Osrednjeslovenskega območja smo v njihovih knjižnicah izvedli obnovitvene 
delavnice in predavanja za suvereno uporabo spletnih podatkovnih baz in zbirk. 

 
MKL kot osrednja območna knjižnica 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. V letu 2014 smo izvedli 
izobraževanje v mesecu maju in novembru, vsakega se je udeležil po 1 knjižničar. Upad števila 
udeležencev je lahko razumeti v povezavi s problematiko zaposlovanja v slovenskih splošnih 
knjižnicah, saj knjižnice zaradi določb ZUJF ne morejo zaposlovati novega kadra, ki nato opravljal 
strokovne izpite. 
2.1.2 promocija območnosti 
 Predstavitve na Paradi učenja, Dnevu MKL, ob praznovanju 40-letnice Potujoče knjižnice 

(Bibliobusno postajališče Senožeti) ter odprtju prenovljenih prostorov Knjižnice Savsko naselje. 
 predstavitev modula za prispevke uporabnikov Album Slovenije na Kamri za knjižničarje območja 

na primeru uporabe Albuma Ljubljane v devetih splošnih knjižnicah Osrednjeslovenskega območja,
 Predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL; 

predstavitev območnosti v okviru strokovnih obiskov knjižničarjev iz 10 držav iz celotnega sveta , ki 
so bile nagrajeni v okviru PLIP - Public Libraries Inovative Projects, obisk kolegic iz Oddelka za 
bibliotekarstvo Karlove univerze iz Prage. 

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

 območna koordinatorka domoznanske dejavnosti se je kot predstavnica portala Kamra udeležila 
letnega srečanja članic mreže Europeana v Madridu.  

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 
 redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK 
 v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK nadaljevanje v letu 2012 začete pilotne izvedbe 

»Prostorske analize knjižnične mreže na primeru mreže Mestne knjižnice Ljubljana«, ki bo služila 
kot model za izvedbo nadaljnjih prostorskih analiz za mreže območij slovenskih OOK. 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 
 
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 
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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. 
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 
 Projekt Moja ulica v okviru portala Kamra.si (priloga 7) 
 Poletavci – poletni bralci (v letu 2013 so pri projektu MKL sodelovale že štiri knjižnice območja) 
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 
 Zgibanka Osrednje območne knjižnice, ki jo je izdala koordinacija nalog območnosti pri NUK 
 Rastem z e-viri in sodelovanje predstavnika MKL pri pogajanjih za nakup e-podatkovnih zbirk v 

povezavi s COSEC-om (konzorcij OOK za nakup e-virov). 
 Sodelovali smo pri skupni delavnici vloge osrednjih območnih knjižnic pri uresničevanju Strategije 

razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020. Aktivno smo bili udeleženi pri pripravi izhodišč 
strateškega področja redefinicije območnih knjižnic. 

 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. 

 Nadaljevali smo sodelovanje pri uvajanju elektronskih knjig v slovenske splošnih knjižnicah – Biblos 
Lib, tako z aktivnim vključevanjem v razreševanja vprašanj poslovnega modela, praktične izvedbe 
kataložnih zapisov za uvoz v vzajemni katalog, kakor tudi z pripravami teoretičnih izhodišč za 
nadgradnjo in popularizacijo storitve. 

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 

 Zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja (priloga 8). 
 Analiza statistike uporabe nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2013. 
 V sodelovanju s sistemskimi administratorji in informatiki OOK smo v letu 2014 pripravili analizo 

popisa IKT opreme v knjižnicah osrednjeslovenskega območja in predstavili nabor možnosti 
reševanja problematike kroničnega zastarevanja IKT tehnologije v naših splošnih knjižnicah 
(priloga 9) 

2.5 razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

 Sodelovanje z OOK in knjižnicami območja pri pripravi akcijskega načrta pristojnemu ministrstvu 
glede IKT opreme - na ravni sistemskih administratorjev OOK v delovni skupini za pripravo 
strokovnih izhodišč sodeluje tudi predstavnik MKL. 
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2.6 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 
Pripravili smo osnove za prostorsko analizo stanja knjižnične mreže MKL v sodelovanju s Centrom za 
razvoj knjižnic pri NUK. Zbrani so bili podatki za potrebe analize stanja lokalnih skupnosti na nivoju 
občin, kakor tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih pokrivajo 
knjižnične mreže posameznih regij, ki bodo podlaga za analizo območja OOK, ki ga pripravljamo 
osrednje območne knjižnice v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK (demografska analiza 
Osrednjeslovenskega območja je v prilogi 10, izračuni knjižnične dejavnosti OSR 2013 stanje in 
potrebe pa v prilogi 11). 
Nadaljnje izvajanje projekta za potrebe območja je v veliki meri odvisno od dinamike vodenja projekta 
s strani Centra za razvoj knjižničarstva pri NUK. 
2.7 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 

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

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

 9 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo se je 
udeležilo 615 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 49 strokovnjakov. 

 Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2014 (druga polovica šolskega leta 2013/2014 in 
prva polovica šolskega leta 2014/2015) nas je obiskalo 2.633 osnovnošolcev (7. razredov OŠ) in 
3.908 srednješolcev (1. letnikov SŠ). 

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

 Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviz 2013/2014 in 2014/2015. 
2.9 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju 
 Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi 

organizacijami (priloga 12). 
 Udeležba knjižničarjev na dveh brezplačnih delavnicah o uporabnikih z motnjami vida in branja 

(Kako pomagati uporabniku z motnjami vida in branja, Slepi, slabovidni in osebe z motnjami branja 
v digitalnem okolju) v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji 
koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK. 

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

2.10 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 
 Priprava programa, koordinacija in izvajanje programa strokovne izmenjave dveh knjižničarjev iz  

Mariborske knjižnice, program  in poročilo obiska sta v prilogi 13.  
 Sodelovanje v delovni skupini za pripravo strokovnih izhodišč za kompetenčne centre, ki je pričela 

delovati v letu 2012. 
 Mestna knjižnica aktivno sodeluje z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami na področju 

delovanja domoznanskega portala Kamra – predsedovanje nadzornemu odboru. 
 Udeležba na sestankih in delavnicah koordinacije območnosti v NUK-u (koordinatorjev območnosti, 

informatikov in domoznancev). 
 Sodelovanje na 3. festivalu domoznanstva Domfest, ki je biloo jeseni 2014 v Goriški knjižnici 

Franceta Bevka Nova Gorica. 
 Sodelovanje pri projektu Dobreknjige.si. 
2.11 koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 
 V letu 2014 je MKL pripravila mednarodno posvetovanje Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje 

književnosti za potrebe knjižnic – katalog s predstavitvijo predavateljev in predavanj je v prilogi XX. 
 Med julijem in septembrom 2014 je Mestna knjižnica Ljubljana v okviru programa Erasmus+ gostila 

študentki bibliotekarstva iz Zadarske univerze. Program obiska je vključeval podrobno seznanitev s 
knjižničnim sistemom slovenskih splošnih knjižnic, nalogami Oddelka za razvoj in območnost MKL, 
domoznansko dejavnostjo, ogled nekaterih knjižnic območja (Mestne knjižnice Grosuplje, Knjižnice 
Domžale, Matične knjižnice Kamnik) in gostovanje v nekaterih drugih slovenskih OOK – Mariborski 
knjižnici, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, Osrednje 
knjižnice Srečka Vilharja Koper in Mestne knjižnice Kranj (priloga 14). 
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2.12 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah 
(OK) na območju OOK 
V sodelovanju s sistemskimi administratorji in informatiki OOK smo v letu 2014 pripravili popis IKT 
opreme v knjižnicah osrednjeslovenskega območja. Z osrednjimi območnimi knjižnicami bomo v letu 
2015 pripravili predlog načrta razvoja opreme IKT po slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim 
tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k novih e-storitvam. 
 
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 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, lektorska znanja). 10. aprila 2014 smo v dvorani MKL KOŽ 
izvedli tudi izobraževanje E-knjige v splošnih knjižnicah. 
Zbrani so bili podatki za potrebe analize stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor tudi 
demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične mreže 
posameznih regij, ki bodo podlaga za analizo območja OOK, ki ga pripravljamo osrednje območne 
knjižnice v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK. 
Narejen je bil zbirnik podatkov o knjižnicah regije.  
V sodelovanju s sistemskimi administratorji in informatiki OOK smo pripravili popis in analizo stanja 
IKT opremljenosti splošnih knjižnic osrednjeslovenskega območja, ki je bila posredovana tudi 
knjižnicam območja. 
Na podlagi primerov dobrega odziva strokovne javnosti na v letu 2013 prenovljeno spletno stran MKL 
smo knjižnicam ponudili smernice za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR, s poudarkom 
na prilagoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. Nekatere knjižnice območja so pri 
prenovi svojih spletnih strani že upoštevale predlagane smernice. 
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. Organizirali smo 
srečanja direktorjev knjižnic regije, ki imajo svetovalni in posvetovalni namen. 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 2014 so pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« ponovno zelo uspešno sodelovale štiri 
knjižnice območja (Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Knjižnica 
Medvode). 
Sodelujemo pri pripravi vseh pomembnejših razvojnih dokumentov in analiz na področju slovenskega 
splošnega knjižničarstva, izvajamo odmevne (tudi nacionalne) projekte. 
V letu 2014 so pri projektu MKL Poletavci ponovno zelo uspešno sodelovale štiri knjižnice območja – 
Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Litija in Cankarjeva knjižnica Vrhnika. Sodelovalo je 
1.277 otrok, od tega kar četrtina (318) iz knjižnic območja (Medvode – 84, Logatec – 77, Vrhnika – 85, 
Litija - 72). V letu 2013 je bilo vseh Poletavcev skupaj 888 (od tega že takrat tudi kar četrtina (222) iz 
knjižnic območja. 
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.  
 
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  
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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 132 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 

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

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

 Predstavitve na Paradi učenja, Dnevu MKL, ob praznovanju 40-letnice Potujoče knjižnice 
(Bibliobusno postajališče Senožeti) ter odprtju prenovljenih prostorov Knjižnice Savsko naselje. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  
 Nadaljevanje popisa lokalnih glasil po območjih OOK; izdelava bibliografije, možnost vključitve 

zamejskih glasil. 
 Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. Rezultat dela je 

bila septembra 2014 v okviru 3. festivala Domfest predstavljena publikacija »Bibliografija serijskih 
publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013«. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

V letu 2014 smo v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke MKL kreirali in popravili 258 domoznanskih normativnih zapisov. 
3.7 izvajanje digitalizacije 
Projektov digitalizacije v letu 2014 v okviru izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
nismo izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov digitalizacije z razpoložljivimi sredstvi za naloge 
območnosti ni bilo moč podpreti. 
 
Učinki in doseženi rezultati: 
Vsebinski plan Kamre za leto 2014 je bil v veliki meri izpolnjen. V letu 2014 je Osrednjeslovensko 
območje vneslo največ digitalnih zbirk v primerjavi z ostalimi območji, zbirke našega območja pa so (v 
seštevku) imele tudi največ ogledov.  
V pomoč pri pripravi zgodb na portalu Kamra jim je 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 sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper smo zagotovili sredstva za nadgradnjo 
portala Kamra z »mini-modulom« Album Slovenije, ki omogoča vsem sodelujočim organizacijam na 
portalu Kamra vnos lokalno orientiranih slikovnih gradiv in posebno vizualno predstavitev znotraj 
Kamrinih zbirk. Znotraj Albuma Slovenije smo v Mestni  knjižnici Ljubljana kreirali album Ljubljane in 
ga začeli dopolnjevati tako s vsebinami iz Ljubljane,kakor tudi njenega širšega okolja. 
V okviru dogodka Dan spominov  »Ljubljana v bodeči žici« smo po modelu dnevov spomina 
(»Collection Day«) zbirali dokumente in predmete iz obdobja druge svetovne vojne ter zapisovali z njo 
povezane zgodbe. Zgodbe so objavljene na portalih Europeana in Kamra. Poročilo o dogodku je v 
prilogi 15. 
Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. Rezultat dela je bila 
septembra 2014 v okviru 3. festivala Domfest predstavljena publikacija »Bibliografija serijskih 
publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013«. 
Vsebinski plan Kamre za leto 2014 je bil v veliki meri izpolnjen. Uporabnikom portala Kamra smo tako 
ponudili 17 novih digitalnih zbirk (9 iz MKL, 5 iz knjižnic regije ter 3 s strani dveh drugih zavodov) in 
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podzbirk s pripadajočimi multimedijskimi elementi. Projektov digitalizacije v okviru izvajanja posebnih 
nalog osrednje območne knjižnice v letu 2014 nismo izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov 
digitalizacije z razpoložljivimi sredstvi za naloge območnosti ni bilo moč podpreti. 
Pri navajanju podatkov o  številu objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki, kakor tudi  številu 
objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za območje (točka 3.8 Priloge 
1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2014) je 
potrebna pripomba, da letošnji podatki niso primerljivi s podatki prejšnjih let, ker smo letos kot digitalne 
dokumente z metapodatki poleg besedilnih dokumentov upoštevali tudi slikovno gradivo ter 
avdiovizualne dokumente. Tako smo letos, za razliko od predhodnega leta, kot skenogram upoštevali 
tudi posamezno preslikano fotografijo/razglednico in ne le strani besedilnih dokumentov. Ugotovili smo 
namreč, da območne knjižnice različno pojmujemo vsebino, ki naj bi jo zajemali digitalni dokumenti, 
kakor tudi podatek o digitaliziranih straneh dokumentov, zato smo se zaradi primerljivosti podatkov 
poskušali približati pojmovanju drugih območnih knjižnic. 
V knjižnicah Osrednjeslovenskega območja smo za potrebe zaposlenih pripravili tudi praktične 
predstavitve Albuma Slovenije in samostojnega vnašanja vsebin na Kamro. 
Projektov digitalizacije v okviru izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice leta 2014 nismo 
izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov digitalizacije z razpoložljivimi sredstvi za naloge 
območnosti ni bilo moč podpreti, sklop digitaliziranih domoznanskih vsebin, pridobljenih na dnevu 
zbiranja spominov na 2. svetovno vojno, pa nam je služil tudi kot osnova za pripravo zgodb na portalu 
Kamra. 
Kljub omenjenemu dejstvu, da v letu 2014 Mestna knjižnica Ljubljana v okviru nalog območnosti ni 
izvajala posebnih projektov digitalizacije, se je število objavljenih digitalnih dokumentov in 
skenogramov na portalu dLib.si povečalo, predvsem na račun objav posameznih sklopov izvorno 
digitalnih vsebin, kompletiranja posameznih korpusov predhodno digitaliziranih vsebin, da bi 
zagotavljala nadaljnjo boljši dostopnost vsebin, ki jih hrani v svoji zbirki, pa je s projekti digitalizacije 
nadaljevala iz lastnih sredstev. 
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 
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. Matična knjižnica Kamnik (število poslanih seznamov: 2) (55 enot) 

2. Knjižnica Medvode (število poslanih seznamov: 1) (1.215 enot) 

3. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (število poslanih seznamov: 1) (? enot) 

SKUPAJ: 4 posredovani seznami (1.765 enot) 
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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. 

 

Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je realizacija 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki  za podlago 
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v 
računovodstvu knjižnice. 
 
 
Obvezne priloge3: 
 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK  

 
 
 
 

Datum:             žig Podpis odgovorne osebe:  
25. 2. 2015  mag. Jelka Gazvoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posebne priloge4 (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 izpolnjene zgoraj navedene obrazce. 
4 V nadaljevanju lahko opišite posamezne projekte (npr. digitalizacijo…). 



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

1. Pridobivanje knjižničnega gradiva    

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

   načrtovano doseženo načrtovano doseženo
A. OBVEZNI IZVOD
monografske publikacije 1.356 1.356
serijske publikacije 661 661
neknjižno gradivo 167 167
skupaj 2.184 2.184

monografske publikacije 0 0 0 0
serijske publikacije 0 0 0 0
neknjižno gradivo 0 0 0 0
Podatkovne zbirke 4 4 4
- od tega podatkovne zbirke:
- nabavljeni iz sredstev območnosti, dostopni z lokacij knjižnic širšega območja 4 4 4

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

4 4 4

Skupaj 4 4 4
SKUPAJ A + B 2.188 2.188

A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki
monografske publikacije 1.256 100
serijske publikacije 610 51
neknjižno gradivo 134 33
skupaj 2.000 184

monografske publikacije 0 0
serijske publikacije 0 0
neknjižno gradivo 0 0
elektronski viri
od tega elektronski viri:
- dostopni z lokacije knjižnice 
- z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja
skupaj 0 0
SKUPAJ A + B 2.000 0

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana
Številka pogodbe: 3340-14-091004

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2014

B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku

B. NAKUP
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

1.2 Člani in posredovanje gradiva za potrebe območne funkcije OOK

število

- število prebivalcev območja OOK na dan 1.1.  (SURS)
- število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.1. (SURS)
- število vseh članov 81.857
- od tega število članov širšega območja OOK 4.456
- delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
- štev. izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 213.497
- število fizičnih enot gradiva, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 
knjižnicam širšega območja (aktiva) -

- število fizičnih enot gradiva, posredovanih po medknjižnični izposoji med 
osrednjimi knjižnicami širšega območja (aktiva) - financiranih iz sredstev OOK 368
- število kopij dokumentov, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 
knjižnicam širšega območja (aktiva) -

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

- število elektronsko posredovanih dokumentov osrednjim knjižnicam širšega 
območja (aktiva) 39
- število elektronsko posredovanih dokumentov med osrednjimi knjižnicami 
širšega območja (aktiva) - financiranih iz sredstev OOK -

skupaj aktiva 213.904
SKUPAJ izposoja in posredovanje 223.482

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

-

- od tega število vpogledov v biografske podatkovne zbirke, ki jih OOK gradi 
sama ali v sodelovanju z knjižnicami na območju

-

- število gesel v biografski podatkovni zbirki na dan, 31.12., ki jih OOK gradi sama 
ali v sodelovanju z knjižnicami na območju

-

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

438.859

-uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu Kamra - število sej 64.311
- uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo - število sej 24.896
    - od tega:  s širšega območja izven lokacij knjižnic - število sej 3.966
   - od tega: s širšega območja izven lokacij knjižnic - število uporabnikov 634
Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih v prostorih knjižnice 9.578

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

897

- uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) - število vpogledov v vsebinske enote 
(prevzem)(izposoja e-knjig) (celo območje)

265

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

-

- uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos) - število prenešenih dokumentov 
s časovno omejitvijo (izposoja e-knjig) (celo območje)

-

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

2.  Strokovna pomoč knjižnicam na območju OOK

število število ur

2.1 tematska svetovanja za območje OOK 205 720
2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območjuOOK 172 98
2.1.2 promocija območnosti 16
2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 2 520
2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 17
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 2
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 5
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, računalniških sistemov in digitalizacije 
območju

3 125

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 1 140

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 

285 1.524 [vnesite 
število 

udelež.] 8.433

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 3 25
2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 6 150

3.1 Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice 
na območju 

[število] [št. knjižnic]

3.2 Informiranje zavezancev za obvezni izvod [število ur] [št. zavezancev] 
132

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] 6

3.5 Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 
območja 

[število 
organiziranih 

izobraževanj/sv
etovanj]

3.6 Izvajanje normativne kontrole [število 
redigiranih 

zapisov] 258

3.7 Izvajanje digitalizacije [število 
projektov] 0

3.8 Javna dostopnost digitaliziranih vsebin
skupaj prirast 

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 90.365 1.573
- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 
območje 195.557 3.404

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 3.632 558
- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)   na KAMRI za 
območje

7.551 961

4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva z območja

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

SKUPAJ: 4 1.765

Datum: 25. 2. 2015

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

Izvajanje  27. čl. ZKnj

Zagotavljanje 
povečanega in 
zahtevnejšega 

izbora 
knjižničnega 

gradiva in 
informacij

Strokovna pomoč 
knjižnicam območja

Koordinacija 
zbiranja, 

obdelave in 
hranjenja 

domoznanskega 
gradiva

Usmerjanje 
izločenega 

knjižničnega gradiva 
s svojega območja SKUPAJ MK Drugi viri SKUPAJ 

Stroški dela 0,00 31.874,65 27.799,09 0,00 59.268,74 405,00 59.673,74
EPZ - delež skupnega obsega ur (%) 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00
Število oseb, ki opravljajo naloge 0,00 2,00 2,00 0,00 4,00 4,00
Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00
Stroški nakupa podatkovnih zbirk 17.283,37 16.912,54 370,83 17.283,37
Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva 17.283,37 16.912,54 370,83 17.283,37
Programski materialni stroški digitalizacije 0,00 0,00 0,00
Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00
Stroški medknjižnične izposoje 1.891,36 1.891,36 1.891,36
Drugi programski materialni stroški 450,00 148,68 148,68 0,00 747,36 747,36
Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 19.624,73 32.203,33 27.947,77 0,00 79.000,00 775,83 79.775,83

Datum:                                                                           Žig: Odgovorna oseba:
25.2.2015 mag. Jelka Gazvoda

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana
Številka pogodbe: 3340-14-091004

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



Priloga 3:  Brezplačna medknjižnična izposoja na Osrednjeslovenskem 
območju 

 

  



     

 
 

1 
 

BREZPLAČNA MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA NA 

OSREDNJESLOVENSKEM OBMOČJU 
 

Model brezplačne medknjižnične izposoje 
 
V  letu 2014 bomo  v  splošnih  knjižnicah Osrednjeslovenskega območja uporabnikom naših 
storitev omogočili brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva.  
Pri  uvajanju  storitve  bomo  upoštevali  primer  dobre  prakse  iz  knjižnic  Obalno‐kraškega 
območja: 
 
 Sklenitev pogodbe o opravljanju poštnih  storitev  s Pošto Slovenije, ki bo veljala  tudi na poštah 

ostalih  OK‐jev  območja  in  uporaba  storitve  poslovni  paket,  pri  katerem  ni  potrebno  voditi 
običajnega  popisa  oddanih  pošiljk.  Stroški  tako  odpremljenih  paketov  neposredno  bremenijo 
OOK. Enak postopek izvedejo tudi za vsa medknjižnična vračila knjižnicam območja (tako so pokriti 
stroški  izposojanja  in  vračanja  medknjižnično  izposojenega  gradiva).  Bremenitev  območne 
knjižnice je označena tudi na potrdilu, ki ga knjižnice prejmejo ob vsakokratni oddalji paketov. 

 Za potrebe  statistike oz. poročanja OK‐ji območja vsako  četrtletje  in ob koncu  leta posredujejo 
izpis statistike medknjižničnih izposoj ostalim splošnim knjižnicam območja. 

 Z možnostjo brezplačne medknjižnične  izposoje se bo uporabnike seznanjalo s pisnimi obvestili, 
preko spleta in ob vsakokratnem naročanju MKI. Brezplačnost MKI bo potrebno vnesti v obstoječe 
cenike knjižnic. 

 Omejitev glede števila medknjižnično naročenih knjig (na bralca, na knjižnico, na mesec…) ne bo. 
Brezplačna medknjižnična izposoja se bo izvaja le za strokovno oz. študijsko gradivo.  

 Vse medknjižnično naročene kopije se bo skeniralo in pošiljalo knjižnicam naročnicam izključno po 
e‐pošti.  Posledično  odpade  postopek  zaračunavanja  stroškov  za  fotokopije  med  knjižnicami, 
svojim uporabnikom‐naročnikom pa zaračunajo le morebiten natis tako pridobljenih e‐kopij. 

 V primeru  če uporabnik naročenega gradiva ne prevzame, poravna morebitne nastale stroške v 
skladu s cenikom matične knjižnice. 

 



     

 
 

2 
 

Obveščanje uporabnikov o storitvi 
 

Knjižnice morajo na spletni podstrani, kjer je opisana storitev medknjižnične izposoje dodati 
še pojasnilo o možnosti brezplačne medknjižnične izposoje strokovnega gradiva in gradiva, ki 
se  uporablja  v  študijske  namene.  V  pomoč  navajamo  besedilo,  ki  ga  je Mestna  knjižnica 
Ljubljana objavila na svoji spletni strani: 

 
Mestna knjižnica Ljubljana v okviru opravljanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
uporabnikom omogoča  iz knjižnic Osrednjeslovenskega območja brezplačno medknjižnično 
izposojo strokovnega gradiva in gradiva, ki se uporablja v študijske namene. 

 
 
Knjižnice morajo  v  svoje  cenike  storitev  vnesti  tudi  postavko  o  brezplačni medknjižnični 
izposoji,  v  pomoč  vam  je  lahko  cenik  MKL,  kjer  smo  pri  medknjižnični  izposoji  dopisali 
dodatno postavko s povezavo na opis območnosti, kjer so tudi navedene splošne knjižnice, ki 
sodijo v naše območje: 
  

 

Medknjižnična izposoja   

posredovanje gradiva  6,00 za vsako enoto gradiva 

posredovanje fotokopij gradiva  3,00 + stroški za fotokopije 

strokovno in študijsko gradivo iz knjižnic Osrednjeslovenskega 
območja  

brezplačno  
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Navodila za oddajo pošiljk 
 
Poslovni paket in poslovni paket ‐ isti naslovnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

• masa posameznega paketa ne sme presegati 50 kg, 
• najmanjša velikost naslovne strani je 16,5 x 23,5 cm, 
• največja velikost  je do 150 cm po kateri koli velikosti, pri čemer seštevek dolžine  in obsega, 

merjenega na najširšem mestu prečno, ne sme presegati 300 cm. 

 
Storitev poslovni paket ‐  isti naslovnik se uporablja v primeru seštevanja mas več poslovnih 
paketov  za  istega  naslovnika.  Cena  storitve  se  oblikuje  na  osnovi  vsote  mas  poslovnih 
paketov. V vsoto mas se štejejo le poslovni paketi do 50 kg, ki niso večjih dimenzij. Ti paketi 
morajo biti, v primeru vpisa pošiljk v popis oddanih pošiljk. vpisani v isti popis oddanih pošiljk 
zaporedoma in oddani skupaj. 
 
Storitve na poslovni paket  ‐  isti naslovnik  (razen dobavnice, odkupnine. klic 1, klic 2,  trajni 
nalog. vplačnina po pogodbi, čeki, podpis dokumentov) se zaračunajo za vsak poslovni paket.  
 
Pošta  Slovenije  bo  pošiljke  prevzemala  v  poslovnih  prostorih  naročnika  (torej  v  naših 
knjižnicah)  vsak  delovni  dan  (od  ponedeljka  do  petka)  po  predhodnem  telefonskem 
naročilu do 13.00 ure.  
V prilogi elektronske pošte ste prejeli tudi seznam pošt s kontaktnimi številkami in podatki o 
sprejemnih poštah  (dokument »Mestna  knjižnica  Ljubljana priloga  št. 1.xls«), na  katere  se 
boste obračali, ko boste želeli naročiti prevzem oddanih pošiljk. 
 
Kriterij za to storitev je skupna oddaja pošiljk na pošti oz. skupen prevzem pošiljk pri stranki 
(to pomeni, da  se,  če pošiljatelj pošiljke pripravi naenkrat  in  jih vpiše v  isti popis oddanih 
pošiljk, pošta pa mu zaradi omejenih kapacitet večkrat opravi prevoz teh pošiljk, šteje to kot 
ena oddaja in se te pošiljke seštevajo v skupno maso). 
 
Poslovni paket  ‐  isti naslovnik mora  izpolnjevati  iste pogoje  kot poslovni paket. V  skupno 
maso se štejejo poslovni paketi ‐ isti naslovnik do mase 500 kg. Če je ta masa presežena, se 
naredi nova pošiljka poslovni paket ‐ isti naslovnik. 
 
V začetnem obdobju se bo  torej MKI pakete, ki bodo šli v kvoto brezplačne medknjižnične 
izposoje najavljalo vsak dan posebej, v primeru da bi bilo  tovrstnih pošiljk več pa se  lahko 
dogovorimo z vašo izpostavo Pošte, da redno vsak dan pridejo po pošiljke do 13.00. 
 
V  kolikor  bi  želeli  preko  omenjene  pogodbe  posredovati  pakete  po  13.  uri  je možno  tudi 
ročno dostaviti pakete v  izpostavo vaše Pošte vsak delovni dan do 18.00, seveda z ustrezno 
opremo poslovnega paketa. 
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Oprema poslovnega paketa in priprava odpremnih obrazcev 
 
Za opremo poslovnega paketa in poslovnega paketa ‐ isti naslovnik mora naročnik upoštevati 
določila  iz  Priročnika  za  pravilno  opremo  poslovnih  paketov,  poslovnih  paketov  ‐  isti 
naslovnik,  poslovnih  paketov  večjih  dimenzij  in  polet  ter  tovor,  ki  je  objavljen  na  spletni 
strani  izvajalca  (http://www.posta.si/downloadfile.aspx?fileid=23451),  postopek  oddaje 
pošiljke  poslovnega  paketa    je  naveden  na  straneh  10  –  12,  primer  pravilno  izpolnjene 
spremnice pa v Prilogi 3 (stran 16). 
 
Pri tem je v opombo spremnice potrebno zapisati: 

 št. pogodbe 6375/20l4/MM in  

 opombo »Medknjižnična izposoja«. 
 
Primer izpolnjenih obrazcev: 
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V  primeru,  da  bi  raje  želeli  spremnice  pripravljati  v  e‐obliki,  je  na  voljo  tudi  posebna 
aplikacija,  brezplačno  dostopna  na  spletnem  naslovu:  http://www.posta.si/opis‐
storitve/1585/Aplikacije‐za‐opremo‐posiljk.  Navodila  za  uporabo  aplikacije  nam  bodo  iz 
Pošte posredovali naknadno. 
 
V  začetni  fazi  lahko pričnete  izvajati pošiljanje  tovrstnih paketov  s  tiskanimi obrazci  (Pošta 
vam  jih  lahko brezplačno dostavi, ko bodo prišli po pakete,  torej  jih naročite, ko  jih boste 
klicali za prevzem pošiljk), kasneje pa preidete na elektronsko sistem ali pa že v začetni fazi 
pričnete z elektronskim načinom. Odločitev je na vsaki posamezni knjižnici. 
 
Še to:  
Pošta omogoča  tudi možnost hkratnega brezplačnega prevzema drugih  vaših nepovezanih 
paketov, ko bodo prišli prevzemati pakete po naši pogodbi. 
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Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Lj ubljana, Slovenija, Tel.: +3861 600 13 31, Fax: +386 1 6001332, www,mklj.si 

Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, kot osrednja območna 
knjižnica in 

Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale, 
Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje, 
Matična knjižnica Kamnik, Ljubljanska 1, 1240 Kamnik, 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška cesta 9b, 1360 Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska cesta 22,1380 Cerknica, 
Knjižnica Litija, Parmova ulica 9,1270 Litija, 
Knjižnica Logatec, Tržaška cesta 44,1370 Logatec ter 
Knjižnica Medvode, Cesta komandanta Staneta 10,1215 Medvode kot knjižnice na 
območju 

sklenejO na podlagi smiselne uporabe prvega odstavka 120. člena ter na podlagi 93. in 99. 
člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77107-Upa, 
56108, 4/10 in 20111), 27. č lena in druge alineje prvega odstavka 55. č lena Zakona o 
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87101 in 96102 - ZUJIK), Pravilnika o osrednjih območnih 
knjižnicah (Uradni list RS, št. 88103), vsakoletnega Neposrednega poziva k predložitvi 
finančnega načrta in programa za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
Ministrstva RS, pristojnega za kulturo in na pod lagi 4. člena vsakoletne Pogodbe o 
financiranju in izvedbi programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice z Ministrstvom 
RS, pristojnim za kulturo, 

DOGOVOR 
o načinu izvajanja zagotavljanja za uporabnike brezplačne 

medknjižnične izposoje med knjižnicami 

1. č len 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij je 
prva od posebnih nalog osrednje območne knjižnice. Sestavni del te naloge predstavlja tud i 
medknjižnična izposoja z namenom, da se prebivalcem na širšem območju omogoči čim 
bolj enakopraven dostop do gradiv in informacij . 

2. člen 

Ministrstvo RS, pristOjno za kulturo po Pogodbi o financiranju in izvedbi programa posebnih 
nalog osrednje območne knjižnice sofinancira medknjižnično izposojo med knjižnicami 
območja, še zlasti tisto, ki omogoča brezplačno medknjižnično izposojo za končnega 

uporabnika. 

3. člen 

Knjižnice se zato sporazumejo, da bodo med sabo zagotavljale medknjižn ično izposojo, ki 
bo za končnega uporabnika brezp lačna. »Medknjižnična izposoja med sabo« pomeni 
medknjižnično izposojo v naslednjih smereh: 

• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Knjižnico Domžale 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Mat ično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Cankarjevo knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Knj ižnico Litija 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Knjižnico Logatec 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Knjižnico Medvode 



• Izposoja iz Knjižnice Domžale v Mestno knjižn ico Grosuplje 
• Izposoja iz Knjižn ice Domžale v Matično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Knj ižn ice Domžale v Cankarjeva knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Knj ižn ice Domžale v Knjižn ico Jožeta Udoviča Cerkn ica 
• Izposoja iz Knjižnice Domžale v Knjižn ico Litija 
• Izposoja iz Knjižnice Domžale v Knjižn ico Logatec 
• Izposoja iz Knjižn ice Domžale v Knjižnico Medvode 
• Izposoja iz Knjižnice Domžale v Mestno knjižnico Ljubljana 

• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Knjižn ico Domžale 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Matično knjižnico Kamn ik 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Cankarjeva knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Knj ižnico Litija 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Knj ižnico Logatec 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Knj ižnico Medvode 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Mestno knjižnico Ljubljana 

• Izposoja iz Matične knjižnice Kamn ik v Knjižn ico Domžale 
• Izposoja iz Matične knjižnice Kamn ik v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Matične knjižnice Kamn ik v Cankarjeva knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Matične knj ižnice Kamn ik v Knjižn ico Jožeta Udoviča Cerknica 
• Izposoja iz Matične knjižnice Kamn ik v Knjižn ico Litija 
• Izposoja iz Matične knj ižnice Kamn ik v Knjižn ico Logatec 
• Izposoja iz Matične knjižnice Kamn ik v Knjižn ico Medvode 
• Izposoja iz Matične knjižnice Kamn ik v Mestno knjižnico Ljubljana 

• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Knj ižnico Domžale 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Matično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Knjižnico Jožeta Udov iča Cerkn ica 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Knjižn ico Litija 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Knjižnico Logatec 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Knjižnico Medvode 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Mestno knjižnico Ljubljana 

• Izposoja iz Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica v Knjižnico Domžale 
• Izposoja iz Knjižn ice Jožeta Udoviča Cerknica v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Knjižn ice Jožeta Udoviča Cerknica v Matično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Knjižn ice Jožeta Udoviča Cerknica v Cankarjeva knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Knjižn ice Jožeta Udoviča Cerkn ica v Knjižnico Litija 
• Izposoja iz Knjižnice Jožeta Udoviča Cerkn ica v Knjižn ico Logatec 
• Izposoja iz Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica v Knjižnico Medvode 
• Izposoja iz Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica v Mestno knjižnico Ljubljana 

• Izposoja iz Knjižnice Litija v Knjižnico Domžale 
• Izposoja iz Knjižnice Litija v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Knjižnice Litija v Matično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Knjižnice Litija v Cankarjeva knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Knjižnice Litija v Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica 
• Izposoja iz Knj ižn ice Litija v Knjižn ico Logatec 
• Izposoja iz Knj ižn ice Litija v Knjižn ico Medvode 
• Izposoja iz Knjižn ice Litija v Mestno knjižnico Ljubljana 



• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Knjižnico Domžale 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Matično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Cankarjevo knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Knjižn ico Jožeta Udoviča Cerkn ica 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Knjižnico Litija 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Knjižnico Medvode 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Mestno knjižnico Ljubljana 

• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Knjižnico Domžale 
• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Matično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Knjižn ice Medvode v Cankarjevo knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Knjižnico Jožeta Udoviča Cerkn ica 
• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Knjižnico Litija 
• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Knjižnico Logatec 
• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Mestno knjižnico Ljubljana 

4. člen 
Knjižn ice bodo zagotavljale medknjižnično izposojo, ki bo za končnega uporabnika 
brezplačna, pod naslednjimi pogoji: 

1. Končni uporabnik mora biti član knjižnice, v kateri zahteva medknjižnično izposojo . 

2. Brezplačna medknjižnična izposoja je mogoča za strokovno knjižnično gradivo in 
za gradivo, ki se uporablja v štud ijske namene. Za knjižnično gradivo veljajo iste 
omejitve medknjižnične izposoje, kot v posameznih knjižnicah veljajo sicer (npr. 
glede izposoje iz knjižnic v istem kraju; glede gradiva, ki ga knjižnica sicer ima v 
svojem fondu, pa je izposojeno; glede dokumentov iz elektronskih podatkovnih 
zbirk, kjer je medknjižnična izposoja prepovedana s pogodbo; ipd.). 

5. č len 
Če končni uporabnik izposojenega gradiva iz medknjižnične izposoje ne vrne v 
predpisanem roku je dolžan poravnati nastalo zamudn ino in stroške obveščanja o poteku 
roka izposoje po cen iku knjižnice, ki mu je gradivo izposod ila. 

6. č len 

Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica bo za knjižnice na območju 
poravnala stroške poštnine, ki nastanejo z brezplačno medknjižnično izposojo. 

Mestna knjižnica Ljubljana bo za poravnavo stroškov poštnine sklen ila pogodbo s Pošto 
Slovenije, na osnovi poštne storitve »poslovni paket« , knjižnice na območju pa obvestila 
kako storitev poteka. Stroški bodo poravnani iz sredstev, ki jih na osnovi vsakoletne 
Pogodbe o financiranju in izvedbi programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice v 
ta namen nakaže Ministrstvo RS, pristojno za kulturo. 

7. člen 

Za potrebe statistike, vodenja stroškov medknjižnične izposoje in poročanja Ministrstvu RS, 
pristojnemu za kulturo, knjižnice na območju 4 krat letno (konec vsakega trimesečja) Mestni 
knjižnici Ljubljana posredujejo izpis realiziranih medknjižničnih izposoj splošnim knjižnicam 
na območju . 



8. člen 
V primeru, da za določeno leto Mestna knjižnica Ljubljana z Ministrstvom RS, pristojnim za 
kulturo ne podpiše Pogodbe o financiranju in izvedbi programa posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice, oz. da po tej pogodbi sredstva za pokrivanje stroškov medknjižnične 
izposoje niso zagotovljena, dogovor za to leto ne velja. Mestna knjižnica Ljubljana o tem 
takoj obvesti knjižnici na območju . 

9. č len 

Ta dogovor se sklene za obdobje enega leta. Dogovor se obnovi vsako leto na podlagi 
podpisane Pogodbe o financiranju in izvedbi programa posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice, ki jo Mestna knjižnica Ljubljana kot izvajaika posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice sklene z Ministrstvom RS, pristojnim za kulturo. 
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V tem priročniku najdete osnovne informacije o poslovnih paketih, poslovnih paketih – isti naslovnik, 

poslovnih paketih večjih dimenzij, paletah in tovoru ter storitvah, ki jih uporabnik lahko izbere pri 

posamezni vrsti pošiljke. V priročniku so navedena tudi navodila za pakiranje paketnih pošiljk in palet 

ter pojasnila o naslavljanju in pripravi sprejemnih ter spremnih listin, ki jih je treba oddati ob oddaji 

teh pošiljk na pošti. 
 

Poslovne pakete, poslovne pakete – isti naslovnik, poslovne pakete večjih dimenzij, palete in tovore 

lahko oddajajo pravne osebe in tiste fizične osebe, ki imajo v skladu s predpisi registrirano izvajanje 

dejavnosti in imajo s Pošto Slovenije sklenjeno ustrezno pogodbo.  

 

 

 

I. POSLOVNI PAKET IN POSLOVNI PAKET – ISTI NASLOVNIK 
 

1. Velikosti in masa 

Poslovni paket oziroma poslovni paket – isti naslovnik je pošiljka, ki ustreza naslednjim velikostim in 

masi: 

- najdaljša stranica: do 150 cm, 

- seštevek dolžine in obsega, merjenega na najširšem mestu prečno: do 300 cm, 

- najmanjša velikost naslovne strani: 16,5 x 23,5 cm, 

- največja masa: do 50 kg. 

 

Storitev poslovni paket – isti naslovnik se uporablja v primeru seštevanja mas več poslovnih paketov 

za istega naslovnika (isti pošiljatelj pošilja več poslovnih paketov istemu naslovniku). Cena storitev se 

oblikuje na osnovi vsote mas poslovnih paketov. V vsoto mas se štejejo le poslovni paketi do 50 kg, ki 

niso večjih dimenzij. Ti paketi morajo biti, v primeru vpisa pošiljk v popis oddanih pošiljk, vpisani v 

isti popis oddanih pošiljk zaporedoma in oddani skupaj. V skupno maso se štejejo poslovni paketi – 

isti naslovnik do mase 500 kg. Če je ta masa presežena, se naredi nova pošiljka poslovni paket – isti 

naslovnik. 

 

 

2. Storitve 

Pošiljatelj lahko ob oddaji poslovnega paketa in poslovnega paketa – isti naslovnik izbira med 

naslednjimi storitvami: 

- Dobavnica – pošiljatelj poslovnega paketa oz. poslovnega paketa – isti naslovnik prejme od 

naslovnika potrjeno dobavnico. 

- Dostava do 10. ure – poslovni paket oz. poslovni paket – isti naslovnik bo naslovniku dostavljen 

do 10. ure (od ponedeljka do petka). 

- Dostava po 16. uri – poslovni paket oz. poslovni paket isti naslovnik bo naslovniku dostavljen po 

16. uri (od ponedeljka do petka). Storitev izvajajo le določene pošte. Seznam teh pošt najdete na 

spletni strani Pošte Slovenije www.posta.si. 

- Dostava med 18. in 20. uro – poslovni paket oz. poslovni paket isti naslovnik bo naslovniku 

dostavljen med 18. in 20. uro (od ponedeljka do petka). Storitev se izvaja le za naslovnike na 

območju Ljubljane. Uporaba navedene storitve mora biti opredeljena v pogodbi. 

- Prevzem na pošti – naslovniku se dostavi obvestilo o prispeli pošiljki, poslovni paket oz. poslovni 

paket – isti naslovnik se izroči na pošti. 

- Pazljivejše ravnanje – s poslovnim paketom oz. poslovnim paketom – isti naslovnik se med 

prenosom ravna posebej pazljivo. Poslovni paket z občutljivo oziroma lomljivo vsebino se mora 

obvezno oddati s storitvijo »pazljivejše ravnanje«. 

 

 

 

http://www.posta.si/
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- Odkupnina  – pošiljka se naslovniku vroči po predhodnemu plačilu zneska odkupnine. 

- Poštnino plača naslovnik – poštnino za prenos plača naslovnik poslovnega paketa oz. poslovnega 

paketa – isti naslovnik. 

- Označena vrednost – je vrednost, ki jo pošiljatelj označi na poslovnem paketu oz. poslovnem 

paketu – isti naslovnik. 

- Klic 1 – pred dostavo pošta pokliče naslovnika in se z njim dogovori o okvirnem času dostave. 

- Klic 2 – če naslovnik v dveh dneh po prejetem obvestilu prispelega poslovnega paketa oz. 

poslovnega paketa – isti naslovnik ne prevzame na pošti, ga pošta pokliče in se z njim dogovori o 

brezplačni drugi dostavi ali o prevzemu poslovnega paketa oz. poslovnega paketa – isti naslovnik 

na pošti. 

- Trajni nalog – pošiljatelj omogoči naslovniku poslovnega paketa plačilo odkupnine s trajnim 

nalogom na osebnem računu. Poslovni paket oz. poslovni paket – isti naslovnik mora biti v 

primeru storitve »trajni nalog« oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Čeki – pošiljatelj omogoči naslovniku poslovnega paketa oz. poslovnega paketa – isti naslovnik 

plačilo odkupnine v več obrokih s čeki osebnih računov. Poslovni paket oz. poslovni paket – isti 

naslovnik mora biti v primeru storitve »čeki« oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Vplačnina po pogodbi – pošiljatelj poslovnega paketa oz. poslovnega paketa – isti naslovnik za 

vsako vročeno pošiljko poravna vplačnino za vplačilni dokument za nakazilo odkupnine. Poslovni 

paket oz. poslovni paket – isti naslovnik mora biti v primeru storitve »vplačnina po pogodbi« 

oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Podpis dokumentov – pošiljatelj poslovnega paketa oz. poslovnega paketa – isti naslovnik prejme 

od naslovnika potrjen dokument (pogodbo, aneks, naročilnica ipd.). 

 

 

II. POSLOVNI PAKET VEČJIH DIMENZIJ 
 

1. Velikosti in masa 

Poslovni paket večjih dimenzij je pošiljka, ki ustreza naslednjim velikostim in masi: 

- najdaljša stranica: presega 150 cm (največ do 200 cm), 

- seštevek dolžine in obsega, merjenega na najširšem mestu prečno: presega 300 cm (največ 550 

cm), 

- največja masa: do 100 kg. 
 

Če poslovni paket večjih dimenzij presega navedene velikosti in/ali maso, se sprejem zaračuna po 

ceniku za tovor.  

 

2. Storitve 

Pošiljatelj lahko ob oddaji poslovnega paketa večjih dimenzij izbira med naslednjimi storitvami: 

- Dobavnica – pošiljatelj poslovnega paketa večjih dimenzij prejme od naslovnika potrjeno 

dobavnico. 

- Pazljivejše ravnanje – s poslovnim paketom večjih dimenzij se med prenosom ravna posebej 

pazljivo. Poslovni paket večjih dimenzij z občutljivo oziroma lomljivo vsebino se mora obvezno 

oddati s storitvijo »pazljivejše ravnanje«. 

- Odkupnina – poslovni paket večjih dimenzij se naslovniku vroči po predhodnemu plačilu zneska 

odkupnine. 

- Poštnino plača naslovnik – poštnino za prenos plača naslovnik poslovnega paketa večjih dimenzij. 

- Označena vrednost – je vrednost, ki jo pošiljatelj označi na poslovnem paketu večjih dimenzij. 

- Klic 1 – pred dostavo pošta pokliče naslovnika in se z njim dogovori o okvirnem času dostave. 

- Klic 2 – če naslovnik v dveh dneh po prejetem obvestilu prispelega poslovnega paketa večjih 

dimenzij ne prevzame na pošti, ga pošta pokliče in se z njim dogovori o brezplačni drugi dostavi 

ali o prevzemu poslovnega paketa večjih dimenzij na pošti. 
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- Trajni nalog – pošiljatelj omogoči naslovniku poslovnega paketa večjih dimenzij plačilo 

odkupnine s trajnim nalogom na osebnem računu. Poslovni paket večjih dimenzij mora biti v 

primeru storitve »trajni nalog« oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Čeki – pošiljatelj omogoči naslovniku poslovnega paketa večjih dimenzij plačilo odkupnine v več 

obrokih s čeki osebnih računov. Poslovni paket večjih dimenzij mora biti v primeru storitve »čeki« 

oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Vplačnina po pogodbi – pošiljatelj poslovnega paketa večjih dimenzij za vsako vročeno pošiljko 

poravna vplačnino za vplačilni dokument za nakazilo odkupnine. Poslovni paket večjih dimenzij 

mora biti v primeru storitve »vplačnina po pogodbi« oddan tudi s storitvijo »odkupnina. 

- Podpis dokumentov – pošiljatelj poslovnega paketa večjih dimenzij prejme od naslovnika potrjen 

dokument (pogodbo, aneks, naročilnica ipd.). 

- Dostava med 18. in 20. uro – poslovni paket večjih dimenzij bo naslovniku dostavljen med 18. in 

20. uro (od ponedeljka do petka). Storitev se izvaja le za naslovnike na območju Ljubljane. 

Uporaba navedene storitve mora biti opredeljena v pogodbi. 

 

III. PALETA 
 

1. Velikosti in masa 

Paleta je pošiljka, ki ustreza naslednjim velikostim in masi ter pogojem: 

- največja dimenzija osnovne ploskve: 120 x 100 cm,  

- največja višina: do 150 cm, 

- največja masa: do 600 kg, 

- blago, naloženo na paleto, ne sme presegati zunanjih dimenzij osnovne ploskve palete, 

- blago na paleti mora biti ustrezno zaščiteno pred poškodbami in razsutjem. 

Če paleta presega navedene velikosti in/ali maso oziroma če je blago na paleto naloženo tako, da 

presega zunanje dimenzije osnovne ploskve palete, se sprejem palete zaračuna po ceniku za tovor.  
 

2. Storitve 

- Dobavnica – pošiljatelj palete prejme od naslovnika potrjeno dobavnico. 

- Odkupnina  – paleta se naslovniku vroči po predhodnemu plačilu zneska odkupnine. 

- Poštnino plača naslovnik – poštnino za prenos plača naslovnik palete. 

- Označena vrednost – je vrednost, ki jo pošiljatelj označi na paleti. 

- Klic 1 – pred dostavo pošta pokliče naslovnika in se z njim dogovori o okvirnem času dostave. 

- Klic 2 – če naslovnik v dveh dneh po prejetem obvestilu prispele palete ne prevzame na pošti, ga 

pošta pokliče in se z njim dogovori o brezplačni drugi dostavi ali o prevzemu palete na pošti. 

- Podpis dokumentov – pošiljatelj palete prejme od naslovnika potrjen dokument (pogodbo, aneks 

ipd.). 

- Vplačnina po pogodbi – pošiljatelj poslovnega paketa večjih dimenzij za vsako vročeno pošiljko 

poravna vplačnino za vplačilni dokument za nakazilo odkupnine. Poslovni paket večjih dimenzij 

mora biti v primeru storitve »vplačnina po pogodbi« oddan tudi s storitvijo »odkupnina. 
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IV. TOVOR 
 

1. Velikosti in masa 

Storitev tovor se zaračuna, če poslovni paket večjih dimenzij in/ali paleta presega predpisane velikosti 

in/ali maso ali pa je blago na paleto naloženo tako, da presega zunanje dimenzije osnovne ploskve 

palete. 
 

Kot tovor se šteje pošiljka, ki ustreza naslednjim velikostim in masi: 

- najdaljša stranica: do 400 cm, 

- seštevek dolžine in največjega obsega, ki ne sme biti merjen po dolžini: do 650 cm, 

- največja masa: do 600 kg. 

 

Maso tovora mora na spremnico navesti pošiljatelj. 

 

2. Storitve 

Tovor se mora obvezno oddati s storitvijo klic 1. 

- Dobavnica – pošiljatelj tovora prejme od naslovnika potrjeno dobavnico. 

- Pazljivejše ravnanje – s tovorom se med prenosom ravna posebej pazljivo. Tovor z občutljivo 

oziroma lomljivo vsebino se mora obvezno oddati s storitvijo »pazljivejše ravnanje«. 

- Odkupnina – tovor se naslovniku vroči po predhodnemu plačilu zneska odkupnine. 

- Poštnino plača naslovnik – poštnino za prenos plača naslovnik tovora. 

- Označena vrednost – je vrednost, ki jo pošiljatelj označi na tovoru. 

- Klic 1 – pred dostavo pošta pokliče naslovnika in se z njim dogovori o okvirnem času dostave. 

- Trajni nalog – pošiljatelj omogoči naslovniku tovora plačilo odkupnine s trajnim nalogom na 

osebnem računu. Tovor mora biti v primeru storitve »trajni nalog« oddan tudi s storitvijo 

»odkupnina«. 

- Čeki – pošiljatelj omogoči naslovniku tovora plačilo odkupnine v več obrokih s čeki osebnih 

računov. Tovor mora biti v primeru storitve »čeki« oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Vplačnina po pogodbi – pošiljatelj tovora za vsako vročeno pošiljko poravna vplačnino za 

vplačilni dokument za nakazilo odkupnine. Tovor mora biti v primeru storitve »vplačnina po 

pogodbi« oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Podpis dokumentov – pošiljatelj tovora prejme od naslovnika potrjen dokument (pogodbo, aneks, 

naročilnica ipd.). 
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V. NAVODILA ZA PAKIRANJE POSLOVNIH PAKETOV, POSLOVNIH PAKETOV – ISTI 

NASLOVNIK, POSLOVNIH PAKETOV VEČJIH DIMENZIJ IN TOVORA 
 

1. Primerno pakiranje poslovnih paketov, poslovnih paketov – isti naslovnik, poslovnih paketov 

večjih dimenzij in tovora 

Za pošiljanje poslovnih paketov, poslovnih paketov – isti naslovnik, poslovnih paketov večjih dimenzij 

in tovora je treba uporabiti primerno embalažo. Ta mora zagotavljati varnost vsebine pošiljke ter 

ostalih pošiljk pred morebitnimi poškodbami.  
 

Ovojnina mora biti iz trdega in kakovostnega materiala. Za ovojnino pošiljke se lahko uporabi tudi 

oblazinjena kuverta, vendar le takrat, kadar vsebina pošiljke ni lomljiva oziroma občutljiva in pri 

poslovnih paketih z ustrezno notranjo zaščito. Mehke kuverte, ki so predvidene za pisemske pošiljke, 

niso dovoljene za pošiljanje paketnih pošiljk. 
 

Zunanja embalaža (škatla) mora biti izdelana iz trdnega ter odpornega materiala. Priporočamo uporabo 

embalaže iz valovitega kartona, s kakovostnimi zunanjimi podlogami. Za pošiljanje dragocenih 

predmetov naj se uporablja odporen dvoplastni karton. 
 

Pred uporabo embalaže je treba preveriti specifikacije embalaže, uporabljena embalaža naj ne 

prekorači dovoljene meje. Prav tako se je treba prepričati, da embalaža ni kakorkoli poškodovana, saj 

lahko rabljene poškodovane škatle izgubijo od 30 do 60 odstotkov svoje trdnosti. 
 

Embalaža naj bo izbrana na podlagi velikosti vsebine pošiljke. Premalo polne škatle se lahko stisnejo, 

preveč polne škatle lahko razpadejo.  
 

Ovojni papir, celofan, darilni papir in vrvice niso primerni za pakiranje, saj se lahko strgajo v postopku 

avtomatskega usmerjanja pošiljk. 
 

Embalaža mora imeti dovolj velike in ravne površine, da se nanjo nalepi obrazec spremnica. Če to ni 

mogoče, naj se uporabi večja embalaža. Z embalaže je treba odstraniti vse stare naslove, nalepke in 

druge moteče napise. 
 

Lomljivi predmeti naj bodo vstavljeni v sredino poslovnega paketa, tako da se ne dotikajo stranic 

paketa. Predmet naj bo oblazinjen z vseh strani. 
 

Tekočine naj bodo shranjene v neprepustnih posodah. Upoštevati je treba, da so zaradi slabe embalaže 

ogroženi tudi ostali predmeti. 
 

Delno tekoče in mastne snovi ter substance z močnim vonjem naj bodo najprej zapečatene z lepilnim 

trakom in potem ovite v papir, odporen na mast. Upoštevati je treba, da so zaradi slabe embalaže 

ogroženi tudi ostali predmeti. 
 

Praški in drobna zrna naj bodo vloženi v dobro zaščitene plastične vrečke, zatem pa še nepremično 

zapakirane v nepropustno škatlo. 
 

Za materiale, ki zahtevajo posebno lego, naj se uporabi oznaka »navzgor usmerjena puščica«. 
 

Darila naj bodo primerno prepakirana.  
 

Za pošiljanje zemljevidov, načrtov in drugih zvitkov naj se uporabljajo trikotni tulci ali okrogla 

embalaža. 
 

Manjši predmeti naj bodo v poslovnih paketih primerno zapakirani v plastični vrečki. 
 

Pri pošiljanju lomljivih predmetov naj bodo ti med seboj ločeni s kartonom. 
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Pri pošiljanju ostrih predmetov (npr. škarje, noži) naj bodo rezilo in konice dobro zaščiteni. V takih 

primerih je primerna škatla iz trdega kartona. Zaščitni material naj bo fiksiran, tako da ga med 

prenosom ni mogoče odstraniti. 
 

Za pošiljanje pošiljk naj se ne uporabljajo vreče iz blaga. 
 

Nalepka »občutljivo« (znak v obliki steklene čaše) je opozorilo za pazljivejše ravnanje s pošiljko v 

času prenosa, predpogoj, da se vsebina pošiljke ne poškoduje, pa je primerna notranja zaščita. Nalepka 

»občutljivo« ne pomeni zagotovila za dobro pakiranje.  

 

2. Polnilni in zaščitni material 

Na dnu škatle naj bo položena vsaj 5 cm debela plast polnila. Občutljivi in težji deli zahtevajo več 

ublažitve na dnu, ob strani ter na vrhu škatle.  
 

Vsak del paketa je treba zaviti v zaščitno embalažo in ga postaviti čim bolj na sredino škatle. 

Zagotoviti je treba, da se kosi med seboj ne dotikajo in da so z vseh strani dobro obloženi s polnilom.  
 

Ves prazen prostor je treba zapolniti z dodatnim polnilom, plast polnila pa naj bo nasuta tudi na vrhu 

uporabljene embalaže.  
 

Polnilo nudi težjim predmetom samo delno zaščito. Zato morajo biti slednji poslani v posebej ojačani 

embalaži.  

 

3. Zapiranje poslovnih paketov, poslovnih paketov – isti naslovnik, poslovnih paketov večjih 

dimenzij in tovora 

Za zapiranje poslovnega paketa, poslovnega paketa – isti naslovnik, poslovnega paketa večjih dimenzij 

in tovora z označeno vrednostjo se sme uporabiti varnostna nalepka, lepilni trak ali drugo učinkovito 

zapiralno sredstvo. Uporabi naj se močan lepilni trak. Pri uporabi varnostne nalepke ali lepilnega traku 

mora pošiljatelj, ki je pravna oseba, na pošiljko odtisniti štampiljko ali faksimile podpisa ali jo kako 

drugače overiti, fizična oseba pa se mora podpisati. Ob tem morajo biti deli odtisa oziroma podpisa 

vidni na varnostni nalepki ali na lepilnem traku in ovitku.  
 

Ostri in štrleči robovi naj bodo zavarovani z dodatnim ovojnim materialom. 
 

Pri zapiranju embalaže za pošiljanje poslovnih paketov, poslovnih paketov – isti naslovnik, poslovnih 

paketov večjih dimenzij in tovora se z lepilnim trakom najprej zalepi špranja, zatem se dva kosa 

lepilnega traku nalepita na vsak rob, pravokotno na špranjo. Težja ko je vsebina paketa, več traku bo 

treba uporabiti, da bo paket varno zaprt. 

 

VI. NAVODILA ZA PAKIRANJE PALET 
 

Paleta je nizka prenosna ploščad iz lesa, plastike, kovine, iverke ali kombinacije teh materialov, ki 

omogoča dvig blaga z viličarjem ali paletnikom. 
 

Blago na paleti mora biti ustrezno zaščiteno pred poškodbami in razsutjem. Na paleto mora biti 

naloženo tako, da ne presega zunanjih dimenzij osnovne ploskve palete. 
 

Pri uporabi palet je treba upoštevati naslednja priporočila:  

- za zagotavljanje varnega prevoza palet naj bodo uporabljene dovolj kakovostne palete; 

- blago na paletah mora biti zloženo na način, ki omogoča največjo stabilnost; 

- škatle so lahko naložene navzkrižno (sistem opeke) samo takrat, kadar posamezna škatla skupaj z 

vsebino tvori trdno enoto; 

- piramidasto nalaganje blaga na paleto ni priporočljivo, saj odsotnost ravnih površin zmanjša 

celotno odpornost pošiljke ter povečuje možnosti za poškodbe. 
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VII. SPREJEMNE IN SPREMNE LISTINE, NASLAVLJANJE POSLOVNIH PAKETOV, 

POSLOVNIH PAKETOV – ISTI NASLOVNIK, POSLOVNIH PAKETOV VEČJIH 

DIMENZIJ, PALET IN TOVORA 
 

1. Sprejemne in spremne listine 

Poslovni paket, poslovni paket – isti naslovnik, poslovni paket večjih dimenzij, paleto ter tovor mora 

pošiljatelj oddati s pravilno izpolnjenimi spremnimi in sprejemnimi listinami: 

 spremnica (obr. P-11) ali samolepilna spremnica (obr. P-11b) – v nadaljevanju: spremnica, s 

katero opremi pošiljko. Spremnica je poštni obrazec, na katerega pošiljatelj napiše vse zaznamke v 

zvezi s prenosom pošiljke (naslovnika, pošiljatelja, storitve itd.). Namesto navedenih obrazcev 

lahko pošiljatelj na podlagi predhodne odobritve Pošte Slovenije uporablja spremnico lastne 

izdelave. Spremnica lastne izdelave mora vsebovati vse elemente navedenega obrazca. 

 popis oddanih pošiljk (obr. P-3) – je poštni obrazec, ki ga mora pošiljatelj oddati skupaj s 

pošiljkami v primeru, če oddaja večje število poslovnih paketov, poslovnih paketov – isti 

naslovnik, poslovnih paketov večjih dimenzij, palet in tovorov ter če oddaja pošiljke na podlagi 

samolepilne spremnice ali lastno oblikovane spremnice. V popis oddanih pošiljk prav tako vpiše 

vse podatke, ki se nanašajo na prenos pošiljke. Tudi za popis oddanih pošiljk ni potrebno, da je 

sestavljen na poštnem obrazcu, ampak si ga lahko pošiljatelj na podlagi predhodne odobritve Pošte 

Slovenije izdela sam. Popis oddanih pošiljk lastne izdelave mora vsebovati vse elemente 

navedenega obrazca. 

 

Pošiljatelj, ki želi poslovni paket, poslovni paket – isti naslovnik, poslovni paket večjih dimenzij paleto 

in tovor oddati s katero izmed ponujenih storitev, mora storitve označiti oziroma napisati na spremnico 

v polje »Storitve«. V prilogi 2 je Seznam storitev pri poslovnih paketih, poslovnih paketih – isti 

naslovnik, poslovnih paketih večjih dimenzij, paletah in tovoru ter oznake na spremnici in popisu 

oddanih pošiljk, v katerem je v stolpcu 1 naveden naziv storitve, ki jo lahko pošiljatelj uporabi pri 

pošiljanju posamezne pošiljke, naziv storitve pa vpiše na spremnico v polje »Storitve«.  

Storitve mora pošiljatelj označiti tudi na popisu oddanih pošiljk v stolpcu »Opombe«, in sicer vpiše 

oznake, ki so navedene v stolpcu 2 priloženega Seznama storitev pri poslovnih paketih, poslovnih 

paketih – isti naslovnik, poslovnih paketih večjih dimenzij, paletah in tovoru ter oznake na spremnici 

in popisu oddanih pošiljk.  

 

V primeru, da pošiljatelj poslovnega paketa, poslovnega paketa – isti naslovnik, poslovnega paketa 

večjih dimenzij in palete ter tovora izbere določeno ponujeno storitev, mora pošiljki priložiti tudi 

določene dokumente oziroma na spremnico in popis oddanih pošiljk izpisati dodatne oznake: 

 pri storitvi »dobavnica« mora pošiljatelj priložiti dobavnico, na katero v spodnji del po možnosti 

napiše tudi sprejemno številko pošiljke, na katero se dobavnica nanaša, in sprejemno pošto (npr. 

CP123450028SI/1102); 

 pri storitvi »podpis dokumentov« mora pošiljatelj priložiti ustrezen dokument (pogodbo, aneks, 

naročilnico itd.), na katerega napiše tudi sprejemno številko pošiljke, na katero se dokument 

nanaša, in sprejemno pošto (npr. CP123450028SI/1102); 

 pri storitvi »odkupnina« mora pošiljatelj priložiti pravilno izpolnjen vplačilni dokument, znesek 

odkupnine pa napisati na spremnico. Po možnosti na vplačilni dokument napiše tudi sprejemno 

številko pošiljke, na katero se storitev nanaša, in sprejemno pošto (npr. CP123460025SI/1102); 

 pri storitvi »trajni nalog« mora pošiljatelj priložiti pooblastilo za trajni nalog na osebnem računu. 

Če je priložena tudi posebna položnica, mora biti ta prazna in prečrtana; 

 pri storitvi »čeki« mora pošiljatelj pošiljko opremiti s posebno spremnico, ki je sestavljena iz 

naslovnice in specifikacije. Na specifikaciji morajo biti napisani zneski posameznih obrokov in 

datumi unovčenja čekov. Če je priložena tudi posebna položnica, mora biti ta prazna in prečrtana; 
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 pri storitvi »vplačnina po pogodbi« mora pošiljatelj na vplačilnem dokumentu, ki je priložen 

pošiljki, poleg oznake PG napisati tudi številko pogodbe, in sicer pri: 

- obrazcu UPN v polju »BIC banke prejemnika« 

- obrazcu UPN z OCR v polju »BIC banke prejemnika«;  

 pri storitvi »označena vrednost« mora pošiljatelj na spremnico napisati dejansko vrednost pošiljke, 

vendar največ do 4.200 EUR; 

 pri storitvah »klic 1« in »klic 2« mora pošiljatelj obvezno navesti telefonsko številko naslovnika 

(poleg naslovnikovega naslova); 

 

Poslovni paketi za istega naslovnika (storitev poslovni paket – isti naslovnik) morajo biti na pošti 

oddani skupaj oziroma se mora opraviti skupen prevzem le-teh. Če pošiljatelj poslovne pakete pripravi 

naenkrat in jih vpiše v iste sprejemne listine, pošta pa mu zaradi omejenih kapacitet opravi prevoz teh 

paketov z več vožnjami, se to šteje kot ena oddaja in se ti poslovni paketi seštevajo v skupno maso. V 

primeru vpisa poslovnih paketov – isti naslovnik v popis oddanih pošiljk morajo biti le-ti vpisani v isti 

popis oddanih pošiljk zaporedoma.   

V primeru, da se poslovni paketi za istega naslovnika seštevajo v skupno maso (poslovni paket – isti 

naslovnik), se za vsak paket, ki je predmet seštevanja v skupno maso, zaračunajo storitve »dostava do 

10. ure«, »dostava po 16. uri« in »prevzem na pošti«. Storitev »pazljivejše ravnanje« se zaračuna samo 

za vsak poslovni paket, ki ima storitev označeno na spremnici. Storitve »dobavnica«, »podpis 

dokumentov«, »odkupnina poslovni paket«, »klic 1«, »klic 2«, »trajni nalog«, »čeki«, »vplačnina po 

pogodbi« se zaračunajo samo enkrat (za en paket, ki ima označene te storitve – zadnji paket v 

seštevanju), ne glede na število poslovnih paketov, ki so predmet enega seštevanja za istega 

naslovnika. 

V primeru oddaje poslovnih paketov – isti naslovnik mora pošiljatelj na spremnico v polje »Opombe« 

vpisati oznake, ki so navedene v drugi tabeli priloge 2 Seznam storitev pri poslovnih paketih,poslovnih 

paketih – istih naslovnik,  poslovnih paketih večjih dimenzij, paletah in tovoru ter oznake na spremnici 

in popisu oddanih pošiljk. Na en poslovni paket – isti naslovnik (zadnji paket v seštevanju) se vpiše na 

spremnico v polje »Opombe« oznako »VEČ PKT« in skupno število poslovnih paketov – isti 

naslovnik (npr. VEČ PKT/3), na ostale poslovne pakete – isti naslovnik se vpiše oznaka »VEČ PKT«. 

Če se poslovni paket – isti naslovnik oddaja še z drugimi ponujenimi storitvami, ki se nanašajo samo 

na en (zadnji) poslovni paket – isti naslovnik (dobavnica, podpis dokumentov, odkupnina, poštnino 

plača naslovnik, klic 1, klic 2, trajni nalog, čeki, vplačnina po pogodbi) je treba poleg navedene oznake 

(VEČ PKT oziroma VEČ PKT/3) vpisati tudi oznake teh storitev (glej drugo tabelo priloge 2). 

 

Poslovni paket, poslovni paket – isti naslovnik, poslovni paket večjih dimenzij, paleta in tovor morajo 

biti opremljeni z ustreznimi sprejemnimi črtnimi kodami (sprejemne številke). Pošiljatelj lahko 

nalepke s sprejemnimi črtnimi kodami (številkami) prejme od sprejemne pošte, lahko pa jih tudi sam 

tiska na spremnice. V tem primeru mora upoštevati tehnološke zahteve za izpis črtne kode Pošte 

Slovenije in pred njihovo uporabo Pošti Slovenije v testiranje predložiti deset vzorcev izpolnjenih 

spremnic. Pošta Slovenije pošiljatelju določi nabor sprejemnih številk in potrdi ustreznost sprejemnih 

črtnih kod.  
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2. Naslavljanje poslovnih paketov, poslovnih paketov – isti naslovnik, poslovnih paketov večjih 

dimenzij, palet in tovora 

Na vsakem poslovnem paketu, poslovnem paketu – isti naslovnik, poslovnem paketu večjih dimenzij, 

paleti in tovoru mora biti nalepljena spremnica ter pravilno in čitljivo napisan pošiljateljev naslov in 

naslovnikov naslov ter vsi ostali podatki, ki jih zahteva predtisk obrazca. Pošiljka mora biti naslovljena 

na enega naslovnika.  

 

Priporočljivo je zapisati tudi telefonski številki pošiljatelja in naslovnika (poleg naslovov) – pri 

uporabi storitev »klic 1« in »klic 2« je treba na spremnico obvezno napisati telefonsko številko 

naslovnika. Prav tako je treba pri pošiljanju poslovnih paketov večjih dimenzij, palet in tovora na 

spremnico obvezno napisati telefonski številki pošiljatelja in naslovnika. 
 

Podrobnejše informacije o naslavljanju najdete v Priročniku za pravilno naslavljanje poštnih pošiljk, 

objavljenem na spletni strani Pošte Slovenije www.posta.si. 

 

 

 

VIII. PRILOGE 

 

Priloga 1: Največje dovoljene velikosti in masa ter dovoljene storitve pri poslovnem paketu, 

poslovnem paketu – isti naslovnik, poslovnem paketu večjih dimenzij, paleti in tovoru. 
 

Priloga 2: Seznam storitev pri poslovnih paketih, poslovnih paketih – isti naslovnik, poslovnih paketih 

večjih dimenzij, paletah in tovoru ter oznake na spremnici in popisu oddanih pošiljk 
 

Priloga 3: Vzorca izpolnjenih spremnic v primeru storitve poslovni paket – isti naslovnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.posta.si/
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Priloga 1: Največje dovoljene velikosti in masa ter dovoljene storitve pri poslovnem paketu, 

poslovnem paketu – isti naslovnik, poslovnem paketu večjih dimenzij in paleti ter tovoru 

 
Vrsta 

pošiljke oz. storitve 

Velikosti Masa Storitve 

1 2 3 4 

Poslovni paket, 

poslovni paket – 

isti naslovnik 

 najdaljša stranica: do 150 cm 

 seštevek dolžine in obsega, 

merjenega na najširšem mestu 

prečno: do 300 cm 

 najmanjša velikost naslovne strani: 

16,5 x 23,5 cm 

do 50 kg 

(pri 

poslovnem 

paketu – isti 

naslovnik 

posamezna 

pošiljka do 

50 kg, 

skupna masa 

do 500 kg) 

 dobavnica  

 dostava do 10. ure  

 dostava po 16. uri 

 prevzem na pošti  

 pazljivejše ravnanje 

 odkupnina poslovni paket 

 poštnino plača naslovnik 

 označena vrednost  

 klic 1  

 klic 2  

 trajni nalog  

 čeki  

 vplačnina po pogodbi  

 podpis dokumentov 

 dostava med 18. in 20. uro 

 

Poslovni paket 

večjih dimenzij 
 najdaljša stranica: presega 150 cm 

(največ 200 cm) 

 seštevek dolžine in obsega, merjenega 

na najširšem mestu prečno: presega 

300 cm (največ 550 cm) 

 

do 100 kg  dobavnica 

 pazljivejše ravnanje  

 odkupnina poslovni paket  

 poštnino plača naslovnik  

 označena vrednost  

 klic 1  

 klic 2  

 trajni nalog  

 čeki  

 vplačnina po pogodbi  

 podpis dokumentov 

 dostava med 18. in 20. uro 

 

Paleta  največja dimenzija osnovne ploskve: 

120 x 100 cm 

 največja višina: do 150 cm, 

 blago, naloženo na paleto, ne sme 

presegati zunanjih dimenzij osnovne 

ploskve palete 

 

do 600 kg  dobavnica  

 odkupnina 

 poštnino plača naslovnik  

 označena vrednost  

 klic 1  

 klic 2  

 podpis dokumentov 

 vplačnina po pogodbi 

Tovor  najdaljša stranica: do 400 cm 

 seštevek dolžine in največjega obsega, 

ki ne sme biti merjen po dolžini: 650 

cm 

do 600 kg  odkupnina 

 poštnino plača naslovnik 

 vplačnina po pogodbi 

 dobavnica 

 čeki 

 trajni nalog 

 pazljivejše ravnanje 

 označena vrednost 

 klic 1 

 podpis dokumentov 
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Priloga 2: Seznam storitev pri poslovnih paketih, poslovnih paketih – isti naslovnik, poslovnih 

paketih večjih dimenzij, paletah in tovoru ter oznake na spremnici in popisu oddanih pošiljk 

 

1) Poslovni paket, poslovni paket-isti naslovnik, poslovni paket večjih dimenzij, paleta, tovor

Naziv storitve Oznaka storitve

1 2 3 4 5

Poštnino plača naslovnik 

- PPN
PPN 1,2,3,4,5 DA

Pošiljka se vroči, ko naslovnik plača znesek poštnine, ki je 

izpisan na spremnici oz. na sprejemni nalepki.

Dobavnica DOB 1,2,3,4,5 DA
Naslovnik potrdi prejem pošiljke tudi na dobavnici, ki se vrne 

pošiljatelju pošiljke.

Podpis dokumentov POD 1,2,3,4,5 DA

Naslovnik potrdi prejem pošiljke tudi na priloženem dokumentu 

(pogodbi, aneksu, naročilnici ipd.), ki se vrne pošiljatelju. Na 

dokument je treba vpisati podatke z osebnega dokumenta.

Odkupnina ODK 1,2,3,4,5 DA Pošiljka se vroči po predhodnem plačilu zneska odkupnine.

Dostava do 10. ure DO 10. URE 1,2 DA Pošiljka se dostavi do 10. ure. 

Dostava po 16. uri PO 16. URI 1,2 DA
Pošiljka se dostavi po 16. uri. Storitev izvajajo samo določene 

pošte.

Dostava med 18. in 20. uro 
DOSTAVA MED 

18. IN 20 URO
1,2,3 DA

Pošiljka se dostavi med 18. in 20. uro. Storitev se izvaja samo za 

naslovnike naslovne pošte 1000 Ljubljana.

Prevzem na pošti PNP 1,2 DA
Pošiljka se ne dostavlja, naslovniku se dostavi  obvestilo o 

prispeli pošiljki.

Pazljivejše ravnanje PR 1,2,3,5 DA

S pošiljko je treba ravnati posebej pazljivo in upoštevati tudi 

druge nalepke, ki opozarjajo na občutljivo naravo vsebine 

paketa.

Označena vrednost V** 1,2,3,4,5 DA**
**Oznaka in nalepka samo za označene vrednosti nad 1.000,00 

EUR.

Trajni nalog TN 1,2,3,5 NE

Naslovnik  mora osebno potrditi pooblastilo za trajni nalog na 

osebnem računu, ki se vrne pošiljatelju. Pošiljka mora biti 

oddana tudi s storitvijo odkupnina.

Čeki ČEKI 1,2,3,5 NE
Pošiljka se vroči po predhodnem prevzemu čekov. Pošiljka 

mora biti oddana  tudi s storitvijo odkupnina. 

Vplačnina po pogodbi VPL PG 1,2,3,4,5 DA

Vplačnino za vplačilni dokument za nakazilo odkupnine

poravna pošiljatelj. Od naslovnika se izterja samo znesek

odkupnine. Pošiljka mora biti oddana tudi s storitvijo

odkupnina.

Klic 1 KLIC 1 1,2,3,4,5 DA
Pred dostavo je treba obvezno poklicati naslovnika in se 

dogovoriti o okvirnem času dostave.

Klic 2 KLIC 2 1,2,3,4, DA

Najprej je treba opraviti poskus vročitve z redno dostavo. Če 

naslovnik pošiljke ne prevzame v dveh dneh, ga je treba 

poklicati in se dogovoriti o brezplačni drugi dostavi ali 

prevzemu na pošti.

* 1 - poslovni paket    4 - paleta

   5 - tovor

   3 - poslovni paket večjih dimenzij

   2 - poslovni paket-isti naslovnik

Storitev 

dovoljena 

pri 

pošiljkah*

Uporaba 

nalepke 

na 

pošiljki

Pomen

Nazivi storitev ter oznake storitev za izpis na 

spremnico v polje "Storitve" in na popis 

oddanih pošiljk v polje "Opombe"
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2) Poslovni paket-isti naslovnik

Primeri vpisa oznak v polje "Opombe" na spremnico in popis oddanih pošiljk v primeru storitve poslovni paket-isti naslovnik

Storitev
Oznaka na popisu oddanih pošiljk v 

polju "Opombe"

1 3

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - ODK VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - ODK VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - ODK, TN VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - ODK, TN VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - ODK, VPL PG VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - ODK, VPL PG VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - ODK, ČEKI VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - ODK, ČEKI VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - DOB VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - DOB VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - PPN VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - PPN VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - KLIC 1 VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - KLIC 1 VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - KLIC 2, POD VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - KLIC 2, POD VEČ PKT

Poslovni paket - isti naslovnik, odkupnina, 

čeki

Poslovni paket - isti naslovnik, klic 1

Poslovni paket - isti naslovnik, klic 2, 

podpis dokumentov

Poslovni paket - isti naslovnik, odkupnina, 

trajni nalog

Poslovni paket - isti naslovnik, odkupnina, 

vplačnina po pogodbi

Poslovni paket - isti naslovnik, dobavnica

Poslovni paket - isti naslovnik, poštnino 

plača naslovnik

Poslovni paket - isti naslovnik

Poslovni paket - isti naslovnik, odkupnina 

poslovni paket

Oznaka na spremnici v polju "Opombe"

2
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Priloga 4:  Katalog izobraževanj Učnega centra MKL 2014 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/Katalog_izobrazevan
j_UC_MKL_2014.pdf     

 
 

 

  



Priloga 5:  Program izobraževanja »Dan spletnega anketiranja 2014« 

 

  



 
 

DSA14 (27.11.2014) 

08:00 Prijava, registracija in neformalna srečanja (pred veliko dvorano) 

TRENDI NA PODROČJU SPLETNEGA ANKETIRANJA (Velika dvorana) 

08:30 Metodološki, informacijski in uporabniški vidiki spletnih anket, dr. Vasja Vehovar 
Najprej bodo pregledani globalni trendi na področju spletnega anketiranja. Nato bodo obravnavi 
trije izpostavljeni vidiki: integracija mobilnih naprav, merjenja kvalitete podatkov v realnem času 
ter problematika uporabniške izkušnje.  Za navedene vidike bodo predstavljene tudi 
odgovarjajoče raziskave, novosti in bodoči razvoj 1KA. 

METODOLOŠKI IZZIVI SPLETNIH ANKET (Velika dvorana) 

09:00 Potenciali jezikovnih tehnologij pri ustvarjanju spletnega vprašalnika, Ana Slavec 
Pri postavitvi vprašanja je pomembna izbira besed in predstavljeni bodo preliminarni rezultati, ki 
kažejo vpliv razumljivosti vključenih besed na kakovost podatkov. Prikazan bo tudi prototip 
modula 1KA, ki nastaja v sodelovanju z Laboratorijem za umetno inteligenco IJS, kjer se v 
izdelovanje vprašanja vključujejo jezikovni korpusi in semantične leksikone. Na tej osnovi je 
uporabniku omogočen vpogled v primernost ubeseditev anketnih vprašanj. 

09:20 Večopravilnost v spletnih anketah,  Anže Sendelbah 
Moderne tehnologije spodbujajo opravljanje več nalog hkrati (multitasking), kar je za spletne 
ankete lahko resen problem, saj lahko za to respondenti izvajajo krajše prekinitve anketiranja ali 
pa izvajajo  vzporedno z npr. gledanjem TV ali klepetom v spletnih družbenih medijih. Prikazan je 
obseg večopravilnosti  pri izpolnjevanju spletnih anket in metode za merjenje, ki se uporabljajo v 
1KA. 

09:40 Prekinitve v spletnih anketah: meta-analiza, Gregor Čehovin 
Spletne ankete je mogoče zlahka prekiniti (breakoff), kar je tudi zelo resen problem. Prikazan bo 
konceptualni okvir, ločevanje  uvodne prekinitve in prekinitev v toku anketiranja, ter 
odgovarjajoči indikatorji. Problematika bo ilustrirana na primeru meta študije na osnovi 5.752 
anket, izvedenih v 1KA, ki bo razkrila obseg in dejavnike prekinitev v spletnih anketah.  

10:00 Odmor za kavo 

SPLETNE ANKETE V KONTEKSTU ANKETNE METODOLOGIJE (Velika dvorana) 

10:20 Učinek načina spletnega anketiranja, dr. Nejc Berzelak 
Na kompleksna ali občutljiva vprašanja (npr. uživanje kanabisa) lahko respondent v spletni anketi 
odgovori drugače kot bi na isto vprašanje odgovoril v osebnem anketiranju. Identifikacija tega 
vpliva je nadvse pomembna, posebej v kombiniranih anketah. Žal pa je navedeni vpliv težko 
izolirati od ostalih učinkov implementacije (tehnologija, način vzorčenja, kontekst odgovarjanja 
itd). Prikazan bo konceptualni okvir, metodološki pristop in ocene tega vpliva. 

10:40 Nagovor in email vabilo v spletnih anketah, dr. Katja Lozar Manfreda 
Vabilo v spletno anketo ima odločujoč vpliv na stopnjo sodelovanja. Predstavljeni bodo splošni 
dejavniki vabila, ki vplivajo na sodelovanje, nato pa bodo analizirane izkušnje na osnovi serije 
metodoloških eksperimentov, ki so obravnavali vlogo sponzorja, dolžine, itd. .  

11:00 Uporaba spletnih anket pri raziskovanju spletnih skupnostih, dr. Andraž Petrovčič 
Pomembno področje uporabe spletnega anketiranja je raziskovanje spletnih skupnosti. V tem 



 
 

okviru sta pomembna vloga in položaj potencialnih anketirancev v teh skupnostih, ki lahko 
aktivno sodelujejo ali pa dogajanja spremljajo bolj ali manj  pasivno. Nakazani bodo osnovi načini 
vzorčenja in rekrutacije anketirancev v spletnih skupnostih, ki lahko imajo za posledico razlike v 
stopnji sodelovanja in kakovosti odgovorov. 

11:20 Odmor za kosilo 

VZPOREDNE SEKCIJE V VEČ PREDAVALNICAH 

12:15 1KA za začetnike 
 
 
 

 
Dr. Nejc Berzelak, 

Marjana Vrh 
Predavalnica FDV-24 

in 25 
 
 
 

    Implementacija 1KA v organizacijah (Velika dvorana) 

 Iskratel 

 Nacionalni inštitut za zdravje 

 Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje 

 Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto 

 Evalvacijske ankete Univerze v Ljubljani 

 Primer ankete za doktorsko disertacijo 

13:15 Sistematičen pregled 
funkcionalnosti 1KA 

 
Gregor Čehovin 
Velika dvorana 

Novosti in napredne 
funkcionalnosti 1KA 

 
Petrovčič & Sendelbah 
Predavalnica FDV-21 

Lastna inštalacija in 
lastna domena 

 
Vasja Vehovar 

Predavalnica FDV-26 

14:15 Zaključek delavnic in razprava 

15:00 Konec dogodka 

 

Opisi delavnic 

1KA za začetnike: 
Delavnica je namenjena osebam, ki imajo minimalne izkušnje z izdelovanjem spletnih anket, poleg 

tega pa tudi sicer niso izkušene z računalniškimi aplikacijami. Delavnica se bo izvajala v računalniški 

učilnici, kjer bodo interaktivno predstavljene osnovne funkcionalnosti oblikovanja anketnega 

vprašalnika, njegove objave in osnovne analize. 

Dr. Nejc Berzelak je raziskovalec na Centru za družboslovno informatiko, FDV. Njegovo raziskovalno 

delo se osredotoča na oblikovanje spletnih vprašalnikov, analizo procesa odgovarjanja in 

učinke načina ("mode effect") spletnega anketiranja. Ima bogate izkušnje s tovrstnimi izobraževanji, 

metodologijo spletnega anketiranja predava pri več predmetih na FDV in na samostojnih delavnicah. 

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

Sistematičen pregled funkcionalnosti 1KA 
Delavnica je namenjena uporabnikom, ki že imajo minimalne izkušnje z orodjem 1KA, predvsem pa 

uporabnikom, ki imajo izkušnje z drugimi spletnimi orodji ali pa so informacijsko zelo izkušeni in bi 

želeli pridobiti hiter in celovit vpogled v nabor funkcionalnosti. Podan bo sistematičen pregled vseh 



 
 

ključnih vidikov 1KA: kreiranje vprašalnika, nastavljanje pogojev, prilagoditev oblike, vstavljanje 

logotipa v temo, priprava analiz in grafov, izdelava poročil po meri, objava in email vabila, arhivi in 

napredni moduli. 

Gregor Čehovin je mladi raziskovalec s področja spletnega anketiranja in doktorski študent 

Družboslovne informatike ter sodeluje pri razvoju aplikacije 1KA. 

Pregled naprednih funkcionalnosti 1KA 
Delavnica je namenjena udeležencem, ki so se že seznanjeni z 1KA in jih zanimajo napredne novosti, 

ki so bile v zadnjem letu vključene v to spletno orodje. Predstavljene bodo povsem nove storitve in 

nadgradnje obstoječih funkcionalnosti, povezanih z oblikovanjem vprašalnika ter zbiranjem in analizo 

anketnih podatkov. Med razvojnimi novostmi bodo izpostavljene večjezične ankete, pregled 

registracijskega seznama, kombinirana tabela in spletna diseminacija rezultatov. Med nadgradnjami 

pa komentiranje in komuniciranje med uredniki ankete, napredno testiranja vprašalnika, pošiljanje e-

poštnih vabil iz lastne domene, nastavitve forme in obvestil, oblikovanje prijavnih obrazcev, razbitje 

podatkov in rekodiranje spremenljivk ter oblikovanje statističnih poročil po meri ter multitabele. 

Podrobneje bodo predstavljene bodo tudi nove funkcionalnosti diagnostike: parapodatki, neodgovor 

spremenljivke, uporabnost enot. 

dr. Andraž Petrovčič je docent za družboslovno informatiko,  kjer sodeluje pri družboslovno-

informatičnih in metodoloških predmetih in je v razvoj 1KA vključen kot svetovalec za uporabniško 

izkušnjo in zasnovo naprednih metodoloških rešitev.  

Anže Sendelbah je mladi raziskovalec s področja spletnega anketiranja in doktorski študent Statistike 

ter sodeluje pri razvoju aplikacije 1KA. 

Lastna inštalacija 
Srečanje je namenjeno uporabnikom in organizacijam, ki imajo oziroma jih zanima možnost interne 

rabe, integracije z obstoječimi informacijskimi rešitvami, inštalacija lastne virtualne domene  (in s tem 

status managerja) ali lastne inštalacije (in s tem status administratorja), bodisi na strežniku 1KA bodisi 

na lastnem strežniku. Podan bo pregled prednosti in slabosti posamezne rešitve in izmenjane bodo 

izkušnje uporabnikov. Kot primer zelo učinkovite povezljivosti bo kratko predstavljena integracija 1KA 

z visokošolskim sistemom VIS za potrebe visokošolskih evalvacijskih anket. 

Dr. Vasja Vehovar je redni profesor na Fakulteti za družbene vede, kjer poučuje tako na dodiplomski 

kot podiplomski stopnji in vodja razvoja 1KA. Njegova raziskovalna področja so predvsem statistika, 

anketna metodologija in indikatorji informacijske družbe. 



EnKlikAnketa - 1KA spletne ankete https://www.1ka.si/c/1048/Porocilo/?preid=1043

1 of 2 23.1.2015 12:55



EnKlikAnketa - 1KA spletne ankete https://www.1ka.si/c/1048/Porocilo/?preid=1043

2 of 2 23.1.2015 12:55



Priloga 6:  Zbornik »Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe 
knjižnic« 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/aktualno/2014/zbornik_knjiznica_srce_mest
a_2014.pdf     

 

 

  



Priloga 7:  Poročilo Kamra 2014 
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POROČILO KAMRA 2014 

 
 
Moja ulica 2014 
Objavljeno (8 nadrejenih zbirk): 
Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljanica – rimska plovna pot; Razgled po Ljubljani; Dr. 
Martin Žnideršič – novinar, založnik, predavatelj, zbiratelj; Spomeniški park 
Ljubljansko Navje) 
Knjižnica Domžale (Utrip življenja v Spodnjem in Zgornjem Tuštanju; Stare 
razglednice in fotografije Črnega grabna; Tine Orel (1913-1985)) 
Matična knjižnica Kamnik (Neveljski mamut)  
 
V pripravi: 
Mestna knjižnica Ljubljana (Jernej Kopitar) – zbirka bo objavljena v začetku leta 2015 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Intervjuji z bivšimi zaposlenimi vrhniškega podjetja 
IUV) – zbirka bo objavljena v prvi polovici leta 2015 
 
Ostale zbirke 
Objavljeno (9 nadrejene zbirke): 
Mestna knjižnica Ljubljana (Kulturna dediščina za družine; Revija Ljubljana med 
nostalgijo in sanjami; Ljubljana v bodeči žici; Begunci med 1. svetovno vojno na 
Kranjskem in drugod; Dobrodelne akcije v Ljubljani med 1. svetovno vojno) 
Knjižnica Litija (Milijonarjeva zgodba) 
Javni zavod za kulturo Litija (Pevsko društvo Lipa Litija; Litijski pustni karneval) 
Zavod Jara (Kako odrasti med vojno) 
 
V pripravi: 
Knjižnica Litija (1. svetovna vojna v Litiji, Šmartnem in okolici) – zbirka bo objavljena 
v začetku leta 2015 
 



Priloga 8:  Zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja 2013 in indeksi 
2012 – 2013 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/stat_podatki_OSR_13.xlsx  
 
  



Priloga 9:  Analiza popisa IKT 2013 na Osrednjeslovenskem območju 
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1 Namen popisa 
 
Na  podlagi  programa  območnih  knjižnic,  smo  v  sodelovanju  s  splošnimi  knjižnicami  na 
Osrednjeslovenskem  območju izvedli popis IKT opreme.  
 
Letošnji 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), 

 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) 
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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); 

 

2 Analiza popisa 
2.1  Način vzdrževanja opreme IKT (Tabela A1 in A2) 
 
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 1: 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 1  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 
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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 2). 
 
 
Preglednica 2: 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 

 

2.2  Število in vrste opreme IKT za zaposlene in uporabnike (Tabela B) 
2.2.1  Število računalnikov in delež računalnika na tisoč prebivalcev 

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.)  
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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). 
 
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]. 
 
Preglednica 3: 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

 
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 3: 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 % 

 
2.2.2    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). 
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Grafikon 3: Računalniki glede na vrsto 

 
2.2.3  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 
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2.2.4  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  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 
 

 

2010 

2013
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2.2.5  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 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 4) ne 
moremo razbrati koliko je takšnih, ki so izključno namenski oziroma ozko uporabni. 
 
Preglednica 4: 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). 
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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. 
 

2.3  Konfiguracija strojne in komunikacijske opreme (Tabela C) 
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.  
Vse knjižnice, razen Logatca, imamo tudi UPS sistem za brezprekinitveno napajanje v primeru 
prekinitve električne energije, po večini za napajanje strežnikov. 

 

2.4  Povezava na internet (Tabela D) 
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  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 
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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. 
 
2.4.1  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. 
 
2.4.2  Brezžična povezava (Si‐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 
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Domžalah  (3  enote)  in  Ljubljani  (enote).  Da  brezžičnega  omrežja  ni  po  določenih 
organizacijskih  enotah  je  vzrok  večinoma  v  premajhni  odprtosti  (predvsem  so  to 
izposojevališča), v primeru Vrhnike pa za to ni ustreznih pogojev. 
 
2.4.3  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. 
 

2.5  Pokritost licenc (Tabela E) 
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). 
 

2.6  Strežnik in varnost informacijskega sistema (Tabela F) 
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  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). 
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Intraneti portal imajo Domžale, Kamnik in Ljubljana (slednja edina navaja, da kot programsko 
rešitev za intranetno spletno stran uporablja Joomlo).  
 

3 Zaključek 
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. 

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 
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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 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 
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in novo pridobljeno opremo. Žal  je tovrstno vprašanje manjkalo tudi v popisu stanja na 31. 
12. 2013. 
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Aleš Klemen, koordinator območnosti 

Mestna knjižnica Ljubljana 
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(stanje H2 2013 za 

občine in
za naselja)

ZA 
KK / PPZ / BUS

(preb. le iz tistega 
KRAJA/NASELJA, 
kjer se knjižnica 

nahaja)

dosegamo 
(v %)

 delež po
PRAVILNIKU

 (0,25 rač. mest 
na 1000 preb.)

KOT 
OSREDNJA 
KNJIŽNICA

dosegamo 
(v %)

 delež po
PRAVILNIKU

 (0,25 rač. mest 
na 1000 preb.)

KOT 
KK / PPZ / BUS 

KNJIŽNICA
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(vendar ne 
manj kot 4 

mesta na 1000 
preb.)

MKL Knjižnica Otona Župančiča 114 0,32 4,56 355745 24976 100,00 100,00 32,05 100,00 100,00

MKL Knjižnica Poljane 3 0,60 5000 100,00 60,00 75,00

MKL Knjižnica Kolodvor 10 0,40 24976 100,00 40,04 100,00

MKL Knjižnica Bežigrad 21 0,39 54379 100,00 38,62 100,00

MKL Knjižnica dr. France Škerl 5 0,44 11243 100,00 44,47 100,00

MKL Knjižnica Črnuče 5 0,45 11198 100,00 44,65 100,00

MKL Knjižnica Glinškova ploščad 4 0,42 9452 100,00 42,32 100,00

MKL Knjižnica Savsko naselje 0 0,00 11243 0,00 0,00 0,00

MKL Knjižnica Jožeta Mazovca 15 0,62 24097 100,00 62,25 100,00

MKL Knjižnica Fužine 5 0,49 10110 100,00 49,46 100,00

MKL Knjižnica Jarše 1 0,08 12049 33,20 8,30 25,00

MKL Knjižnica Polje 5 0,30 16883 100,00 29,62 100,00

MKL Knjižnica Zalog 1 0,18 5500 72,73 18,18 25,00

MKL Knjižnica Šiška 40 0,81 49380 100,00 81,00 100,00

MKL Knjižnica Šentvid 0 0,00 13581 0,00 0,00 0,00

MKL Knjižnica Gameljne 2 0,42 4756 100,00 42,05 50,00

MKL Knjižnica Vodice 5 1,04 4820 100,00 100,00 100,00

MKL Knjižnica Prežihov Voranc 13 0,39 33587 100,00 38,71 100,00

MKL Knjižnica Brdo* 1 0,25 4000 100,00 25,00 25,00

MKL Knjižnica Grba 3 0,34 8900 100,00 33,71 75,00

MKL Knjižnica Rudnik 5 0,38 13215 100,00 37,84 100,00

MKL Knjižnica Škofljica 3 0,30 9988 100,00 30,04 75,00

MKL Knjižnica Frana Levstika 1 0,24 4206 95,10 23,78 25,00

MKL Knjižnica Ig 6 0,85 7046 100,00 85,15 100,00

MKL Knjižnica Dobrova 2 0,27 7485 100,00 26,72 50,00

MKL Izposojevališče Notranje Gorice 0 0,00 2498 0,00 0,00 0,00

MKL Knjižnica Brezovica 4 0,34 11761 100,00 34,01 100,00

MKL Izposojevališče Rakitna 0 0,00 700 0,00 0,00 0,00

MKL Knjižnica Podpeč 2 0,66 3041 100,00 65,77 50,00

MKL Knjižnica Horjul 2 0,68 2937 100,00 68,10 50,00

MKL Izposojevališče Polhov Gradec 0 0,00 2369 0,00 0,00 0,00

MKL Izposojevališče Šentjošt 0 0,00 718 0,00 0,00 0,00

MKL Izposojevališče Rob 0 0,00 732 0,00 0,00 0,00

MKL Slovanska knjižnica 11 0,04 280607 15,68 3,92 100,00

MKL Knjižnica Nove Poljane 5 1,25 4000 100,00 100,00 100,00

MKL Knjižnica Zadvor 5 0,98 5094 100,00 98,15 100,00

MKL Potujoča knjižnica 2 0,01 355745 2,25 0,56 50,00

MKL Premicna zbirka za Dom starejših obcanov Ljubljana Bežigrad 0 0,00 334 0,00 0,00 0,00

Skupaj MKL 301 0 24,24

SIKDOM Knjižnica Domžale 43 0,75 1,24 56987 34753 100,00 100,00 75,46 100,00 100,00

SIKDOM Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš 8 1,06 7579 100,00 100,00 100,00

SIKDOM Krajevna knjižnica Daneta Zajca Moravče 3 0,58 5173 100,00 57,99 75,00

SIKDOM Knjižnica dr. Jakoba Zupana Šentvid pri Lukovici 3 0,53 5631 100,00 53,28 75,00

SIKDOM Knjižnica Tineta Orla Trzin 5 1,30 3851 100,00 100,00 100,00

SIKDOM Bibliobus (skupaj z Matično knjižnico Kamnik) 1 0,02 56987 7,02 1,75 25,00

Skupaj SIKDOM 63 0,00
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SIKGRS Mestna knjižnica Grosuplje 20 0,50 1,01 39759 19842 100,00 100,00 50,30 100,00 100,00

SIKGRS Enota Ivančna Gorica 5 0,31 15963 100,00 31,32 100,00

SIKGRS Enota Dobrepolje 4 1,01 3954 100,00 100,00 100,00

SIKGRS Izposojevališče Višnja Gora 1 0,99 1009 100,00 99,11 25,00

SIKGRS Izposojevališče Krka 1 3,97 252 100,00 100,00 25,00

SIKGRS Izposojevališče Šentvid pri Stični 1 0,98 1023 100,00 97,75 25,00

SIKGRS Izposojevališče Stična 1 1,20 834 100,00 100,00 25,00

Skupaj SIKGRS 33 0,00

SIKKAM Matična knjižnica Kamnik 14 0,40 0,48 35253 29385 100,00 100,00 39,71 47,64 100,00

SIKKAM Knjižnica Šmarca 4 2,79 1433 100,00 100,00 100,00

SIKKAM Knjižnica Komenda 4 0,68 5868 100,00 68,17 100,00

SIKKAM Knjižnica Motnik 1 5,88 170 100,00 100,00 25,00

SIKKAM Bibliobus (skupaj s Knjižnico Domžale) 1 0,03 35253 11,35 2,84 25,00

Skupaj SIKKAM 24 0,00

SIKVRH Cankarjeva knjižnica Vrhnika 7 0,29 0,35 24337 20184 100,00 100,00 28,76 34,68 100,00

SIKVRH Krajevna knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica 2 0,48 4153 100,00 48,16 50,00

Skupaj SIKVRH 9 0,00

SIKCER Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 13 0,78 1,15 16731 11293 100,00 100,00 77,70 100,00 100,00

SIKCER Enota Ivana Čampa Nova vas 1 0,63 1582 100,00 63,21 25,00

SIKCER Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu 3 0,78 3869 100,00 77,54 75,00

SIKCER Enota Rakek 4 1,84 2170 100,00 100,00 100,00

Skupaj SIKCER 21 0,00

SIKLIT Knjižnica Litija 11 0,54 0,73 20530 15054 100,00 100,00 53,58 73,07 100,00

SIKLIT Krajevna knjižnica Šmartno 5 0,91 5476 100,00 91,31 100,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Dom Tisje (dom za ostarele občane) 0 0,00 303 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Podružnična šola Vače 1 2,63 380 100,00 100,00 25,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Podružnična šola Štangarske Poljane 0 0,00 75 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Podružnična šola  in vrtec Sava 0 0,00 286 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Podružnična šola Primskovo 0 0,00 29 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Krajevna skupnost Dole pri Litiji 0 0,00 107 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Krajevna skupnost Jevnica 0 0,00 402 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Podružnična šola Velika Kostrevnica 0 0,00 197 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Osnovna šola Gabrovka 1 4,24 236 100,00 100,00 25,00

Skupaj SIKLIT 18 63,64

SIKLOG Knjižnica Logatec 9 0,66 0,97 13703 9277 100,00 100,00 65,68 97,01 100,00

SIKLOG Krajevna knjižnica Rovte 2 2,09 955 100,00 100,00 50,00

SIKLOG Krajevna knjižnica Vrh Svetih Treh Kraljev 2 35,09 57 100,00 100,00 50,00

SIKLOG Krajevna knjižnica Hotedršica 2 3,38 591 100,00 100,00 50,00

Skupaj SIKLOG 15 0,00

SKMED Knjižnica Medvode 17 1,07 1,07 15868 15868 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Skupaj SKMED 17 0,00

OBMOČJE
Skupaj OBMOČJE 501 14,29



Priloga 10:  Demografska analiza Osrednjeslovenskega območja 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/demograf_analiza_OSR_20
14.xlsx  

  



Priloga 11:  Izračuni knjižnične dejavnosti OSR 2013 – stanje in potrebe 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/izracun_knj_dejav_OSR_20
13.xlsx  

  



Priloga 12:  Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na 
 Osrednjeslovenskem območju v letu 2014 

  



   Center za razvoj knjižnic 
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DEJAVNOSTI ZA UPORABNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI 2014 

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. 

 Vzpostavitev nove spletne strani z grafičnimi prilagoditvami za uporabnike s težavami z vidom in 

dislektike. Predstavitev implementiranih rešitev na 10. okrogli mizi o knjižničnih storitvah za osebe s 

posebnimi potrebami z naslovom „Osobe s posebnim potrebama u knjižnici u novom informacijsko-

tehnologijskom okruženju“, Gradska knjižnica Zagreb, september 2013. 

 Možnost izposoje elektronske lupe, kupljene pred dvema letoma iz sredstev posebnih nalog OOK. 

 Zbirka Vid z gradivom s povečanim tiskom, zvočnimi knjigami na avdiokasetah in CD glasbenih nosilcih. 

 Centralizirana dostava gradiva na dom ostarelim, invalidnim in trajno bolnim osebam – Knjiga na dom. 

Poenoteno storitev dostave gradiva na dom za bolne, invalidne in ostarele, smo primerno promovirali in 

postavili kot eno izmed storitev za t. i. ranljive skupine. V letu 2012 se je pričel uveljavljati nov koncept, 

tudi na osnovi priprav na elaborat MKL v bolnišnicah. 

 Sodelovanja z domovi starejših občanov (Bežigrad, Dobrova, Fužine, Horjul) 

 V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom, Oddelkom za odvajanje od odvisnosti od prepovedanih 

drog, v prostorih Knjižnice Otona Župančiča organiziramo in izvajamo izobraževalne delavnice za njihove 

paciente 

 Oddaja darov - knjige smo oddali: Evropski pravni fakulteti iz Nove gorice, 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 (155 knjig in dva bralnika), ter jim 

podarjamo odpisane revije in časopise. 

 Izobraževanje uporabnikov: Pri oblikovanju in izvajanju učnih aktivnosti se osredotočamo na vse starostne 

skupine in pokrivamo raznolika vsebinska področja.  

 Knjižnica sodeluje z Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo in tako deluje kot partner po zaposlitvi 

njihovega rehabilitanda. 

 Priprava Priročnika storitev za uporabnike s posebnimi potrebami je bil projekt znotraj programa izvajanja 

posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011. Namen priročnika je bil pripraviti pregled 

obstoječih dobrih praks v slovenskih in tujih knjižnicah, predvsem splošnih, vendar smo ugotovili, da se 

uvajanje posebnih dejavnosti za tovrstne uporabnike precej počasi uveljavlja že v fizični obliki storitev v 

prostorih knjižnic, toliko manj pa je le-teh v elektronskem okolju. Storitve, ki jih knjižnice nudijo svojim 

uporabnikom s posebnimi potrebami so večinoma podprte z licenčno programsko opremo, ki je trenutno 

za tako široko mrežo knjižnic, kot je prisotna v Sloveniji, stroškovno zelo neugodna. Iz omenjenih razlogov 

smo se v pripravljenem dokumentu osredotočili na pregled prilagoditev storitev in dostopa do vsebin v 

elektronski obliki, ki so sicer namenjeni najširšemu krogu uporabnikov. 

 Koncept prenove spletne strani MKL z upoštevanjem smernic omenjenega priročnika. Nova stran je 

zaživela v novembru 2012. 

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

v enotah knjižnice. 



2 
 

2. Knjižnica Domžale 

V Domžalah izvajamo bralno značko V sožitju s knjigo, ki je namenjena osebam z motnjo v duševnem razvoju 

(sodelujemo z društvom Sožitje). Poleg rednih mesečni srečanja uporabniki doma prebirajo knjige iz seznama. 

Za ljudje s slabim vidom (primarno starejši upokojenci) smo pripravili 4 e-bralnike, predstavili način uporabe in 

jih dali  v uporabo Domu upokojencev Domžale. 

V bližnjih domovih upokojencev izvajamo bralne klube/bralne ure za 4. starostno obdobje. 

Za stanovalce bližnjih domov upokojencev organiziramo vodstva po večjih razstavah in izvajamo program za 

ohranjanje kognitivnih sposobnosti. 

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. 

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. 

V Domu upokojencev izvajamo projekt branja slabovidnim oskrbovancem. 

Skupaj z Domom upokojencev Domžale izvajamo vsakomesečni projekt Alzheimer caffe. Tema je namenjena 

vsem tistim, ki se srečujejo z demenco. 

Odpisane knjige podarjamo društvom in skupinam, ki skrbijo za socialno šibkejše. 

Aktivno 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. 

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 izvajamo prilagojen program IKT opismenjevanja. 

Sodelujemo z Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo in četrto leto sodelujemo pri zaposlitvah njihovih 

rehabilitandov. Letos tudi preko programa javnih del zaposlujemo enega izmed rehabilitandov. 

 

3. Mestna knjižnica Grosuplje 

V vseh enotah Mestne knjižnice Grosuplje smo uvedli: 

 delavnice za otroke, ki imajo težave z branjem. Projekt smo poimenovali Z igro do branja 

 oblikovali smo zbirko gradiv za dislektike. 

 

4. Matična knjižnica Kamnik 

V letu 2013 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 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.  

V okviru pravljičnih uric poteka 2 x mesečno branje s psi: program deluje z izšolanimi terapevtskimi pari (vodnik 

in pes), ki so bili posebej izšolani in preizkušeni v različnih okoliščinah, temperamentu in sposobnostih ter so se 

izkazali za neagresivne ter človeku in zdravju nenevarni. Ko takšni terapevtski psi pridejo poslušat, kako otroci 

berejo, postane zabavno, ustvari se prav posebno vzdušje. Učenje branja je pogosteje premagovanje strahu, 

kot pa preseganje intelektualnih omejitev. Živali so čudoviti prijatelji pri branju saj: pomagajo pri sprostitvi in 
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znižujejo krvni tlak, poslušajo pozorno, ne sodijo, kritizirajo ali se smejijo, dovoljujejo otrokom, da berejo s 

svojim lastnim ritmom, so manj strah zbujajoči kot vrstniki.  

Ko pes posluša, se okolje spremeni, otrokov strah zamenja veselo pričakovanje in proces učenja se prične. 

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

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

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

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

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

Nadaljujemo pa tudi z izvajanjem že utečenih dejavnosti: 

 bibliopedagoške dejavnosti za OŠ 27.julij, 

 obisk in ogled knjižnice po dogovoru, 

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

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

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

bralce in za dislektike imamo označene s piktogramom. 

 Leposlovje za slabovidne (posebej označeno s hrbtno oznako ). 

 Zvočne knjige na CD ploščah. 

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

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

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

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

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

starejšim omogočili rabo javno dostopnih računalnikov v knjižnici. Sredstva za nakup programske opreme 

sta z donacijo prispevala Lions klub Kamnik in podjetje Telekom. 

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

Tehnični podatki: barvna slika in možnost nastavitve kontrastne pozitivne ali kontrastne negativne slike, 

zamrznitev slike, avtonomija približno 1,5 ure. Možna izbira slike: foto barvna, kontrastna pozitivna in 

kontrastna negativna črno/bela. Preklopni ročaj omogoča uporabo kot klasična lupa z ročajem. 

Upravljanje je enostavno saj se uporablja samo z dvema tipkama. 

5. Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika sodeluje z Varstveno delovnim centrom - tedenski obisk njihovih varovancev in 

bralna značka.  

Za potrebe slabovidnih uporabnikov imajo eno lupo. 

 

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 

 

7. Knjižnica Litija 

Omogočajo izposojo in uporabo elektronske lupe. 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. 

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. 
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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. 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, vodnica psa je pripeljala kužka, ki je poslušal branje otrok. V 

največjem številu so se otroci odzvali v sklopu Tačkovega festivala letos junija, v Knjižnici pod kostanji.  

 

Sodelujemo z društvom diabetikov Litija/Šmartno, ki v naših prostorih pripravlja srečanja in predavanja.  

Prav tako sodelujemo z društvom invalidov Litija/Šmartno, saj bomo mednarodni dan invalidov, 3. december, 

praznovali skupaj, z literarno likovnim dogodkom, gostja bo Nuša Ilovar in lokalno likovno društvo LILA. Želimo, 

da srečanje z invalidi na ta veseli dan kulture in mednarodni dan invalidov postane tradicija.  

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.  

 

8. Knjižnica Logatec 

Prilagoditve za uporabnike s posebnimi potrebami: 

 Možnost uporabe elektronske lupe v OK 

 Branje ljudem s posebnimi potrebami – enkrat mesečno knjižnica organizira branje v Zavodu dom Marije 

in Marte - Karitas Logatec, dom za ostarele  

 Izposoja zvočnih knjig je možna tudi  v vseh treh krajevnih enotah 

 Nekaj izvodov knjig za slepe in slabovidne z brailovo pisavo 

 Izvodi knjig z povečano pisavo imamo v sistemu Cobiss označene  

 Predmetna oznaka: leposlovje za slabovidne 

 

9. Knjižnica Medvode 

Nadaljujemo z lepljenjem piktogramov, da opozorimo na gradivo z večjim tiskom.  

Nabavljamo gradivo za dislektike, zvočne knjige in gradivo v brajevi pisavi (sicer nabavljamo malo knjižničnega 

gradiva za slepe in slabovidne, če pa se bodo pokazale težnje po tovrstnemu gradivu, pa jim bomo skušali 

ugoditi). 

Nabavljamo slikanice z velikimi tiskanimi črkami, slikopise in knjige z malo besedila za uporabnike z motnjo v 

duševnem razvoju (Skupnost Barka, ki je v bližini knjižnice, si za svoje varovance izposoja tovrstno gradivo). 

V letu 2014 prenovljeno spletno stran smo nadgradili in jo prilagodili uporabnikom s senzoričnimi težavami. 

Še ni realizirano, pripravlja pa se: 

 nakup bralnih, korekcijskih očal, kakršna se dobi brez recepta na pošti oziroma v lekarni (uporabniki 

večkrat povprašujejo po njih), 

 avtomatska vhodna vrata (navadna vrata so neprijazna do invalidov in mamic z vozički). 

 

Pripravil: Aleš Klemen 

  

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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Narodna in univerzitetna knjižnica 

NUK je v letu 2014 izvedel 24 delavnic (2 x po 12)za usposabljanje knjižničarjev, pedagogov in družinskih članov 

ter drugih zainteresiranih z namenom seznaniti vse zainteresirane s problemi, s katerimi se srečujejo slepi, 

slabovidni in osebe z motnjami branja, ko dostopajo do informacij in publikacij ter s postopki, tehnologijo in 

dobrimi praksami, ki jim dostop omogočajo. 

Ciljne skupine za izobraževanje so bile: 

- knjižničarji šolskih, splošnih in visokošolskih knjižnic, 

- pedagoški in drugi delavci osnovnih in srednjih šol ter prorektorji za študentske zadeve oziroma 

predstavniki ustreznih služb na univerzah in visokih šolah, 

- socialni delavci, 

- svojci slepih, slabovidnih in oseb z motnjami branja ter drugi zainteresirani. 

Organizacija 24 delavnic je potekala v sodelovanju z javnimi zavodi in društvi. Organizacijo in promocijo 

delavnic smo načrtovali ob pomoči 10 osrednjih območnih knjižnic (Koper, Nova Gorica, Kranj, Ljubljana, Celje, 

Novo mesto, Ravne na Koroškem, Maribor, Ptuj, Murska Sobota), Zavodom za šolstvo in njegovih študijskih 

skupin ter predvsem področnih društev slepih in društev bibliotekarjev, s čimer smo zagotovili prostorsko 

pokritost ter informirali ciljne skupine: 

- V sodelovanju s koordinatorico posebnih nalog OOK (NUK), so bil delavnice vključene v program 10 OOK za 

leto 2014. OOK so v skladu s svojimi možnostmi zagotovile prostore za izvedbo delavnic.  

- Koordinatorica izvajanja posebnih nalog OOK je načrt delavnic 24. 9. 2013 predstavila direktorjem 10 OOK, 

ki so pokazali zanimanje za tovrstno izobraževanje. 

- Določena je bila vsebina delavnic, prav tako so bili angažirani vsi predavatelji, ki so sodelovali pri izvedbi in 

izvedeni dogovori s potencialnimi organizatorji delavnic. 

- Delavnici sta bili vključeni v brošuro, v kateri je bil predstavljen izobraževalni program NUK za leto 2014. 

- V sodelovanju z Zavodom za šolstvo smo preko študijskih skupin obveščali zainteresirane profesorje, 

psihologe in druge potencialne udeležence delavnic, ki se v okviru pedagoškega procesa srečujejo s slepimi, 

slabovidnimi in osebami z motnjami branja. 

- Knjižničarje smo obveščali preko območnih strokovnih združenj. 

- Svojce slepih, slabovidni in oseb z motnjami branja smo informirali prek društev slepih in drugih invalidskih 

organizacij. 

Poleg omenjenih organizacij so nosilci delavnic pri pripravi in izvedbi sodelovali še z različnimi Sekcijami Zveze 

bibliotekarskih društev Slovenije, Društvom šolskih knjižnic Slovenije ter Oddelkom za bibliotekarstvo, 

informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  

Delavnice so bile za udeležence brezplačne. Udeleženci so prejeli potrdila o udeležbi na spopolnjevanju. 

Načrtovali smo od 10 do 20 udeležencev na delavnico. Udeležba je bila nekaj čez 331 udeležencev, kar pomeni 

povprečno skoraj 14 udeležencev na delavnico. 
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Tabela1: Število udeležencev na delavnicah 

OOK Delavnica 1 
Št. 

udeležencev 
Delavnica 2 

Št. 

udeležencev 

Ljubljana 28.1.2014 17 6.2.2014 20 

Nova Gorica 11.2.2014 12 20.2.2014 12 

Kranj 11.3.2014 14 20.3.2014 13 

Novo mesto 18.3.2014 11 27.3.2014 12 

Ravne na Koroškem 30.9.2014 15 3.4.2014 14 

Maribor 1.4.2014 20 17.4.2014 12 

Murska Sobota 15.4.2014 15 24.4.2014 10 

Koper 13.5.2014 12 29.5.2014 13 

Celje 3.6.2014 19 11.6.2014 18 

Ljubljana 14.10.2014 16 28.10.2014 9 

Ljubljana 21.10.2014 7 30.10.2014 8 

Ptuj 11.11.2014 17 18.11.2014 16 

SKUPAJ UDELEŽENCEV   175   157 

 SKUPAJ VSEH UDELEŽENCEV 332 

   

Natisnili smo tudi informativne zgibanke, plakate in objavili informacije na spletni strani projekta Knjižnice 

slepih in slabovidnih. 

Program delavnic: 

1.1 Kako se učijo in berejo slepi, slabovidni in druge osebe z motnjami branja? 

Predavanje in delavnica sta namenjena seznanjanju udeležencev s knjižničnimi storitvami za slepe in slabovidne 

v Sloveniji ter predstavitvi didaktičnega dela s slepimi, slabovidnimi in drugimi osebami z motnjami branja. 

VSEBINA: 

1. Predstavitev motenj vida in motenj branja (dr. Aksinja Kermauner) – 1 ura 

2. Knjižnična dejavnost za slepe in slabovidne v Sloveniji (Nina Schmidt, Kristina Janc) – 2 uri 

 - Knjižnica Zveze društev slepih in slabovidnih 

 - Knjižnica Zavoda za slepo in slabovidno mladino 

3. Knjižnično gradivo za slepe in slabovidne uporabnike (Nina Schmidt, Kristina Janc) – 1 ura 

4. Možnosti izkoriščanja informacijsko komunikacijske tehnologije za slepe in slabovidne uporabnike 

(Kristina Janc) – 1 ura 

5. Didaktična in metodična priporočila za delo s slepimi, slabovidnimi in drugimi osebami z motnjami branja 

(dr. Aksinja Kermauner) – 2 uri 

6. Predstavitev bralne/lutkovne delavnice (dr. Aksinja Kermauner) – 1 ura 

CILJ: Udeležence seznaniti s problematiko slepih in slabovidnih uporabnikov pri dostopanju do vseh vrst 

informacij in predstaviti knjižnično dejavnost za slepe in slabovidne ter jih seznaniti z osnovami didaktičnega 

dela s slepimi, slabovidnimi in drugimi osebami z motnjami branja. 

DELAVNICE so izvedli : Kristina Janc, Nina Schmidt, dr. Aksinja Kermauner 

1. Predstavitev motenj vida in motenj branja  

Udeležencem bomo razložili definicijo slepote in slabovidnosti. Predstavili jim bomo najpogostejše napake vida, 

zgradbo očesa in vidno pot; čutila, vaje čutil, razliko med vidom, tipom in sluhom. Predstavljene bodo tudi 

posebnosti razvoja slepih in slabovidnih otrok, opismenjevanje slepih in specifika branja brajice, 

opismenjevanje slabovidnih, povečan tisk ter motnje branja (slepi in slabovidni, dislektiki). 
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2. Knjižnična dejavnost za slepe in slabovidne v Sloveniji  

Udeležencem bomo predstavili zakonske okvire v katerih se v Sloveniji izvaja knjižnična dejavnost za slepe in 

slabovidne uporabnike. Predstavljeni bosta dve knjižnici, ki sta namenjeni slepim in slabovidnim, in sicer 

specialna knjižnica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) ter šolska knjižnica Zavoda za slepo in 

slabovidno mladino (ZSSM). Za primerjavo bomo prikazali delovanje knjižnic za slepe in slabovidne v izbranih 

evropskih državah (Anglija, Danska, Hrvaška).  Udeležence bomo seznanili s smernicami in priporočili za 

izvajanje knjižnične dejavnosti za slepe in slabovidne uporabnike ter jim predstavili dejavnosti, ki smo jih do 

zdaj že izvajali v slovenskih knjižnicah. 

3. Knjižnično gradivo za slepe in slabovidne uporabnike  

Med knjižnično gradivo za slepe in slabovidne uvrščamo gradivo v povečanem tisku, gradivo v brajici, zvočno 

gradivo in elektronsko gradivo. Vsako od teh gradiv ima specifične lastnosti, ki vplivajo na način produkcije, 

diseminacije in uporabe. Predstavili in prikazali bomo vse vrste gradiva, ki so prilagojena v slepim in 

slabovidnim dostopne tehnike. Predstavili bomo smernice in priporočila za produkcijo gradiv v slepim in 

slabovidnim prilagojene tehnike ter predstavili smer razvoja, ki ga nakazujejo najbolj razvite knjižnice za slepe in 

slabovidne v Evropi.  

4. Didaktična in metodična priporočila za delo s slepimi, slabovidnimi in drugimi osebami z motnjami branja  

Priporočila za uspešno branje - slabovidni in dislektiki: ustrezno prilagojena besedila (velikost črk, pravilen 

nabor znakov, dolžina besedil, ustrezen papir, format; osvetlitev, okolje itn.). Slepi: linearno urejena besedila 

oz. besedila, primerna za branje na brajevi vrstici, ustrezen prostor, okolje, čas itn. Brajeve knjige, tipne 

slikanice za slepe. 

5. Predstavitev bralne/lutkovne delavnice  

Udeleženci bodo preizkusili branje s simulacijskimi očali (zmanjšana ostrina, zoženo vidno polje itn.) 

neustreznih in prilagojenih besedil. Predstavljene bodo multimodalne knjige (knjige v škatli). Predstavljeni bodo 

tudi načini za motiviranje branja na druge načine. 

1.2 Kako berejo in uporabljajo splet slepi, slabovidni in druge osebe z motnjami branja? 

Predavanje in delavnica sta namenjena predstavitvi orodij in programske opreme, ki slepim in slabovidnim 

omogoča dostop do informacij ter predstavitvi težav in rešitev pri dostopanju do svetovnega spleta. 

Predstavljen bo elektronski bibliografski informacijski sistem. 

VSEBINA 

1. Možnosti izkoriščanja elektronskih virov – zakoni, predpisi, priporočila; pregled stanja v Sloveniji in tujini; 

problematika dostopnosti (Kristina Janc) – 2 ura 

2. Predstavitev tehničnih pripomočkov in programske opreme za slepe, slabovidne in druge osebe z 

motnjami branja (Dušan Jankovič, Robert Merič) – 2 uri 

- lupe, elektronske lupe, brajeve vrstice itd. 

- programska oprema – govorec, Jaws, Supernova 

- format Daisy in Daisy predvajalniki 

3. Svetovni splet za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja (Robert Merič) – 3 ure 

- primeri dobrih in slabih praks 

- praktični prikazi nastavitev 

- pregled konkretnih spletnih strani organizacij iz katerih prihajajo udeleženci 

4. Predstavitev spletnega elektronskega informacijskega sistema (NUK) – 1 ura 

CILJ: Udeležence seznaniti s problematiko slepih in slabovidnih uporabnikov pri dostopanju do informacij in jim 

predstaviti možnostmi, ki jih ponuja nova informacijsko komunikacijska tehnologija.  Udeleženci bodo spoznali 

ovire, ki jih imajo slepi in slabovidni uporabniki pri dostopanju do svetovnega spleta ter se ter se seznanili z 

dobrimi praksami na tem področju. 

 

DELAVNICE so izvedli: Kristina Janc, Rober Merič, Dušan Jankovič, delavci NUK 
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1. Možnosti izkoriščanja elektronskih virov – zakoni, predpisi, priporočila; pregled stanja v Sloveniji in 

tujini; problematika dostopnosti  

Udeležence bomo seznanili z zakonodajo, ki ureja dostopnost elektronskih virov za slepe in slabovidne ter s 

predpisi in priporočili, ki jih določajo področne organizacije. Predstavljeni bodo evropski dokumenti eEurope 

2002, Evropska pobuda i2010 o e-vključenosti, evropska digitalna agenda in drugi dokumenti, ki neposredno ali 

posredno urejajo področje dostopanja do elektronskih virov. Predstavljene bodo zakonske ureditve znotraj 

izbranih evropskih držav in Slovenije ter evropska študija o dostopnosti spleta. Udeleženci se bodo seznanili s 

standardi in smernicami, ki jih razvija W3C (World Wide Web Consortium) in drugimi priporočili, namenjenimi 

razvijalcem in ponudnikom elektronskih virov. Ob koncu bomo kritično ocenili dostopnost e-knjig za slepe in 

slabovidne uporabnike. 

2. Predstavitev tehničnih pripomočkov in programske opreme za slepe, slabovidne in druge osebe z 

motnjami branja  

Slepi, slabovidni in ljudje s specifičnimi učnimi težavami so skupina ljudi s posebnimi potrebami, ki za branje in 

pisanje potrebujejo ustrezen tehnični pripomoček ali prilagojeno programsko opremo. Ne glede na to kolikšen 

je ostanek vida ali potreba po branju obstaja vrsta rešitev. Za slabovidne je enostaven pripomoček v obliki lupe, 

za druge so to teleskopska očala ali filtri. Pri slabšem vidu, kjer je potrebna večja povečava, so na voljo 

elektronske lupe. Zahtevni uporabniki uporabljajo skener in računalnik ter govorno sintezo za pretvorbo 

elektronskega besedila v govor. Za delo z računalnikom se uporablja posebna programska oprema - 

povečevalnik zaslonske slike. Slepi pri branju uporabljajo računalnik z brajevim zaslonom in ustrezno 

programsko opremo – bralnik zaslonske slike ter govorno sintezo. Za zahtevne uporabnike so na voljo skenerji, 

tisti, ki raje berejo s papirja, si lahko besedilo natisnejo z ustreznim tiskalnikom. Predstavljene bodo osnove o 

formatu DAISY, katere tipe poznamo ter prednosti in slabosti le tega. Nato bo sledila predstavitev strojnega in 

programskega predvajalnika DAISY zvočnih knjig. Skozi praktični prikaz uporabe predvajalnikov bodo 

predstavljene možnosti, ki ju ponujata. Omenjena bo še programska oprema, ki se uporablja za izdelavo DAISY 

knjig in kakšne možnosti ponuja. Pri dislektikih so težave pri branju pogosto zelo podobne. Gre za težave s 

kontrastom ter z velikostjo oz. obliko črk. Kombinacija zvoka (posneto besedilo) in besedila pa dislektikom 

omogoča, da ko besedilo hkrati vidijo in slišijo, si ga tudi lažje zapomnijo.  

3. Svetovni splet za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja 

Udeležencem bodo predstavljene smernice – na kaj je potrebno biti pozoren pri gradnji spletne strani, da bo 

dostopna slepim in slabovidnim uporabnikom. Omenjene bodo najpogostejše napake in kako jih odpraviti. 

Ogledali si bodo, kako slepa oseba raziskuje spletno stran ter kako omogočiti čim hitrejše ogledovanje strani. 

Udeležencem delavnic bo nato omogočen pregled njihovih spletnih strani (spletnih strani organizacij, o okviru 

katerih se bodo udeležili delavnice), ob tem bodo podani predlogi za izboljšanje le teh strani.  

4. Predstavitev spletnega elektronskega informacijskega sistema  

Elektronski informacijski sistem je slepim in slabovidnim uporabnikom dostopen preko spleta in uporabnikom 

omogoča dostop do vrste časopisov, dnevnega in tedenskega tiska, revij in druge literature. Uporabniki lahko 

dostopajo do knjižničnega kataloga in do drugih gradiv ZDSSS. Elektronski informacijski sistem je trenutno v 

prenovi, zato bodo v tem delu delavnice predstavljene novosti in napredek ob prenovi. 

 

Pripravila: Milena Bon 

 
 
 
Ljubljana, 5. 12. 2014 Poročila za vsa območja zbrala in uredila Milena Bon: 

koordinatorica izvajanja posebnih nalog OOK, CeZaR/NUK 

 



Priloga 13:  Program in poročilo obiska programa strokovne izmenjave 
knjižničarjev iz  Mariborske knjižnice 

  



 

 

STROKOVNA IZMENJAVA MED MARIBORSKO KNJIŽNICO IN MESTNO 
KNJIŽNICO LJUBLJANA 

 
 

PROGRAM 
01. 12. – 05. 12. 2014 

 
Izmenjave se udeležujeta Semir Atić in Niko Kutleša 

 

1. 12. 8:00 Program in organizacija (Simona Resman, Marijan Špoljar) 

Organizacija MKL in temeljni dokumenti (Simona Resman) 

Predstavitev pri direktorici (Jelka Gazvoda) 

Varovanje osebnih podatkov (Katja Brank/Marta Blažič) 

Zaposlovanje (Katja Brank) 

Varstvo pri delu (Slavko Mužar) 

Orientacija v KOŽ (Marijan Špoljar) 

 

18:00 Odprtje Tedna indijske kulture in koncert tradicionalne 
indijske glasbe (prireditev – KOŽ)* 

2. 12. 8:00 

 

 

 

 

12:00 

14:00 

Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke  (Veronika Rijavec 
Pobežin) 

Medknjižnična izposoja (Jana Maja Valentinčič) 

Prireditve (Mare Lakovič, Barbara Bračič Fabjančič, Tatjana 
Pristolič) 

Delo z otroki (Erika Pečnik, Darja Lavrenčič Vrabec) 

Izobraževanje uporabnikov in knjižničarjev (Simona Šinko, Rudi 
Majerle) 

3. 12. 8:00 

 

 

11:00 

 

 

 

Center za vseživljenjsko učenje (Simona Šinko, Lili Pahor, 
Edita Flegar , Špela Šubic Zalezina/Jasna Repa) 

 

Služba za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva 

Upravljanje s knjižnično zbirko (Miro Tržan, Mateja Ločniškar 
Fidler) 

 

Čitalnice in meritve (Marijan Špoljar) 

4. 12. 8:00 Knjižnična mreža (Marijan Špoljar, vodje območnih enot in 
krajevnih knjižnic) 

Obisk območnih enot: 

Knjižnica Bežigrad, 



 

 

Slovanska knjižnica,  

Knjižnica Šiška 

Obisk krajevnih knjižnic: 

Knjižnica Šentvid,  

Knjižnica Polje,  

Knjižnica Jarše,  

Knjižnica Zadvor  

5. 12. 8:00 

 

 

 

 

12:00 

 

13:00 

IKT in izposoja gradiva 

Informacijski sistem MKL in kartica Urbana (Miha Žitko) 

Izterjava (Aleš Jamšek) 

Organizacija dela v izposoji (Alenka Šarf) 

 

Ogled potujoče knjižnice (Barbara Cesar) 

 

Evalvacija in zaključek 
* - udeležba na prireditvah v naslednjih dneh je po lastni izbiri (glej Napovednik) 
 
 
Začetek predstavitev je vsak dan ob 8h, večji vsebinski sklopi trajajo 1 – 2 uri, 
delovnik traja 8 ur in vključuje čas za malico, ki naj bo okvirno med 10:00 in 10:30. 
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Strokovni izmenjava med  
Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana 

 
 
MKL  in  Mariborska  knjižnica  sta  sklenili  dogovor  o  dolgoročnem  sodelovanju:  strokovni 
izmenjavi zaposlenih med obema knjižnicama. Prva strokovna izmenjava je potekala med 1. 
in 5. decembrom 2014. Udeleženca  iz Mariborske knjižnice  sta Semir Atić  in Niko Kutleša; 
zanju smo pripravili program glede na izražene želje. 
 
Namen  strokovne  izmenjave  med  dvema  največjima  splošnima  knjižnicama  v  državi  je 
širjenje poznavanja strokovnih praks v domačem okolju s ciljem spoznati gostujočo knjižnico, 
njeno organiziranost  in program storitev, predvsem  tistih, ki sodijo v  interesni  in strokovni 
krog  zanimanja  udeležencev  izmenjave,  navezati  strokovne  stike  za morebitno  nadaljnje 
sodelovanje pri  razvijanju  skupnih projektov ali pri prenosu  in prilagajanju dobre prakse  iz 
ene knjižnice v drugo. 
 
Učinke  izmenjave pričakujemo na področju poznavanju sistema splošnih knjižnic v Sloveniji, 
pri  prenosu  dobrih  praks  in  novih  strokovnih  rešitev,  pri  potrditvi  obstoječih  strokovnih 
rešitev  ali  dobrih  praks  v  domači  knjižnici,  drugačen  ali  razširjen  pogled  pri  vrednotenju 
knjižničnih  storitev,  novih  znanjih  in  spoznanjih,  ki  jih  bodo  udeleženci  izmenjave  delili  v 
svojem  okolju,  spodbujanju  sodelovanja  in  povezovanja  strokovnih  delavcev  sodelujočih 
knjižnic  in  pri  spremembi  organizacijske  kulture.  Pričakujemo  tudi,  da  bo  strokovna 
izmenjava  vplivala  na  dvig  osebne  in  strokovne  samozavesti  udeležencev  izmenjave.  Z 
vzpostavljenim  programom  strokovne  izmenjave  želimo  spodbuditi  še  večje  sodelovanje 
med  slovenskimi  splošnimi  knjižnicami  pri  strokovnem  usposabljanju  in  izobraževanju,  pri 
iskanju  inovativnih  rešitev  za  izvajanje  knjižničnih  storitev,  pristopov  do  različnih  skupin 
prebivalcev ter pri oblikovanju pristopov, ki pripeljejo do ponotranjenja knjižnične dejavnosti 
v lokalnem okolju. 
 
Predvidena  trajanja  strokovnih  izmenjav  bodo  3  –  5  delovnih  dni  po  dogovoru  med 
sodelujočima knjižnicama. 
 
Pripravil: Marijan Špoljar 



Priloga 14:  Program študijske prakse Erasmus+  

  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program študijske 
prakse ERASMUS+ 

 
10. julij – 10. september 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 junij 2014



Program študijske prakse ERASMUS+  
v Mestni knjižnici Ljubljana (2014) 

 
 
 
10. 07.  Prihod, namestitev 
11. 07. 9:00 – 13:00 

 
Uvodno srečanje 
Varstvo pri delu,  
Predstavitev pri direktorici 
Orientacija v Ljubljani 

   
14. 07. 8:00 – 14:00 Organizacija Mestne knjižnice Ljubljana in predstavitev mreže  
15. 07.  8:00 – 13:00 

 
 

13:00 – 14:00 

Knjižnične statistike, segmentiranje podatkov, COBISS (vsi segmenti), 
SURS, 1KA 
Predstavitev strokovnih služb 
Predstavitev Knjižnice Otona Župančiča (KOŽ) 
 

16. 07. 8:00 – 14:00 Pionirska – CMKK 
Predstavitev oddelka, projekti, izvajanje strokovnih nalog, arhiv, kliping) 
IBBY 

17. 07. 8:00 – 11:00 
11:00 – 14:00 

Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke (SDU) 
Vprašaj knjižničarja 

18. 07. 8:00 – 14:00 Prireditve in izobraževanja za otroke (SDU) 
   
21. 07. 9:30 - Mariborska knjižnica (sprejem, predstavitev Mariborske knjižnice, 

organiziranost, financiranje, program, dejavnosti, sprehod po knjižnici) 
22. 07. 9:00 -  Mariborska knjižnica (predstavitev Oddelka za knjižnično mrežo, 

informacijska služba; IKT center – predstavitev oddelka za razvoj, 
informacijske tehnologije in sistema Mariborske knjižnice; ogled in 
predstavitev, izposoja v bolnišnico, dejavnosti za odrasle) 

23. 07. 9:30 - Mariborska knjižnica (Obisk in ogled Knjižnice Ivana Potrča Ptuj; 
Predstavitev dejavnosti Mariborske knjižnice kot osrednje območne 
knjižnice) 

24. 07. 9:00 - Mariborska knjižnica (predstavitev dejavnosti za mlade bralce, igroteka, 
obisk Pionirske knjižnice Nova vas) 

25. 07. 9:00 - Mariborska knjižnica (prestavitev Oddelka za nabavo in obdelavo 
gradiva, sistem Cobiss2 in Cobiss3; Zaključni pogovor) 

   
28. 07. 8:00 – 14:00 Območnost (splošno) 

KAMRA 
29. 07. 8:00 – 14:00 Obisk Knjižnice Grosuplje in Knjižnice Domžale 
30. 07. 8:00 – 14:00 Virtualna knjižnica, spletna stran MKL, e-knjige, e-viri 

Domoznanstvo 
31. 07. 8:00 – 14:00 Obisk Knjižnice Kamnik 

Knjižnica dr. Franceta Škerla (učilnica, igroteka) 
01. 08. 9:00 – 15:00 Knjižnica Jožeta Mazovca 

Knjižnica Jarše; Knjižnica na prostem, Likovna delavnica 
   
04. 08.  8:00 – 14:00 KOŽ Evidenca izposoje 

KOŽ Informacije Mediateka 
05. 08. 8:00 – 14:00 KOŽ Informacije Mediateka 

KOŽ Evidenca izposoje 
06. 08. 8:00 – 14:00 CVŽU (splošno) 



CVŽU (Borza znanja - BZ) 
07. 08. 14:00 – 19:00 Knjižnica Jožeta Mazovca 

(obisk Knjižnice Zadvor) 
Labirint umetnosti – Fužine 

08. 08. 8:00 – 14:00 Središče za samostojno učenje (SSU) 
   
11. 08. 8:00 – 14:00 Borza dela (BD) 
12. 08. 8:00 – 14:00 Evalvacija študentske prakse 

Mapiranje, eko-karta 
Potujoča - preopremljanje gradiva 

13. 08. 12:00 – 14:00 
14:00 – 18:00 

Knjižnica Prežihov Voranc 
Obisk Knjižnice Ig 

14. 08. 8:00 – 11:00 
11:00 – 14:00 

Služba za pridobivanje in obdelavo gradiva (SPOK) 
Informacije KOŽ (1. nad) 

   
18. 08.  Goriška knjižnica Franceta Bevka 
19. 08.  Goriška knjižnica Franceta Bevka 
20. 08.  Goriška knjižnica Franceta Bevka 
21. 08.  Goriška knjižnica Franceta Bevka 
22. 08.  Goriška knjižnica Franceta Bevka 
   
25. 08. 8:00 – 11:00 

11:00 – 14:00 
Slovanska knjižnica 
Knjižnica Bežigrad 

26. 08. 8:00 – 14:00 Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šentvid 

27. 08. 16:00 -21:00  Filmobus 
28. 08. 16:00 -19:00 

19:00  
Filmobus 
Strokovno predavanje 

29. 08. 8:00 – 14:00 Strategija splošnih knjižnic 
   
01. 09. 8:00 – 14:00 Prireditve za odrasle, spremljanje poteka dela 
02. 09. 8:00 – 14:00 Promocija in stiki z javnostmi 

SDU - publikacije, oblikovanje 
Trubarjeva hiša literature 

03. 09. 8:00 – 14:00 Obisk Mestne knjižnice Kranj 
04. 09. 13:00 – 20:00 Potujoča knjižnica – obisk terena 
05. 09. 8:00 – 14:00 Oddelek za informatiko (izobraževanja, vasco, e-izobraževajne, BelInfo) 

Evalvacija študentske prakse 
   
08. 09. 8:00 – 14:00 Obisk Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) 

Obisk Centralne tehniške knjižnice (CTK) 
09. 09.  Zaključek prakse 
 



 

 

 

 
Urnik obiska študentk bibliotekarstva v okviru programa Erasmus 

v Mariborski knjižnici 

Zrinka Džoić in Kristina Gašpar 

Študentki bibliotekrstava iz Zadra bosta opravljali prakso prek programa Erasmus v 
Mestni knjižnici Ljubljana, v času od 10. julija do 10. septembra 2014.  

V času od 21. do 25. julija bosta opravljali prakso v Mariborski knjižnici, minimalna 
predpisana praksa je 6 ur na dan. Koordinatorica obiska v Mariborski knjižnici: Barbara 
Kovář, ++386 2 23 52 135, 00386 31 523 526, e-mail: barbara.kovar@mb.sik.si, 
www.mb.sik.si. 

 

Datum Program 

Ponedeljek, 21. julij Rotovški trg 9, Maribor (uprava knjižnice): sprejem, predstavitev 
Mariborske knjižnice, organiziranost, financiranje, program, 
dejavnosti, sprehod po knjižnici itd. – 9.30 - Barbara Kovář, 
Dragica Turjak 

Torek, 22. julij Rotovški trg 2, Maribor (Knjižnica Rotovž): predstavitev Oddelka 
za knjižnično mrežo, informacijska služba – 9.00 - Sandra Jesenek 
 
Dvořakova 3, Maribor, IKT center – predstavitev oddelka za 
razvoj, informacijske tehnologije in sistema Mariborske knjižnice 
– 11.30 – Irena Sirk, Uroš Kuhar, Barbara Kovář 

Dvořakova 3, Maribor (Knjižnica Tabor): ogled in predstavitev, 
izposoja v bolnišnico, dejavnosti za odrasle – 13.00 – Desanka 
Tavčar Pernek in ekipa Knjižnice Tabor 

Sreda, 23. julij Obisk in ogled Knjižnice Ivana Potrča Ptuj – odhod cca 9.30 
Predstavitev dejavnosti Mariborske knjižnice kot osrednje 
območne knjižnice 
Barbara Kovář, Anka Rogina 

Četrtek, 24. julij Rotovški trg 9, Maribor (uprava knjižnice): predstavitev 
dejavnosti za mlade bralce, igroteka, obisk Pionirske knjižnice 
Nova vas, ogled še katere enote Mariborske knjižnice (po 
dogovoru) – od 9.00 naprej - Maja Logar, Aleš Žigart 

Petek, 25. julij Rotovški trg 1, Maribor: prestavitev Oddelka za nabavo in 
obdelavo gradiva, sistem Cobiss2 in Cobiss3 – 9.00 - Slavica 
Rampih, zaposleni v oddelku 

Zaključni pogovor in slovo  
 
Pripravila:                                                                                                 
Mag. Barbara Kovář, vodja Oddelka za razvoj 
17. 6. 2014 



PROGRAM ŠTUDIJSKE PRAKSE ERASMUS+ V GORIŠKI KNJIŽNICI 

(18. 8. do 22.8.) 

 ponedeljek, 18.8. 2014, od 9.00 do 15.00  

‐    sprejem v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica (direktorica Irena Škvarč)  

‐ ogled knjižnice  

‐ predstavitev posameznih oddelkov: uprava  (direktorica  Irena Škvarč), cicibani  (Jana 

Movja), mladina (Darja Šatej), leposlovje (Jani Kuštrin), stroka (Mira Benevol) 

‐ delavnice za otroke, mladino, odrasle, projekt Rastem s knjigo, kotiček Mladiček,  

mednarodna projekta Vse najboljše, Slovenija! in Slovenski novoletni okrasek pri nas 

doma, bralne značke v vrtcih … (Jana Movja)  

‐ potujoča knjižnica (Jana Movja) 

 

 torek, 19. 8. 2014, od 8.00 do 14.00 

‐ časopisni oddelek (Saša Vidmar) 

‐ domoznanski oddelek: medknjižnična  izposoja,  spletna  stran,  facebook, antikvarno 

gradivo (Irena Tul, Breda Seljak) 

‐ krajevna knjižnica Solkan, ogled Knjižnice Frančiškanskega samostana Kostanjevica 

(Breda Seljak, Polonca Kavčič) 

 

 sreda, 20. 8. 2014, od 8.00 do 14.00 (Magda Vremec Ragusi) 

Predstavitev Oddelka za nabavo in obdelavo gradiva. Katalog, Opac in uporabnik. Skozi 

zalogo v knjižnico. Lokacije in zgodovina knjižnice. Mreža. Bibsist online. Lokalne zbirke. 

Statistika  IZUM. Razvoj  računalniške obdelave v Goriški knjižnici. Pot gradiva: nabava 

(Sara  Pegan)  –  katalogizacija  –  oprema  (Smilja  Kitaljević)  –  izposoja.  Tradicionalno 

gradivo  in  sodobna  orodja  –  promocija,  vidnost  (antikvarno  +  Pinterest,  drobni  tiski, 

plakati,  zemljevidi,  razglednice).  Nevidno  gradivo  (retrospektiva,  neinventarizirano 

gradivo).  Posebne  zbirke  (po  katalogizatorjih  –  AV  (Zdenka  Kuštrin),  članki  (Nives 

Gregorc), bibliografije, serijske (Vanja Šuligoj) … 

 

 četrtek, 21. 8. 2014, od 8.00 do 14.00 

‐ območnost – Goriška knjižnica kot ena od desetih slovenskih osrednjih območnih 

knjižnic (Polonca Kavčič), predstavitev portala dobreknjige.si (Irena Škvarč, Polonca 

Kavčič)  

‐ prireditve, razstave in ostali dogodki v knjižnici (Tina Podgornik)  

 

 petek, 22. 8. 2014  

‐ obisk Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper 
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POROČILO 
Dan zbiranja spominov  »Ljubljana v bodeči žici« 

Mestna knjižnica Ljubljana – Slovanska knjižnica  12. maj 2014 
 

 

Potem ko smo se v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2013 pridružili projektu 
Europeana 1914-1918, projektu zbiranja spominov iz prve svetovne vojne, ki je bil 
del širšega projekta Europeana Awareness, smo v letu 2014 izvedli podoben 
dogodek na temo Ljubljane v drugi svetovni vojni, ki smo ga poimenovali 
»Ljubljana v bodeči žici«. Zbrana gradiva smo postavljali na domoznanski regijski 
portal Kamra www.kamra.si bodisi kot pričevanjsko zgodbo oz. spomine, bodisi kot 
fotografsko gradivo na Kamrino aplikacijo Album Slovenije. 

 
EKIPA IN POTEK DELA 
 
Ker v MKL nameravamo dogodke zbiranja spominov pripravljati vsako leto, je 
direktorica s sklepom oblikovala stalno delovno skupino za izvedbo dneva zbiranja 
spominov  v sestavi Teja Zorko, Anja Frković Tršan, Aleš Klemen, Rudi Majerle, 
Ingrid Verdnik Pal, Vesna Trobec in Gašper Hudolin. Delovna skupina se je sestala 
prvič v februarju in je izvedla pet sestankov. 
 

 Kot strokovnjak za drugo svetovno vojno je aktivno sodeloval zgodovinar 

dr. Blaž Vurnik (Mestni muzej Ljubljana). 

Sodelujoči knjižničarji iz drugih knjižnic: 

 Karmen Jezernik (Žalec) 

 Urša Justin (Domžale) 

 Urška Orešnik (Logatec) 

Sodelujoči  notranji sodelavci na izvedbenem dnevu: 

 Marijan Špoljar SRO 

http://www.europeana1914-1918.eu/sl
http://www.kamra.si/


 

 

 Anja Frković Tršan SRO 

 Aleš Klemen SRO 

 Sara Jakopič KŠ 

 Rudi Majerle SRO (popoldan) 

 Mare Lakovič SRO (dopoldan) 

 Gašper Hudolin SLK 

 Pablo Juan Fajdiga SLK 

 Simona Pečenik SLK 

 Jelka Golli SLK 

 Teja Zorko SLK 

 
Ekipa je torej štela 14 oseb. 
 
Delovne zadolžitve so bile v grobem takšne: 
Priprava ekipe in organizacija pomoči iz drugih knjižnic Anja Frković Tršan. 

Tehnično opremo in postavitev opreme v prostoru ter slikanje Rudi Majerle. 

Pridobitev ustreznega filmskega materiala, stike z zunanjimi inštitucijami in 

kontakte zbirateljev Gašper Hudolin. Postavitev manjše priložnostne knjižne 

razstave Jelka Golli. Pripravo delovnega in terminskega načrta, sklicevanje in 

vodenje sestankov, izdelavo obvestil in besedil za medije in besedil za tiskovine, 

članek za objavo, razpošiljanje pošte društvom in domovom, sodelovanje s PR ter 

izdelavo tiskovin, dogovarjanje z zbiratelji in strokovnjaki kot udeleženci na Dnevu,  

interne naročilnice Teja Zorko. Načrtovanje in organizacijo sodelovanja na PST s 

Timing Ljubljana, oblikovanje obrazcev Aleš Klemen. Promocija, objavljanje in 

kontakti z mediji Vesna Trobec. Oblikovanje celostne grafične podobe, oblikovanje 

vseh tiskovin in pripravo za tisk Ingrid Verdnik Pal. 

 

 

 

 

 

Petek, 
9.5.2014 

KLETNA DVORANA SLK 
9.00-12.00 

Priprava prostora, 
postavitev teh. 
opreme  
 

Aleš Klemen 
Teja Zorko (do 10.15) 
Anja Frković Tršan 
Rudi Majerle 
Primož Šibau 
Gašper Hudolin 



 

 

 
ZBRANI PODATKI IN UDELEŽENI OBISKOVALCI 
 
Dneva zbiranja spominov se v prostorih knjižnice udeležilo 13 obiskovalcev, ki so 
aktivno prispevali z vsebinami in prinešenimi predmeti ali dokumenti. Naknadno so 
svoja soglasja in gradiva po e- pošti poslali še štirje udeleženci, tako da jih je 
skupno 17.   
 
 

MKL 12.5.2014 

Št. aktivnih obiskovalcev 17 

Št. odobrenih zgodb 16 

Št. predmetov/fotografij 70 

Št. skenov  181 

 

Sobota, 
10.5.2014 

PST 
9.00-14.00 
 

Dan promocije na PST 
v sodelovanju s 
Timingom Ljubljana 
na sedmih kontrolnih 
točkah 
(štartnih/ciljnih 
mestih) in na zaklj. 
prireditvi na Kong. 
Trgu  - plakati in 
kazalke, bedži 

 
Sara Jakopič – razdeljevanje 
kazalk in priponk 

Ponedeljek,  
12.5.2014 

 
Prisotnost 7.30-19.00 
(Prehrana za zaposlene: 
dostava pice)  
 
Za obiskovalce: 9.00 – 18.00 
 
 
(voda, sok in drobno pecivo 
za obiskovalce) 
 
Vrtenje filma na temo 2. Sv. 
vojne in LJ (vsebinsko pripravi 
Gašper) 
 
Razstava knjig (Jelka Golli) 

Dan ZBIRANJA 
 
Prisotni 
zbiratelji/informatorji: 
_Nuša Kerševan___ 
_Slavko Krušnik___ 
_Aleksander J. 
Potočnik 
 
obisk novinarja Radia 
SLO 1. okoli 11.00 
 
 
 

Sprejem:  
Zunanji zgodovinar/ka: 
_Dr. Blaž Vurnik MGML_ 
Anja Frković Tršan  
Jelka Golli (dopoldan) 
 
Povezava in logistika: 
Teja Zorko 
 
Katalogizacija in skeniranje: 
Marijan Špoljar 
Aleš Klemen 
Karmen Jezernik (Žalec) 
Urška Orešnik (Logatec)  
Simona Pečenik 
Gašper Hudolin 
Urša Justin (Domžale) 

 
Fotografiranje: 
Rudi Majerle (popoldan) 
Marko Lakovič (dopoldan)  
 
Vračilo predmetov: 
Pablo Fajdiga 
 



 

 

Primerjava s podatki z lanskega Dneva zbiranja spominov na prvo svetovno vojno: 

MKL 25.2.2013 

Št. aktivnih obiskovalcev 23 

Št. odobrenih zgodb 41 

Št. predmetov 156 

Št. fotografij/skenov 529 

 

MEDIJI IN PROMOCIJA 
 
S poštnimi pošiljkami po klasični pošti smo zajeli vsa društva upokojencev, dnevne 
centre in domove za ostarele, nekatera društva zbiralcev, muzeje, nekaj osebnih 
naslovnikov ter Univerzo za 3. življenjsko obdobje, (ki je dogodek ne le oglaševala v 
svojih prostorih, temveč tudi poslala vabilo celotni svoji mailing listi). Dopis in 
priloženo zgibanko so prejele vse ljubljanske osnovne šole in večina gimnazij in 
srednjih šol. Obvestila po e-pošti so bila poslana v zelo velikem obsegu. Z 
zgibankami in plakati so oglaševale vse knjižnice MKL. Veliko gradiva (kazalke in 
priponke) smo razdelili na sobotni prireditvi 10.5.2014 pohod ob poti ob Žici, ki jih 
je razdeljevala Sara Jakopič, s plakati in drugimi tiskovinami smo bili oglaševani na 
stojnici Društva zeleni prstan na Kongresnem trgu.  
 
Dogodek je bil seveda oglaševan na spletni strani MKL, na Facebooku in Twiterju in 
predvajalnikih LPP. K objavi so bili povabljeni mediji v zelo velikem obsegu, 
realizirane objave pa so bile naslednje: 
 
RADIO: 

 Radio Ekspres: najava dogodka (oglas) v rednih časovnih intervalih od 5.5. 

do 11.5. skupno 30 najav 

 

 Radio Slovenija 1. program: daljša reportaža (26 min), nedelja, (novinar 

Bojan Leskovec)  

http://4d.rtvslo.si/arhiv/nedeljska-reportaza/174276282 

 

 Radio Kaos: najava dogodka na radiu in spletni strani 

 
TISK: 

- Nedelo: 11.5.2014: Spomin na žico 

- Dnevnik, 7.5.2014: Zbirali bodo fotografije in pričevanja. Ljubljana v bodeči 

žici, avtorica Darja Valenčič 

- Glasilo MOL Ljubljana: članek sredi aprila v marčevski številki (Teja Zorko) 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/nedeljska-reportaza/174276282


 

 

 
TV SLOVENIJA: 
 

- Napoved dogodka v oddaji Dobra ura z Akijem, petek, 9.5.2014 
- Napoved dogodka v oddaji Dobro jutro, ponedeljek, 12.5.2014 

 
SPLET: 

- STA.si:  najava dogodka 

- Napovednik.com 

- Ljubljana.si:  Ljubljana v bodeči žici (članek in najava dogodka na prvi strani) 

- Vzajemnost.si:  najava dogodka 

- Eljubljana.si 

- Nekatere spletne strani knjižnic  

- objava na predvajalnikih LPP, večkrat na dan 

- Facebook, Twitter, spletna stran MKL 

 
 
SKLEP 
 
Ugotovimo lahko, da je bil letošnji Dan zbiranja spominov v primerjavi z lanskim 
deležen manjše odzivnosti medijev kljub našemu enakemu prizadevanju za 
promocijo. Kljub temu menimo, da je bila tema dobro izbrana, saj je popolna 
obdanost z žico in izolacija celega mesta svojevrsten unikum, ki ga v svoji vojni 
zgodovini beleži le Ljubljana.   
Časovno smo Dan posrečeno umestili v okvir dogajanja ob praznovanju 9. maja ter 
s tem povezanim Pohodom ob žici in tekom trojk – promocijsko smo se povezali z 
organizatorji ter gotovo s tem dosegli ustrezno ciljno publiko. Vseeno moramo 
ugotoviti, da je bilo obiskovalcev manj kakor lani, čeprav smo jih pričakovali vsaj 
toliko ali več.  
Eden od razlogov za slabši obisk je verjetno ta, da prebivalci Ljubljane nimajo več 
veliko fotografij iz tega obdobja v svoji  lasti, pa tudi prav veliko fotografij v tistem 
času ni nastalo. S tega vidika morda navezava na Album Slovenije pri tej temi ni 
bila posrečena. 
Delovna skupina bo na evalvacijskem sestanku določila smernice za naslednji Dan 
spominov. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Pripravila: Teja Zorko 
20.5.2014 
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