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UVOD 

 

Strateški načrt Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi za obdobje 2013 – 2017 je 

osnova za načrtovanje in izhaja iz določil Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. 87/01) in 

podzakonskih aktov, Strategije razvoja splošnih knjižnic 2013-2020 ter Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi. 

Načrtovanje knjižnične dejavnosti in vizija Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi 

sta pogojena z dosedanjim delovanjem, tradicijo in strokovnimi izkušnjami, v veliki 

meri pa je sistem regionalno organizirane ustanove utemeljen predvsem z 

racionalnostjo delovanja. Pri načrtovanju izhajamo iz strokovnih zahtev, analize 

organizacije in ugotovitev, kaj smo dosegli, ter iz analize okolja. Vodilo strateškega 

načrta knjižnice je usmerjenost k uporabnikom. S kakovostjo storitev in zadovoljnimi 

uporabniki želimo doseči poslovno odličnost.  

 

VIZIJA 
 

Nova, moderna, sončna in zračna ter s tem kar najbolj prijazna knjižnica, ki bo 

vsem prebivalcem občine Zagorje s svojo sodobno in relevantno knjižnično zbirko 

dvigovala kvaliteto življenja, omogočala izobraževanje in prijetno izpolnjevala 

prosti čas. 

Naša vizija je pogled v uspešno prihodnost, ko bo knjižnica imela ustrezne prostore, 

IKT opremo in storitve v skladu z visokimi pričakovanji in zahtevami uporabnikov in 

zadostno število kompetentnih in motiviranih zaposlenih. 

 

POSLANSTVO 
 

Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično 

dejavnost za prebivalce v svojem okolju. Uporabnikom predstavlja informacijsko, 

kulturno, izobraževalno ter socialno središče. Zagotavlja dostop do kvalitetnega in 

raznolikega knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij ter dostop do 

domoznanskega gradiva. Spodbuja bralno kulturo in vseživljenjsko izobraževanje. 

Organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi 

potrebami. Za prijetno izpolnjevanje prostega časa svojih uporabnikov in širšega 

okolja organizira kulturne prireditve, ki so povezane z našo dejavnostjo.  
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ZAKONSKA PODLAGA 
 

Zakoni  

 Zakon o zavodih (Uradni list RS 12-481/1991, RS 17-599/1991-I, RS 55-

2515/1992, RS 13-587/1993, RS 66-2401/1993, RS 66-2402/1993, RS 45-

17351/1994, RS 8-379/1996, RS 31-1439/2000, RS 36-1687/2000, RS 127-

5348/2006), 

 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS 87-4446/2001, RS 96-4807/2002), 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS 96-

4807/2002, RS 123-5268/2006, RS 7-249/2007, RS 53-2830/2007, RS 65-

3565/2007, RS 56-2344/2008, RS 4-129/2010, RS 20-822/2011, RS 100-

4259/2011). 

 

Podzakonski predpisi:  

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 

(Uradni list RS 73-3540/2003, RS 70-3046/2008, RS 80-3135/2012),  

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS 29-1129/2003), 

 Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS 105-4629/2003). 

  

Drugi dokumenti  

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi 

(Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2003), 

 Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2005),  

 Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2004), 

 Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije 2013-2020, 

 Drugo. 

 

ZGODOVINA  

  

Knjižničarstvo ima v Zagorju dolgo tradicijo, saj so kot drugod po Sloveniji že 

pred I. svetovno vojno delovale knjižnice v okviru različnih delavskih in 

prosvetnih organizacij in društev. Najstarejši podatki segajo v drugo 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO3370.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV5163.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_URED2851.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV5318.html
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf
http://www.nuk.uni-lj.si/kis/navodilo_za_izlocanje.html
http://www.nuk.uni-lj.si/kis/navodilo_za_izlocanje.html
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polovico 19. stoletja. Trboveljska premogokopna družba (TPD), ki je 1880. 

leta prevzela zagorski premogovnik, je v Zagorju ustanovila knjižnico za 

svoje delavce. Knjige so si izposojali tudi drugi prebivalci Zagorja.  

Predhodnica današnje knjižnice je bila ustanovljena oktobra 1945. leta in 

registrirana pod imenom Ljudska knjižnica in čitalnica ESZDNJ. Leta 1946 sta 

se združili Ljudska knjižnica in čitalnica ter manjša društvena knjižnica, ki je 

delovala v Domu ljudske prosvete  

Edina knjižnica, ki je vsa leta neprekinjeno delala, je bila Ljudska knjižnica. 

Leta 1948 je bilo v knjižnici približno 1600 enot gradiva, knjižničarji so bili še 

vedno prostovoljci.  

Drugo obdobje v razvoju zagorskega knjižničarstva omejujeta letnici 1950, 

ko je delo prevzela stalna knjižničarka in leto 1961, ko je knjižnica dobila 

nove prostore in se je upravno in notranje preoblikovala. 

Leta 1957 je štela knjižna zaloga 5800 knjig, ki so počasi, toda vztrajno 

jemale prostor čitalnici. Sedaj je bila knjižnica odprta že trikrat tedensko po 

tri ure. 

Razširila in dopolnila se je tudi potujoča knjižnična mreža.  

Leto 1962 predstavlja resnično veliko prelomnico v razvoju zagorskega 

knjižničarstva. Zagorje je dobilo 1960. leta v središču mesta reprezentativno 

stavbo - Delavski dom, v katerem je novembra leta 1961 začela z delom 

tudi knjižnica, ki se je 7. marca 1962 vpisala v register finančno samostojnih 

zavodov pod novim imenom Javna knjižnica Zagorje ob Savi.  

Prva v Zasavju in med prvimi v Sloveniji je knjižnica imela knjige urejene po 

načelu prostega dostopa. 

Nova občinska knjižnica je bila posneta na mikrofilm, ki so ga predvajali na 

kasnejših tečajih za uvedbo prostega dostopa. Ta komplet mikrofilmskih 

posnetkov je bil pozneje odstopljen Pedagoški akademiji za potrebe šole. 

Konec leta 1962 je knjižna zaloga štela 5575 knjig, knjižnico je obiskalo 4620 

bralcev, ki so si izposodili 10277 knjig. Knjižni fond se je skoraj dvakrat obrnil 

(1,9 krat). 
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V naslednjih dveh letih se je prirast knjižnega fonda precej povečal, zato je 

postajal oddelek s policami za pionirsko knjižnico pretesen.  

Leta 1971 se je po reorganizaciji knjižnične mreže v Sloveniji zagorska 

knjižnica vključila v sistem splošnoizobraževalnih knjižnic. Leta 1974 je 

knjižnica dobila težko pričakovani prostor, ki ga je opremila za skladišče. Še 

vedno pa je krepko potrebovala delovne prostore za obdelavo knjižnega 

gradiva in za administrativna dela. Tako bi prostorsko vsaj malo 

razbremenila izposojevalni prostor. V tem letu je knjižnica končno le dobila 

dodatna sredstva za novo delovno moč, kar je za knjižnico pomenilo veliko 

pridobitev. 

Če strnemo vsa navedena dejstva, vidimo, da je knjižnica počasi, toda 

vztrajno le napredovala. 

Temeljno sodišče v Ljubljani je 1.2.1980 vpisalo v sodni register novo delovno 

organizacijo - Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi, hkrati je bila 

Javna knjižnica Zagorje ob Savi izbrisana iz registra samostojnih delovnih 

organizacij. 

V prvih desetih letih tega obdobja si je knjižnica prizadevala, da bi 

nabavljala dovolj izvodov knjig, prednost je dajala nabavi kvalitetne 

leposlovne in strokovne literature, posebno skrb je posvečala mladinski 

književnosti. Članstvo v knjižnici se je postopno povečevalo, prav tako 

izposoja knjig.  

Knjižnica je postajala čedalje bolj utesnjena. Izpostavljala je tudi problem 

čitalnice in preskromnega števila zaposlenih. Leta 1990 je odšla v pokoj 

prva redno zaposlena in dolga leta edina knjižničarka gospa Anka Cizej, ki 

je bila gibalo razvoja zagorske knjižnice. 

Po letu 1990 je knjižnica: 

- začela razširjati program dodatnih dejavnosti, sprva za mladino, s 

pridobitvijo novih prostorov pa tudi za odrasle: različne delavnice, ure 

pravljic, kvize, literarne večere, obiske avtorjev, … 
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- od Ministrstva za kulturo dobila prvi računalnik in je do konca leta 1993 

imela računalniško obdelanega tretjino gradiva 

- razširila knjižnično zalogo z nabavo neknjižnega gradiva (CD plošče, AV in 

video kasete, igrače) in večjim številom izvodov časopisja 

- 1994 dobila nove prostore za pionirski oddelek in nekoliko razširila oddelek 

za odrasle (skupno pridobila dragocenih 174 m2) 

- po otvoritvi novih prostorov povečala odpiralni čas na mladinskem 

oddelku za 9,5 ur, na oddelku za odrasle pa za 11,5, odprla vrata tudi ob 

sobotah dopoldne 

- dobila nov prostor za krajevno knjižnico na Izlakah 

Knjižnica se je skozi zgodovino vztrajno razvijala. Svojo dejavnost je bistveno 

poglobila in razširila. Delovanje ustanove so od njenega nastanka do 

danes zaznamovali in pogojevali trije dejavniki: prostorske razmere, kadri in 

finance. Poudariti je treba, da se je v preteklih letih stanje izboljševalo tudi 

na omenjenih treh področjih, sicer v majhnih korakih, a vendarle. Razširili 

smo osrednjo knjižnico, ki je dobila lep, prostorsko ločen oddelek za 

mladino, nov prostor na Izlakah, novo knjižnico v Kisovcu. Ker pa se naša 

dejavnost nenehno in hitro razvija, ima knjižnica čedalje manj prostora za 

kvalitetno opravljanje nalog, prav tako ostaja problem nizkega števila 

zaposlenih in premajhnega števila letnega prirasta gradiva. 

  

 

DEJAVNOST KNJIŽNICE 
 

Knjižnica izvaja knjižnično dejavnost, ki zajema: 

 zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 

 zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

 izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih 

informacijskih virov, 

 posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in 

storitev, 
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 sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

 pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 

 informacijsko opismenjevanje, 

 varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 

 drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

Knjižnica v  okviru javne službe izvaja še naslednje naloge: 

 sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 

 zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

 zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno 

dostopna na elektronskih medijih, 

 organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so 

namenjene spodbujanju bralne kulture, 

 organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s 

posebnimi potrebami, 

 organizira kulturne prireditve, ki so povezane z našo dejavnostjo.  

V okviru naštetega mora knjižnica imeti: 

 ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva, 

 ustrezno število usposobljenih strokovnih delavcev, 

 ustrezen prostor in opremo, 

 ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti. 

 

 

OCENA TRENUTNEGA POLOŽAJA KNJIŽNICE 
 

Prednosti: 

 primerna lokacija knjižnice, 

 zadovoljstvo uporabnikov, 

 dober obisk, primerna izposoja, 

 prijazen in strokoven kader, 

 ažurna ponudba novosti s knjižnega trga,  

 dobra računalniška oprema za uporabnike knjižnice, 

 veliko število prireditev ter številčna obiskanost le-teh.  
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Slabosti: 

 slabi prostorski pogoji knjižnice 

 premajhna kadrovska zasedba 

 nižanje namenskih finančnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva, 

 posledično temu, nezmožnost nakupa zadostnega števila izvodov 

aktualnih knjižnih izdaj, 

 slaba ponudba elektronskih publikacij 

 

STRATEŠKI PROGRAMSKI CILJI IN STRATEGIJE ZA NJIHOVO DOSEGANJE 

Knjižnična zbirka 

 

Knjižnična zbirka je tisto, s čimer vsaka splošna knjižnica uresničuje svoje 

poslanstvo. Izgradnja le te je načrtovan in dinamičen proces, ki mora temeljiti na 

pisnem dokumentu o nabavni politiki. Z njim se opredelijo temeljne poti in cilji, po 

katerih bo izgradnja knjižnične zbirke sistematična, transparentna in racionalna.  

Prirast novega gradiva je v knjižnici strokovni delovni proces, ki poteka načrtno, 

sistematično, neprekinjeno in s katerim knjižnica vzdržuje aktualnost svoje temeljne 

zaloge knjižničnega gradiva.  Knjižnično gradivo v knjižnico priteka na tri načine: 

nakup, zamenjava in dar. Nakup je v knjižnici poglavitni vir za pridobivanje 

gradiva, saj je edini iz katerega priteka samo želeno gradivo. Knjižnica mora 

pripraviti letni načrt nakupa knjižničnega gradiva, ki je prilagojen standardom in 

normativom. Knjižnica sprejema tudi darove posameznikov ali institucij, ki jih po 

strokovni presoji uvrsti v zbirko, ali pa ne.  

Knjižnica nabavlja gradivo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev, pri tem pa 

mora upoštevati določila standarda za splošne knjižnice in sicer mora pri letnem 

prirastu vzdrževati naslednja razmerja: 60% naslovov strokovnega gradiva in 40% 

naslovov leposlovja. Letni prirast mora vsebovati 30 % naslovov gradiva za 

mladino. Sredstva za nakup knjižničnega gradiva so sestavljena iz sredstev 

Ministrstva za kulturo, ki jih knjižnica pridobi na podlagi javnega poziva, iz sredstev 

proračuna Občine Zagorje in iz lastnih sredstev. S sredstvi Ministrstva za kulturo 

knjižnica načrtuje nakup predvsem zahtevnejše in kvalitetne literature.  

 

Cilj 1: povečati uporabo relativno obsežne in pestre zbirke knjižničnega gradiva 
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Cilj 2: knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala svoje gradivo 

dejanskim in potencialnim uporabnikom 

Cilj 3: Pri pridobivanju in strokovni obdelavi bo knjižnica sledila strokovnim 

standardom in priporočil ter zagotavljala čim hitrejšo dostopnost novo nabavljenih 

virov 

Cilj 4: Knjižnica skrbi za razvoj branja in bralne kulture s knjižničnim gradivom in 

informacijami. 

 

Strategije: 

 Slediti razvoju novih oblik gradiva in novih načinov dostopa do informacij. 

 Obdržati zalogo 4 izvode knjig na prebivalca. 

 Primerno hraniti in varovati svoje gradivo. 

 Zagotavljanje sprotne obdelave novega knjižničnega gradiva. 

 Zagotavljanje ustreznega števila izvodov knjižničnega gradiva glede na 

potrebe in pričakovanja uporabnikov za čimbolj uravnotežen obrat vsega 

gradiva. 

 Objavljati dokumente, ki javnost seznanjajo z nabavno politiko knjižnice. 

 Skrbeti za razvoj branja in bralne kulture. Uporabnika seznanjati z možnostmi 

za uporabo, ga motivirati, svetovati in pomagati pri iskanju, izboru, 

vrednotenju.  

Domoznanstvo 

Domoznanstvo pomeni zanimanje za vse in zbiranje vsega, kar je v zvezi z 

domačim krajem. Osnovni namen domoznanske dejavnosti v knjižnici je 

omogočanje prebivalcem oziroma uporabnikom tekoče informiranje o aktualnih 

dogodkih in dogajanju na njihovem območju ter seznanjanje z razvojem okolja. 

Hkrati pa mora omogočiti uporabnikom vpogled v zgodovinske, geografske in 

druge vire, ki jih knjižnica pridobiva z zbiranjem, obdelovanjem in hranjenjem tudi 

starejšega domoznanskega gradiva. 

Knjižnica se zaveda, da je ena izmed njenih najpomembnejših nalog tudi zbiranje 

in digitalizacija  domoznanskega gradiva.  

Vključiti se nameravamo v portal Kamra. Regijski portal KAMRA je spletno mesto, ki 

združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih 
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lokalnih kulturnih ustanovah.  V letu 2012 smo se priključili tudi k projektu Biografski 

leksikon celjskega območja in Zasavja. 

 

V naslednjih letih so na področju domoznanstva naslednji cilji:  

1. Nadaljevati delo v domoznanstvu z enako zavzetostjo kot doslej. 

 

Strategije: 

 dobro sodelovati z lokalno skupnostjo in z vsemi organizacijami v njej, 

 dobro sodelovati tudi s posamezniki, ki nam bodo pomagali bogatiti našo 

domoznansko zbirko, 

 dobro sodelovati z osrednjo območno knjižnico v Celju, 

 omogočati čim bolj nemoten dostop do domoznanske zbirke, 

 organizirati razstave domoznanskega gradiva. 

Uporabniki in storitve 

 

Ker se v knjižnici lahko pohvalimo z visoko izposojo in obiskom  lahko za ta segment 

načrtujemo naslednji cilj: 

1. Obdržati vsaj tak obisk in izposojo oz. povečati obisk in izposojo  

 

Eno izmed ključnih poslanstev knjižnice je izobraževanje uporabnikov za uporabo 

knjižnice in njenih virov. Redno organiziramo in izvajamo individualno 

izobraževanje uporabnikov ter izobraževanje organiziranih skupin ter drugih. V 

družbi, ki se na poti do znanja, utaplja v informacijah, je usposabljanje za 

informacijsko pismenost še posebej pomembno. udeležencev.  

 

Cilj:  

 Kvalitetno izvajati individualno izobraževanje uporabnikov ter izobraževanje 

organiziranih skupin dijakov, študentov, uporabnikov v tretjem življenjskem 

obdobju ter drugih. 

 

Strategije: 

 individualno izobraževanje ob vpisu, 
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 izobraževanje uporabnikov za iskanje informacij s pomočjo COBISS/OPAC-

a, 

 izobraževanje uporabnikov za uporabo računalnikov in iskanje po 

elektronskih informacijskih virih. 

 

Kot pomembno kulturno središče bo knjižnica dejavnosti na tem področju 

dopolnjevala z različnimi prireditvami. 

 

Cilj : obdržati visoko število prireditev za odrasle in otroke ter mladino. Ravno tako 

obdržati oz. še povečati število udeležencev na prireditvah. 

 

Strategije povečanja obiskov prireditev : 

 obveščanje o prireditvah v medijih, na spletni strani knjižnice, socialnih 

omrežjih ter v prostoru knjižnice,  

 organizirati čim bolj raznovrstne prireditve, 

 

Kadri 
 

Minimalno število delavcev knjižnice določa Pravilnik o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe, standardi pa določajo potrebno kadrovsko 

zasedbo. Dejanska zaposlitev strokovnih delavcev je v knjižnici dosegala 65 % 

minimalnega pogoja po Pravilniku (brez direktorja). Računovodska in 

administrativna dela so urejena po pogodbi s KC Delavskim domom Zagorje. 

Nosilni poklici strokovnih delavcev so: bibliotekar (univerzitetna izobrazba), višji 

knjižničar (višja izobrazba) in knjižničar (srednja izobrazba). Pravilnik določa 

razmerje 70% bibliotekarjev in višjih knjižničarjev in 30% drugih strokovnih delavcev. 

To razmerje dosegamo. 

V Knjižnici Zagorje je zaposlenih 7 strokovnih delavcev, po Standardih za splošne 

knjižnice pa naj bi jih bilo 11. Dodatna zaposlitev delavca s V. stopnjo izobrazbe je 

nujna in racionalna, zlasti z vidika zagotovitve večje odprtosti knjižnice v Kisovcu. 

Več let smo zanjo prosili in jo utemeljevali, vendar zaradi recesije novega delavca 

do sedaj nismo zaposlili. 
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Ker je nova zaposlitev tesno povezana s finančnimi vidiki in se lahko zgodi le z 

dovoljenjem ustanoviteljice, občine Zagorje ob Savi, jo kratkoročno ne 

načrtujemo. 

CILJ: V prihajajočem srednjeročnem obdobju zaposliti vsaj 1 strokovnega 

delavca. 

 

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje knjižničnih delavcev 

Izobraževanje je ena od temeljnih pravic in dolžnosti vsakega zaposlenega. Glede 

na vedno večje zahteve uporabnikov in na vedno novejšo tehnologijo je naš cilj:  

 

CILJ:  Zagotavljanje izobraževanja in skrb za razvoj kadrov. 

 

Strategije: 

 le s stalnim izobraževanjem bomo aktualni in povsem na voljo 

uporabnikom, ki od nas zahtevajo vedno več in vedno bolj kvalitetno 

opravljeno delo. 

Prostor in oprema 

 

Leta 2012 je minilo ravno pol stoletja, odkar se je osrednja knjižnica Zagorje vselila 

v Delavski dom. Prostori so že zdavnaj postali mnogo pretesni in popolnoma 

neustrezni, saj sta tudi namen in dejavnost sodobne splošne knjižnice bistveno 

drugačna kot pred 50 leti.  

Mnogokrat je že bilo povedano, da so prostorske razmere zaskrbljujoče in 

alarmantne. Gradivo je silovito natlačeno in nepregledno postavljeno, tudi v 

višino, kar je popolnoma v nasprotju z normativi. V knjižnici ni časopisne in študijske 

čitalnice, prireditvenega prostora, delovnih prostorov za zaposlene, ni dostopa za 

invalide, kaj šele dvigala. Ni prostora za postavitev domoznanskega gradiva ter 

ustreznih skladiščnih prostorov. 

Ustanoviteljica, Občina Zagorje ob Savi, je sicer že večkrat razmišljala o novih 

prostorih za osrednjo mestno knjižnico, vendar dokončne rešitve še ni našla.  
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CILJ: Naša strateška usmeritev na področju knjižničnega prostora  bo usmerjena k 

temu, da bo ustanoviteljica intenzivneje pristopila k reševanju problematike na 

področju knjižnice in njene zgradbe.  

 

Zaenkrat knjižnici uspeva vzdrževati sodobno računalniško in komunikacijsko 

opremo, saj temu področju namenimo skoraj vsa sredstva, ki jih dobimo od 

ustanoviteljice za investicije. 

  

CILJ:  Skladno z novimi dosežki tehnologije si bomo še naprej prizadevali  

izboljševati infrastrukturno opremljenost knjižnice in zagotavljali enostaven dostop 

raznovrstnih informacij, kar bo pripomoglo k zmanjševanju digitalnega razkoraka 

zaradi socialnih razlik in  povečalo stopnjo uporabe informacijskih virov in storitev 

knjižnice. 

 

Cilj: Permanentno posodabljanje tehnične opreme 

 

Sodelovanje 
 

Knjižnico bo dobro sodelovala z ustanoviteljico Občino Zagorje, javnimi zavodi, 

društvi ter z vsemi ostalimi organizacijami in poslovnimi subjekti v  občini.  

 

Cilj: vzdrževati in nadgrajevati dobro in kontinuirano sodelovanje z vsemi 

organizacijami v lokalni skupnosti. 

 

 

ZAKLJUČEK 
 

Knjižnica Mileta Klopčiča si bo v prihodnem srednjeročnem obdobju prizadevala 

oblikovati vsebinsko bogat nabor dejavnosti. S pretehtanim nakupom gradiva  si 

bomo  prizadevali nabaviti kar največ naslovov za čim širši krog uporabnikov, 

omogočiti ljudem seznanitev s slovenskim leposlovjem in prevodi iz tujih jezikov, 

zadovoljiti potrebe vseh ciljnih skupin, dvigniti kakovost knjižnične zbirke z 

nadomeščanjem izrabljenega gradiva, zagotoviti 
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gradivo za potrebe vseživljenjskega učenja, zagotoviti ustrezno število izvodov 

glede na potrebe in pričakovanja, pri otrocih zbuditi veselje in potrebo po branju, 

pridobiti nove člane.  

Poskrbeli bomo za permanentno izobraževanje zaposlenih, poskrbeli za dober 

obrat knjižnične zbirke ter za dober obisk prireditev.  

Knjižnica Zagorje bo tudi v prihodnje povezovala ljudi različnih interesov, krepila 

njihove individualne sposobnosti in tkala pozitivne vezi med ljudmi.  

 

Zagorje, maj 2013       Direktorica: 

                         Irena Medvešek 

 

 

               

 


