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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 institucijami, smo kljub 
epidemiji »v živo« pripravili in organizirali 454 prireditev in 

dogodkov za otroke in odrasle. Udeležilo se jih je 9.802 

obiskovalcev.  

PRIREDITVE IN DOGODKI / EVENTS

Predstave za odrasle, kino-koncert 4 730

Pogovori 0 0

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

(2019, Libraries & Skills fact sheets). 

Že lani zapisana misel, se po enem letu, ko smo se prvič soočili 
z epidemijo in vsemi njenimi posledicami za naša življenja, še 
posebno pa za delo knjižnic, še toliko bolj velja!

Leto, ki smo ga preživeli v nenehnem prilagajanju poslovanja 
knjižnice vsakokratnim razmeram, je pustilo velik pečat na 
številkah, ki so navedene v tej publikaciji. Nedvomno bi bile te 
številke še nižje in padci še občutnejši, če se ne bi ves kolektiv 
trudil vzpostavljati novo realnost v danih okviri: knjige po pošti ali 
prevzem knjig pred vrati knjižnic, prireditve z omejenim številom 
udeležencev in z maskami, prireditve preko spleta, … vse to je 
zaznamovalo preteklo leto.

Kljub temu pa nam je uspelo, da smo ostajali v stiku z našimi 
obiskovalci in jim nudili eno redkih, če ne celo edinih možnosti za 
stik z institucionalno kulturo!

Še več! V preteklem letu nam je kljub epidemiji uspelo pridobiti 
in usposobiti za delo nove prostore Krajevne knjižnice Trata 
in jih tudi opremiti z vso potrebno tehnično opremo, vključno 
s knjigomatom, prvim v naši knjižnični mreži, ki razbremeni 
zaposlenega rutinskega dela in mu omogoči več časa za pogovor 
in svetovanje obiskovalcem. 

Splošne knjižnice ostajajo svetle izjeme glede zaupanja v javne 
ustanove.  Naša bodoča razmišljanja nas glede na trenutno 
stanje, usmerjajo v iskanje novih rešitev. Ta nas bodo še naprej 
povezovala in ohranjala stik z našimi bralci, predvsem pa njim 
omogočala, da ostanejo v stiku s knjigo. 

Direktor, Mag. Matjaž Eržen

Literatura
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Število prebivalcev /total population/ potencialnih 
uporabnikov: 42.507, od tega prebivalcev do 15. leta 
starosti; /up to 15 year/: 7.541. 

Število vseh članov; /all registered members/: 
10.635 (25,0 %).

Število članov od vseh prebivalcev do 15. leta; /children 
members of total population up to 15/: 4.850 (64 %). 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice); 
/physical visits for loan/: 176.861 (-0,5 % - 2019).

Izposoja gradiva na dom (COBISS); /home lending/: 
498.332 (-21,2 % - 2019)- skupaj s čitalnico: 535.824.  

Število dogodkov in prireditev; /number of events/: 
454) - 9.802 obiskovalcev /visitors/(-11,5 % - 2019).

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica); /all 
visitors together/: 232.128.

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/: 20,06 EUR (18,20 
EUR = 2019) 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 (31.12.2020); /total 
staff/: 18 EPZ in 1 delavka v programu javnih del. Od 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka: 2021; uredil Matjaž Eržen; 
oblikovanje Nina Drol, s.p.; založila Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, april 2021; tisk Pro Grafika; naklada 300 izvodov.

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

Obrat temeljne zaloge knjižničnega gradiva; /library 
stock - turnover rate/: 2,31 (slovensko povprečje 2018 – 
1,92).

Strošek enega obiska knjižnice; /one library visit – 
costs, without events/: 4,91 EUR.

En strokovni delavec je v letu 2020 na dom izposodil 
31.150 enot gradiva. 
Number of material, one librarian loaned in year 2020.

En strokovni delavec je v letu 2020 v izposoji postregel 
11.399 obiskovalcev.
Number of users, one librarian served in year 2020. 
       
Knjižnico je na vseh lokacijah dnevno obiskalo v povprečju 
642 obiskovalcev – brez dogodkov in prireditev. 
Average daily visit on all location without events.

Dnevna izposoja knjižničnega gradiva na dom je bila v 
povprečju 1.613 enot. 
Average daily loan on all location.

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA        ŠKOFJA LOKA

SKUPNI PODATKI / COMMON DATA



GRADIVO / LIBRARY MATERIAL

V letu 2020 smo za knjižnično mrežo pridobili 8.001 

enot knjižničnega gradiva /new materials/, od tega je 
bilo 6.795 enot kupljenih in 1.206 enot podarjenih. 

Prirast knjižničnega gradiva:
knjige; /books/: 7.094 enot.
neknjižno gradivo; /non books/; (DVD-ji, CD-romi, 
zemljevidi): 469 enot, 
serijske publikacije; /serials/: 438 letnikov.

 

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

BIBLOS – 417 naslovov e-knjig v slovenščini /titles of 
e-books in slovene language/
izposoja bralnikov /e-reader lending/
Audiobook–zvočne knjige (100 naslovov) /titles of  
audio books in slovene language/
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  

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA        ŠKOFJA LOKA

ODPIS / RELIEF MATERIAL

V letu 2020 je bilo odpisanih 13.192 enot gradiva

(leto 2019 : 9.381 enot).



OBČINA ŠKOFJA LOKA 

OSREDNJA KNJIŽNICA ŠKOFJA LOKA 
IN KRAJEVNA KNJIŽNICA TRATA

Število prebivalcev Občina Škofja Loka /total population/: 
23.297, od tega do 15. leta: 3.936.

Članov knjižnice /library members/: 6.115 (26,3 %), 
od tega do 15. leta: 2.463. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visits for loan/: 100.283, (-2,36 % - 2019) 
od tega Trata: 7.173. 

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 229.424  
od tega Trata: 20.515 (štetje COBISS).

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 
198, od tega Trata: 27.

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica) /all visitors 
together/: 119.842 (- 12,48 %), od tega Trata: 8.866. 

Zaloga gradiva /library stock/: 142.396, od tega 
Trata:  19.312.  

Sredstva Občine Škofja Loka za knjižnično dejavnost 
na prebivalca: 24,27 EUR (+11,2 % - 2019).

Organizacija osrednje občinske proslave ob Kulturnem 
prazniku (8. februar),
nova spletna stran knjižnice,
mednarodno sodelovanje – knjižnica Panevežys 
(Litva) – izmenjava razstav,
preselitev in odprtje novih prostorov knjižnice na Trati,
prvi knjigomat v mreži (Trata),
nove prireditve – informacijska pismenost, lego robotika,
on-line dogodki – bralna skupina Divja Loka,
uvedba možnosti dostave knjig po pošti,
možnost spletnega vpisa in on-line plačila stroškov,
trikratno povečana izposoja e-knjig Biblos v času 
epidemije,
nakup avdio (zvočnih) knjig v slovenščini.

POUDARKI LETA 2020



KRAJEVNI KNJIŽNICI GORENJA VAS 
IN POLJANE, 
IZPOSOJEVALIŠČE SOVODENJ 

Število prebivalcev Občina Gorenja vas - Poljane: 7.557 
/total population/, od tega do 15. leta: 1.587.

Članov knjižnice /library members/: 2.272 (30,1 %), 
od tega do 15. leta: 1.330. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visit for loan/: 34.813, (- 3,79 %), od tega 
Poljane: 10.610; Gorenja vas: 23.207; Sovodenj: 996.

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 118.634; 
od tega Poljane: 34.333; Gorenja vas: 80.458; 
Sovodenj: 3.843 (štetje COBISS).

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 123; 
od tega Poljane: 40; Gorenja vas: 71; Sovodenj: 12. 

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica)/all visitors 
together/: 41.966 (-16,2 % - 2019); od tega Poljane: 
12.725;  Gorenja vas: 27.799; Sovodenj: 1.442.  

Zaloga gradiva /library stock/: 34.976, od tega Poljane: 
11.315; Gorenja vas: 21.253; Sovodenj: 2.408. 

Sredstva Občine Gorenja vas - Poljane za knjižnično 
dejavnost na prebivalca: 14,53 EUR (+1,0 % - 2019).

OBČINA GORENJA VAS - 
POLJANE

Krajevna knjižnica Poljane - večji odpis gradiva 
(v skladu z normativi), 
razstavni prostor Krajevne knjižnice Gorenja vas - 
razstave domačih ustvarjalcev, 
predstavitev pesniške zbirke ANGL domačinke 
Marije Knafelj,
literarni večer - pogovor s Kresnikovo nagrajenko 
Bronjo Žakelj / Belo se pere na devetdeset,
zeliščarska delavnica na terenu (v sodelovanju 
z VGC Gorenjske),
delavnica Uporaba pametnega telefona.

POUDARKI LETA 2020



OBČINA ŽELEZNIKI 

KRAJEVNA KNJIŽNICA ŽELEZNIKI

Število prebivalcev Občina Železniki /total population/: 
6.720, od tega do 15. leta: 1.179.

Članov knjižnice /library members/: 1.120 (16,67 %), 
od tega do 15. leta: 532. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visit for loan/: 19.441, (- 1,42 %).

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 55.022 
(štetje COBISS).

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 39. 

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica) /all 
visitors together/: 20.853 (-5,7 % - 2019).

Zaloga gradiva /library stock/: 27.766.

Sredstva Občine Železniki za knjižnično dejavnost na 
prebivalca: 14,78 EUR (+5,6 % - 2019).

POUDARKI LETA 2020

Prireditvi – ekološko vrtnarjenje in potopisno 
predavanje Petre Nastran/Camino,
likovna razstava  - Edijeve akvarelistke,
velik odpis gradiva v pripravi na RFID konverzijo,
nakup odlagalnega predala za vračilo gradiva v času 
zaprtosti knjižnice (montaža v letu 2020),
tečaj slovenščine za tujce (izvaja Zavod tri).



OBČINA ŽIRI 

KRAJEVNA KNJIŽNICA ŽIRI

Število prebivalcev Občina Žiri: 4.933  /total population/, 
od tega do 15. leta: 839.

Članov knjižnice /library members/: 1.128 (22,9 %), 
od tega do 15. leta: 525. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visit for loan/: 22.148, (+ 12,86 %). 

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 74.564 
(štetje COBISS). 

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 103.

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica) /all 
visitors together/: 26.621 (-2,8 % - 2019). 

Zaloga gradiva /library stock/: 26.990.

Sredstva Občine Žiri za knjižnično dejavnost na 
prebivalca: 16,68 EUR* (+11,1 % - 2019) (po oceni 
Občine Žiri, so stroški vzdrževanja prostorov dela 
stavbe v katerih deluje knjižnica, v letu 2020 znašali 
4.000 EUR. Znesek je upoštevan!).

POUDARKI LETA 2020

Sodelovanje z Vrtcem OŠ Žiri in Vrtcem Sv. Ana in 
postavitve razstav otrok,
razstave izdelkov članic Društva invalidov Žiri, 
skupina Ročna dela,
sodelovanje in snemanje filma o Vladimirju Kavčiču,
izvedba pravljice na prostem (vrt Vrtca Sv. Ane),
aktivna promocija in spletne predstavitve knjig 
Apolonije Klančar,
izdelava stripa z osnovnošolci na temo pravljice Svinjar,
poštna bralna čajanka v sodelovanju s knjižnico 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: 11.00 – 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: 11.00 – 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
torek: 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
ponedeljek: 10.00 – 15.00
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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