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Ura pravljic

Igralne urice

Predstave za otroke

Družabne igre (šah + srečanja)

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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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 553 prireditev in 

dogodkov za otroke in odrasle. Udeležilo se jih je 9.520 

obiskovalcev.  

PRIREDITVE IN DOGODKI / EVENTS

Predstave za odrasle, kino-koncert 6 770

Pogovori 0 0

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

(2019, Libraries & Skills fact sheets). 

Za nami je še eno leto nenehnih prilagajanj stalnim spremembam 
in iskanju najboljših rešitev za naše obiskovalce in uporabnike. 
Kljub temu, da nekatere številke še vedno prikazujejo padce pa 
lahko vidimo, da se je splošni trend upada ustavil, ter da se na 
nekaterih področjih številke spet dvigujejo.

Nova realnost nam je v kratkem obdobju prinesla tudi nekatere 
rešitve, za uvedbo katerih bi v normalnih okoliščinah potrebovali 
precej več časa. Naj omenimo le veliko novih spletnih rešitev 
in ponudbe dostopa do naših storitev (prireditve na podcastu 
knjižnice, posnetke prireditev na youtube kanalu, možnost 
prevzema gradiva tudi v času zaprtosti knjižnice preko paketnikov, 
nove bralne skupine s povezavami preko spletnih orodij) in številne 
druge novosti, ki smo jih uspeli vzpostaviti v preteklem letu.

Vse to smo dosegli ob veliki prizadevnosti in trudu ter 
samoiniciativnosti zaposlenih, da bi čim bolje odgovorili na te 
spremembe.

Zato lahko tudi za preteklo leto z zadovoljstvom ugotovimo, da 
je knjižnica prehodila in uspešno rešila mnogo preprek in ostala 
pomemben povezovalec in ponudnik vsebin in dogodkov za 
lokalno skupnost na področju kulture. 

Ob pogledu nazaj pa svoje misli in načrte usmerjamo tudi v 
prihodnost. Ob splošnem naraščanju ponudbe raznih kulturnih 
vsebin, bo morala splošna knjižnica v prihodnosti spet nameniti 
večjo pozornost svoji temeljni dejavnosti – promociji branja. To pa 
bomo lahko izvajali tudi ob uporabi nekaterih rešitev, do katerih 
smo prišli v preteklih letih.

Direktor, Mag. Matjaž Eržen

Literatura
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Ob fizično izvedenih 553 dogodkih in prireditvah, smo izvedli še 94 raznih 
dogodkov preko spletnih orodij, ki so do konca leta 2021 zabeležili več 
kot 13.000 ogledov!



Število prebivalcev /total population/ potencialnih 
uporabnikov: 42.807, od tega prebivalcev do 15. leta 
starosti; /up to 15 year/: 7.511. 

Število vseh članov; /all registered members/: 
8.301 (19,4 %).

Število članov od vseh prebivalcev do 15. leta; /children 
members of total population up to 15/: 4.305 (45 %). 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice); 
/physical visits for loan/: 180.080 (+1,8 % - 2020).

Izposoja gradiva na dom (COBISS); /home lending/: 
522.295 (+4,6 % - 2020) - skupaj s čitalnico: 535.025.  

Število dogodkov in prireditev; /number of events/: 
553) - 9.520 obiskovalcev /visitors/.

Število prireditev preko spleta; /web events/ : 94 – več 
kot/over/: 13.000 ogledov /view/. 

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica); /all 
visitors together/: 197.347 (-5,3 % - 2020).

Zaloga gradiva; /library stock/: 228.059.

Sredstva občin za knjižnično dejavnost na prebivalca; 
/costs of local community gave for library activity - for 
one member of a local community/: 20,30 EUR (20,06 
EUR = 2020). V letu 2020 je slovensko povprečje za 
knjižnično dejavnost znašalo 25,65 EUR na prebivalca* 
(*podatki BibSIST).

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka: 2022; uredil Matjaž Eržen; 
oblikovanje Nina Drol, s.p.; založila Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, april 2022; tisk Pro Grafika; naklada 200 izvodov.

Število zaposlenih v knjižnici (31.12.2021); /total 
staff/: 19 EPZ in 1 delavka v programu javnih del. Od 
tega 16,75 strokovnih delavcev; /professional staff/. 
Občasno tudi pomoč prostovoljcev.

Obrat temeljne zaloge knjižničnega gradiva; /library 
stock - turnover rate/: 2,3 (slovensko povprečje 2018 – 
1,38).

Strošek enega obiska knjižnice; /one library visit – 
costs, without events/: 5,06 EUR.

En strokovni delavec je v letu 2021 na dom izposodil 
32.157 enot gradiva. 
Number of material, one librarian loaned in year 2021.

En strokovni delavec je v letu 2021 v izposoji postregel 
11.082 obiskovalcev.
Number of users, one librarian served in year 2021. 
       
Knjižnico je na vseh lokacijah dnevno obiskalo v povprečju 
737 obiskovalcev – brez dogodkov in prireditev. 
Average daily visit on all location without events.

Dnevna izposoja knjižničnega gradiva na dom je bila v 
povprečju 2.049 enot. 
Average daily loan on all location.

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA        ŠKOFJA LOKA

SKUPNI PODATKI / COMMON DATA



GRADIVO / LIBRARY MATERIAL

V letu 2021 smo za knjižnično mrežo pridobili 8.298 

enot knjižničnega gradiva /new materials/, od tega je 
bilo 6.986 enot kupljenih in 1.312 enot podarjenih. 

Prirast knjižničnega gradiva:
knjige; /books/: 7.505 enot.
neknjižno gradivo; /non books/; (DVD-ji, CD-romi, 
zemljevidi): 354 enot, 
serijske publikacije; /serials/: 439 letnikov.

 

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

BIBLOS – 470 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 2021 je bilo odpisanih 12.367 enot gradiva

(leto 2020 : 13.192 enot).



OBČINA ŠKOFJA LOKA 

OSREDNJA KNJIŽNICA ŠKOFJA LOKA 
IN KRAJEVNA KNJIŽNICA TRATA

Število prebivalcev Občina Škofja Loka /total population/: 
23.462, od tega do 15. leta: 4.010.

Članov knjižnice /library members/: 4.897 (20,9 %), 
od tega do 15. leta: 1.823. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visits for loan/: 104.312, (+4,0 % - 2020) 
od tega Trata: 10.247. 

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 267.068  
od tega Trata: 26.264 (štetje COBISS).

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 
326, od tega Trata: 113.

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica) /all visitors 
together/: 115.424, od tega Trata: 11.812. 

Zaloga gradiva /library stock/: 133.435, od tega 
Trata:  19.890.  

Sredstva Občine Škofja Loka za knjižnično dejavnost 
na prebivalca: 23,90 EUR (-11,5 % - 2020).

knjigomat na oddelku za otroke in mladino,
paketniki za brezkontakten prevzem gradiva po 
sistemu 24/7,
zunanji zabojnik za vračanje gradiva v času zaprtosti 
na Trati,
velik porast števila dogodkov in srečanj v prostorih 
knjižnice na Trati,
vzpostavitev stikov preko NAPLE s knjižnico iz mesta 
Pyhäjoki (Finska) in izmenjava video pravljic v finščini, 
litovščini in slovenščini,
konverzija gradiva na Oddelku za otroke in mladino - 
RFID.

POUDARKI LETA 2021



KRAJEVNI KNJIŽNICI GORENJA VAS 
IN POLJANE, 
IZPOSOJEVALIŠČE SOVODENJ 

Število prebivalcev Občina Gorenja vas - Poljane: 7.665 
/total population/, od tega do 15. leta: 1.495.

Članov knjižnice /library members/: 1.660 (21,7 %), 
od tega do 15. leta: 834. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visit for loan/: 32.030, (- 3,79 %), od tega 
Poljane: 9.447; Gorenja vas: 21.533; Sovodenj: 1.050.

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 119.126; 
od tega Poljane: 32.364; Gorenja vas: 82.429; 
Sovodenj: 4.333 (štetje COBISS).

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 74; 
od tega Poljane: 21; Gorenja vas: 36; Sovodenj: 17. 

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica)/all visitors 
together/: 34.942 (-16,7 % - 2020); od tega Poljane: 
10.290;  Gorenja vas: 23.277; Sovodenj: 1.375.  

Zaloga gradiva /library stock/: 36.257, od tega Poljane: 
11.854; Gorenja vas: 21.875; Sovodenj: 2.528. 

Sredstva Občine Gorenja vas - Poljane za knjižnično 
dejavnost na prebivalca: 14,47 EUR (-0,4 % - 2020).

OBČINA GORENJA VAS - 
POLJANE

po daljšem premoru ponovno povabili vse skupine iz 
vrtcev v Gorenji vasi, Poljanah in na Sovodnju 
v knjižnico na pravljične urice,
v Gorenji vasi vsak mesec druga skupina vrtca 
pripravi likovno razstavo,
v Poljanah smo prvič izvedli projekt Rastem s knjigo 
za sedmošolce,
v Gorenji vasi in Poljanah smo na prostem pripravili v 
sodelovanju z zavodom Kres delavnico Od jabolka do 
mošta,
predstavitev knjige Vrnitev -  Vladimir Ahlin,
beremo s kužkom.

POUDARKI LETA 2021



OBČINA ŽELEZNIKI 

KRAJEVNA KNJIŽNICA ŽELEZNIKI

Število prebivalcev Občina Železniki /total population/: 
6.699, od tega do 15. leta: 1.126.

Članov knjižnice /library members/: 1.112 (16,60 %), 
od tega do 15. leta: 480. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visit for loan/: 20.578.

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 61.010 
(štetje COBISS).

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 42. 

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica) /all 
visitors together/: 21.547 (-5,7 % - 2020).

Zaloga gradiva /library stock/: 28.260.

Sredstva Občine Železniki za knjižnično dejavnost na 
prebivalca: 17,36 EUR (+19,5 % - 2020).

POUDARKI LETA 2021

RFID konverzija gradiva za avtomatizirano izposojo,
večer pripovedovanja in poslušanja skupaj z 
Muzejskim društvom Železniki,
likovne razstava  - Edijeve akvarelistke, 
razstava  ilustracij otrok Vrtca pri OŠ Železniki ob izidu 
njihove slikanice Zmešnjava v Železnikih,
delavnica Risanje mandal.



OBČINA ŽIRI 

KRAJEVNA KNJIŽNICA ŽIRI

Število prebivalcev Občina Žiri: 4.981  /total population/, 
od tega do 15. leta: 844.

Članov knjižnice /library members/: 830 (16,7 %), od 
tega do 15. leta: 332. 

Obisk za izposojo gradiva (brez prireditev in čitalnice) 
/physical visit for loan/: 23.160. 

Izposoja gradiva na dom /home lending/: 75.091 
(štetje COBISS). 

Število dogodkov in prireditev /number of events/: 111.

Vseh obiskovalcev (tudi prireditve in čitalnica) /all 
visitors together/: 25.434 (-4,5 % - 2020). 

Zaloga gradiva /library stock/: 26.191.

Sredstva Občine Žiri za knjižnično dejavnost na 
prebivalca: 22,25 EUR* (+33,4 % - 2020) (po oceni 
Občine Žiri, so stroški vzdrževanja prostorov dela 
stavbe v katerih deluje knjižnica, v letu 2021 znašali 
5.900 EUR. Znesek je upoštevan!).

POUDARKI LETA 2021

odpis in RFID konverzija gradiva za avtomatizirano 
izposojo,
zunanji zabojnik za vračanje gradiva v času zaprtosti,
knjigobežnica v centru Žirov,
projekt pravljičnih ur »S pravljico po svet«,
sodelovanje s klekljarskim društvom Cvetke,
redne menjave in postavitve razstav domačih 
ustvarjalcev v vitrinah.



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: 13.00 – 17.00IN
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