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NAGOVOR

VRSTA PRIREDITVE / ENOTA

Ura pravljic

Igralne urice

Predstave za otroke

Družabne igre (šah)

Ustvarjalne delavnice

Mladinski kviz

Knjižna uganka

Knjižne razstave* 

Likovne, foto razstave*
Literarni večeri
Predstavitev knjig

Strokovna predavanja, tečaji

Potopisna predavanja

Projekt Rastem s knjigo
Skupinski obiski knji. (vrtci, šole)

Počitniške urice v knji. (z DPM)

Bralne skupine - srečanja

Biblioped. dejavnosti + berem s psom

Historial

Predstavitve dejavnosti
Kapucinski samostan (ogledi)

Poletne dejavnosti za otroke**
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EVENTS VISITORS

prireditve za otroke in mladino

prireditve za odrasle

prireditve za vse skupine uporabnikov

Sami in v sodelovanju z drugimi kulturnimi in izobraževal-
nimi institucijami smo pripravili in organizirali 806 prire-

ditev in dogodkov za otroke in odrasle. Udeležilo se jih je 
16.848 obiskovalcev.  

PRIREDITVE IN DOGODKI / EVENTS

Predstave za odrasle, kino-koncert 8 1.840

Pogovori 6 101

Večina pomembnega dela, ki ga opravijo knjižnice, ni 
zajetega v številkah.

(2019, Libraries & Skills fact sheets). 

V dneh, ko nastaja ta brošura s podatki o delu Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka skozi številke v letu 2019, se soočamo s 
povsem novimi težavami, kakršnih nismo pričakovali. 

Korona virus, ki ta čas hromi naše delo, odnose in srečevanja z 
našimi obiskovalci in uporabniki, je lahko tudi vzrok za razmislek o 
našem delu v prihodnje. Poleg tega pa po enem tednu zaprtosti že 
vidimo, kako nas obiskovalci pogrešajo. Vsakodnevna elektronska 
sporočila z vprašanji in telefonski klici nam povedo, da želite ostati 
povezani s knjižnico ter našimi storitvami. V tem hipu predvsem z 
izposojo gradiva, ki zaradi okoliščin ta čas stoji.

Vse to nam nakazuje potrebo po razmisleku in iskanju rešitev 
za delo v takih razmerah. Veliko priložnosti vidimo predvsem v 
uporabi tehnologije, ki pa seveda ne more nadomestiti pristnih 
človeških stikov, ki jih je deležen obiskovalec knjižničnih prostorov. 
Na mestu je tudi razmislek o možnosti poštne dostave in vračila 
gradiva in še marsikaj drugega.

Pa vseeno poleg zapisanega, tudi številke v letu 2019 kljub 
nekaterim negativnim trendom sporočajo, da knjižnica kot prostor 
vedno bolj postaja potreba sodobne družbe. Ob splošnem trendu 
pada zaupanja v javne ustanove, ostajajo splošne knjižnice svetle 
izjeme.1 Prav na teh ugotovitvah ter trenutnih težavah, bomo 
knjižnice še naprej iskale stik z bralci in jim ponujale prostor za 
izobraževanje, druženje in povezovanje, pa naj bo to v kakršni koli 
obliki.

Direktor, Mag. Matjaž Eržen

Literatura
Smith, Mark: Top ten challenges facing public libraries. – Public library quarterly, 

2019, No 3., 241-247 



Število prebivalcev /total population/ potencialnih 
uporabnikov: 42.180, od tega prebivalcev do 15. leta 
starosti; /up to 15 year/: 7.507. 

Število vseh članov; /all registered members/: 
11.230 (26,6 %).

Število članov od vseh prebivalcev do 15. leta; /children 
members of total population up to 15/: 4.828 (64 %). 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice); 
/physical visits for loan/: 177.645 (-0,5 % - 2018).

Izposoja gradiva na dom (COBISS); /home lending/: 
632.566 (+2,4 % - 2018)- skupaj s čitalnico: 707.549.  

Število dogodkov in prireditev; /number of events/: 
806) - 16.848 obiskovalcev /visitors/(-8,1 % - 2018).

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica); /all 
visitors together/: 235.339 (enako - 2018).

Zaloga gradiva; /library stock/: 238.225.

Sredstva občin za knjižnično dejavnost na prebivalca; 
/costs of local community gave for library activity - for 
one member of a local community/: 18,20 EUR (17,39 
EUR = 2018) V letu 2018 je slovensko povprečje za 
knjižnično dejavnost znašalo 22,24 EUR na prebivalca 
(21,67 EUR = 2018)* (*podatki BibSIST).

Število zaposlenih v knjižnici (31.12.2019); /total 
staff/: 18 EPZ in 1 delavka v programu javnih del. Od 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka: 2020; uredil Matjaž Eržen; 
oblikovanje Nina Drol, s.p.; založila Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, april 2020; tisk Pro Grafika; naklada 400 izvodov.

tega 15,5 strokovnih delavcev; /professional staff/. 
Občasno tudi pomoč prostovoljcev.

Obrat temeljne zaloge knjižničnega gradiva; /library 
stock - turnover rate/: 2,98 (slovensko povprečje 2018 – 
1,92).

Strošek enega obiska knjižnice; /one library visit – 
costs, without events/: 3,11 EUR.

En strokovni delavec je v letu 2019 na dom izposodil 
45.648 enot gradiva. 
Number of material, one librarian loaned in year 2019.

En strokovni delavec je v letu 2019 v izposoji postregel 
15.183 obiskovalcev.
Number of users, one librarian served in year 2019. 
       
Knjižnico je na vseh lokacijah dnevno obiskalo v povprečju 
945 obiskovalcev – brez dogodkov in prireditev. 
Average daily visit on all location without events.

Dnevna izposoja knjižničnega gradiva na dom je bila v 
povprečju 2.841 enot. 
Average daily loan on all location.
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KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA        ŠKOFJA LOKA

SKUPNI PODATKI / COMMON DATA



GRADIVO / LIBRARY MATERIAL

V letu 2019 smo za knjižnično mrežo pridobili 8.475 

enot knjižničnega gradiva /new materials/, od tega je 
bilo 6.805 enot kupljenih in 1.625 enot podarjenih. 

Prirast knjižničnega gradiva:
knjige; /books/: 7.397 enot.
neknjižno gradivo; /non books/; (DVD-ji, CD-romi, 
zemljevidi): 571 enot, 
serijske publikacije; /serials/: 507 letnikov.

 

E-GRADIVO IN VIRI / 
E-MATERIALS AND E-SOURCES, 
library participate and offer access

BIBLOS – 342 naslovov e-knjig v slovenščini /titles of 
e-books in slovene language/
 izposoja bralnikov /e-reader lending/

E-viri pri nastajanju katerih sodelujemo, oz. knjižnica 
omogoča dostop: /other e-sources/
    Gorenjci.si  (znani Gorenjci)

Dobreknjige.si  (priporočamo knjige za branje)
Kamra
EBSCO host (e-knjige in e- revije)
IUS Info
Tax-Fin-Lex  
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KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA        ŠKOFJA LOKA

ODPIS / RELIEF MATERIAL

V letu 2019 je bilo odpisanih 9.381 enot gradiva

(leto 2018 : 7.981 enot).



OBČINA ŠKOFJA LOKA 

OSREDNJA KNJIŽNICA ŠKOFJA LOKA 
IN KRAJEVNA KNJIŽNICA TRATA

Število prebivalcev Občina Škofja Loka /total population/: 
23.076, od tega do 15. leta: 3.897.

Članov knjižnice /library members/: 6.514 (28,2 %), 
od tega do 15. leta: 2.577. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visits for loan/: 102.709, (+7,78 % - 2018) 
od tega Trata: 8.325. 

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 336.635  
od tega Trata: 26.580 (štetje COBISS).

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 
341, od tega Trata: 57.

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica) /all visitors 
together/: 135.786 (- 0,8 % - 2018), od tega Trata: 11.761. 

Zaloga gradiva /library stock/: 144.753, od tega 
Trata:  19.323.  

Sredstva Občine Škofja Loka za knjižnično dejavnost 
na prebivalca: 21,55 EUR (+8,0 % - 2018).

Razstave na mladinskem oddelku - Skriti detajli 
našega starega mesta,
razstava Martina Enika: Stari predmeti v očeh umetnika,
razstava na gostovanju v Panevežys - predstavitev 
projekta Beremo gore s fotografijami Uroša S. Abrama,
obisk mednarodne delegacije Erasmus+ in izvedba 
delavnice,
sodelovanje pri projektu Dnevi evropske kulturne 
dediščine,
nov montažni oder za prireditve,
nov prireditveni prostor na oddelku za otroke in mladino,
RFID oprema in konverzija gradiva v enoti na Trati,
prireditev ob 100 letnici Visoške kronike – Visoko.

POUDARKI LETA 2019



KRAJEVNI KNJIŽNICI GORENJA VAS 
IN POLJANE, 
IZPOSOJEVALIŠČE SOVODENJ 

Število prebivalcev Občina Gorenja vas - Poljane: 7.539 
/total population/, od tega do 15. leta: 1.587.

Članov knjižnice /library members/: 2.318 (30,7 %), 
od tega do 15. leta: 1.228. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) /
physical visit for loan/: 36.144, ( + 2,7 % - 2018), od tega 
Poljane: 11.558; Gorenja vas: 22.746; Sovodenj: 1.840.

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 145.646; 
od tega Poljane: 43.268; Gorenja vas: 95.671; 
Sovodenj: 6.707 (štetje COBISS).

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 225; 
od tega Poljane: 79; Gorenja vas: 119; Sovodenj: 27. 

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica)/all visitors 
together/: 50.052 (+0,1 % - 2018); od tega Poljane: 
15.724;  Gorenja vas: 31.579; Sovodenj: 2.749.  

Zaloga gradiva /library stock/: 36.090, od tega Poljane: 
11.726; Gorenja vas: 21.500; Sovodenj: 2.864. 

Sredstva Občine Gorenja vas - Poljane za knjižnično 
dejavnost na prebivalca: 13,84 EUR (+3,7 % - 2018).

OBČINA GORENJA VAS - 
POLJANE

Delavnice v projektu Družinska pismenost v Gorenji vasi 
in Poljanah,
beremo z Ambasadorji nasmeha - pričetek tudi v Poljanah,
glasbene pravljične urice v sodelovanju z Glasbeno šolo 
Škofja Loka v Gorenji vasi,
sodelovanje na otroškem festivalu Medeni dan 
prijateljstva, Visoko september 2019,
pravljična ura v Poljanah v sodelovanju z razvojno 
agencijo Sora: Z ljudskimi pravljicami na potep po 
Evropski uniji.

POUDARKI LETA 2019



OBČINA ŽELEZNIKI 

KRAJEVNA KNJIŽNICA ŽELEZNIKI

Število prebivalcev Občina Železniki /total population/: 
6.689, od tega do 15. leta: 1.180.

Članov knjižnice /library members/: 1.181 (17,97 %), 
od tega do 15. leta: 509. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visit for loan/: 19.168, ( - 1,1 % - 2018).

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 71.985 
(štetje COBISS).

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 85. 

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica) /all 
visitors together/: 22.121 (+0,1 % - 2018).

Zaloga gradiva /library stock/: 29.493.

Sredstva Občine Železniki za knjižnično dejavnost na 
prebivalca: 13,95 EUR (-2,3 % - 2018).

V sodelovanju z Muzejskim društvom Železniki dva 
Večera pripovedovanja in poslušanja Ne vem, če je res, 
tako so mi povedali,
obiskano strokovno predavanje Sanje Lončar Naravne 
rešitve za možgane,
v okviru mednarodnega projekta Beremo gore, 
filmska predstavitev in predavanje Anžeta Krajnika o 
alpinističnih podvigih v slovenskih in tujih gorah,
predavanja z doživetji na potovanjih so predstavili 
domačini iz Selške doline,
stalno naraščanje števila članstva.

POUDARKI LETA 2019



OBČINA ŽIRI 

KRAJEVNA KNJIŽNICA ŽIRI

Število prebivalcev Občina Žiri: 4.876  /total population/, 
od tega do 15. leta: 843.

Članov knjižnice /library members/: 1.217 (24,9 %), od 
tega do 15. leta: 514. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visit for loan/: 19.624, ( + 3,3 % - 2018). 

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 78.300 
(štetje COBISS). 

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 155.

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica) /all 
visitors together/: 27.380 (+2,9 % - 2018). 

Zaloga gradiva /library stock/: 26.983.

Sredstva Občine Žiri za knjižnično dejavnost na 
prebivalca: 15,04 EUR* (-0,6 % - 2018) (po oceni 
Občine Žiri, so stroški vzdrževanja prostorov dela 
stavbe v katerih deluje knjižnica, v letu 2018 znašali 
4.000 EUR. Znesek je upoštevan!).

POUDARKI LETA 2019

Izvedba potopisnih predavanj z izrednim obiskom 
(Mojca Klug),
predstavitev knjige Pozornost - Apolonija Klančar in 
Marko Juhant,
glasbene pravljice za najmlajše,
zaključni letni koncerti Glasbene šole Škofja Loka 
oddelek Žiri,
medgeneracijske bralne čajanke,
pravljična joga za najmlajše,
domoznanski kulturni dan za 7.razrede OŠ Žiri.



Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
odrasli: Informacije: 04/51 12 500, 051/672 367
E-pošta: info@knjiznica-skofjaloka.si
ponedeljek, torek, sreda in petek: 08.00 – 19.00
četrtek: 12.00 – 19.00 
sobota: 07.30 – 12.30
otroci in mladina (NAMA): Informacije: 04/51 12 506
E-pošta: info@knjiznica-skofjaloka.si
Delovni čas:
ponedeljek, sreda in petek: 10.00 – 19.00
torek: 10.00 – 17.00 
četrtek: 12.00 – 19.00 
sobota: 07.30 – 12.30

Krajevna knjižnica Trata
Informacije: 04/515 13 90
E-pošta: trata@knjiznica-skofjaloka.si
ponedeljek in sreda: 14.00 – 19.00
petek: 10.00 – 15.00

Krajevna knjižnica Žiri
Informacije: 04/510 56 20, 031/305 687
E-pošta: ziri@knjiznica-skofjaloka.si
ponedeljek, torek in petek: 14.00 – 19.00
sreda: 10.00 – 15.00

Krajevna knjižnica Železniki
Informacije: 04/510 14 90
E-pošta: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si
torek, četrtek in petek: 14.00 – 19.00
sreda: 10.00 – 15.00

Krajevna knjižnica Poljane
Informacije: 04/518 33 80
E-pošta: poljane@knjiznica-skofjaloka.si
sreda: 13.00 – 19.00
petek: 11.00 – 17.00

Krajevna knjižnica Gorenja vas
Informacije: 04/510 71 00
E-pošta: gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si
ponedeljek: 10.00 – 17.00
torek in četrtek: 12.30 – 19.00

Izposojevališče Sovodenj
E-pošta: sovodenj@knjiznica-skofjaloka.si
petek: 14.00 – 17.00IN
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