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V Knjižnici Zagorje ob Savi gradimo uravnoteženo knjižnično zbirko,  spodbujamo 

bralno kulturo in vseživljenjsko izobraževanje. Ohranjamo identiteto in kulturno 

identiteto Zagorja ob Savi. Knjižnica organizira 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 izobraževanje in prijetno izpolnjevanje prostega časa 

svojih uporabnikov.  

 

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. 

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 
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krajevne knjižnice. 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, 61/2017, 

21/2018). 

 

 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 št. 74/2017). 

 

 Odlok o ustanovitvi Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi 

 Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (2018-2028)  

 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 tem krepimo bralno kulturo uporabnikov 

knjižnice. Knjižnica izobražuje, krepi pripadnost skupnosti, zagotavlja informacije 

ter nudi oporo pri razvoju osebnosti. Cilje knjižnica uresničuje v povezavi z 

dejavniki lokalne skupnosti. 

Direktor Matej Strgaršek 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 ciljev knjižnice in strokovno 

vodi knjižnico.  

 

 Zagotavlja kvalitetne informacijske vire za širok spekter uporabnikov, 

 Omogoča enostaven dostop do informacijskih virov, 

 Zagotavlja individualno pomoč, podporo in nasvete uporabnikom pri 

brskanju po informacijskih bazah, 

 Izvaja izobraževanje uporabnikov pri iskanju informacij, 

 Se trudi dosegati visoko včlanjenost prebivalstva v knjižnico, 

 Z uporabo knjižničnega gradiva in informacij doseči visok obrat knjižnične 

 zbirke, 

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

knjižnice,  

 Dosega primerno in primerljivo strokovno razvitost vseh organizacijskih enot 

in ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev, ki bo zadovoljevalo 
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potrebe in želje prebivalcev po izobraževanju, informacijah, kulturi in 

razvedrilu, 

 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 na dan 1.1.2019: 

Direktor: Matej Strgaršek 

Bibliotekarka VII/II: Irena Medvešek  

Bibliotekarki VII/I: Irena Razpotnik in Urška Kurež 

Višja knjižničarka VI: Romana Bizjak 

Knjižničarki V: Katja Garantini in Valerija Pergovnik-Zakšek 

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 2018 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; 

 Enota na Izlakah : 15 ur tedensko, 

 Enota v Kisovcu:  15 ur tedensko. 

Oddelek Predpisana minimalna 

odprtost na teden 

Odprtost 2018 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 od 31. 5. 2018 do 2. 6. 2018 zaradi redne inventure in 7. 6. 2018, zaradi  

tradicionalnega srečanja DBC v Šentjur pri Celju. 

   

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

2018 se je na novo vpisalo 295 članov. Po zakonu  moramo brisati vse eno leto neaktivne 

člane. 

  

 

 

Kriteriji za obseg knjižnične zbirke so po »Strokovnih priporočilih in standardih za 

splošne knjižnice 2018-2028«, naslednji. Vsaka organizacijska enota knjižnice ima:  

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

 vsaj 30 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska,  

 vsaj 0,4 izvode neknjižnega gradiva na prebivalca.  

AKTIVNI ČLANI 

2016 2017 2018 

3073 2717 2832 

LETO 2015 2016 2017 2018 

OBISK 46.618 45.916 42.474 44.121 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200329&stevilka=1129
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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: do 50% naslovov leposlovnega 

gradiva v krajevnih knjižnicah, z velikostjo knjižnice praviloma veča delež 

strokovnega gradiva. Zbirka vsebuje 25%-30 % naslovov gradiva za mladino, od tega 

približno 60% strokovnega gradiva in 40%  leposlovja. Priporočena letna stopnja 

odpisa je od 5 do 10% celotne zbirke. 

Pri načrtovanju knjižnične zbirke v letu 2018 smo v Knjižnici Zagorje upoštevali  

potencialne uporabnike knjižnice in ciljne skupine. Knjižnica je pri nakupu 

knjižničnega gradiva upoštevala kulturne, informacijske, izobraževalne, 

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

min. standard 2009 2016 2017 2018

63.640 

68.800 

61.471 

70.437 70.979 70.734 

Knjižnična zbirka 2018 brez e-knjig 

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

Načrtovanemu številu enot knjižnega gradiva smo se poskušali kar najbolj približati. 

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 matično 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 2018 smo kupili gradivo v vrednosti 45.905,71 €. Prirast znaša 2.322 enot 

gradiva (nakup pa 2.012 enot gradiva in 257 e-knjig). Prirast vključuje tudi darove in 

sicer 310 enot.  Za nakup smo namenili 3.590,71 € 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 leposlovje smo pred nakupom 

vedno znova preverili, če ustreza postavljenim kriterijem kvalitete. 

 minimalni pogoj standard 2015 2016 2017 2018 

vse gradivo (brez e-knjig) 3340 4701 2.355 2.347 2.568 2.322 

neknjižno 378 427 261 250 255 203 

vse gradivo Kisovec 500  201 267 289 301 

vse gradivo Izlake 360  135 352 341 294 

e-knjige     242 257 
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 Neknjižno gradivo:  

nabavljali smo izobraževalna dela za otroke in mladino, filme iz slovenske 

produkcije ter nagrajena dela svetovne produkcije. V letu 2018 smo v platformi 

Biblos pridobili 257 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 matični knjižnici v Zagorju, kot v enotah 

Kisovec in Izlake.  

 

 Biblos ponuja izposojo in prodajo e-knjig.  

 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 stečaja 

drugih, ali podleže domnevi insolventnosti, posluje z računom v Sloveniji; 

 VEČER - spletni arhiv časopisa;  

http://www.vecer.com/arhiv/
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IZPOSOJA PO MESECIH 

Nizi2

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

humanistike, kulture, ter številne strokovne e-knjige; 

 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 2018 je izposoja padla na nivo leta 2010.  Vzrokov za to je verjetno več, eden 

izmed njih je prav gotovo ta, da smo imeli malo sredstev, zato smo nabavljali manj 

izvodov posameznega gradiva. Pretesni prostori matične knjižnice Zagorju ob Savi. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nizi2 114.502 122.514 132.141 133.458 124.221 121.208 115.080 115.113 113.972
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V desetih letih so se sredstva s strani ministrstva za kulturo razpolovila, kar se 

odraža tudi pri nabavi knjižnične zbirke in posledično pri izposoji. Enota Izlake ima 

prijetne in dostopne prostore za mamice z vozički ter invalide, posledično je 

izposoja narasla. 

 

 

 

 

 

 

 

Pri gornjih podatkih ni upoštevana izposoja in uporaba gradiva v knjižnici in 

čitalnici. 

V letu 2018 smo v knjižnici izvedli redno  inventuro, ki je vsakih 5. let. Hkrati smo v 

skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki v 12. členu določa, da knjižnice izločajo 

knjižnično gradivo s strokovnimi navodili, ki jih sprejme nacionalna knjižnica. 

Knjižnica izloča in odpisuje neuporabno, zastarelo, obrabljeno in izgubljeno 

gradivo. Priporočena letna stopnja odpisa je od 5 do 10% celotne zbirke. 

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. Skupni odpis je znašal 2.568 enot gradiva. 

 

 

IZPOSOJA na dom 2015 2016 2017 2018 

ZAGORJE 106.715 100.136 100.353 99.467 

IZLAKE 5.788 6.947 6.849 7.347 

KISOVEC 8.705 7.990 7.911 7.158 

SKUPAJ. 121.208 115.080 115.113 113.972 

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

ŠTEVILO KNJIG 39 104 1.984 

ŠTEVILO NEKNJIŽ. GR. 8 53 289 

SKUPAJ 47 157 2.273 
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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 

ZSK - Bled 31.1.2018 Kultura vedenja, poslovni bonton in protokol 1 

ZSK - Bled 31.1.2018 Kadrovski minimum na področju zaposlovanja delavcev, pri vodenju 
kadrovskih evidenc in arhiviranju personalnih map 

1 

OKC 15.2.2018 Volilni občni zbor DBC 2 

MKL 18.4.2018 Strokovna sreda – Knjižnica srce mesta 2 

OKC 19.4.2018 Izobraževalno srečanje sodelavcev portala KAMRA  1 

IZUM 24.4.2018 Uporaba programske opreme za inventuro 2 

DBC  17.5.2018 Uporaba družbenih medijev in mobilnih aplikacij v knjižnicah ter 
predstavitev MCobiss 

1 

ZSK - Mala nedelja 21.5.2018 Izobraževanje direktorjev splošnih knjižnic 1 

MKL 12.9.2018 Strokovna sreda – Na začetku nove bralne sezone 2 

ZBDS - Hotel City 
Maribor 

27.9.2018 Kongres ZBDS – Standardi in knjižnice 1 

PALSIT - Gospodarsko 
razstavišče 

4.10.2018 Sejem INFOSEK EXPO 2018 1 

MKL 19.10.2019 Domfest – 5. festival domoznanstva / Domoznanstvo v lokalni skupnosti 2 

Gradska knjižnica(IGK) 
Karlovac 

25.10.2018 Knjižnica – središče znanja in zabave/Razstavna dejavnost v knjižnicah 2 

OKC 5.11.2018 Usklajevalni sestanek direktorjev knjižnic celjskega območja 1 

Cankarjev dom 20.11.2018 Knjige kot kulturna dediščina in kulturna dediščina v knjigah 2 

Cankarjev dom 22.11.2018 Slovenski knjižni sejem 3 

OKC 29.11.2018 Knjižničar v splošni knjižnici – poklic neštetih možnosti 3 

OŠ Ivana Skvarče 14.12.2018 7. dan trajnostne energetike v Zagorju – okoljska odgovornost javnih zavodov 1 

OKC 20.12.2018 6. seja IO DBC 1 

SKUPAJ   30 
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 Sistemizacija delovnih mest  in zasedena delovna mesta na dan 31. 12. 2018 

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  
Na dan: 
31.12.2018 

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  
Na dan: 
31.12.2018 

 
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:  

- Zaposlitev preko programa javnih del (1 - delavec s V. stopnjo izobrazbe) 

- študentski servis 
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V letu 2018 smo v knjižnici organizirali in izvedli 279 dogodkov, v katerih je 

sodelovalo 5.589 udeležencev. Izbirali smo zanimive prireditve, v goste smo povabili 

domače ustvarjalce.    

 

 

 

 

 

 

LOKACIJA 
DEJAVNOST 

ZAGORJE 
#           obisk 

KISOVEC 
#          obisk 

IZLAKE 
#         obisk 

SKUPAJ 
#         obisk 

Uganka meseca 10          367 10            35 10         156 30          558 

Uganka za najmlajše 10          179 10            15 10           52 30          246 

Ura pravljic 4              80 8              51 30         628 42          759 

Razstava 9              - -  -  9              - 

Vrtec/šola na obisku 9            196 -      -      9            196 

Potopisno predavanje 2              46 -  -  2              46 

Literarni večer 8            231 -  -  8            231 

Predavanje 19          725 -  -  19          725 

Bralna ura 1                9 -  -  1                9 

izlet 1              18 -  -      1              18 

Pogovorni večer 7            192 -  -  7            192 

Bralni krožek 9              94 -  -  9              94 

Bralna miška 1            200 -   1            200 

Uganka odrasli 11          120 -  -  11          120 

Lutkovni abonma 4            278 -  -  4            278 

Pravljični kovček 10          267 6            196 -  16          463 

BZ za starše 1                9 -  -      1                9 

Glasbeni večer 1              16 -  -  1              16 

Knjižnica na obisku 4            179 -  -  4            179 

Berite z nami 49          764 -  -  49          764 

Rastem s knjigo OŠ 5            105 -  4              87 9            192 

Rastem s knjigo SŠ 4              80 -  -  4              80 

Miškino poletno branje 2              66 -  -  2              66 

Ustvarjalna delavnica 4              68 2              27 2              36 8            131 

BZ za odrasle 1              15      -     - 1              15 

Šola angl. jezika 1                2      -     - 1                2 

SKUPAJ 187     4306 36          324 56         959 279       5589 

5.300 
5.065 

4.568 
4.966 

5.371 
5.880 

5.589 

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018

obiskovalci prireditev 

obiskovalci
prireditev
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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 

Pravljični kovček 

Razstava 

Lutkovni abonma 

Pravljični kovček 

Ustvarjalna delavnica 

PRIREDITVE ZA ODRASLE 
1. Janko Rode – Zdravilna zelišča pri gripi in prehladu - predavanje  

              (v sodelovanju z Društvom za zdravilne rastline Zasavje)  

2. Ana Savšek – Rečni promet po Savi- predavanje    

3. Iztok Grilc –Kometi in meteoriti - predavanje  

4. Janez Gril – Smeh je pol zdravja – pogovorni večer  

5. Kitajska leta 1993 – Marjan Skok – potopisno predavanje  

6. Uvod v delavnico kreativnega pisanja – Roman Rozina 

7. Zakaj se zvečer ne moremo držati diete –Mojca Cepuš – predavanje 
               (v sodelovanju z Društvom za zdravilne rastline Zasavje) 

8. Ne čakaj na vikend – Maja Golob – predstavitev knjige 

9. Počitniška ustvarjalna delavnica 

10. Steklo in steklarne v naših krajih – Jože Rataj - predavanje 

11. Matej Košir – Mjanmar, pozabljeni raj – potopisno predavanje 

12. Jože Mihelič – Julijske Alpe in njihova flora – foto potopis 
               (v sodelovanju z Društvom za zdravilne rastline Zasavje) 

13. Peter Svetina in Jure Tori – Zaigrati na srčne tipke – literarno glasbeni večer 

14. Ustvarjalna delavnica v Knjižnici Zagorje – Materinski dan 

15. Akira Hasegawa – Be hempy konopljini izdelki za zdravje - predavanje 
              (v sodelovanju z Društvom za zdravilne rastline Zasavje) 

16. Otroški lutkovni abonma – Trije prašički – Zavod GLG Sevnica 

17. Jože Sevljak – Na ramena mi sedajo ptice, Zver iz Rupe – literarni večer  

18. Mirjana Šernek – Zate – predstavitev pesniške zbirke  

19. Marijan Manfredo – Monografski esej o luči… - pogovorni večer  

20. Roman Rozina – Kolo sreče – predstavitev knjige  

21. Milan Sagadin – Senca v temi – predstavitev knjige  

22. Argentinski tango - Alja Ferme in Sašo Živanović – predstavitev plesa  

23. Marko Juhant – Razvojne potrebe otroka - predavanje  

24. Sebastjan Pešec – Perdikas – predstavitev knjige  

25. Skrite nevarnosti naših bivalnih prostorov – Igor Šajn – predavanje  
               (v sodelovanju z Društvom za zdravilne rastline Zasavje)  
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26. Irena Lebar – predstavitev brošure ob 20. jubileju delovanja U3  

27. Pomoč pri težavah s hrbtenico – Jure Jazbec, Luka Zupan – predavanje 
               (v sodelovanju z Društvom za preprečevanje osteoporoze Zagorje) 

28. Srečanje zasavskih vojnih veteranov in ogled fotografij pohoda s Kuma na 

         Triglav – Božo Majcen 

29. Drevesa – Matjaž Mastnak – predavanje  
               (v sodelovanju z Društvom za zdravilne rastline Zasavje) 

30. Brezmejna ljubezen z jasnimi mejami – Karel Gržan – predavanje  
               (v sodelovanju z Zasavsko ljudsko univerzo) 

31. Zdravilna moč začimb za otroke – Sanja Lončar – predavanje  
              (v sodelovanju z Društvom za zdravilne rastline Zasavje) 

32. Naturopatski priročnik za samopomoči – Erika Brajnik – predstavitev knjige 

33. Kako živeti s kulturno dediščino v sodobnem svetu – Janez Bogataj – pogovorni večer 

34. Andrej Rozman Roza – predavanje v okviru projekta Povabimo besedo   

35. V tednu splošnih knjižnic - razstava starih razglednic Zagorja ob Savi 

36. Zdravje celic – Jana Wahl – predavanje  
               (v sodelovanju z društvom za preprečevanje osteoporoze Zagorje) 

37. Predstavitev Lions kluba – predavanje- Gregor Pajič 

38. Mojca Vozelj – Maščobe, holesterol in sodobne bolezni 

39. Igor Gošte – predstavitev brošure ob 5. jubileju Rudarsko etnološkega društva Srečno 

40. Zasavci na mladinskih delovnih akcijah – predstavitev knjige – Borut Slanšek 

Srečanja študijskega bralnega krožka 

Literarna nagradna uganka za odrasle 

Beremo za gorami 

Do zgodovine ter kulturne dediščine našega kraja imamo spoštljiv odnos. Identiteta 

vsakega občana Zagorja ob Savi se bi morala graditi na povezanosti s preteklostjo. 

Zato v Knjižnici Mileta Klopčiča zbiramo, obdelujemo in hranimo gradiva, ki je 

kakor koli povezano z Zagorjem ob Savi. Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi 

želi pridobiti in ohraniti čim več dokazov o delovanju Zagorjanov na vseh področjih. 
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V letu 2018 smo pridobili nekaj domoznanskega gradiva v sodelovanju z Občino 

Zagorje, krajevnimi skupnostmi, gasilskimi, prosvetnimi in drugimi društvi. V 

skladu s skromnimi prostorskimi možnostmi smo imeli v novembru in decembru 

razstavo lastniških razglednic Zagorja ob Savi.  

 

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 

financira Območna Knjižnica Celje. 

V Knjižnici Zagorje smo v letu 2018 začeli s projektom BEREMO ZA GORAMI. To je 

bralna značka za odrasle, ki poteka od aprila(meseca knjig) do novembra, ko se 

zaključi s prireditvijo ob dnevu splošnih knjižnic. Izbrali smo kvalitetne knjige, s 

katerimi se lahko sprehodimo po vseh obdobjih življenja, od otroštva do zrelih let.  

 

 

V letu 2018 so se članice bralnega krožka srečale 10-krat. Z bralnimi navdušenkami 

delimo vtise in mnenja o prebranem. Direktor knjižnice Matej Strgaršek pojasni, da 

dosedanja voditeljica bralnega krožka Valerija Pergovnik ne želi več voditi bralnega 

krožka in da knjižnica ne more zagotoviti nadaljnjega vodenja. Nova mentorica 

Staša Lepej je predlagala, da bi bil osrednja letošnja tema bralnega krožka Ivan 

Cankar, katerega stoletnico smrti praznujemo l. 2018 – Cankarjevo leto.  

 

V letu 2018 smo obravnavale naslednja literarna dela: 

 

 Zadnji vitez plemeniti Heldenstamm - Margareta Hess Rak  

 Figa - Goran Vojnović 

 Skrivno življenje dreves - Peter Wohlleben  

 Deset prisrčnih trmoglavk - Arto Paasilinna 
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 Izvor – Dan Brown 

 Vrtoglavica - Kristina Dunker 

 Ne brez boja - Robin Stevenson 

 Dnevnik žene v belem - Andre Soubiran. 

 Ženska iz Virginije - Barbara Chase Riboud 

 Evropski blues – Arne Dahl 

 Chandine skrivnosti - Allan Stratton 

 Oljčni sestri – Amanda Hauptman 

 Kleopatra –  Stacy Schiff 

 Solna pot - Jane Johnson. 

 Pehar suhih hrušk – Ivan Cankar 

 Cankar v stripu - Žiga Gombač, Boštjan Gorenc, Andrej Roza, D. Stepančič ... 

 Martin Kačur – Ivan Cankar 

 Dokler bodo zvezde na nebu - Kristin Harmel 

 Teci – Igor Karlovšek 

 Nikoli ne reci, da te je strah - Giuseppe Catozzella 

 Pirati srca - Jane Johnson 

 Druga preteklost – Vinko Moderndorfer 

 Sladkost zdravja – Žan Smogavc 

 Demenca, moja učiteljica – Ana Cajnko 

 Kako ohraniti možgane - Sanja Lončar  

 Hotel Zagorje - Ivana Simić Bodrožić 

 Tiha hiša – Orhan Pamuk 

 Vztrajamo pri prebiranju Cankarjevih del. Tokrat: 

 Hiša Marije Pomočnice, Moje Življenje, Hlapec Jernej in njegova pravica, Na 

klancu.  

 Pleši z življenjem - Maureen Bayless 

 Pesek časa – Sidney Sheldon 

 Eleanor in Park - Rainbow Rowell 

 Celjski grofje – Janko Orožen 

 Knjiga lobanj - Robert Silverberg 

 Popolna akustika - Daria Bignardi 

 Sramota - Sarbdžit Atval 

 Višavski bojevniki - Monica McCarty 

 Pokrpajmo žive - Maylis de Kerangal 

 Očetovina - Philip Roth. 

 Od Cankarjevih del je ena od članic tokrat prebrala Za narodov blagor.  

 Enajsta nadloga - John S. Marr, John Baldwin 

 Pokrpajmo žive - Maylis de Kerangal 

 Rdeča zanka - Renate Greinert 
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 Pritožba – John Grisham 

 Prevzetnost in pristranost – Jane Austen 

 Za oženit - Curtis Sittenfeld 

 Zgaga - Leah Remini 

 Jezero – Tadej Golob 

 Figa – Goran Vojnović 

 Druga preteklost – Vinko Mõderndorfer 

 Ti povem zgodbo? - Jorge Bucay 

 Trdoživa Kozjanka – Ernest Jazbinšek 

 Pohod z Goričkega v Piran – Staša Lepej 

 Čudo - R. J. Palacio. 

 Deček v črtasti pižami – John Boyne  

 Čudo – Julianova zgodba - R. J. Palacio 

 Podivjana celina – Evropa po drugi svetovni vojni – Keith Lowe 

 Kilogram zarečenega kruha, prosim – Anita Zupanc  

 Odred – Desa Muck 

 Hiša – Ivana Djilas 

 Kaj je vedela Maisie – Henry James 

 Nevidna nit - Laura Schroff, Alex Tresniowski 

 Mojca – Igor Karlovšek 

 Izvor – Dan Brown 

 Punca, ki nekaj velja – Beth Goobie 

 Dva koraka naprej – Graeme Simsion in Anne Buist 

 Ženski večer – Mary Kay Andrews 

 In ljubezen tudi – Drago Jančar 

 Italijanska zima – David Toffolo 

 Nikoli ne reci, da te je strah – Giuseppe Catozzella 

 Mahtabina zgodba – Libby Gleeson 

 Ljubezen med borovnicami – Mary Simses 

 Trdoživa Kozjanka – Ernest Jazbinšek 

 Zdravilni kodeks -  Alexander Loyd, Ben Johnson 

 Diamantna dinastija – Sidney Sheldon 

 Nagrada – Irwin Wallace 

 Žena 22 – Melanie Gideon 

 Moški, ki ni poklical – Rosie Walsh 

 Proste roke - Jeffery Deaver 

 Ogenj in bes v Trumpovi Beli hiši - Michael Wolff 

 Strah za metulje v nevihti – Feri Lainšček 

 Skrita reka - Kate Grenville 

 Bila sem princesa - Jacqueline Pascarl 
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 Veliki dobitek - Meike Winnemuth 

 Italijanska zima – David Toffolo 

 Partizanski kirurg – Lindsay Rogers 

 V imenu otroka – Ian McEwan in pogovor o filmu na to temo Sodnica 

 Na obali Chesil –  Ian McEwan in pogovor o filmu na to temo Jezero 

 Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa – Mark Haddon 

 Analfabetka, ki je obvladala računstvo – Jonas Jonasson 

 Pod gladino – Paula Hawins 

 Izvir – Dan Brown 

 13 razlogov – Jay Asher 

 Ženska v rdečem - Noëlle Châtele 

 Dama v modrem - Noëlle Châtele 

 Deklica in sončnice - Noëlle Châtele 

 O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam našel svojo 

veliko ljubezen - Per J. Andersson 

 Sedem  kg do sreče – Maja Gal Štromar  

 Hiša – Ivana Djilas 

 Poletje zvezdnih utrinkov - Mary Simses 

 Novele – Ivan Cankar 

 Jaz, Buda - José Frèches. 

 Trdoživa Kozjanka -  Ernest Jazbinšek 

 Aljaska – Anna Woltz 

 Belo perilo se pere na 90 – Bronja Žakelj 

 Gora med nama – Charles Martin 

 Vojvodova ponudba – Tessa Dare 

 Mileva – Slavenka Drakulić 

 Smrt slovenske primadone – Brina Svit 

 Črtice – Ivan Cankar 

 Prikupna struparka - Arto Paasilinna  

 Tuleči mlinar - Arto Paasilinna 

 

 Direktor knjižnice Matej Strgaršek je članice bralnega krožka seznanil z 

dvema predlogoma  za letošnji literarni izlet, ki naj bi bil septembra. Med 

predlogoma za obisk Posavja in Brežic ter Vrhnike z okolico se odločimo za  

Cankarjevo Vrhniko.  

 Na srečanju, 21.5.2018, je bil prisoten novinar Roman Turnšek, ki bo napisal 

članek o bralnem krožku za Nedeljski dnevnik.  
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 Izlet bralnega krožka dne 6. 10. 2018 in sicer na Vrhniko. Ob Cankarjevem 

letu je primerno, da obiščemo Cankarjev rojstni kraj in se še bolj podrobno 

seznanimo z  življenjem in delom velikega slovenskega pisatelja.  

 Predsednica bralnega krožka seznanim  prisotne, da je naša članica Darja 

Smrkolj prejela  državno priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih 

2017, ki ga vsako leto ob Tednu vseživljenjskega učenja podeljuje komisija za 

podeljevanje priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih pri 

Andragoškem centru Slovenije.  

 23. 4. 2018 je ob svetovnem dnevu knjige, objavljen na spletni strani mmc – 

RTV Slovenija – daljši članek o 17. letih obstoja in  delovanja bralnega krožka 

knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi: https://www.rtvslo.si/moja-

generacija/17-let-bralnega-krozka-zagorje-ali-a-se-se-malo-pogovarjamo-o-

knjigah/452908.  

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 

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 2018 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 velik, kar 

dokazuje, da lutkovne predstave lepo dopolnjujejo dogajanje za otroke v občini 

Zagorje ob Savi. 
 

V okviru projekta Rastem s knjigo vzporedno poteka program namenjen 

osnovnošolcem in srednješolcem. Knjižnica Zagorje je v tem projektu uspešno 

sodelovala tudi v letu 2018. Projekt  se odvija na nacionalni ravni.  Učence  in dijake 

seznanimo z  delom knjižnice, z možnostmi koristne izrabe prostega časa in drugimi 
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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 2018  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, 

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 
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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 prideta v razred. Skupaj z otroki kovček 

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

razredu dva tedna, da jih otroci 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.  

 

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.  

 

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 
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bralno kulturo in domoznansko dejavnost. V novembru in decembru smo imeli 

razstavo lastniških razglednic Zagorja ob Savi.  

 

 

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 DD smo 

jim podelili priznanja in knjižne nagrade, ogledali so si tudi predstavo. 

 

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, nato se pogovarjajo o knjigah. Včasih knjižničarka 

prinese s seboj tudi igro-knjige, da si jih ogledajo in se z njimi poigrajo. 

 

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

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

ponudbo knjižnice. 

 

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

naslovov, Facebook in Instagram družabnih straneh. Sporočila o rezerviranem 
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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 reklamnih 

panojih Multime, ZON-u, radiu Aktual KUM in Zasavskem tedniku. Dogodke bralne 

kulture smo vpisovali na spletno stran knjižnice. 

Uporabnike smo obveščali o brezplačni možnosti uporabe plačljivih 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 iz 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 optimizirana za operacijski sistem 

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

virtualni obisk šteje 45.357 ogledov.   

 

Kupili smo:  

 4 računalnike,  

 nov projektor,  

 5 Inkbook bralnikov za BIBLOS,  

 3 regale na kolesih ter popravili radiatorje za enoto Kisovec,  

 3 mize na mladinskem oddelku, 

 pridobili idejni projekt za prostore Punkta, 

 prebelili stopnišče in odrasli oddelek v matični enoti.  

 

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

Knjižnica Zagorje bo (po)ostala ena od izbir za preživljanje prostega časa in 
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oblikovalka domišljije. V sodelovanju z različnimi občinskimi akterji je knjižnica v 

letu 2018 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 podobno 

izposojo gradiva kot v prejšnjem letu in dober obisk prireditev. Menim, da je 

Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi v letu 2018 poslovala uspešno. 

 

Zagorje, februar 2019 

Matej Strgaršek, direktor 


