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NAGOVOR

Slabe knjižnice gradijo knjižnične zbirke, dobre knjižnice 
gradijo storitve, najboljše knjižnice so graditelji skupnosti. 

(R. David Lankes)

Pred nami je nekaj številk, ki govorijo o našem delu v preteklem 
letu. Vendar kot ugotavljajo mnogi raziskovalci delovanja knjižnic, 
so številke le delen pokazatelj tega, kar knjižnica naredi in pomeni 
za lokalno skupnost. Ker si želimo, da bi naša knjižnica vedno 
bolj postajala vaša, ter odgovarjala vašim potrebam in željam, 
se trudimo, da poleg osnovnega poslanstva in ponudbe gradiva, 
zagotavljamo tudi pestrost dogajanja.

Številke nam sporočajo, da smo tudi v letu 2018 zabeležili upad 
obiska za izposojo ter izposoje gradiva. O razlogih za to smo že 
pisali. Skoraj 15 % manjši znesek za nakup novega gradiva v 
zadnjih zaporednih osmih letih je pustil posledice. Vseeno pa se 
trudimo, da z različnimi načini spodbujamo popularizacijo branja 
predvsem med najmlajšimi ter v družinah. Odnos do knjige in 
branja se tako kot na vseh področjih našega življenja vzpostavlja 
v najzgodnejši mladosti ter v krogu družine. Veseli nas, da prav v 
tej skupini v letu 2018 opažamo velik porast članstva, saj je bilo 
kar 66 % vseh otrok v naših občinah v starosti do 15. let članov 
knjižnice. V letu 2017 je ta delež znašal 61 %. 

Veseli nas tudi, da kljub slabši izposoji ostajate naši zvesti 
obiskovalci, saj se obisk knjižnice iz različnih razlogov (čitalnica, 
prireditve) v celoti ni zmanjšal. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da 
je prav s strani obiskovalcev vedno več povpraševanja po uporabi 
prostorov knjižnice za razne nove dejavnosti. Vse to nas prepričuje, 
da knjižnica postaja center, okrog katerega se gradi lokalna 
skupnost. V iskanju sinergij in čim večjih učinkov za zadovoljstvo, 
se vedno bolj povezujemo z raznimi lokalnimi organizacijami, 
ustanovami in društvi v lokalnih skupnostih, kjer delujemo.

Tudi v letu 2019 bomo zato veseli vaših predlogov, pripomb pa 
tudi utemeljenih kritik. Predvsem pa se veselimo, da se bomo čim 
večkrat srečevali med knjigami.

Direktor, Mag. Matjaž Eržen
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(1) – 6 Library Trends Of 2017 That We Noticed  (spletni vir: https//princh. com)



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)
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Bralne skupine - srečanja
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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 866 prire-

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

PRIREDITVE IN DOGODKI / EVENTS

Predstave za odrasle, kino-koncert 5 1320

Pogovori 7 80



Število prebivalcev /total population/ potencialnih 
uporabnikov: 42.040, od tega prebivalcev do 15. leta 
starosti; /up to 15 year/: 7.447. 

Število vseh članov; /all registered members/: 
11.019 (26,3 %).  

Število članov do 15. leta; /children members up to 
15/: 4.909 (66 %). 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice); 
/physical visits for loan/: 176.756 (-9,8 % - 2018).

Izposoja gradiva na dom (COBISS); /home lending/: 
618.011 (-1,4 % - 2018)- skupaj s čitalnico: 628.011.  

Število dogodkov in prireditev; /number of events/: 
866)  18.332 obiskovalcev /visitors/(+25,9 % - 2018).

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica); /all 
visitors together/: 251.050 (+0,9 % - 2017).

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/: 17,39 EUR (16,89 
EUR = 2017) V letu 2017 je slovensko povprečje za 
knjižnično dejavnost znašalo 21,67 EUR na prebivalca 
(20,40 EUR = 2015)* (*podatki BibSIST).

Število zaposlenih v knjižnici (31.12.2018); /total 
staff/: 18 EPZ in 1 delavka v programu javnih del. Od 
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KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA        ŠKOFJA LOKA

SKUPNI PODATKI / COMMON DATA



Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka: 2019; uredil Matjaž Eržen; 
oblikovanje Nina Drol, s.p.; založila Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, april 2019; 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/: 2,59 (slovensko povprečje 2017 
– 2,02).

Strošek enega obiska knjižnice; /one library visit – 
costs, without events/: 2,78 EUR.

En strokovni delavec je v letu 2018 na dom izposodil 
39.872 enot gradiva. 
Number of material, one librarian loaned in year 2018.

En strokovni delavec je v letu 2018 v izposoji postregel 
13.991 obiskovalcev.
Number of users, one librarian served in year 2018. 
       
Knjižnico je na vseh lokacijah dnevno obiskalo v povprečju 
889 obiskovalcev – brez dogodkov in prireditev. 
Average daily visit on all location without events.

Dnevna izposoja knjižničnega gradiva na dom je bila v 
povprečju 2.321 enot. 
Average daily loan on all location.
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KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA        ŠKOFJA LOKA

GRADIVO / LIBRARY MATERIAL

V letu 2017 smo za knjižnično mrežo pridobili 8.654 

enot knjižničnega gradiva /new materials/, od tega je 
bilo 7.073 enot kupljenih in 1.581 enot podarjenih. 

Prirast knjižničnega gradiva:
knjige; /books/: 7.597 enot.
neknjižno gradivo; /non books/; (DVD-ji, CD-romi, 
zemljevidi): 572 enot, 
serijske publikacije; /serials/: 485 letnikov.

 

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

BIBLOS – 341 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 2017 je bilo odpisanih 7.971 enot gradiva

(leto 2017 : 7.899 enot).

  



OBČINA ŠKOFJA LOKA 

OSREDNJA KNJIŽNICA ŠKOFJA LOKA 
IN KRAJEVNA KNJIŽNICA TRATA

Število prebivalcev Občina Škofja Loka /total population/: 
22.919, od tega do 15. leta: 3.845.

Članov knjižnice /library members/: 6.461 (28,2 %), 
od tega do 15. leta: 2.649. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visits for loan/: 95.291, (-9,24 % - 2017) od 
tega Trata: 7.906. 

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 308.235  
od tega Trata: 26.660 (štetje COBISS).

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 
355, od tega Trata: 48.

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica) /all 
visitors together/: 136.917, od tega Trata: 12.136. 

Zaloga gradiva /library stock/: 146.522, od tega 
Trata:  19.929.  

Sredstva Občine Škofja Loka za knjižnično dejavnost 
na prebivalca: 19,95 EUR.



OBČINA ŠKOFJA LOKA 

Večji obseg poletnih prireditev na terasi knjižnice na 
Nami in novi stoli za prireditve,
prireditev ob 100 letnici smrti Ivana Cankarja – 
Na Cankarjevem beremo Cankarja,
jezikovni tečaj v sodelovanju z Večgeneracijskim 
centrom - ruščina,
anketa o zadovoljstvu uporabnikov,
razstava v sklopu DEKD »Spomini na Sokolski dom«
novo - Igrarije s knjigo (za malčke in njihove starše)
novo - Bralno gnezdo (za osnovnošolce od 9. - 14. leta)

POUDARKI LETA 2018



KRAJEVNI KNJIŽNICI GORENJA VAS 
IN POLJANE, 
IZPOSOJEVALIŠČE SOVODENJ 

Število prebivalcev Občina Gorenja vas - Poljane: 7.541 
/total population/, od tega do 15. leta: 1.585.

Članov knjižnice /library members/: 2.284 (30,3 %), 
od tega do 15. leta: 1.208. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visit for loan/: 35.202, od tega Poljane: 
11.244; Gorenja vas: 22.027; Sovodenj: 1.931.

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 139.573; 
od tega Poljane: 42.283; Gorenja vas: 89.236; 
Sovodenj: 8.054 (štetje COBISS).

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 267; 
od tega Poljane: 89; Gorenja vas: 8; Sovodenj: 36. 

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica)/all 
visitors together/: 49.584; od tega Poljane: 15.958;  
Gorenja vas: 30.789; Sovodenj: 2.837.  

Zaloga gradiva /library stock/: 35.370, od tega Poljane: 
11.819; Gorenja vas: 20.807; Sovodenj: 2.744. 

Sredstva Občine Gorenja vas - Poljane za knjižnično 
dejavnost na prebivalca: 13,35 EUR.

OBČINA GORENJA VAS - 
POLJANE



OBČINA GORENJA VAS - 
POLJANE

Prireditve za odrasle (četrtkov večer s knjižnico, vadba 
za možgane, tečaji tujih jezikov),
prireditve za otroke (Beremo z nasmehom s kužkom, 
glasbena pravljica, ustvarjalne delavnice),
prostor za likovne razstave – velik interes domačinov - 
razstavljalcev,
bistven porast članstva otrok do 15. leta v knjižnici – 
(76,2 % vseh otrok do 15. leta) 

POUDARKI LETA 2018



OBČINA ŽELEZNIKI 

KRAJEVNA KNJIŽNICA ŽELEZNIKI

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

Članov knjižnice /library members/: 1.133 (16,9 %), 
od tega do 15. leta: 513. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visit for loan/: 19.367.

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 71.185 
(štetje COBISS).

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 88. 

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica) /all 
visitors together/: 22.088 (-1,2 % - 2018).

Zaloga gradiva /library stock/: 28.930.

Sredstva Občine Železniki za knjižnično dejavnost na 
prebivalca: 14,28 EUR.



OBČINA ŽELEZNIKI 

Delavnice ročnih del v dveh skupinah, za osnovnošolce 
in odrasle,
odlično obiskano strokovno predavanje – obrezovanje 
drevja in grmičevja,
srečanja bralnega krožka,
večje število članov do 15. let (+5 %).

POUDARKI LETA 2018



OBČINA ŽIRI 

KRAJEVNA KNJIŽNICA ŽIRI

Število prebivalcev Občina Žiri: 4.871  /total population/, 
od tega do 15. leta: 837.

Članov knjižnice /library members/: 1.141 (23,8 %), 
od tega do 15. leta: 539. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visit for loan/: 18.990. 

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 72.358 
(štetje COBISS). 

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 150.

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica) /all 
visitors together/: 26.621. (-11,44 % - 2017)

Zaloga gradiva /library stock/: 27.503.

Sredstva Občine Žiri za knjižnično dejavnost na 
prebivalca: 15,14 EUR* (po oceni Občine Žiri, so stroški 
vzdrževanja prostorov dela stavbe v katerih deluje 
knjižnica, v letu 2017 znašali 4.250 EUR. Znesek je 
upoštevan!).



OBČINA ŽIRI 

POUDARKI LETA 2018

»Razstave v vitrini«  - razstave lokalnih zbirateljev,
medgeneracijsko sodelovaje – bralna čajanka,
sodelovanje z OŠ Žiri,
Beremo z nasmehom – s kužkom – 
pomoč pri branju za otroke,
sodelovanje na prireditvi »Živimo Žiri« in 
v sodelovanju z Bukvarno, 
sodelovanje na izmenjavi knjig ob šolski prireditvi,
razstave izdelkov otrok iz vrtcev VVE pri OŠ Žiri in Vrtca 
Sv. Ane.



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: 11.00 – 17.00
torek in četrtek: 13.00 – 19.00

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