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Fotografija na naslovnici:  

 

Celjske košarkarice v 70-tih s trenerjem Zmagom Sagadinom, Album Slovenije 

Čas, ki ga prikazuje slika 

1973 

Obdobje nastanka slike 

20. stoletje 

Kraj 

Celje 

Osebe 

Cvetka Založnik, Sonja Ramšak, Zinka Kunej, Darja Borovšek, Božena Pintar, Vlasta Žohar, Irena Jančič, Majda 

Borovšek, Marjeta Ačko, Lilijana Praprotnik, Zmago Sagadin 

Opis: 
Z uvrstitvijo moške članske ekipe ŽKK Celje v 2. Zvezno ligo v nekdanji skupni  državi, konec leta 1972, je bila 
sprejeta odločitev, da je potrebno ponovno vzpostaviti tudi žensko košarkarsko ekipo. Tako sta Zmago 
Sagadin in njegov soigralec  Matjaž Ramšak, sicer člana košarkarske ekipe ŽKK Celje,  v začetku leta 1973, 
ob pomoči drugih strokovnih sodelavcev, opravila nabor igralk na celjskih osnovnih šolah in vzpostavila 
perspektivno ekipo. Ekipa je bila za tiste čase izjemno mlada, saj je bila povprečna starost igralk okoli 16 let. 
Pod njunim strokovnim vodstvom so se te mlade, neizkušene igralke obrusile v tehnično dovršene igralke, 
ki so se že po nekaj mesecih trdega dela, uspešno borile z izkušenejšimi ekipami v prvi državni ligi za članice.  
 

Poročilo pripravila: Andreja Videc in Robert Ožura 
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Uvod 
 
Regijski portal Kamra je spletni portal, ki združuje vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in 
drugih lokalnih kulturnih ustanovah. S koordiniranim sodelovanjem partnerskih institucij na območju 
regij so informacije dostopne na enem mestu, kreirane pa v tistih institucijah, ki so za določena 
področja najbolj kompetentne. 
 
Portal omogoča dostop do digitaliziranih vsebin:  polnih besedil, slik, video in avdio gradiva ter s tem 
skrajšano, poenostavljeno in bolj ciljno usmerjeno iskanje podatkov. Vsebine so primarno 
predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in 
metapodatki. 
 
Vsebine portala so od marca 2010 dostopne tudi na Europeani, zajemanje se izvaja po potrebi, sicer 
pa vsaj dvakrat letno.  
 
Obisk portala, merjen s Statističnim modulom Kamre, je od aprila 2009, ko smo ga začeli meriti, 
nenehno naraščal. Leta 2013 smo zabeležili 405.976 ogledov, po prenovi v letu 2016 1.095.519 ogledov 
strani, leta 2017 pa beležimo 1.765.221 ogledov strani. Na portalu je bilo konec leta 2017 objavljenih 
29.200 digitaliziranih objektov, ki so povezani v 524 zbirk. V letu 2017 je bilo dodanih 80 novih digitalnih 
zbirk in 3.987 novih multimedijskih elementov. V lanskem letu smo k sodelovanju pritegnili 31 novih 
organizacij, tako da sedaj svoje vsebine prispeva na portal 302 organizacij in posameznikov.  
 
Po Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 mora portal do leta 2017 doseči naslednje vrednosti 
kazalnikov: 50.000 objavljenih multimedijskih elementov, 250 sodelujočih organizacij in 800.000 
ogledov portala. Glede na statistične podatke smo cilj, 250 sodelujočih organizacij in 800.000 ogledov 
portala letno, presegli. 

 

Poslanstvo in cilji portala Kamra 
 

Poslanstvo portala Kamra 

 

 Koordinirati zbiranje in omogočanje spletnega dostopa do domoznanskih vsebin 

 omogočiti uporabnikom kreativno sodelovanje v kulturnem in socialnem dogajanju v lokalni 
skupnosti 

 približati predmete kulturne dediščine in dejavnosti, ki jih izvajajo lokalne knjižnice, arhivi in 
muzeji  vsem prebivalcem Slovenije 

 promovirati digitalne vsebine lokalnih kulturnih organizacij, saj v prihodnosti postajajo eden 
izmed vodilnih generatorjev e-vsebin za potrebe partnerjev v gospodarskem panogah, kot so 
turizem, kreativna industrija e-vsebin, izobraževanje 

 promovirati slovensko znanje in kulturo v svetu, tudi z vzpostavitvijo večjezičnih vmesnikov in 
možnosti vnosa vsebin v italijanskem in madžarskem jeziku 

 olajšati dostop do kulturnih vsebin vsem, ki iz različnih razlogov ne morejo obiskati kulturnih 
institucij 

 ohraniti slovensko lokalno kulturno dediščino v digitalni obliki. 
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Cilji portala Kamra 

 

 vzdrževati in razvijati regijski portal  z domoznanskimi vsebinami, 

 omogočiti dostop do digitaliziranih vsebin, polnih besedil, informacij, programov in projektov 
z enega mesta ter s tem skrajšati in poenostaviti iskanje podatkov, 

 z objavljanjem vsebin na socialnih omrežjih doseči čim več novih uporabnikov, 

 s povezovanjem vseh lokalnih vsebin na nacionalnem nivoju zagotoviti enoten dostop do njih, 

 z vzpostavljanjem različnih partnerstev na regionalnem nivoju (kultura, druge javne službe, 
gospodarstvo, posebej turizem, nevladne organizacije) krepiti povezanost v regiji. 

 

 
Dodana vrednost portala Kamra je razvidna na naslednjih področjih: 
 
Vzpodbujanje digitalizacije lokalnih domoznanskih vsebin 
Portal Kamra in vse aktivnosti, povezane z njim (izobraževanja, regijska povezovanja…)  spodbuja 
knjižnice, da digitalizirajo gradivo svojih domoznanskih zbirk tudi v času, ko je težko zagotoviti sredstva 
za velike projekte digitalizacije, saj je za objavo na Kamri potreben le kadrovski vložek. Portal je 
posebno za manjše ustanove edina možnost, da na ustrezen način zagotovijo dostop do svojega 
digitaliziranega gradiva in s tem osmislijo digitalizacijo ne le z vidika hrambe, temveč tudi z vidika 
uporabe, oziroma dostopnosti gradiva. 

 
Krepitev pomena knjižnic kot ponudnikov e-vsebin 
Slovenija se v skladu z evropskimi strategijami, predvsem na področju kulturne dediščine in 
vseživljenjskega učenja, vedno bolj zaveda pomena nastajanja in omogočanja dostopa do e-vsebin. 
Knjižnice in druge lokalne kulturne ustanove predstavljajo neprecenljiv vir znanja, ki je v virtualni obliki 
laže dostopno in ga je mogoče povezovati z drugimi vsebinami in mu tako dodajati vrednost.  
 

Krepitev vloge območnih knjižnic 
Regijsko zasnovani portal urejajo uredniki iz območnih knjižnic skupaj z aktivnimi partnerji. V skupine 
so vključeni ne le predstavniki knjižnic, pač pa tudi drugih organizacij, ki lahko posredujejo vsebine 
domoznanskega značaja – predvsem arhivov in muzejev. S tem območne knjižnice utrjujejo svojo vlogo 
v regijah in vzpostavljajo partnerstva, ki omogočajo obogatitev in širitev ponujenih vsebin, saj 
domoznansko gradivo s tem postane dostopno širšemu krogu prebivalstva, kar sodelujoče ustanove še 
utrjuje v njihovi javni funkciji. Hkrati se s sodelovanjem med različnimi ustanovami presega logika 
»vrtičkastega« delovanja, kar daje odlična izhodišča za morebitna nadaljnja sodelovanja. 
 
Nov kontekst predstavitve domoznanskega gradiva 
Portal Kamra z vsemi možnostmi, ki jih ponuja (regijska razdelitev vsebin, dodajanje multimedijskih 
elementov, možnost komentiranja vsebin itd.) omogoča predstavitev domoznanskih vsebin v novem 
kontekstu, ki nadgrajuje standardni način posredovanja vsebin v vsaj naslednjih elementih: preseganje 
geografske dislociranosti in  možnost povezovanja »osamelih« vsebin v nov, inovativen, skupen 
vsebinski sklop (zgodbo). 
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Upravljanje portala Kamra 
 

 
Za upravljanje, urejanje in razvoj portala Kamra skrbi Osrednja knjižnica Celje. Pravna razmerja med 
naročniki in Osrednjo knjižnico Celje ureja Pogodba o urejanju in upravljanju domoznanskega spletnega 
portala Kamra.  
 
Naročniki so osrednje območne knjižnice (Osrednja knjižnica Celje, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 
Osrednja knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Mariborska knjižnica, Pokrajinska in študijska 
knjižnica Murska Sobota, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Knjižnica Mirana Jarca, Knjižnica Ivana 
Potrča) ter Združenje splošnih knjižnic. 
 

V skladu s 5. členom Pogodbe naročniki svojo pravico do nadzora nad upravljanjem, delovanjem in 
razvojem portala uresničujejo prek Nadzornega sveta, ki ga sestavljajo direktorji štirih osrednjih 
območnih knjižnic, ki so v preteklih dveh letih na portal prispevale največ vsebin, in predstavnik 
Združenja splošnih knjižnic.  
 
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo dveh let. Nadzorni svet sprejme letni načrt dela, letno 
poročilo in strateški načrt razvoja portala. Po kriterijih, ki so določeni v 5. členu Pogodbe o urejanju in 
upravljanju domoznanskega spletnega portala Kamra, Nadzorni svet je 31.12. 2017 deloval v sestavi:  

 
 mag. Teja Zorko, Mestna knjižnica Ljubljana (predsednica)  

 Jasna Horvat, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (namestnica predsednice) 

 Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic 

 Borut Novak, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
 Irena Oder, Koroška osrednja knjižnica Franca Sušnika Ravne  

 
Nadzorni svet je imel v letu 2017 štiri seje, od tega sta dve potekali po korespondenčno poti.  
 
Operativno delo na portalu Kamra je opravljala delovna skupina v Osrednji knjižnici Celje, v vseh 10 
regijah pa so regijski uredniki koordinirali prispevanje vsebin na portal. Delo glavnega urednika portala 
Kamra je opravljal Robert Ožura.  
 
Osrednja knjižnica Celje je kot upravljavka portala opravljala naloge v skladu s  Pogodbo o urejanju in 
upravljanju domoznanskega spletnega portala: 
 
Vsebinsko in operativno vodenje 
 

 načrtovanje dela 

 urejanje pogodbenih razmerij s Truecad d.o.o., OOK, partnerji in Europeano 

 priprava planov in poročil 

 priprava sestankov Nadzornega sveta  

 administrativna in računovodska podpora. 
 
 
Organizacijski razvoj 

 Pridobivanje novih partnerjev skupaj z regijskimi uredniki: pridobili smo 31 novih partnerjev. 
Organizirana sta bila dva sestanka  z regijskimi uredniki. 
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 Sodelovanje z Evropsko digitalno knjižnico Europeana  je potekalo v obliki zajemanja podatkov 
vsebin Kamre na Europeano.  

 Skrbeli smo za pravilnost in popolnost metapodatkov na Kamri objavljenih vsebin.   

 
Zagotavljanje pravilnega delovanja portala 

 dnevno spremljanje delovanja portala 

 komunikacija z vnašalci o morebitnih težavah pri delovanju portala 

 sodelovanje s Truecad d.o.o. pri odpravljanju nepravilnosti v delovanju programske opreme 

 testiranje dodelav in izboljšav. 
 
Uredništvo portala 

 dnevno spremljanje zapisov na portalu in opozarjanje vnašalcev na morebitne nepravilnosti 

 svetovanje in pomoč pri vnašanju vsebin s strani pooblaščenih partnerjev 

 urejanje avtorskih pravic 

 komuniciranje z uporabniki portala in odgovarjanje na njihova vprašanja in pripombe 
(info@kamra.si); vedno večkrat se dogaja, da uporabniki najdejo na Kamri zanimiva gradiva in 
želijo namestiti povezavo na Kamro na svoji spletni strani, zanimajo se tudi za posamezne 
multimedijske elemente in se v tem primeru povežejo z organizacijo, kjer lahko dobijo 
multimedijske elemente v ustrezni resoluciji.  

 
Organiziranje in izvajanje usposabljanja za vnašalce vsebin 
 

 14. aprila 2017smo v Osrednji Knjižnici Celje organizirali vseslovensko Izobraževalno srečanje 
vnašalcev Kamre 

 Po potrebi je glavni urednik pomagal pri izvedbi izobraževanj vnašalcev po območjih. 
 
 
Načrtovanje razvoja ter vpeljevanje novih programskih rešitev in novih servisov na obstoječem 
portalu 
 

V letu 2017 smo na portal dodali interaktivni zemljevid (Slika 1), ki uporabniku omogoča prikaz lokacije 
objavljenih vsebin. Poleg tega lahko uporabnik portala sedaj filtrira in išče vsebine tudi po zemljevidu. 
 

  
 

Slika 1: Interaktivni zemljevid 

mailto:info@kamra.si
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Izboljšali smo tudi prikaz fotogalerije, iz katere lahko sedaj uporabnik neposredno predvaja video in 
avdio vsebine. S to novostjo smo uporabniku približali te vsebine, saj so prikazane s sliko in s tem vidne 
takoj po odprtju digitalne zbirke. 
V administraciji Kamre smo prenovili vmesnik Analize, poročila in izpisi. Prenova omogoča natančnejšo 
in bolj pregledno statistiko Kamre. 
 
 
 
Promocija portala 
 

 Kamra je bila predstavljena v katalogu Kulturnega bazarja. 

 Predstavitev portala Kamra in Albuma Slovenije na Kulturnem bazarju v Ljubljani (marec) in 
Mariboru (november). 

 Udeležili smo se Tedna vseživljenjskega učenja, v katerem smo predstavili Kamro in Album 
Slovenije (City center Celje, junij). 

 Promocija portala na Facebooku in Twitterju 

 Prezentacija Albuma Slovenije v Puli na srečanju Vidljivost zavičajne zbirke u digitalnom 
okruženju. 

 Prezentacija Kamre na Nacionalnem strokovnem posvetu Umetnost, šport in dediščina. 

 Obisk na TV Celje, oddaja Tedenska izdaja, predstavitev Kamre. 

 Referat Kamra - digitalizirana kulturna baština slovenskih regija : (2006. - 2016.) – pregled na 
11. savjetovanju za narodne knjižnice v Crikvenici (oktober 2017) in predstavitev plakata v 
hrvaškem jeziku. 

 Objava referata Album Slovenije in prezentacija za 17. okrugli stol, Zagreb, december 2017. 

 V okviru dnevov evropske kulturne dediščine 2017 z naslovom Voda – od mita do arhitekture 
smo aktivno sodelovali z organiziranjem zbiranja spominov za Album Slovenije na temo vode. 
Kamra je bila ob tem tudi predstavljena v knjižici prireditev Dnevov evropske kulturne 
dediščine. 
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Poročilo o aktivnostih regijskih urednikov portala Kamra 
 

Osrednja območna knjižnica: OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE 

 
Poročilo o aktivnostih na področju območnega uredništva portala Kamra 
 

Območno uredništvo 

- vsakodnevno spremljanje zapisov na portalu Kamra ter obveščanje vnašalcev o morebitnih 
nepravilnostih 

- pridobivanje novih partnerjev za Kamro  
- tedensko pripravljanje zgodb iz Kamre za Novi tednik 
- urejanje Kamrinega kotička v OKC 
- Organizacija in izvedba Zbiranja spominov v okviru dnevov evropske kulturne dediščine 2017 z 

naslovom Voda – od mita do arhitekture  
 
Pridobivanje vsebin in partnerjev 

Digitalne zbirke: 
V letu 2017 smo na portal prispevali 16 novih digitalnih zbirk: 
 
- Vojna usoda Martina Blatnika z Vrha nad Laškim 
- Ivan Rijavec (1887-1956), posestnik, sodni oficial, narodni delavec, štandreški župan ... 
- Zgodbe iz družinske kronike Antona in Marije Puncer, roj. Gros 
- Znameniti Teharčani 
- Srednjesavinjsko narečje 
- Ledinska imena v občini Celje 
- Srčni pozdrav iz bojniga polja - prva svetovna vojna in njen odmev na Celjskem 
- Krajevna imena v občini Celje 
- Priimki in hišna imena v krajevni skupnosti Škofja vas 
- Celje na starih razglednicah 
- Ne spominjamo se vojne, spominjamo se ljudi - zapuščina prve svetovne vojne Šmarja pri 

Jelšah, Šentvida, Lemberga, Jerčina, Podčetrtka in Imenega 
- Dr. Slavko Grum - zdravnik in dramatik (1901–1949) 
- Pozdrav iz Rogaške Slatine 
- Albin Pem (1923-2001), medvojna leta 
- Skromen mož velikih dejanj: Janez Hausenbichler 
- 150 let Pošte Žalec 
 
 
Vneseni zapisi: 
Digitalne zbirke: 16 / 115 podzbirk 
MM elementi: 987  
Novice: 169 
Organizacije: 9 
Album Slovenije: 46 
 

Skupaj: 1.342 zapisov 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

- Izvedli smo izobraževanje vnašalcev Kamre v Celju za Celjsko regijo – 28. 2. 2017 

Promocija 
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- Obisk knjižnice Vojnik in predstavljanje Kamre na dnevu knjižnic – Kamrin kotiček. 
- Predstavljanje Kamre na Tednu vseživljenjskega učenja, City center Celje, 19. maj 2017 
- Obisk na TV Celje, oddaja Tedenska izdaja, predstavitev Kamre. 
- Aktivna udeležba in priprava prezentacije Kamre na sestanku domoznanske sekcije celjske 

regije 
- Kamro redno predstavljamo dijakom, ki obiskujejo knjižnico. 
- Predstavitev Kamre na TV Velenje v sklopu dogodkov v Osrednji knjižnici Celje, oddaja Dobro 

jutro. 
- Upravljamo Facebook račun Kamre in promoviramo vsebine. 
- Vsebine Kamre promoviramo preko Twitter računa. 
 

 
Datum:  23. 1. 2018 Pripravil: Robert Ožura 
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Osrednja območna knjižnica: OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER 

Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 2017 

Območno uredništvo 

- Pregled vsebin vnašalcev območja in objava na portalu 

- Individualna pomoč in svetovanje pri pripravi zbirk in vnosu vsebin na portal 

Pridobivanje vsebin in partnerjev 

- glej statistično poročilo Kamre 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

 

Promocija 
- Portal Kamra, tako kot tudi druge baze podatkov, v vseh knjižnicah obalno-kraškega območja 

predstavljamo učencem in dijakom ob njihovih skupinskih obiskih knjižnic obalno-kraškega 
območja in v sklopu projekta »Rastem s knjigo«.  

- V Mestni knjižnici Izola smo izvedli dve aktivnosti v sklopu Kamre in imeli dve objavi v medijih: 
- V mesecu aprilu smo organizirali dneve zbiranja »Izola nekoč« za Album Izole. Povabilo je bilo 

objavljeno v izolskem tedniku Mandrač, na spletni strani Mestne knjižnice Izola, na FB 
knjižnice, na Kamri in FB Kamre. 

- Novembra smo imeli predstavitev spletnega portala Kamra in Albuma Slovenije, Albuma Izola 
- in članka v Mandraču: 
- Špik, D., Album Izole na portalu Kamra. Mandrač, Let. 22, št. 1198, str. 13. 
- Pahor, Š., 2017. Mestna knjižnica Izola, Album Slovenije in Album Izole na portalu Kamra. 

Mandrač, Let. 22, št. 1223 (12. okt. 2017), str. 13. 
- V Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica smo v letu 2017 Kamro predstavili tudi brezposelnim 

(4 skupine), kateri imajo izobraževanja v knjižnici pod okriljem Ljudske univerze v Kopru. 
- V Mestni knjižnici Piran smo Portal Kamra in Album Slovenije predstavili z besedo in sliko ter 

pokazali možnost sodelovanja pri albumu: 
- -Na osmih delavnicah za brezposelne, skupaj 80-im obiskovalcem. 
- Portal in album sta bila predstavljena 9-im skupinam srednješolcev iz šol v piranski občini v 

okviru predstavitve e-virov dostopnih preko spletne strani knjižnice. 
- Portal kot eden izmed virov domoznanskih informacij je bil predstavljen 30-im obiskovalcem 

domoznanskega oddelka. 
- Dejavnosti knjižnice povezane s portalom so bile predstavljene tudi na spletni in fb strani 

knjižnice. 
- V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper smo v okviru območnosti za vse obalno-kraške 

knjižnice:  
- Pripravili in natisnili zgibanko »Rastemo z E-viri: obalno-kraške splošne knjižnice«, kjer sta 

navedena tudi Kamra in Album Slovenije. Zgibanko ponudimo obiskovalcem naših knjižnic in 
učencem, ter dijakom ob predstavitvah E-virov. 

- Ob koncu leta pripravili zgibanke in plakate za dneve zbiranja spominov »Čas po drugi 
svetovni vojni in 70 let Svobodnega tržaškega ozemlja«, ter organizirali vse potrebno za dneve 
zbiranja. V zgibanki je s sliko predstavljen Album Slovenije in povabilo na ogled gradiva na 
Kamri in dLib-u. Zgibanke ponudimo obiskovalcem obalno-kraških knjižnic in jih povabimo, da 
nam prinesejo svoje spomine 20. stoletja. 

 
Datum:  22. 1. 2018 Pripravila: Laura Chersicola 
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Osrednja območna knjižnica: MESTNA  KNJIŽNICA KRANJ 

 
Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 2017 
 
Prosimo naštejte naloge, ki jih izvajate v sklopu območnega uredništva po posameznih segmentih: 

Območno uredništvo 

Na Gorenjskem smo leta 2017 objavili 3 zbirke s 167 MME in 4 novice: 
- Na Gorenščem je fletno: zbirka razglednic gorenjskih krajev druge polovice 20. stoletja v 

Gorenjskem muzeju (Gorenjski muzej), 
- Tržič in 90 let mestnih pravic (Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič), 
- Anton Marolt (1912−1998) − eden zadnjih blejskih rokodelcev (Knjižnica A. T. Linharta 

Radovljica), 
V okviru uredništva smo pregledovali zgodbe in novice pred objavo, vnašalcem predlagali popravke 
in dopolnitve objavljenih zgodb. Svetovali smo pri izbiri zgodb in njihovem oblikovanju. Udeležili 
smo se 2 sestankov urednikov portala Kamra, ki ju je pripravila Osrednja knjižnica Celje. 
 

Pridobivanje vsebin in partnerjev 

- Ob vsakoletnem gorenjskem domoznanskem septembru, ki je lani potekal na temo dnevov 
evropske kulturne dediščine Voda – od mita do arhitekture,  smo poskrbeli za objave o 
zbiranju spominov in portalu Kamra v Gorenjskem Glasu in na Radiu Kranj. Zbrani material je 
osnova za 3 zgodbe o vodi in življenju ob njej, ki bodo objavljene 2018. 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

- 4. decembra je regijska urednica pripravila izobraževanje za 2 vnašalki iz Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, 14. 12. pa za 4 vnašalke iz Mestne knjižnice Kranj. 

Promocija 

- Portal in njegove gorenjske vsebine promoviramo na domači spletni strani, ob domoznanskih 
dogodkih pa tudi v lokalnih medijih (Gorenjski Glas in Radio Kranj). 

 
Datum:  22. 1. 2018 Pripravila: Jana Zeni Bešter 
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Osrednja območna knjižnica: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 

 
Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 
 

Območno uredništvo 

- Pomagali smo knjižnicam območja pri vnosu novic in digitalnih zbirk (gradivo, ki so ga 
pripravili, smo zanje vnesli v MKL). 

- Partnerjem pri kreiranju digitalne zbirke smo svetovali v zvezi  z digitalizacijo gradiva ter s 
pripravo gradiva za vnos na portal Kamra. 

- Knjižnicam našega območja smo svetovali pri urejanju avtorskih pravic ter jim pomagali pri 
njihovem razreševanju. 

- Udeležili smo se dveh sestankov urednikov portala Kamra (7.3.2017 in 5.10.2017) ter 
vseslovenskega izobraževalnega srečanja sodelavcev portala Kamra (14.4.2017) 

- Na Albumu Slovenije smo pridobili nov krajevni album – Album Logatca. 
- Priprava statističnih podatkov za knjižnice območja. 
- Opis Kamre za prevod smernic Splošne knjižnice, arhivi in muzeji: primeri vzajemne pomoči in 

sodelovanja (ZBDS). 
- Testirali smo novosti na portalu ter javljali napake, ki smo jih zasledili pri rednem delu. 
- 16. 3. 2017 predstavitev problematike zajemanja statističnih podatkov portala Kamra za 

potrebe poročil na seji kolegija Mestne knjižnice Ljubljana (MKL). 
 

Pridobivanje vsebin in partnerjev 

- Objavili smo 31 novic (od tega smo jih v MKL vnesli 26), 19 digitalnih zbirk (od tega smo jih v 
MKL vnesli 11) in 760 multimedijskih elementov (od tega smo jih v MKL vnesli 390).  

- 371 objav na Twitter profilu Kamre @PortalKamra, 26 novih sledilcev. 
- Sestavili smo delovno skupino (člani iz MKL in 2 knjižnic regije) za pripravo domoznanskega 

natečaja, ki bo izveden v začetku leta 2018, ter začeli s pripravami na natečaj. Nagrajeni 
prispevki bodo objavljeni na portalu Kamra. 

 
Usposabljanje vnašalcev vsebin 

 

Promocija 

- V okviru Evropskega tedna športa smo 18. 9. 2017 načrtovali izvedbo delavnice »Spomini na 
Albumu Slovenije: športni dogodki in športno udejstvovanje« v Knjižnici Otona Župančiča. 
Pripravili smo gradivo ter dogodek promovirali po različnih kanalih. Žal smo nato morali 
delavnico odpovedati zaradi premajhnega števila prijav. Smo pa med promocijo dogodka 
stopili v stik s posameznimi lokalnimi športnimi društvi, ki so izrazila zanimanje za prispevanje 
svojega arhivskega gradiva na portal Kamra v prihodnosti. 

 
Datum:  18. januar 2018 Pripravil: Anja Frković Tršan 

 

 

 

 

https://twitter.com/PortalKamra
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Osrednja območna knjižnica: MARIBORSKA KNJIŽNICA 

 
Poročilo o aktivnostih na področju območnega uredništva portala Kamra 
 

Območno uredništvo 

- Vnašalcem z našega območja smo nudili strokovno pomoč pri vnosu vsebin na portal. 
- 7. 3. 2017 smo se udeležili rednega sestanka urednikov Kamre v Osrednji knjižnici Celje. 
- 13. 4. 2017 smo imeli sestanek s knjižnicama na območju (Slovenska Bistrica in Lenart) ter z 

UKM, kjer smo se dogovarjali o planirani digitalizaciji v letošnjem letu in o vnosu vsebin na 
portal. 

 
Pridobivanje vsebin in partnerjev 
 
- Pridobili smo 3 nove organizacije, ki bodo prispevali vsebino na portal Kamra 

Vneseni zapisi: 
Digitalne zbirke: 4 / 10 zbirk 
MM elementi: 315  
Novice: 36 
Organizacije: 3 
Album Slovenije: 2 

Skupaj: 370 zapisov 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 
 
- 2. 3. 2017 smo izvedli osvežitveno delavnico vnosa vsebin na prenovljeni portal za vnašalce na 

našem območju 

Promocija 

- V 1. številki (feb. 2017) glasila Občine Hoče-Slivnica Utrinki smo objavili informativni prispevek 
o portalu Kamra.  

- 2. 3. 2017 smo izvedli osvežitveno delavnico vnosa vsebin na prenovljeni portal za vnašalce na 
našem območju. 

- 14. 4. 2017 smo se udeležili izobraževanja o snemanju intervjuja za objavo na portalu, ki ga je 
organizirala Osrednja knjižnica Celje. Poročilo o dogodku smo objavili v internem glasilu 
Mariborske knjižnice Informator, in sicer v št. 150 (mar.-apr. 2017). 

- 22. 5. 2017 smo v okviru krajevnega praznika KS Pekre in Limbuš v Limbušu predstavili portal 
in digitalno zbirko o Antonu Lahu ter njegovem bralnem društvu. 

 
  
Datum:  23. 1. 2018 Pripravil: Nina Hriberšek Vuk 
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Osrednja območna knjižnica: POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA 

Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 

Območno uredništvo 

Bibliotekarka – domoznanka PiŠK se je kot urednica portala Kamra za pomursko regijo udeležila 
dveh sestankov urednikov v Celju (07. 03. 2017 in 05. 10. 2017). Za vnašalce Kamre je bilo 
organizirano tudi vseslovensko izobraževanje Kamra (14. 4. 2017), katerega sta se udeležila 
domoznanca PIŠK.  
Predlagali smo, da se pokrajina Slovenci po svetu dopolni, in sicer v Slovenci v zamejstvu in po 
svetu, kar se je tudi uredilo.  
Sodelovanje v evropskem tednu športa z digitalno zbirko Športne dejavnosti v Beltincih v 20. 
stoletju. 
 Pridobivanje vsebin in partnerjev 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je za spletni domoznanski regijski portal Kamra v 
letu 2017 prispevala vsebine, s katerimi smo želeli spomniti in opomniti na del naše skupne 
dediščine, katere del smo in si jo navsezadnje tudi delimo.  
Objavili smo: 
- 36 Novic (napoved domoznanskih prireditev in domoznanskih spominov, vnos tudi za Pomurski 
muzej Murska Sobota, Splošno knjižnico Ljutomer, Knjižnico - Kulturni Lendava Zvezo Slovencev na 
Madžarskem), 
- 8 vnosov slikovnega gradiva v Album Slovenije, 
- 2 organizaciji (Pomurski muzej Murska Sobota, Zvezo Slovencev na Madžarskem), 
- 5 digitalnih zbirk. 
Digitalne zbirke:  
-  dr. Franc Ivanocy, prekmurski narodni buditelj 
-  Gostüvanje v Porabju v starih časih 
-  Števan Kühar (1882 - 1915), prvi prekmurski slovstveni folklorist  
-  Športne dejavnosti v Beltincih v 20. stoletju 
-  Pretekla podoba kraja Beltinci 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

 

Promocija 

- predstavitev Kamre v Pomurskem muzeju Murska Sobota (28. 3.), na Zvezi Slovencev na 
Madžarskem (8. 5.); 

- v okviru bibliopedagoških ur: OŠ Kobilje, OŠ Turnišče, OŠ Ljutomer in Dvojezična srednja 
šola Lendava – digitalne domoznanske zbirke; 

- zainteresiranim uporabnikom knjižnice; 
- z zgibanko Domoznanstvo? Ja, domoznanstvo! 

 
Datum:  19. januar 2018 Pripravil: Klaudija Sedar 
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Osrednja območna knjižnica: GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA 

 
Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 2017 
 

Območno uredništvo 

Vsakodnevno spremljanje zapisov na portalu Kamra ter obveščanje vnašalcev o morebitnih 
nepravilnostih pri vnosu zapisov. 
 
Pridobivanje vsebin in partnerjev 

Vneseni zapisi: 
Digitalne zbirke: 4  
MM elementi: 199  
Novice: 15 
Organizacije: 1 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

-  

Promocija 

Veliko smo portal promovirali v okviru projekta Rastem z e-viri in Rastem s knjigo. Z rezultati smo 
zadovoljni, predvsem, ko iz podatkov razberemo, da se obisk naših zgodb konstantno povečuje. 
Zgodba Zgradili smo mesto je celo najbolj obiskana zgodba na portalu Kamra. Nezadovoljni smo z 
udeležbo ostalih knjižnic Goriškega območja, ki z izjemo LKA, na Kamro ne prispevajo nič, čeprav 
jih k temu spodbujamo. Prav tako iščemo načine, da bi lokalno prebivalstvo spodbudili k 
samostojnemu prispevanju gradiva v Album Slovenije, ki na našem območju še ni zaživel. 

 
Datum:  22. 1. 2018 Pripravila: Saša Vidmar 
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Osrednja območna knjižnica: KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO 

 
Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 
 

Območno uredništvo 

- Sodelovanje v delovni skupini regijskih urednikov  

- Spodbujanje OK območja pri vnosu in objavi vsebin na Kamri 

- Pregled vsebin in objava na portalu 

- Individualna pomoč in svetovanje pri pripravi zbirk in vnosu vsebin na portal 

Pridobivanje vsebin in partnerjev 

V letu 2017 smo na območju objavili: 

- 52 novic 

- 11 digitalnih zbirk 

- 448 MME 

- 2 organizaciji 
 
V sklopu akcije zbiranja spominov na temo šolstvo smo sodelovale vse knjižnice na območju in na 
Album Slovenije smo vnesli 85 fotografij. 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

/ 

Promocija 

Promocija Kamre je vključena v redno dejavnost knjižnice, portal predstavimo na bibliopedagoških 
urah, na obiskih skupin v sklopu projekta Rastem s knjigo za osnovne in srednje šole, kjer smo 
portal predstavili 70- krat, približno 1.728 udeležencem in na vseh domoznanskih prireditvah, kjer 
predstavimo tudi posamezne domoznanske zbirke, ki so na portalu objavljene. V okviru 
domoznanskih predstavitev smo portal podrobneje predstavili 8-krat, približno 185 udeležencem. 
Portal smo predstavili tudi v okviru nalog obmejnosti v Knjižnici Ivana Gorana Kovačića v Karlovcu 
in na regijskem festivalu Zate v NM. 
 

 
Datum:  19. januar 2018 Pripravil: Klementina Kolarek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2017 Stran 17 
 

Osrednja območna knjižnica: KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ 

 
Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 2017 
 

Območno uredništvo 

- 7. 3. 2017: sestanek urednikov Kamra  
- 14. 4. 2017: izobraževalno srečanje sodelavcev Kamre (vseslovensko) – 2 sodelavki 
- 5. 10. 2017: sestanek urednikov Kamra 
 
Pridobivanje vsebin in partnerjev 

- glej statistično poročilo Kamre 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

- 12. 5. 2017: izobraževanje dveh novih vnašalcev v Knjižnici Franca Ksavra Meška v Ormožu  
- Maj 2017: Predstavitev Albuma Slovenije potencialnemu uporabniku oz. vnašalcu vsebin 

Promocija 

- avgust 2017: intervju z novinarko Majdo Friedl: digitalna zbira Drobci iz življenja ptujskih 
mostov (predvajano na Radiu Ptuj 18. 9. 2017, oddaja o Kulturi)  

- oktober 2017: intervju z novinarko Gabrijelo Milošič za TV SLO: o digitalni zbirki Drobci iz 
življenja ptujskih mostov (predvajano 5. 10. 2017, v oddaji Po Sloveniji na 2. programu TV SLO) 

- v časopisih objavljena članka o zbirki Spomeniki NOB na Ptujskem: 
- Slavica Pičerko Peklar: Kamra številnih zgodb. V: Večer, 18. 2. 2017, str. 15 in  
- Eva Milošič: Digitalne zbirke kot zanimive lokalne zgodbe. V: Štajerski tednik, 31. 1. 2017, str. 

16-17 (o zbirki Spomeniki NOB na Ptujskem) 
- 4. 5. 2017, Ptuj: Predstavitev digitalne zbirke Grad Borl v okviru predavanja Grad Borl – 

pomemben del naše dediščine in razvojni potencial Haloz (v organizaciji Zgodovinskega 
društva Kidričevo in Društva za oživitev gradu Borl)  

- Kamro smo predstavljali različnim skupinam učencev in dijakov, ki so obiskali našo knjižnico 
- o objavljenih novicah in digitalnih zbirkah smo redno obveščali krog zainteresiranih 

uporabnikov (e-mail, facebook) 

 
Datum:  22. 1. 2018 Pripravila: Melita Zmazek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2017 Stran 18 
 

Osrednja območna knjižnica: KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA 
KOROŠKEM 

 
Poročilo o aktivnostih na področju območnega uredništva portala Kamra 

Območno uredništvo 

- Na območju Koroške poleg osrednje območne knjižnice delujejo tri osrednje knjižnice, v 
Slovenj Gradcu, Dravogradu ter v Radljah ob Dravi. Osrednje knjižnice same ne vnašajo vsebin 
na portal, so pa pripravljene prispevati vsebine, ki jih na portal vnese območna urednica.  

- Na enak način zelo dobro sodelujemo s Koroškim pokrajinskim muzejem in drugimi 
posamezniki - zbiralci domoznanskega gradiva ter publicisti (Mirko Osojnik, dr. Franc 
Verovnik).  

Pridobivanje vsebin in partnerjev 

Digitalne zbirke: 
- Avgust Kuhar - Prežihov Gustl (1906-1964): Ob 110. obletnici njegovega rojstva in 65. 

obletnici izida prve številke Koroškega fužinarja 
- Ivan Kuhar - Prežihov Anza: življenje in delo (1904–1944) 
- Gregor Klančnik – slovenski gospodarstvenik in športnik 
- Gregor Klančnik je osebnost druge polovice 20. stoletja, ki je pomembno sooblikovala razvoj 

jeklarske in kovinsko predelovalne industrije v Sloveniji in Jugoslaviji, še zlasti pa na Ravnah na 
Koroškem. Kot športnik, organizator športnih prireditev in izgradnje športnih objektov je 
ustvarjal zgodovino slovenskega športa, zlasti smučarskega in se zapisal v srca številnih 
slovenskih planincev in pohodnikov. 

- Deset koroških festivalov (1945–1955) 
- Med leti 1945 in 1955 se je, izmenjaje na Ravnah in v Slovenj Gradcu, zvrstilo deset koroških 

festivalov, ki so bili pravi praznik koroške dežele. 
 
 
 
Digitalne zbirke: 4 / 44 podzbirk 
MM elementi: 216  
Novice: 2 

Skupaj: 266 zapisov 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

- V letu 2017 na območju Koroške nismo organizirali usposabljanja za nove vnašalce vsebin. 
Zaenkrat sodelujoči partnerji samo prispevajo avtorske zgodbe, ki jih preoblikuje in vnese na 
portal območna urednica iz OOK.  

Promocija 
- Portal Kamra smo celo leto predstavljali organiziranim šolskim skupinam, predvsem v okviru 

projekta Rastem s knjigo.  
- V mesecu decembru smo organizirali tematsko zbiranje spominov z naslovom ODKRITI 

SPOMIN v Medgeneracijskem centru na Ravnah na Koroškem za Album Slovenije. 
- Domoznanska delavnica Raziskujmo skupaj o domačem kraju za višje razrede osnovnih šol, 5. 

10. 2017: z uporabo vsebin s portala Kamra in dLib. 
- Razstava Grofje Thurni in grad Ravne ob krajevnem prazniku, 6. 10. 2017 –15. 11. 2017,  
- razstava plakatov nastalih iz digitalnih vsebin portalov Kamra in dLib.  
- Predstavitev novih domoznanskih vsebin portalov Kamra in dLib v oddaji Kulturni drobir na 

Koroškem radiu, 28. in 29. december 2017.  

Datum:  22. 1. 2018 Pripravila: Simona Vončina 
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Vzdrževanje in gostovanje portala 
 

Vzdrževanje portala 

 
V letu 2017 se je iztekla garancija, zato smo skladno z razpisnimi določili prenove portala v letu 2015 z 
izvajalcem TrueCAD d.o.o. sklenili pogodbo o vzdrževanju portala. Mesečni stroški vzdrževanja portala 
so 475,80 € z DDV. Pogodba je pričela veljati s 1. aprilom 2017.  
  
 

Gostovanje  portala 

 
Maja 2008 je gostovanje portala prevzela Osrednja knjižnica Celje. V okviru gostovanja knjižnica 
zagotavlja potrebno strežniško infrastrukturo (spletni, podatkovni, datotečni strežnik) ter druge 
storitve (zagotavljanje internetne povezave, pokrivanje operativnih stroškov, varnostno kopiranje 
podatkov portala), ki omogočajo neprekinjeno dostopnost portala na svetovnem spletu po časovnem 
režimu 24 ur 7 dni v tednu.  V letu 2017 smo portal Kamra preselili na novo strežniško infrastrukturo 
Osrednje knjižnice Celje in s tem omogočili nadaljnje širjenje portala. 
 
 

Uredništvo Kamre in pridobivanje vsebin 
 

Delovanje uredništva Kamre 

 
Vsaka OOK je zagotovila delovanje urednika na svojem območju. Delo urednikov je bilo usmerjeno v 
pridobivanje vsebin, organizacijo usposabljanj, promocijo portala v regijah, individualno pomoč 
partnerjem pri pripravi vsebin in strukturiranju zbirk. Poleg tega so uredniki odgovorni za ustrezno 
kvaliteto vsebin ter pravilnost in popolnost popisov. 
 

Pritok vsebin iz posameznih regij ni povsem uravnotežen, kar je pripisati različni velikosti regij in 
potencialnih partnerjev v njih, do določene mere pa tudi različni aktivnosti regijskih urednikov.  
 

Upravljavka portala je poskušala na različne načine spodbujati aktivnost v regijah, vendar z različnim 
uspehom. Pričakujemo, da bodo nekatere regije spodbujene z vključitvijo v projekt Prve svetovne 
vojne.  
 

Prizadevanje za kakovost in verodostojnost zbirk in multimedijskih elementov na portalu mora biti 
skupni cilj vseh partnerjev, ki kreirajo podobo in vsebino portala (glavno uredništvo, regijski uredniki, 
vnašalci). Kakovost in verodostojnost objavljenih vsebin sta namreč nujno potrebni, če želimo 
zagotoviti, da se bodo uporabniki vračali na portal. 
 

Pridobivanje vsebin  

 
Ob koncu leta 2017 je bila KAMRA bogatejša za 80 zbirk, ki jih sestavlja 3.987 multimedijskih 
elementov.  
 

Največ zbirk je nastalo v osrednjeslovenski (19), sledi ji celjska (16) ter dolenjska in obalno-kraška  regija 
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(11), največ multimedijskih elementov pa so prispevale Celjska pokrajina (987), Osrednja Slovenija 
(760) in Dolenjska pokrajina (448).  
 

 

Prirast digitalnih zbirk (zgodb) po pokrajinah 2017 

 
Pokrajina Število 

Osrednja Slovenija 19 

Celjska pokrajina 16 

Dolenjska pokrajina 11 

Obalno-kraška pokrajina 11 

Pomurska pokrajina  5 

Štajerska pokrajina 4 

Koroška pokrajina 4 

Goriška pokrajina 4 

Gorenjska pokrajina 3 

Spodnje podravska pokrajina 3 
SKUPAJ 80 

 

Prirast digitalnih zbirk (zgodb) po OOK 2017 

 
Pokrajina Število 

Mestna knjižnica Ljubljana 11 

Osrednja knjižnica Celje 10 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 3 

Koroška osrednja knjižnica  dr. Franca Sušnika 4 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 3 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 3 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota 5 

Mariborska knjižnica 2 

Mestna knjižnica Kranj 0 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 0 

SKUPAJ 41 

Prirast multimedijskih elementov (digitalnih objektov) po pokrajinah 2017 

 
Pokrajina Število 

Celjska pokrajina 987 

Osrednja Slovenija 760 

Dolenjska pokrajina 448 

Obalno-kraška pokrajina 434 

Štajerska pokrajina 315 

Spodnje podravska pokrajina 305 

Koroška pokrajina 216 

Goriška pokrajina 199 

Gorenjska pokrajina 171 

Pomurska pokrajina  151 

SKUPAJ 3987 
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Prirast multimedijskih elementov (digitalnih objektov) po OOK 2017 

 

Organizacija  Pokrajina Število 

Osrednja knjižnica Celje Celjska pokrajina 556 

Mestna knjižnica Ljubljana Osrednjeslovenska pokrajina 390 

Mariborska knjižnica Štajerska pokrajina 315 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj Spodnjepodravska pokrajina 299 

Koroška osrednja knjižnica  dr. Franca Sušnika Koroška pokrajina 216 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica Goriška pokrajina 190 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota Pomurska pokrajina 151 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Dolenjska pokrajina 68 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper Obalnokraška pokrajina 13 

Mestna knjižnica Kranj Gorenjska pokrajina 3 

 skupaj 2201 

Število objavljenih fotografij na Albumu Slovenije po pokrajinah 2017 

 

Pokrajina Število 

Štajerska pokrajina 3 

Spodnjepodravska pokrajina 2 

Pomurska pokrajina 8 

Osrednjeslovenska pokrajina 6 

Obalnokraška pokrajina 254 

Koroška pokrajina 6 

Goriška pokrajina 1 

Gorenjska pokrajina 4 

Dolenjska pokrajina 85 

Celjska pokrajina 72 

Skupaj 441 
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Uporaba portala Kamra  
 
Obisk portala merimo z modulom za statistiko, ki je sestavni element portala, in vzporedno še z 
orodjem Google Analytics.  
 
Odstopanje v primerjavi med obema moduloma je posledica tega, da Statistični modul Kamre v svoji 
statistiki upošteva tudi obisk tako imenovanih pojavnih oken, ki jih Google Analytics ne šteje. Na Kamri 
vse multimedijske elemente prikazujemo najprej na pojavnih oknih, ki nimajo definirane povezave 
(URL naslove) in jih statistični modul Kamre šteje kot obisk strani. 
 
Orodje Google Analytics omogoča analitično spremljanje uporabe na ravni celotnega portala (novi, 
vračajoči se obiskovalci, trajanje obiskov, število strani na obisk), kar nam omogoča boljši vpogled v 
profil obiskovalcev Kamre, zato ga še naprej uporabljamo kot referenčni vir.  
 
Po podatkih, pridobljenih z orodjem Statistični modul Kamre je portal Kamra od januarja do decembra 

2017 zabeležil 739.132 obiskov (sej). Obiskovalci so na portalu odprli 1.765.221 strani. 

Statistični modul Kamre nam poleg obiska celotnega portala omogoča tudi sledenje obisku digitalnih 

zbirk posameznih organizacij.  

 
 
 
Statistični modul Kamre – ogledov strani 
 

 KAMRA 
2012 

KAMRA 
2013 

KAMRA 
2014 

KAMRA 
2015 

KAMRA 
2016 

KAMRA 
2017 

jan 20.199 49.889 42.319 33.608 81.121 142372 

feb 27.985 24.874 34.417 49.189 152.437 128022 

mar 18.933 31.780 36.623 44.372 100.005 131848 

apr 18.312 27.790 36.873 53.882 57.444 125703 

maj 18.284 34.555 53.991 43.592 73.796 146324 

jun 13.954 24.141 39.382 40.032 59.727 118654 

jul 18.545 21.688 38.655 49.733 50.326 119033 

avg 19.721 24.640 31.728 41.402 70.909 141761 

sep 20.119 30.856 36.979 33.027 85.207 179241 

okt 24.795 46.686 47.412 35.984 114.538 151368 

nov 39.053 46.045 54.993 52.926 126.901 196946 

dec 31.755 43.032 52.702 49.939 123.108 183949 

  271.655 405.976 506.074 527.686 1.095.519 1.765.221 
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Google Analytics – ogledov strani 
 

 Google 
2012 

Google 
2013 

Google 
2014 

Google 
2015 

Google 
2016 

Google 
2017 

jan 21.747 33.358 47119 52114 55593 44698 

feb 20.395 25.435 36826 50408 37256 36765 

mar 20.054 32.026 37116 46592 18520 31091 

apr 20.297 24.441 34614 35326 19363 29631 

maj 19.623 34.493 36480 40783 26178 36730 

jun 16.245 17.765 28533 30294 21644 28500 

jul 14.467 20.041 29552 28423 13986 25171 

avg 13.755 21.520 29733 27883 21376 29709 

sep 20.647 29.971 36673 32082 31090 38638 

okt 22.916 41.923 42655 39957 36772 41566 

nov 30.044 37.960 52047 53167 37042 52422 

dec 23.744 40.437 49411 45004 36641 50431 
 243.934  359.370 460.759 482.033 262.612 445.352 

 
 
 

Sklepne misli 
 
Portal Kamra je tudi v letu 2017 uspešno sledil svojemu poslanstvu. Na portalu beležimo največji prirast 
multimedijskih elementov doslej, prav tako se je obisk povečal za več kot 60 %. Na Kamri smo 
implementirali zemljevid Kamra, ki bo uporabnikom omogočil boljšo uporabniško izkušnjo. V letu 2017 
smo Kamro promovirali na pomembnih knjižničnih dogodkih na Hrvaškem, ki so Kamro z navdušenjem 
sprejeli in izrazili željo, da bi podoben portal naredili tudi sami. Po podobnem modelu, kot je zastavljen 
Album Slovenije, naj bi izdelali Album Istre.  
Rekorden obisk in največji prirast zapisov v letu 2017 priča, da so uporabniki in kreatorji vsebin 
spoznali, da je Kamra pomembno mesto za zbiranje in prikazovanje digitalizirane kulturne dediščine 
slovenskih pokrajin. 
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Finančno poročilo  
 
 

 Plan 2017 
(po uskladitvi) 

Realizacija 2017 

Prihodki  38.500,00 38.500,00 

      

Odhodki 38.500,00 38.500,00 

Optimizacija portala  9.615,00 9.162,82 

Implementacija dodatnih funkcionalnosti 9.415,00 8.994,30 

Programska oprema Camtasia 200,00 168,52 

Stroški upravljanja, urejanja in razvoja portala   

Gostovanje 5.628,00 5.628,00 

Vzdrževanje 4.282,00 4.282,20 

Upravljanje, urejanje in razvoj portala (skupaj) 18.975,00 19.426,98 

Stroški dela 17.975,00 18.131.43 

Potni stroški, povezani s sestanki in predstavitvami 500,00 799,80 

Stroški izobraževanj za vnašalce 500,00 338,30 

Promocija 0,00 157,45 

 
 

Prihodke za upravljanje portala Kamra je na osnovi pogodbe o upravljanju načrtovala Osrednja 
knjižnica Celje v okviru izvajanja nalog OOK in sicer za pokrivanje stroškov gostovanja portala, za 
stroške vzdrževanja ter za stroške upravljanja, urejanja in razvoja portala.  
  
V letu 2017 je Ministrstvo za kulturo odobrilo za upravljanje, urejanje, razvoj, gostovanje in vzdrževanje 
portala 38.500,00 €. 
  
Finančna sredstva za upravljanje s portalom smo porabili skladno z usklajenim programom dela. Glede 
na načrtovane stroške dela so se v letu 2017 povečali stroški dela zaradi sproščenih napredovanj 
zaposlenih. Stroškovne postavke za gostovanje in vzdrževanje so bile realizirane v okviru načrtovanih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


