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V Knjižnici Zagorje ob Savi se trudimo graditi uravnoteženo knjižnično zbirko,  

spodbujati bralno kulturo in vseživljenjsko izobraževanje. Ohranjamo identiteto 

in kulturno identiteto Zagorja ob Savi. Knjižnica je organizirala prireditve, ki so 

povezane z branjem in bralno kulturo. Sodelujemo z lokalnimi subjekti in mediji 

v občini ter prirejamo prireditve, ki bogatijo lokalni prostor. Organiziramo 

posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle. Za prijetno 

izpolnjevanje prostega časa svojih uporabnikov in širšega okolja organizira 

kulturne prireditve, ki so povezane z našo dejavnostjo. 

 

Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi je splošna knjižnica, ki opravlja javno 

službo na področju knjižnične dejavnosti na območju občine Zagorje. 

Uporabnikom predstavlja informacijsko, kulturno, izobraževalno ter socialno 

središče. Smo javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Zagorje ob Savi na 27. seji 

občinskega sveta 7. 10. 2002  in je v skladu z odlokom začela samostojno delovati 

s 1.1. 2003.  

 

Knjižnico Mileta Klopčiča sestavljajo naslednje organizacijske enote: 

 osrednja knjižnica v Zagorju ob Savi, 

 krajevna knjižnica  na Izlakah, 

 krajevna knjižnica v Kisovcu, 

in oddelki v osrednji knjižnici: 

 oddelek za mladino, 

 oddelek za odrasle. 

Osrednja knjižnica je splošna knjižnica za območje občine Zagorje ob Savi. 
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 Krajevna knjižnica je organizacijska enota osrednje knjižnice, v kateri le-ta izvaja 

knjižnično dejavnost, če gre za strnjeno naselje z najmanj 1500 prebivalci in 

praviloma najmanj 4-kilometrsko oddaljenostjo od osrednje knjižnice ali druge 

krajevne knjižnice. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno 

področje posrednega uporabnika: Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi 

izvaja svojo dejavnost na podlagi naslednjih zakonov, pravilnikov, uredb in 

ostalih predpisov: 

 

 Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 

- ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 

- odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 - ZJZP), 

 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 - ZUJIK, 92/2015), 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 

96/2002, 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. US, 

56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013, 68/2016). 

 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 Knjižnice Mileta Klopčiča  

 Standardi za splošne knjižnice  

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

 Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije 2013-2020, 

 Nacionalni program za kulturo 2018-2025 

 Drugo. 
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Cilji knjižnice izhajajo iz njenega osnovnega namena, ki je posredovanje 

knjižničnega gradiva in storitev, s čimer krepi bralno kulturo uporabnikov knjižnice. 

Knjižnica izobražuje, zagotavlja informacije ter nudi oporo pri razvoju osebnosti. 

Cilje knjižnica uresničuje v povezavi z vsemi dejavniki lokalne skupnosti. 

Direktor je s 1. 1. 2017 postal  Matej Strgaršek in opravlja funkcijo poslovnega ter 

programskega direktorja. Direktor predstavlja in zastopa knjižnico neomejeno, 

organizira in usklajuje poslovanje knjižnice, določa poslovno politiko in ukrepe za 

njeno izvajanje, sprejema druge odločitve, pomembne za uresničevanje smotrov in 

ciljev knjižnice in strokovno vodi knjižnico.  

 

 Zagotavljati kvalitetne informacijske vire za širok spekter uporabnikov, 

 Omogočati enostaven dostop do informacijskih virov, 

 Zagotavljati individualno pomoč, podporo in nasvete uporabnikom pri 

brskanju po informacijskih bazah, 

 Izvajati izobraževanje uporabnikov pri iskanju informacij, 

 Doseči visoko včlanjenost prebivalstva v knjižnico, 

 Z uporabo knjižničnega gradiva in informacij doseči večji obrat knjižnične 

 zbirke, 

 Razviti ustrezno knjižnično mrežo, ki bo primerljiva s standardi za splošne 

knjižnice,  

 Doseči primerno in primerljivo strokovno razvitost vseh organizacijskih enot 

in ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev, ki bo zadovoljevalo 

potrebe in želje prebivalcev po izobraževanju, informacijah, kulturi in 

razvedrilu, 
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 Razvijati profesionalen odnos osebja do dela in uporabnikov, 

 Motivirati osebje za aktivno sodelovanje pri načrtovanju in evalvaciji knjižničnih 

 storitev, 

 Motivirati osebje tako, da bo pripravljeno na ustrezne spremembe knjižničnih 

storitev, ki  se lahko dogajajo zaradi spremenjenih potreb uporabnikov, 

 Vzbujati čut za odgovornost in pripadnost knjižnici, 

 Uveljavljati vlogo knjižničarja kot strokovnjaka, 

 Zagotavljati ugodno delovno okolje, 

 Doseči za zavod standardno zasedenost strokovnih in upravnih delavcev. 

 

Zaposleni 31.12.2017: 

Direktor: 1 oseba 

Bibliotekarka VII/II: 1 oseba 

Bibliotekarki VII/I: 2 osebi 

Višja knjižničarka: 1 oseba 

Knjižničarki: 2 osebi 

Javna dela:  1 oseba 

Osrednja knjižnica ima premalo prostora za opravljanje dejavnosti, tako je naša 

vizija usmerjena v pridobitev prostorov ZZZS (oziroma prostorov PUNKT-a), ki bi 

omilili zelo perečo prostorsko stisko.  

 

Uspešnost delovanja knjižnice in posameznih knjižničnih storitev je potrebno 

nenehno evalvirati ter rezultate primerjati s poslanstvom knjižnice in zastavljenimi 

dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji. 
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Cilji se nanašajo na knjižnično dejavnost, ki jo opredeljuje Zakon o knjižničarstvu  in 

pogoje dela. V letu 2017 je Knjižnica Zagorje glede na 2. člen Zakona o knjižničarstvu 

opravljala naslednje dejavnosti:  

 zbirala, obdelovala, hranila in posredovala knjižnično gradivo, 

 zagotavljala dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

 oblikovala podatkovne zbirke in druge informacijske vire, 

 posredovala bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, 

 sodelovala v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

 pridobivala, izobraževala in informacijsko opismenjevala uporabnike, 

 opravljala drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za 

uporabnike. Določen je v letnem delovnem načrtu knjižnice in potrjen od 

ustanoviteljice. 

Minimalni obseg obratovalnega časa  je  za splošno knjižnico naslednji: 

osrednja knjižnica: 8 ur dnevno, pet dni v tednu, ob sobotah 5 ur; 

krajevna knjižnica na Izlakah : 15 ure tedensko (4150 prebivalcev), 

krajevna knjižnica v Kisovcu:  15 ur tedensko (3151 prebivalcev). 

Oddelek Predpisana odprtost na 

teden 

Odprtost 2017 na teden 

ODRASLI 45 ur 45 ur 

MLADINA 45 ur 45 ur 

KISOVEC 15 ur 7 ur 

IZLAKE 15 ur 7 ur 
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Mladinski in odrasli oddelek knjižnice Zagorje je odprt za uporabnike v skladu z Uredbo 

o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003). Enota Kisovec in Izlake sta odprti 8 

ur tedensko premalo, tako glede na zgoraj omenjeno Uredbo, kot na dejansko stanje.   

Ugotavljamo, da obstaja potreba, da bi enoti Kisovec in Izlake odprli vsaj še za dodatnih 

8 ur tedensko. 

Knjižnica je bila zaprta 8. junija 2017, ko smo se knjižničarji udeležili tradicionalnega 

srečanja DBC v Šmarju pri Jelšah. 

   

Aktivni člani  so tisti, ki so si v zadnjem letu vsaj enkrat izposodili ali vrnili gradivo. V 

letu 2017 se je na novo vpisalo 339 članov. Upad članov je verjetno povezan z novim 

programom COBISS 3, ki ne podvaja članov v enotah Kisovec in Izlake. Po zakonu  

moramo brisati vse eno leto neaktivne člane. 

 

 

 

Kriteriji za obseg knjižnične zbirke pa so po standardu naslednji: vsaka 

organizacijska enota knjižnice ima najmanj:  

 4 izvode knjig na prebivalca, vendar ne manj kot 10.000 izvodov, 

 30 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska,  

AKTIVNI ČLANI 

2015 2016 2017 

3520 3073 2717 

LETO 2015 2016 2017 

OBISK 46.618 45.916 42.474 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200329&stevilka=1129
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 0,4 izvode neknjižnega gradiva na prebivalca.  

Knjižnična zbirka naj odraža jezikovno strukturo prebivalcev v okolju. Za druge 

jezikovne skupine ima knjižnica v zbirki dodatno 1 naslov informativnega 

periodičnega tiska na 500 potencialnih uporabnikov in 1 izvod knjige na 5 

potencialnih uporabnikov.  Osrednja knjižnica naj ima najmanj 100 tekočih naslovov 

informativnega periodičnega tiska. Knjižnica naroča tudi strokovne in znanstvene 

časopise v skladu s potrebami okolja.   

Posebna ali domoznanska zbirka knjižničnega gradiva se oblikuje ločeno, kadar ima 

knjižnica najmanj 3.000 naslovov takega gradiva. Knjižnica oblikuje priročno zbirko 

domoznanskega gradiva.  

 

Sestava knjižnične zbirke:  

V vsaki organizacijski enoti, ki ni namenjena posebni skupini uporabnikov, 

knjižnica se trudi vzdrževati naslednja razmerja: 60% naslovov strokovnega gradiva 

in 40% naslovov leposlovja. Zbirka vsebuje 25%-30 % naslovov gradiva za mladino, 

od tega približno 60% strokovnega gradiva in 40%  leposlovja. Seveda je potrebno 

upoštevati redni letni odpis, ki je za kvalitetno in relevantno zbirko nujen. 

Načrtovanje knjižnične zbirke v letu 2017 smo v Knjižnici Zagorje upoštevali vse 

potencialne uporabnike knjižnice in ciljne skupine. Knjižnica je pri nakupu 

knjižničnega gradiva upoštevala kulturne, informacijske, izobraževalne, 

63.640 

68.800 

59.708 
61.471 

68.540 68.982 
70.437 70.979 

Knjižnična zbirka 2017 brez e-knjig 

vse gradivo
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 raziskovalne, komunikacijske in socialne potrebe okolja v največji možni meri. Pri 

nakupu smo upoštevali vse značilne potrebe okolja, kakor tudi posebne potrebe.  

Načrtovanemu številu enot knjižnega gradiva smo se poskušali kar najbolj približati 

in zato letos namenili bistveno več lastnih sredstev. Pozornost smo namenili izboru 

informativnega periodičnega tiska tako v osrednji knjižnici, kot enotah Kisovec in 

Izlake. Poskrbeli so za zastopanost vseh vrst knjižničnega gradiva na različnih 

medijih. Pri oblikovanju nakupa smo upoštevali zastopanost različnih tematskih 

področij. Nabavljeno gradivo smo proporcionalno locirali v osrednjo Knjižnico v 

Zagorju in v krajevni knjižnici Kisovec in Izlake. Po najboljših močeh smo poskrbeli 

za enako dostopnost knjižničnega gradiva za vse prebivalce. 

 

 

V letu 2017 smo kupili gradivo v vrednosti 48.354,23 €. Prirast znaša 2.568 enot 

gradiva (nakup pa 2.157 enot gradiva in 242 e-knjig). Prirast vključuje tudi darove in 

sicer 411 enot. Povprečna cena na enoto je znašala 20,98 € .  Za nakup smo namenili 

4.304,23 € lastnih sredstev.  

Gradivo smo izbirali z veliko pazljivostjo: 

 Strokovno gradivo: izbirali smo strokovno gradivo, namenjeno izobraževanju, 

raziskovanju in vseživljenjskemu učenju. Poskrbeli smo za uravnoteženo 

zastopanost vseh strok, naše vodilo pa je bila struktura uporabnikov 

knjižnice. 

 Leposlovje: izbirali smo leposlovje slovenskih avtorjev (otroci, mladina, 

odrasli) in kvalitetne prevode iz tujih jezikov, kakor tudi kvalitetno leposlovje 

v tujih jezikih in upoštevali tudi izbor za učenje tujih jezikov. Manj zahtevno 

 minimalni pogoj standard 2014 2015 2016 2017 

vse gradivo (brez e-
knjig) 

3340 4701 2.305 2.355 2.347 2.568 

neknjižno 378 427 211 261 250 255 

vse gradivo Kisovec 500  190 201 267 289 

vse gradivo Izlake 360  135 135 352 341 

e-knjige      242 
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 leposlovje smo pred nakupom vedno znova preverili, če ustreza postavljenim 

kriterijem kvalitete. 

 Neknjižno gradivo: nabavljali smo izobraževalna dela za otroke in mladino, 

filme iz slovenske produkcije ter nagrajena dela svetovne produkcije. V letu 

2017 smo v platformi Biblos pridobili 242 naslovov e-knjig. 

 Računalniško gradivo: izbirali smo gradivo, ki bo v podporo informacijskemu 

opismenjevanju, spodbujanju uporabe elektronskih gradiv. 

 Domoznansko gradivo: Pridobivali smo raznovrstno domoznansko gradivo 

na različnih nosilcih, in se trudili povezati z lokalnimi akterji, ki 

dokumentirajo našo lokalno skupnost, ter tako gradili našo domoznansko 

zbirko. 

 Nabavili smo gradivo, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo. 

Ministrstvo financira tudi letno članarino v sistemu Biblos. 

 S pretehtanim nakupom smo se želeli v največji meri približati kriterijem 

Standardov glede prirasta. Upoštevali smo priporočeno razmerje med 

strokovnim in leposlovnim gradivom ter gradivom za otroke in odrasle. 

Pozornost smo namenili enakomerni zastopanosti gradiv tako v osrednji 

knjižnici v Zagorju, kot v enotah Kisovec in Izlake.  

 

 Biblos ponuja izposojo in prodajo e-knjig. Sodeluje z založbami in 

knjižnicami; 

 IUS info - spletni portal s pravnimi informacijami. Namenjen je iskanju in 

branju informacij s področja slovenske in evropske zakonodaje ter sodne 

prakse; 

 FIND info je spletni portal, ki nudi informacije iz finančnega in davčnega 

področja; 

 EBONITETE.SI – Z vpogledom v aplikacijo boste ugotovili, ali partner posluje 

z izgubo, kako kvalitetno je njegovo premoženje, ga lahko izgubi zaradi 
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 stečaja drugih, ali podleže domnevi insolventnosti, posluje z računom v 

Sloveniji; 

 VEČER - spletni arhiv časopisa;  

 EBSCO- HOST -  nudi polna besedila člankov s področja medicine, 

humanistike, kulture, ter številne strokovne e-knjige; 

 PressReader - podatkovna zbirka, ki prinaša tekoče izdaje več kot 3.000 

nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz vsega sveta; 

 SSKJ - Slovar slovenskega knjižnega jezika je najobširnejše in 

najpomembnejše slovensko slovarsko delo. 

Do vseh naštetih virov je z geslom za »Mojo knjižnico« mogoč oddaljeni dostop 

od doma. 

 

 

V letu 2017 se je izposoja ustalila na nivoju leta 2016.  Vzrokov za to je verjetno več, 

eden izmed njih je prav gotovo ta, da smo nabavljali manj izvodov posameznega 

gradiva, ter pretesni prostori matične knjižnice Zagorju ob Savi. V desetih letih so se 

sredstva s strani ministrstva razpolovila in se odražajo tudi pri nabavi knjižnične 

zbirke in posledično pri izposoji. Enota Izlake se je preselila v dostopne prostore za 

mamice z vozički ter invalide, posledično je izposoja narasla. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nizi2 101824 114502 122514,0 132141 133458 124.221 121208 115080 115.113
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Pri gornjih podatkih ni upoštevana izposoja in uporaba gradiva v knjižnici in 

čitalnici. 

Zakon o knjižničarstvu v 12. členu določa, da knjižnice izločajo knjižnično gradivo v 

skladu s strokovnimi navodili, ki jih sprejme nacionalna knjižnica. Knjižnica izloča 

in odpisuje neuporabno, zastarelo, obrabljeno in izgubljeno gradivo. Knjižnice, ki 

dosegajo standard za knjižnično zbirko, izločajo letno toliko knjižničnega gradiva, 

da vzdržujejo standard obsega knjižnične zbirke in njeno aktualnost. 

Izločanje je v knjižnici permanentna dejavnost saj je  potrebno knjižnično zbirko 

redno pregledovati in izločiti iz nje: poškodovano, zastarelo, nepopolno gradivo, 

katerega deli so uničeni, odvečne izvode, po katerih ni več povpraševanja. 

Odpisujemo tudi serijske publikacije. To so dnevniki, revije informativnega značaja, 

ki jih v knjižnici ne arhiviramo in ne hranimo. Skupni odpis je znašal 2.032 enot 

gradiva. 

 

 

IZPOSOJA na dom 2013 2014 2015 2016 2017 

ZAGORJE 115.658 107.494 106.715 100.136 100.353 

IZLAKE 7.778 6.631 5.788 6.947 6.849 

KISOVEC 10.226 10.096 8.705 7.990 7.911 

SKUPAJ. 133.458 124.221 121.208 115.080 115.113 

VRSTA GRADIVA STARO OD 0-3 STARO OD 4-9 STARO 10 IN VEČ 

ŠTEVILO KNJIG 70 85 1.865 

ŠTEVILO NEKNJIŽ. GR. 0 0 12 

SKUPAJ 70 85 1.877 
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V Knjižnici Zagorje je zaposlenih 6 strokovnih delavcev, po Standardih za splošne 

knjižnice pa naj bi jih bilo 10.  

ORGANIZATOR DATUM IZOBRAŽEVANJE / SEMINAR Udeleženec 

Mestna knjižnica 
Grosuplje 

17.1.2017 Analiza finančne vzdržnosti izvajanja knjižnične dejavnosti   

MKL 25.1.2017 Družine v knjižnici 2 

ZLU 1.2.2017 Priprava letnega poročila   

OKC 2.2.2017 1. sestanek koordinacije domoznanske dejavnosti knjižnic celjskega območja  

MKL 15.2.2017 Šolarji v knjižnici 2 

NUK 15.2.2017 Knjižnična statistika  

OKC 28.2.2017 Tečaj za vnos vsebin v portal Kamra 2 

Knjižnica Trbovlje 9.3.2017 Srečanje direktorjev   

MKL 22.3.2017 Od Pise do NASE 2 

McZoS 13.4.2017 Strateški projekti Evropske prostovoljske službe  

OKC 14.4.2017 Izobraževalno srečanje sodelavcev portala Kamra 2017  

Intelektum 18.4.2017 Vloga ustanoviteljev pri delovanju in finančno poslovanje javnih zavodov  

e-ARH.si 19.4.2017 Notranja pravila za zajem in hrambo  

Palsit 11.5.2017 Sejem ZAUH 2 

Knjižnica Vrhnika 18.5.2017 Dan dobrih praks2017: Knjižničar – knjižničarju tretjič 2 

OKC 1.6.2017 Predstavitev nove aplikacije BIBLOS 4 

MKL 13.9.2017 Ustanove in društva za dobro knjigo  

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

20.9.2017 Usposabljanje za trenerje socialne aktivacije  

PGD Zagorje - mesto 4.10.2017 Čutim prostor  

ZBDS 27-
29.9.2017 

Povezovanje. Sodelovanje. Skupnosti. Ustvarimo državo bralcev. 2 

Knjižnica Novo Mesto 19.10.2017 Tretje življenjsko obdobje 2 

NUK 13.10.2017 Novosti v knjižničarstvu  

OKC 27.10.2017 2. sestanek koordinacije domoznanske dejavnosti knjižnic celjskega območja  

Cankarjev dom 21.11.2017 Mentorske prakse 2 

NUK 23.11.2017 Novosti v knjižničnem sistemu Slovenije 2 

OKC 1.12.2017 Pisana kulturna dediščina kot kulturni spomenik 2 

ZSK 1.12.2017 Izobraževanje za knjižnični menedžment  
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 Sistemizacija delovnih mest  in zasedena delovna mesta na dan 31. 12. 2017 

SPLOŠNA DELOVNA MESTA 

Šifra del. 
Mesta 

Štev. 
opisa 

Naziv 
delovnega 
mesta 

Zahtevana 
stopnja 
izobrazbe  

Zahtevana 
smer 
izobrazbe 

Zahtevane 
delovne 
izkušnje 

Število sist.  
Del. mest 

Zasedena 
delovna 
mesta  
Dne 1.11.2017 

B017841 1 Direktor 
knjižnice 

VII/II  5 let v 
knjižnični 
dejavnosti in 
organizacijske 
ter vodstvene 
sposobnosti 

1 1 

J016007 2 Glavni 
računovodja 

VI ekonomska 2 leti 1 (0,5 po 
pogodbi) 

J026004 3 Poslovni 
sekretar 

VI ekonomsko 
- poslovna 

6 mesecev 0,5 - 

J032001 4 Čistilka II  II   0,5 (0,5 po 
pogodbi) 

J036024 5 Vzdrževalec 
VI 

VI tehnična 4 mesece 0,5 - 

J034035 
 

6 Manipulant 
IV 

IV / / 1 - 

 
STROKOVNA DELOVNA MESTA 
 

Šifra del. 
Mesta 

Štev. 
opisa 

Naziv 
delovnega 
mesta 

Zahtevana 
stopnja 
izobrazbe  

Zahtevana 
smer 
izobrazbe 

Zahtevane 
delovne 
izkušnje 

Število sist.  
delovnih 
mest 

Zasedena 
delovna 
mesta  
Dne 
1.11..2017 

 
G027005 

7 Bibliotekar 
VII/II 

VII/II Bibliotekarska 
ali druga 
ustrezna 

1 leto 3 1 

G027004 8 Bibliotekar 
VII/I 

VII/I Bibliotekarska 
ali druga 
ustrezna 

1 leto 2 2 

G026023 9 Višji 
knjižničar 

VI Bibliotekarska 
ali druga 
ustrezna 

6 mesecev 1 1 

G025011 10 Knjižničar V ekonomska, 
gimnazija ali 
druga 
popolna sr. 
šola 

_ 4 2 

 Drugo:  

- študentski servis 

- javna dela (1 delavca s V. stopnjo izobrazbe) 
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V letu 2017 smo v knjižnici organizirali in izvedli 298 dogodkov, v katerih je 

sodelovalo 5..880 udeležencev. Izbirali smo zanimive prireditve, v goste smo 

povabili domače ustvarjalce.    

 

5.300 
5.065 

4.568 
4.966 

5.371 
5.880 

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2011 2012 2014 2015 2016 2017

obiskovalci prireditev 

obiskovalci
prireditev

LOKACIJA 
DEJAVNOST 

ZAGORJE 
X       obisk 

KISOVEC 
X       obisk 

IZLAKE 
X      obisk 

SKUPAJ 
X      obisk 

Uganka meseca 10          374 10            53 10         112 30          539 

Uganka za najmlajše 10            85 10            22 10            39 30          146 

Ura pravljic 6            113 9              39 28         604 43          756 

Razstava 11          - -       - - 

Vrtec/šola na obisku 13          273 1              14 3              42 17          329 

Potopisno predavanje 3              70 -        - - 

Literarni večer 11          332 -        - - 

Predavanje 14          465 -        - - 

Bralna ura 1              10 -        - - 

Lit. večer za otroke 1            100 -        - 1              10 

Pogovorni večer 3              70 -        - - 

Bralni krožek 10            88 -        - - 

Bralna miška 2            222 -        - 1              18 

Uganka odrasli 11            88 -        - - 

Lutkovni abonma 4            236 -        - - 

Pravljični kovček 14          363 5            149 -       - 

Večer v knjižnici Izlake -       - -       - 

Glasbeni večer 2              67 -       - - 

Knjižnica na obisku 15          369 -       - - 

Berite z nami 41          753 -       - - 

Rastem s knjigo OŠ 5            105 -       - 2              44 

Rastem s knjigo SŠ 5            106 -       - - 

Miškino poletno branje 2            111 -       - - 

Ustvarjalna delavnica 4              81 5            115 3              48 12          244 

SKUPAJ 198    4.481 40          392 60      1.007 298    5.880 
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PRIREDITVE ZA OTROKE 
Vrtec na obisku 

Ura pravljic Zagorje, Kisovec 

Ustvarjalne delavnice v Zagorju in Kisovcu in na Izlakah 

Knjižnica na obisku 

Zaključek Bralne miške  

Lutkovna predstava  

Berite z nami (bralna značka za OŠ Dr. Slavka Gruma in VDC) 

Projekt rastem s knjigo OŠ  

Projekt Rastem s knjigo SŠ 

Mesečna nagradna uganka za mladino 

Mesečna nagradna uganka za najmlajše 

Večer v Knjižnici Izlake 

Pravljični kovček 

Razstava 

Lutkovni abonma 

Pravljični kovček 

Ustvarjalna delavnica 

PRIREDITVE ZA ODRASLE 
1. Železniška proga Zidani Most Sežana – Marko Košir, Andrej Ivanuša - predstavitev knjige 

2. Eterična olja- Nina Medved – predavanje 

3. Dubajski večer – Mateja Grošelj – pogovorni večer 

4. Pevci pozabljenih pesmi – Jernej     Dirnbek iz skupine Mi2 – predstavitev knjige 

5. Nina Jelen – Ženičke in strički za daljnimi grički, predstavitev knjige Založbe Ocean  in 

predstava 

6. Ruski večer – Zala Pavšič in vokalna skupina Lipa 

7. Sanja Lončar- Sveža zelenjava 365 dni z domačega vrta – predavanje 

8. Odkrivanje lepot Balkana z gorskim kolesom – Andrej Velkavrh – predavanje 

9. Razstrupimo telo z zdravilnimi Rastlinami – Bilka Baloh – predavanje 

10. Grand Canyon – Brane Ternovšek – potopisno predavanje 

11. Osnove biodinamike v kmetovanju – Maja Klemen Cokan – predavanje 

12. Upor lačnih – Milan Sagadin – predstavitev knjige 

13. Zakaj lunina vila in sončni princ ne živita več skupaj – Polona Kisovec – predstavitev 

knjige v Knjižnici IZLAKE 

14. Cvetje za poletje 2017 z vrtnarko Damjano Napret Čeperlin 

15. Andrej Debeljak – Vloga staršev in starih staršev pri vzgoji otrok – predavanje 

16. Kako se spopademo z depresijo – delavnica – Nacionalni inštitut za javno zdravje 

17. Ko imajo hormoni žur – Minka Gantar – predstavitev knjige 

18. Prevarana Slovenija – Matej Šurc – predstavitev knjige 

19. Boudoir in potretna fotografija – Ulla Wolk 

20. Večer jazz standardov in slovenske popevke – Klara Veteršek, Tilen Gavranovič 

21. Zala Đurić Ribič – predstavitev pesniške zbrke 

22. Čarobni svet buč – Mateja Reš – predavanje 

23. Dejavniki staranja – Maruša Dovnik – predavanje 

24. Odpravimo bolečine hrbta – Miran Šubelj Sagmaister – predavanje 

25. Maks Starc – Bili so hudi, a tudi lepi časi – predstavitev knjige 

26. Sanja Lončar – Kako ohraniti možgane – predavanje 
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 27. Japonska – Tomaž Hožič – potopisno predavanje 

28. Večer glasbe in poezije – Jure Tori in Jure Longyka 

29. Literarni večer - z Deso Muck se bo pogovarjala Staša Lepej 

30. Blaž Vozelj – predstavitev slikanice Miklavž že ve 

31. Zagorje na starih razglednicah – domoznanski klepet ob projekciji 

32. Igor Gošte – Pet pravljic – predstavitev knjige 

33. Staša Lepej Bašelj- Pohod z Goričkega v Piran 2017 – predstavitev knjige 

34. Roman Kukovič – Tisti njihovi srebrni glasovi – predstavitev knjige o pevskem zboru 

Slavček iz Trbovelj 

Srečanja študijskega bralnega krožka 

Literarna nagradna uganka za odrasle 

Spoštljiv odnos do zgodovine ter kulturne dediščine našega kraja je del identitete 

vsakega posameznika. Zato v Knjižnici Zagorje ob Savi zbiramo, obdelujemo in 

hranimo gradiva, ki je kakor koli povezano z Zagorjem. Knjižnica Mileta Klopčiča 

Zagorje ob Savi želi pridobiti in ohraniti čim več dokazov o ustvarjalnosti, obstoju 

Zagorjanov. V letu 2017 smo pridobili nekaj domoznanskega gradiva v sodelovanju s 

krajevnimi skupnostmi, gasilskimi, prosvetnimi in drugimi društvi.  

 

Bistvene informacije o znanih Zagorjanih vnašamo v spletni Celjsko-zasavski 

biografski leksikon. Na območju zasavske regije je mnogo ljudi, ki so pomembno 

vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti 

ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin. Skupni projekt 

financiramo knjižnice celjske in zasavske regije. 

V letu 2017 smo se članice bralnega krožka srečale 10-krat. Mentorica bralnega 

krožka Valerija Pergovnik Zakšek je zaključila svoje mentorstvo in ga predala Staši 

Lepej. Z bralnimi navdušenkami delimo vtise in mnenja o prebranem. 
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V letu 2017 smo obravnavale naslednja literarna dela: 

 

Audeguy, Stéphane: Edini sin; Moyes, Jojo: Ob tebi, Skupaj, Zadnje ljubetensko 

pismo; Cestnik, Helena: Črna; Švigelj-Mérat, Brina: Noč v Reykjaviku; Abdolah, 

Kader: Hiša ob mošeji; Hudolin, Jurij: Ingrid Rosenfeld; Simsion, Graeme C.: 

Projekt Rosie; Bowen, James: Potepuški maček Bob; Tavares, Miguel Sousa: V 

tvoji puščavi; Štefanec, Vladimir P.: 66,3 m [na] 2; Lainšček, Feri: Strah za 

metulje v nevihti; Viggers, Karen: Travnati grad; Spielman, Lori Nelson: Živi svoje 

sanje; Šarotar, Dušan: Panorama; Rand, Ayn: Izvir; Grunberg, Arnon Y. Y.: Tirza; 

Kodrič, Zdenko: Nebesa cadillac; Rosenfeld, Astrid: Adamova zapuščina; 

Laušević, Žarko: Leto mine, dan nikoli; Béjart, Maurice: Trenutek v življenju 

drugega; Mahfuz, Nagib: Pravi čudež; Twyman, James F.: Ljubezen, bog in 

umetnost francoske kuhinje; Glattauer, Daniel: Za vedno tvoj; Soukupová, Petra: 

Morje; Flisar, Evald: Dekle, ki bi raje bilo drugje; Haderlap, Maja: Angel pozabe; 

Viewegh, Michal: Biosoproga; Edwards, Kim: Hči varuha spominov; Cleave, 

Chris: Druga roka; Martín Gaite, Carmen: Spremenljiva oblačnost; Hawkins, 

Paula: Pod gladino; Jančar, Drago: In ljubezen tudi; Sittenfeld, Curtis: Za oženit; 

Divković, Ingrid: Vas j**e ego? : zgodba o tistem, o čemer se ne govori; Backman, 

Fredrik: Tu je bila Britt-Marie; Santopolo, Jill: Izgubljena luč; Young, Samantha: 

Čisto vsaka stvar; Backman, Fredrik: Mož z imenom Ove; Bakarič, Damjana: Na 

tesnobi; Sparks, Nicholas: Po dva in dva, Na prvi pogled; Moriarty, Liane: Majhne 

laži; Ferrante, Elena: Genialna prijateljica: otroštvo, odraščanje; Rowell, Rainbow: 

E-romanca; Mazzantini, Margaret: Ne premikaj se; Palacio, R. J.: Čudo; Delaney, 

J. P.: Dekle pred njo; Backman, Fredrik: Babica vas pozdravlja in se opravičuje; 

Gordon, Noah: Zdravnik; Green, John: Krive so zvezde; Ashley, Kristen: Zadnja 

želja; Maze, Tina: Jaz. Tina.; Fitzek, Sebastian: Pošiljka; Rice, Luanne: Zvezdni 

utrinki; Stedman, M. L.: Luč sredi morja;  

Hvala za vse vtise, ki smo si jih o prebrani literaturi izmenjale na naših srečanjih. 

Hvala za vsa lepa doživetja, mnenja in lastna razmišljanja o prebranem gradivu in za 
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 vse stkane vezi med nami. Dolgoletna tradicija Bralnega krožka v Knjižnici Zagorje 

se nadaljuje ob prebranih knjigah se radi družimo.  

K sodelovanju smo povabili znana lutkovna gledališča.  Veseli nas, da smo tudi v 

letu 2017  lahko ponudili pester izbor lutkovnih in igranih predstav za vaše 

najmlajše. Pri predstavah sodelujejo priznani lutkovni ustvarjalci, pisci besedil, 

glasbeniki in igralci. Predstave so namenjene otrokom od 3. leta starosti dalje. Odziv 

je kar velik, kar dokazuje, da lutkovne predstave lepo dopolnjujejo dogajanje za 

otroke v občini Zagorje. 

 

V okviru projekta Rastem s knjigo vzporedno poteka program namenjen 

osnovnošolcem in srednješolcem. Knjižnica Zagorje je v tem projektu uspešno 

sodelovala tudi v letu 2017. Projekt,  se odvija na nacionalni ravni.  Učence  in dijake 

seznanimo z  delom knjižnice, z možnostmi koristne izrabe prostega časa in drugimi 

storitvami, ki jih knjižnice ponujamo. Opozorimo na koristnost in pomen branja, iz 

česar navežemo pogovor na teme, ki so mladim zanimive in jih opomnimo na 

prisotnost le-teh v literaturi. Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem 

s knjigo je učencem osnovnih in srednjih šol ob obisku knjižnice omogočil 

brezplačno prebiranje kakovostne mladinske literature, saj jim vsako leto podari 

knjigo slovenskega avtorja.   

 

V letu 2017  smo nadaljevali s projektom Berite z nami,  v katerega so se vključili 

učenci OŠ dr. Slavka Gruma in varovanci VDC Zagorje. Gre za vodeno »bralno 

značko«, ki poteka od oktobra do aprila. Gibalno ovirane po stopnicah v knjižnico 

prinesejo pomočniki, saj dvigala nimamo. Knjižnica je predlani dobila klančino in ta 

je za gibalno ovirane velika pridobitev.  

POTEK PROJEKTA:  Šola in VDC izbereta varovance, s katerimi enkrat mesečno 

obiščejo knjižnico, varovance vpišemo v knjižnico, da dobijo svoje članske izkaznice, 
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 vsak mesec v knjižnici pripravimo knjige na določeno temo. Ob obisku knjige 

pregledamo. Vsak si lahko izbere eno in si jo izposodi. Naslednji mesec knjige 

vrnejo. Skupaj pregledamo mape, v katere zbirajo svoje vtise o prebranih knjigah. 

Izrazijo se lahko z risbo  ali nekaj stavki o vsebini. Za vsako prebrano knjigo 

prejmejo žig. Po šestih srečanjih sledi slovesno zaključno srečanje.  Srečanja vodi višja 

knjižničarka Romana Bizjak.  Naši novi uporabniki, ki osvajajo bralno značko so 

dobrodušni, družabni, komunikativni in šaljivi. V knjižnico zelo radi prihajajo in komaj 

čakajo naslednjega srečanja. Zato so ta srečanja prijetna in tako učencem s posebnimi 

potrebami ter varovancem VDC-ja vseh starosti, kot tudi nam, knjižničarjem v veliko 

veselje. Na zaključni prireditvi smo udeležencem podelili posebna priznanja, ogledali so si 

predstavo in se na koncu tudi posladkali.   

 

V Knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje se trudimo otrokom in mladostnikom približati 

knjigo. Nadaljevali smo projekt z naslovom POTUJOČI PRAVLJIČNI KOVČEK. To je 

kovček, v katerega v knjižnici pripravimo 10 do 15 leposlovnih in poučnih knjig, 

primernih za otroke od 1. – 3. razreda. Projekt vodi mladinska knjižničarka Romana 

Bizjak ali Urška Kurež, ki s kovčkom pride v razred. Skupaj z otroki kovček odprejo 

in pregledajo knjige. Eno od knjig skupaj preberejo. Knjige pustimo v razredu dva 

tedna, da jih otroci pregledajo in preberejo, sami ali z učiteljico. Kovčku je priložen 

tudi zvezek (DNEVNIK VTISOV), v katerega otroci narišejo ali napišejo svoje vtise o 

prebranih zgodbah, seveda s pomočjo učiteljice, ki doda tudi kakšno svojo misel. Po 

dveh tednih pride knjižničarka po kovček in ga nese v sosednji razred. 

  

Vsak mesec pripravimo tri tematske nagradne uganke in sicer za najmlajše, za 

osnovnošolce ter za odrasle. Uporabniki se z veseljem potrudijo in morda pridobijo 

knjižno nagrado.  
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Potekajo enkrat mesečno v enoti Kisovec in Zagorje ter so dobro obiskane. Otroci 

poslušajo 2 do 3 pravljice, kakšno pesmico, rešujejo uganke, veliko se pogovarjajo, za 

zaključek pa ustvarijo kakšno risbo. V enoti Izlake smo od septembra dalje enkrat 

mesečno izvajali ure pravljic za 3 skupine iz vrtca. 

 

Večkrat potekajo v naši knjižnici ustvarjalne delavnice. Na delavnicah rišemo, 

oblikujemo izdelke iz gline, slikamo na steklo, oblikujemo predmete iz papirja, 

umetne mase... Delavnice izvajamo tudi v enotah Izlake in Kisovec. 

Vsako leto nam na decembrskih delavnicah osnovnošolci pomagajo okrasiti 

smrečice v enotah Kisovec in Izlake. Naš namen je mladim ponuditi širok spekter 

ustvarjalnih delavnic, kjer osvojijo nova znanja, razvijajo ideje in svojo kreativnost. 

 

V skladu s skromnimi prostorskimi možnostmi smo imeli več različnih razstav. S 

pomočjo tematskih razstav na odraslem in mladinskem oddelku vzpodbujamo 

bralno kulturo.  

 

Bralna miška poteka v sodelovanju knjižnice, vrtca in DPM, ki nam finančno 

pomaga izpeljati zaključno prireditev in poskrbi za knjižna darila. V knjižnici smo 

pripravili pester izbor slikanic, v posebnem kotičku, namenjenem samo knjigam za 

bralno miško, ki so si jih otroci lahko sami izbirali. Knjižničarji in vzgojiteljice smo 

spodbujali starše, da so si vzeli čas in brali svojim otrokom. Ti so vsebine pravljic 

pripovedovali vrstnikom v vrtcu. Ob tem so se nevede učili nastopanja, pravilnega 

izražanja in si bogatili besedni zaklad. Za osvojitev priznanja so morali  obnoviti 

najmanj tri zgodbice in se naučiti eno pesmico.  Na zaključni prireditvi v KC 

DELAVSKI DOM smo jim podelili priznanja in knjižne nagrade, ogledali so si tudi 

predstavo. 
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Je oblika dejavnosti, kjer knjižničarka obiskuje skupine otrok v vrtcu. Namen teh 

kratkih obiskov je otrokom približati osebo, s katero se bodo v knjižnici največkrat 

srečevali, popestritev vrtčevskih programov in promocija knjig in branja. Po navadi 

knjižničarka obišče najmanjše otroke, ki še ne morejo skupinsko priti v knjižnico. 

Na obisku prebere pravljico, ali dve in se pogovarjajo o knjigah. Včasih knjižničarka 

prinese s seboj tudi igro-knjige, ki jih v knjižnici ne izposojamo, da si jih ogledajo in 

se z njimi poigrajo. 

 

Za izlaške šolarje od 1. do 5 razreda smo izvajali bibliopedagoške ure v novih 

prostorih enote Izlake. S tem se učenci seznanijo s prostori knjižnice in knjižnim 

gradivom. 

 

V sodelovanju s knjižničarko Romano Poglajn smo pripravili in izvedli pravljično 

noč v enoti Izlake. Pravljična noč se začne zvečer, ko je knjižnica zaprta in traja 

pozno v noč.  Takšna oblika približevanja knjige otrokom se je izkazala za uspešno, 

odziv je bil velik.  

 

Naše uporabnike smo obveščali po navadni pošti ter na več kot 500 elektronskih 

naslovov. Sporočila o rezerviranem gradivu smo pošiljali preko mobilnega telefona z 

SMS-i. Preko Cobissa si člani knjižnice lahko tudi sami podaljšajo rok izposoje in 

preberejo obvestila o rezerviranem gradivu. Uporabnike smo obveščali s plakati in 

osebnim informiranjem. Naše prireditve in ostala obvestila smo oglaševali na lokalni 

TV in  radiu Aktual KUM. Dogodke bralne kulture smo vpisovali na spletno stran 

knjižnice in socialno omrežje Facebook. 

Uporabnike smo obveščali o možnosti uporabe podatkovnih zbirk na katere smo 

naročeni. V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje je za člane knjižnice do večine 

zbirk  možen oddaljeni dostop. Tako lahko dostopajo do podatkovnih zbirk njih iz 
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 katerega koli računalnika, za identifikacijo pa uporabijo številko knjižnične 

izkaznice in geslo za »Mojo knjižnico«, ki ga dobijo v knjižnici in jim služi tudi za 

podaljševanje roka izposoje preko spleta.  

 

Spletno stran knjižnice Zagorje ob Savi je prenovljena in optimizirana za operacijski  

sistem Android. Sami se trudimo osveževati spletno stran in obisk je velik. 

Lanskoletni virtualni obisk šteje 41.025 ogledov.   

 

Kupili smo 3 računalnike s programsko opremo, 2 čitalnika črtne kode, termični 

tiskalnik in 2 multifunkcijska tiskalnika za enoti Kisovec in Izlake. V enoti Kisovec 

smo montirali kolesa na regale in s tem pridobili dodaten prostor za prireditve. Prav 

tako smo kupili pet stolov na izposojevalnih mestih. Zamenjali smo luči na oddelku 

za odrasle in sicer pod podestom. Konec leta pa smo popravili ostrešje nad enoto 

Kisovec. 

 

Knjižnica Zagorje ob Savi je prostor učenja, navdiha, srečevanja in ustvarjalnosti. Knjižnica 

Zagorje mora (po)ostati ena od izbir za preživljanje prostega časa in oblikovalka domišljije. 

Knjižnica Mileta Klopčiča je v letu 2017 oblikovala zanimiv in kvaliteten nabor 

dejavnosti. Z nakupom gradiva (tudi e-knjig) smo si prizadevali nabaviti kar največ 

naslovov za čim širši krog uporabnikov. Skrbimo za permanentno izobraževanje, 

dosegli smo višjo izposojo gradiva in zelo dober obisk prireditev. Menim, da je 

Knjižnica Zagorje je  v letu 2017 poslovala uspešno. 

 

Zagorje, februar 2018 

Matej Strgaršek, direktor 
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                                                            ZAKLJUČNI RAČUN KNJIŽNICE MILETA KLOPČIČA

                                                            ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2017

Zap. Realizacija Rebalans Realizacija

št. E l e m e n t i 2016 plana 2017 2017 Ind Ind

1 2 3 4 5 5:3 5:4

I. PRIHODKI:

1. LASTNI PRIHODKI:

1.1. Članarina, zamudnina, ostalo 23.199,00 23.200,00 22.063,30 95 95

1.2. Lutkovni abonma 432,00 450,00 560,00 130 124

1.3. Ostalo 65,91 100,00 81,55 1 82

Lastni prihodki skupaj: 23.696,91 23.750,00 22.704,85 96 96

PRIHODKI IZ OBČINSKEGA

PRORAČUNA :

2.1. Bruto plače 146.871,32 163.000,00 162.745,14 111 100

2.2. Premija za javne uslužbence 404,38 955,00 952,50 236 100

2.3. Prispevki delodajalca 23.646,27 26.350,00 26.202,07 111 99

2.4. Osebni prejemki 4.818,46 6.020,00 6.019,92 125 100

2.5. Stroški dela 9.340,17 10.000,00 9.550,23 102 96

2.6. Splošni materialni stroški 35.950,00 38.670,00 38.670,00 108 100

2.7. Programski materialni stroški 2.580,00 2.600,00 2.600,00 101 100

2.8. Nakup knjižničnega gradiva 26.599,84 25.000,00 25.000,00 94 100

2.9. Javna dela 2.914,83 3.685,00 3.686,04 126 100

2.10. Investicijski prihodki 19.547,38 5.000,00 5.000,00 26 100

272.672,65 281.280,00 103 100

3. REPUBLIŠKI PRORAČUN

3.1. Nakup knjižničnega gradiva 17.130,00 19.050,00 19.050,00 111 100

3.2. Program javnega dela 7.304,67 9.250,00 9.262,32 127 100

Rep. proračun skupaj 24.434,67 28.300,00 28.312,32 116 100

PRIHODKI SKUPAJ: 320.804,23 333.330,00 331.443,07 103 99

2.

Prihodki iz občinskega 

proračuna skupaj: 280.425,90



Zap. Realizacija Rebalans Realizacija

št. E l e m e n t i 2016 plana 2017 2017 Ind

1 2 3 4 5 5:4

II. ODHODKI:

460 Stroški materiala

Pomožni material 2.731,73 3.000,00 2.518,67 92 84

Čistilna sredstva 761,09 750,00 603,33 79 80

Dekorativni material 142,39 200,00 209,43 147 105

Električna energija 3.424,43 4.000,00 3.913,58 114 98

Ogrevanje 6.180,25 9.000,00 8.196,06 133 91

Nadom. deli osn. sredstev 352,58 300,00 355,27 101 118

Drobni inventar 272,50 150,00 29,90 11 19

Revije, časopisi 4.920,76 5.000,00 4.977,73 101 100

Pisarniški mat., mat. za 

delavnice 4.545,02 4.500,00 4.990,90 110 111

Stroški materiala skupaj: 23.330,75 26.900,00 25.794,87 111 96

461 Stroški storitev

Lutkovni abonma 1.236,40 1.200,00 975,00 79 81

Prireditve v knjižnici 2.864,36 2.000,00 2.400,67 84 120

Storitve čiščenja 1.759,24 2.050,00 2.034,88 116 99

Prevozne storitve 85,40 0,00 0,00 0 0

Najemnine 6.115,94 11.000,00 10.694,00 175 97

Tekoče in invest. vzdrževanje 5.662,47 3.000,00 2.711,46 48 90

Stroški zavarovanja 184,13 250,00 216,91 118 87

Elektronski viri 3.319,06 3.350,00 3.125,99 94 93

Komunalne storitve 188,74 200,00 188,78 100 94

Poštne storitve 997,03 1.100,00 1.309,19 131 119

Stroški telefona 2.259,66 1.700,00 1.587,03 70 93

Elektronsko poslovanje 1.585,64 0,00 0,00 0 0

Dnevnice 16,00 100,00 0,00 0 0

Hotelski stroški 159,54 200,00 300,20 188 150

Potni stroški 1.646,17 1.500,00 1.691,13 103 113

Stroški plačilnega prometa 219,94 250,00 222,92 101 89

Reprezentančni stroški 1.372,77 1.200,00 1.493,18 109 124

Ostale opravljene  storitve 1.913,23 2.000,00 1.120,71 59 56

Avtorski honorar 970,01 975,00 327,47 34 34

Študentski servis 1.767,98 2.000,00 1.750,45 99 88

Sejnine 2.927,94 1.000,00 1.463,97 50 146

Reklamni stroški 1.860,08 2.000,00 1.741,72 94 87

Zdravstvene storitve 14,85 100,00 83,80 564 84

Strokovno izobraževanje 715,40 1.000,00 1.619,24 226 162

Varovanje in varstvo pri delu 1.960,91 2.000,00 1.989,97 101 99

Stroški storitev skupaj: 41.802,89 40.175,00 39.048,67 93 97



Zap. Realizacija Rebalans Realizacija

št. E l e m e n t i 2016 plana 2017 2017 Ind

1 2 3 4 5 5:4

462 Amortizacija

Amortizacija OS in DI 16.626,52 17.000,00 17.272,65 104 102

Nakup knjižnega gradiva 35.813,20 39.000,00 37.794,91 106 97

Nakup neknjižnega gradiva 2.521,93 1.500,00 2.455,60 97 164

Zmanjšanje AM DI in OS 15.430,00 16.500,00 14.540,36 94 88

Stroški amortizacije skupaj: 39.531,65 41.000,00 42.982,80 109 105

464 Stroški dela

Plače in nadomestila plač 154.139,73 173.000,00 172.517,46 112 100

Dodatno pokojninsko zav. 404,38 955,00 952,50 236 100

Prevoz na delo 3.940,20 4.000,00 3.675,92 93 92

Prehrana med delom 6.415,59 6.800,00 6.725,60 105 99

Regres za letni dopust 5.609,19 6.000,00 5.958,61 106 99

Jubilejne nagrade,solid.pomoč 0,00 900,00 866,27 0 96

Prispevki od plač in nadom. 

plač 24.830,09 27.900,00 27.796,91 112 100

Stroški dela skupaj: 195.339,18 219.555,00 218.493,27 112 100

465 Drugi stroški

Takse, pristojbine 0,00 0,00 0,00 0 0

Ostali stroški - članarine 992,00 1.000,00 980,00 99 98

Zamudne obresti 19,65 0,00 0,00 0 0

Drugi stroški skupaj: 1.011,65 1.000,00 980,00 97 98

980 Investicijski odhodki

Oprema 19.547,38 4.700,00 4.248,05 22 90

Investicijski odhodki skupaj: 19.547,38 4.700,00 4.248,05 22 90

ODHODKI SKUPAJ: 320.563,50 333.330,00 331.547,66 103 99

Presežek, primanjkljaj: 240,73 0,00 -      104,59     0 0
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