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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.  

 

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 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 krajevne knjižnice. Knjižnica Mileta 
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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, 2012), 

 Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije 2013-2020, 

 Nacionalni program za kulturo 2018-2025 

 Drugo. 

 

Cilji knjižnice izhajajo iz njenega osnovnega namena, ki je posredovanje knjižničnega gradiva in 

storitev. S tem krepimo bralno kulturo uporabnikov knjižnice. Knjižnica izobražuje, krepi 
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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 potrebe in želje prebivalcev 

po razvedrilu, izobraževanju, informacijah in kulturi. 

 

 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. 
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Zaposleni na dan 31. 12. 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. 

 

Cilji se nanašajo na knjižnično dejavnost, ki jo opredeljuje Zakon o knjižničarstvu  in pogoje 

dela. V letu 2019 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. 
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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 2019 na teden 

ODRASLI 45 ur 45 ur 

MLADINA 45 ur 45 ur 

KISOVEC 15 ur 7 ur 

IZLAKE 15 ur 7 ur 

 

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, glede 

na zgoraj omenjeno Uredbo.  Ugotavljamo, da obstaja potreba, da bi enoti Kisovec in Izlake odprli za 

dodatnih 8 ur tedensko. Knjižnica je bila, 13. 6. 2019, zaprta zaradi  tradicionalnega srečanja DBC v 

Rogaški Slatini. 

  

Aktivni člani  so tisti, ki so si v zadnjem letu vsaj enkrat izposodili ali vrnili gradivo. V letu 2019 se je na 

novo vpisalo 328 članov. Po zakonu  moramo brisati vse eno leto neaktivne člane. 
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Novo vpisani člani 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200329&stevilka=1129
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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, 

 ne manj kot 30 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska,  

 vsaj 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.   

predšolski 
12% 

osnovnošolci 
35% 

dijaki 
13% 

študenti 
5% 

zaposleni 
24% 

nezaposleni 
4% 

upokojenci 
7% 

Struktura članstva 

AKTIVNI ČLANI 

2017 2018 2019 

2.717 2.832 2.659 

LETO 2016 2017 2018 2019 

OBISK 45.916 42.474 44.121 45.585 
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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 2019 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 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. 

min. standard 2009 2016 2017 2018 2019

63.640 

68.800 

61.471 

70.437 70.979 70.734 
72.322 

Knjižnična zbirka 2019 brez e-knjig 

vse gradivo
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V letu 2019 smo kupili gradivo v vrednosti 45.250,17 €. Prirast znaša 2.302 enot gradiva (nakup pa 

1.909 enot gradiva in 258 e-knjig). Za platformo BIBLOS smo v lanskem letu namenili 3.549 €. 

Prirast vključuje tudi darove in sicer 393 enot.  Za nakup smo namenili 689,17 € 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. 

 Neknjižno gradivo:  

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

nagrajena dela svetovne produkcije. V letu 2019 smo v platformi Biblos pridobili 258 naslovov e-

knjig. 

 Računalniško gradivo:  

izbirali smo gradivo, ki bo v podporo informacijskemu opismenjevanju, spodbujanju uporabe 

elektronskih gradiv. 

 Domoznansko gradivo: 

 minimalni pogoj standard 2016 2017 2018 2019 

vse gradivo (brez e-knjig) 3340 4701 2.347 2.568 2.322 2.302 

neknjižno 378 427 250 255 203 207 

vse gradivo Kisovec 500  267 289 301 277 

vse gradivo Izlake 360  352 341 294 272 

e-knjige    242 257 258 
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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;  

 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 2019 se je izposoja dvignila nad nivo leta 2016. V lanskem letu so se sredstva s strani 

ministrstva za kulturo navidezno povečala, vendar je bil višek denarja namenjen platformi 

BIBLOS. 

http://www.vecer.com/arhiv/
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To se je odražalo tudi pri nabavi knjižnične zbirke in posledično pri izposoji. Prostori matične 

knjižnice Zagorju ob Savi so še vedno bistveno prenatrpani in najvišje police so 2,2 metra, kar ne 

ustreza standardom. Enota Izlake ima prijetne in dostopne prostore za mamice z vozički ter 

invalide. Za enoto  Kisovec smo lansko leto dokupili dodatne police in jo prijetno preuredili.  

 

 

 

 

 

 

 

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nizi2 114.502 122.514 132.141 133.458 124.221 121.208 115.080 115.113 113.972 115.587

114.502 

122.514 

132.141 
133.458 

124.221 

121.208 

115.080 

115.113 

113.972 

115.587 

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

135.000
Izposoja   

9.728 

8.936 
9.260 

9.596 

8.898 
8.229 

11.063 

9.475 

9.494 
11.147 

10.216 

9.545 

IZPOSOJA PO MESECIH 

Nizi2

IZPOSOJA na dom 2016 2017 2018 2019 

ZAGORJE 100.136 100.353 99.467 103.099 

IZLAKE 6.947 6.849 7.347 6.721 

KISOVEC 7.990 7.911 7.158 5.767 

SKUPAJ 115.080 115.113 113.972 115.587 
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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 714 enot gradiva. 

 

 

 

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

ŠTEVILO KNJIG 53 73 711 

ŠTEVILO NEKNJIŽ. GR. 0 0 3 

SKUPAJ 53 73 714 

ORGANIZATOR DATUM IZOBRAŽEVANJE / SEMINAR Udeleženec 

ZSK Grosuplje 31.1.2019 Novosti obračuna plač in izplačil drugih prejemkov iz delovnega razmerja v 
letu 2019 

1 

DBC Celje 14.2.2019 Občni zbor DBC 2 

OKC Celje 5.3.2019 Usklajevalni sestanek direktorjev knjižnic celjskega območja 1 

OKC Celje 7.3.2019 Uresničevanje novih strokovnih priporočil v praksi:  izziv za knjižnice na 
območju 

2 

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve 
in enake možnosti – PGD 
Zagorje 

2.4.2019 Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega 
delovnega okolja z namenom preprečevanja delovnih sporov  

1 

ZSK Portorož 4-5.4.2019 Skupščina ZSK in izobraževanje direktorjev splošnih knjižnic 1 

Mednarodni center za 
prenos znanja 

11.4.2019 Videonadzor – kaj se sme in kaj ne 1 

OKC Celje 14.4.2019 Izobraževalno srečanje sodelavcev portala Kamra 2019 1 

MKL Ljubljana 15.5.2019 Simpozij: Med individualnostjo in družbenostjo 2 

Knjižnica Šmarje pri 
Jelšah 

16.5.2019 Retorika in uspešen javni nastop 1 

RRA Trbovlje 19.6.2019 2. sestanek Regijske razvojne mreže Zasavje 1 

ZBDS Maribor 25-27.9.2019 Knjižnice – obvladovalke podatkov 1 

Knjižnica Novo Mesto 10.10.2019 Koliko je vredna moja knjižnica? 2 

Knjižnica Pavle Golie 
Trebnje 

6.11.2019 Strokovno posvetovanje POTI DO KNJIGE: Vloga knjižnice pri spodbujanju 
družinskega branja 

2 

Knjižnica Domžale 26.11.2019 Erasmus+ seminar za knjižnice ali muzeje 1 

ZSK Bled 28-29.11.2019 Skupščina in izobraževanje direktorjev splošnih knjižnic 1 

NUK Ljubljana 6.12.2019 Delavnice za pripravo vloge za imenovanje v strokovni naziv v knjižnični 
dejavnosti 

1 

SKUPAJ   22 
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V Knjižnici Zagorje je zaposlenih 8 delavcev, po Pravilniku za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 

javne službe pa naj bi jih bilo 10.  

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: 
31.12.2019 

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: 
31.12.2019 

 
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 
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Drugo:  

 študentski servis 

V letu 2019 smo v knjižnici organizirali in izvedli 293 dogodkov, v katerih je sodelovalo 5.673 

udeležencev. Izbirali smo zanimive prireditve, v goste smo povabili domače ustvarjalce.    

 

 

 

 

 

LOKACIJA 
DEJAVNOST 

ZAGORJE 
#           obisk 

KISOVEC 
#          obisk 

IZLAKE 
#          obisk 

SKUPAJ 
#            obisk 

Uganka meseca 10           363 10            28 10            54 30              445 

Uganka za najmlajše 10           204 10            13 10            18 30              235 

Ura pravljic  11            121 24         505 35              626 

Razstava 14             14          

Vrtec/šola na obisku 15           318 1              18     16              336 

Potopisno predavanje 3              87   3                 87 

Literarni večer 9            291   9                291 

Predavanje 19          706   19              706 

Bralna ura 1                8   1                    8 

izlet 1               19   1                   19 

Pogovorni večer 5             161   5                 161 

Bralni krožek 10           107   10               107 

Bralna miška 1             180   1                 180 

Uganka odrasli 11            110   11                110 

Lutkovni abonma 4            305   4                305 

Pravljični kovček 13          298 4            105  17              403 

BZ za starše 1                3   1                    3 

Otvoritev razstave 2              44   2                 44 

Knjižnica na obisku 11           249   11               249 

Berite z nami 50         808   50             808 

Rastem s knjigo OŠ 6            129   6                129 

Rastem s knjigo SŠ 5             95   5                  95 

Miškino poletno branje 2             90   2                 90 

Ustvarjalna delavnica 4             101 2              25 2              36 8                162 

BZ za odrasle 1               17   1                  17 

Večer v knjižnici         1              57 1                  57 

SKUPAJ 208         4.693 38            310 47           670 293            5.673 
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PRIREDITVE ZA ODRASLE # 
1. Anton Tomažič – V objemu slovenske pomladi – predstavitev knjige 

2. Jasmina Rome Rodić –premagovanje stresa z AEQ metodo – predavanje 

3. Andreja Videmšek -Biodinamika –predavanje  

4. Maja Klemen Cokan – Bodimo zahteven kupec – kako doseči sožitje med trajnostno 

pridelavo hrane in potrošnjo  

5. Literarno glasbeni večer : Aleksander Ritter in Matic Jere - V sejni sobi PGD Zagorje mesto 

6. Zdravilne rastline malo drugače – Ayurveda – Nada Matko 

7. Damijana Bakarič – predstavitev knjige Na boljše – motivacijski večer 

8. Baltiške države in Finska –Poceni potepanje – Bojan Rus  

9. Zdravilne rastline od A do Ž – 1. del 

10. Zdravilne rastline od A do Ž – 2. del 

11. Bronja Žakelj – Belo se pere na devetdeset – predstavitev knjige 

12. Sanja Lončar – Sladkorna bolezen, holesterol 

13. Bogdan Biščak – Igra in biseri: Kako sem hčerki z alpinizmom razložil življenje – 

predstavitev knjige (vodi Aleš Gulič) 

14. Valentina Khralova – Prebavni sistem in ohranjanje črevesne flore – predavanje 

15. Silvo Lipičnik – otvoritev likovne razstave Barvne sledi mojega čopiča (na stopnišču 

knjižnice Zagorje) 

16. Večer z Dušanom Kastelicem ter prikaz filma Celica (vodi Staša Lepej) 

17. Bojan Maroševič – predstavitev knjige PSI  

18. Zaključna prireditev Berite z nami –Steklena dvorana KCDD Zagorje 

19. Karel Gržan – O tistem smehu, ki osvobaja  

20. Zaključna prireditev Bralne Miške – velika dvorana KCDD Zagorje 

21. Marko Roblek – Zagret za tek – predstavitev knjige (vodi Tomaž Petek) 

22. Drevo občine Zagorje ob Savi – Nada Brezovar in dr. Uroš Ocepek 

23. Uroš Ritonja – Indija – potopisno predavanje 

24. Popotovanje po Severni in Južni Koreji ter Japonski – Bojan Klemenc –potopisno 

predavanje 

25. Pacientove pravice- Alen Novit – informativno predavanje 

26. Pohod veteranov od Kuma do Triglava – Božo Majcen 

27. Starodavna umetnost zdravljenja – Veronika in Uroš Plantan – predavanje 

28. Vlado Garantini in Jože Ovnik – predstavitev pesniške zbirke Amfore 

29. AEIOU voditeljstva – Sonja Klopčič –predstavitev knjige. 

30. Zaključek poletnega branja za mladino 

31. Otvoritev razstave grafik Mihe Maleš – Sonetni venec 

32. Roman Rozina – Po cipresah diši – predstavitev knjige 

33. Ernest Jazbinšek – Lukež II – predstavitev knjige 

34. Sonja Klopčič – AEIOU voditeljstva – predstavitev knjige 

35. Andrej Pešec - Vpliv čustev na bolezen – predavanje  

36. Dušica Kunaver – Slovenske ljudske šege in pripovedi – pogovorni večer z glasbo: Vokalna 

skupina Iris. 

37. Valerija Skrinjar Tvrz – Pogovorni večer o celotnem literarnem opusu 

38. Iz zapuščine Riharda Mihelčiča – domoznanska razstava starih fotografij na hodniku 

knjižnice 

39. Rotary klub Zagorje Kum – Janez Lipec – Gibanje Rotary včeraj in danes za boljši jutri 

40. Kako do več energije – Sanja Lončar – predavanje 

41. Pogovorni večer z Vikijem Grošljem – Moja soočanja s Himalajo  
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4.568 
4.966 

5.371 

5.880 

5.589 

5.673 

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

obiskovalci prireditev 

obiskovalci
prireditev

42. Razstava akademskega slikarja Jureta Crnkoviča na stopnišču knjižnice 

43. Marijan Manfredo – Prekmurska kresna spominčica – predstavitev knjige 

44. Roman Vodeb – Prvi spol – predstavitev knjige 

Srečanja študijskega bralnega krožka 10 

Literarna nagradna uganka za odrasle 10 

Beremo za gorami 1 

SKUPAJ 65 

Kulturno dediščino našega kraja skušamo ohraniti, saj bi se morala identiteta vsakega občana 

Zagorja ob Savi 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. V letu 2019 smo pridobili nekaj domoznanskega gradiva. V sodelovanju z Občino 

Zagorje, krajevnimi skupnostmi, gasilskimi, prosvetnimi, drugimi društvi pridobivamo gradivo, 

ki je pomembno za zanamce. V novembru smo imeli odmevno razstavo fotografij na steklu iz 

zapuščine Riharda Mihelčiča, ki smo jih v lanskem letu dobili v last od Marjana in Margarete 

Skok.  

 

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 osrednja Knjižnica Celje. 
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V Knjižnici Zagorje smo v letu 2019 nadaljevali s projektom BEREMO ZA GORAMI. To je bralna 
značka za odrasle, ki poteka od aprila do novembra in se zaključi s prireditvijo ob dnevu 
splošnih knjižnic. Izbrali smo kvalitetno gradivo na temo »POTI«.  
 

V letu 2019 so se članice bralnega krožka srečale 10-krat. Z bralnimi navdušenkami delimo vtise 

in mnenja o prebranem. Letošnje leto je Vodnikovo leto, posvečeno Valentinu Vodniku (3. 2. 

1758 – 8. 1. 1819), slovenskemu duhovniku, frančiškanu, pesniku, prevajalcu, jezikoslovcu, 

učitelju, novinarju in uredniku. Vodnikovo leto slavimo Slovenci ob 200-letnici njegove smrti. 

Dogovorimo se, da bomo na bralnem krožku tekom leta prebirale Vodnikova dela. V letu 2019 

smo obravnavale naslednja literarna dela: 

 

Baron - Joanna Shupe; Reci da - Susan Elizabeth Phillips; Jezero – Tadej Golob; Pesmi Valentina 

Vodnika; Konci in kraji –Ifigenija Zagoričnik Simonović; Orkester za poljube – Feri Lainšček; 

Prvotnost – Feri Lainšček; Nevidna nit – Laura Schroff; Podeželska zdravnica – Ruža Vreg; 

Poročena z beduinom - Marguerite van Geldermalsen; Kolažnice – zbirka kratkih zgodb 

seniorjev; Navodila za srečo – Vinko Moderndorfer; Zadnje ljubezensko pismo – Joyo Moyes; 

Rdeča hiša – Lee Child; Diši po ljubezni – Ana Hazler; Mož z imenom Ove - Fredrik Backman;  

  

Duet – David Hill; Depresija – pogovori o depresiji; Trilogija Stoletje – Ken Follett; Lykke – Meik 

Wiking; Domen – Josip Jurčič; Sosedov sin – Josip Jurčič; Podobe iz življenja – Ivan Cankar; 

Poezije – France Prešeren; Stoletnik, ki je zlezel čez okno in izginil – Jonas Jonasson; Leninov 

park – Tadej Golob; Belo perilo se pere na 90 – Bronja Žakelj; O Indijcu, ki se je s kolesom peljal 

vse do Švedske, da bi tam našel svojo veliko ljubezen - Per J. Andersson; Čudoviti klon – Eva 

Pacher; Med in mleko – Rupi Kaur; Prvotnost – Feri Lainšček; Čudo – R. J. Palacio; Julianova 

zgodba – R. J. Palacio; Charlotina zgodba – R. J. Palacio; Kje sem v tej zgodbi jaz? Emir Kusturica; 

Brez tebe – Joyo Moyes; Na tesnobi – Damjana Bakarič; Na bolje – Damjana Bakarič;  

  

Belo se pere na devetdeset – Bronja Žakelj; Jo Nesbo – Snežak Jorge Bucay – Ti povem zgodbo?; 

Sanja Lončar – Naravne rešitve za bolečine v mišicah, sklepih, hrbtenici, kolenih; Zoran 

Milivojević – Formule ljubezni; Boris Pahor – Nekropola; Nora Roberts – Padli angel; Igor 

Karlovšek – Gimnazijec; Dragan Petrovec – Fanči s psihiatrije in druge zgodbe; Margaret 

Mazzantini – Novorojen; Harlan Coben – Ostani blizu; Nikolaj Lilin – Sibirska vzgoja; Magda 

Stražišar – Ciganka; Heather Morris – Tetovator iz Auschwitza  

    

Jojo Moyes - Ob tebi; Elena Ferrante - Genialna prijateljica; Tadej Golob – Svinjska nogice; Zora 

Tavčar – Veter v laseh; John Grisham - Otok Camino; Tabea Bach - Otok kamelij; Tessa Afshar - 

Dragulj v pesku; Nora Roberts – Obsedenost; Anna Campbell - Sedem noči v falotovi postelji; 

Miha Šalehar – Duh česa  
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Will Ferguson – Sreča; Eros – Psi (pogovori o avtorstvu Igor Kenda, Bojan Maroševič); Jan Udo 

Holey – Roke proč od te knjige; Nada Gaborovič - Kukavičji sneg; Vida Bošnjak Logar  - 

Potovanja; Ken Follett – Trilogija Stoletje; Ken Follett – Stebri zemlje; Charlotte Bronte – Jane 

Eyre; Mirjana Bobić Mojislović - Abeceda mojega življenja; Koledar mojega otroštva - Đorđe 

Balašević; Rachel Joyce - Nenavadno romanje Harolda Frya; Zgodovina zagorske knjižnice; 

Nicholas Sparks – Beležnica; Nicholas Sparks – Dragi John; Lidija Dimkovska – Non – oui Carol 

Kleppel – Draga Nemčija; Maria Semple – Kam si šla, Bernardette; Elizabeth Hayes – V 

najtemnejšem kotu; Hjalmar Söderberg – Doktor Glas; Andrew Sean Greer – Manj  

  

Louis Adamič – Vrnitev v rodni kraj; Zora Tavčar – Veter v laseh; Agnès Martin-Lugand - Srečni 

ljudje berejo in pijejo kavo; Camilla Läckberg – Kamnosek; Mary Ann Shaffer, Annie Barrows – 

Guernseyjsko društvo za književnost in pito iz krompirjevih olupkov; Mira Mihelič – Ure mojih 

dni; Nicholas Sparks - Dva po dva; Vida Bošnjak Logar – Biografija; Louise Hay – Vaje pred 

ogledalom; Paulo Coelho – Alkimist; Elizabeth Berg – Jesenski blues; Robyn Carr – Božič v Virgin 

River; 

 

Bronja Žakelj – Belo se pere na devetdeset; John Boyne - Deček na vrhu gore; Bogdan Novak – 

Pasja grofica; Bogdan Novak – Lipa zelenela je; Mirjana Bobić Mojislović - Abeceda mojega 

življenja; Jean-Michel Thibaux – Gašparinka; Mira Mihelič – Ure mojih dni; Igor Grdina - Ivan 

Cankar, portret genija; Michelle Obama – Moja zgodba; Charlotte Link - Vrtnarica z Guernseya; 

Noel Barber – Kairčanka; Ken Follett – Kavke;  Ken Follett - Ključ za Rebecco; Ken Follett - Noč 

nad vodo; Dušan Jovanović – Na stara leta sem vzljubil staro mamo; Makis Citas – Bog mi je 

priča; Tadej Golob – V svojih čevljih (Alenka Bratušek); Jonas Jonasson - Nove prigode 

stoletnika, ki je zlezel skozi okno in izginil; Arto Paasilinna – Ladjar z lepimi stopali; Čudo - R. J. 

Palacio; Mojca Širok – Pogodba; Tadej Golob – Leninov park; Minette Walters – Temna soba; 

Darinka Kladnik - Vsa slovenska mesta; Jackie Kay – Rdeča prašna cesta; Marjan Tomšič – 

Grenko morje; Ranljiva –Tjaši Artnik; Knibbe Malala Jusafzaj, Christina Lamb – Jaz sem Malala.  

    

Dne 12. 10. 2019 smo se člani bralnega 

krožka udeležili strokovne ekskurzije 

v Novo mesto. Obiskali smo muzej 

Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v 

Mirni Peči. V Šenjurju smo obiskali 

rojstni kraj Toneta Pavčka, kasneje 

smo si ogledali knjižnico Mirana 

Jarca. Sprehodili smo se po starem 

mestnem jedru Novega mesta. 

Spotoma smo obiskali še grob Julije Primic in dr. Slavka Gruma v Šmihelu.   
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Na srečanju bralnega krožka smo obudili spomine na vse, kar smo videli na ekskurziji. Albina 

nam je prebrala Kettejevo pesem: Zakaj sem bil v kapiteljnu in pesem Marka Tomaša: Ne 

zaljubiti se vame.   

  

Pogovarjali smo se tudi o letošnjem nobelovcu Petru Handkeju.   

Peter Handke – Pisateljevo popoldne; Annemarie Selinko – Desiree; Sigrid Undset  – Kristina 

Lavransova hči; Tabea Bach – Otok kamelij; Thrity Umrigar – Razdalja med nama; Adam Kay – 

Tole bo bolelo; Staša Lepej – Camino, moja samotna pot; Saša Einsiedler – Moja samopodoba je 

moja odločitev; Yeonmi Park – Da bi lahko živela; Louise Hay – Življenje je tvoje; Rose Tremain – 

Dolga pot domov; Jeffery Deaver – Zbiralec kosti;  

 

Tina Maze, Vlado Divac – Jaz; Tina Adam Kay – Tole bo bolelo; Maria Semple – Kam si šla, 

Bernardette; Simona Rituper – Kuharica brez licence; Avgust Demšar – Pohorska transverzala; 

Karel Gržan – Jaz, Čarli Čeplin; Mikael Lindnord – Artur; Andrej Plevčak – Moje Trbovlje; Roman 

Rozina – Po cipresah diši; Vladimir Garantini – Amfore; Rina Huber – Devet poletij; James 

Patterson – Krossova pravica; Sabatina James – Obsojena brez zločina; Petra Rijavec – Najini 

valovi; Markiz de Sade - Julliete Justine.  

   

Hvala za vsa lepa doživetja, mnenja in lastna razmišljanja o prebranem gradivu in za vse stkane 

vezi, ki so se spletla med ljubiteljicami knjig. Dolgoletna tradicija Bralnega krožka v Knjižnici 

Zagorje se nadaljuje.  

 

K sodelovanju smo povabili znana lutkovna gledališča.  Veseli nas, da smo tudi v letu 2019 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 2019. 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 
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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 2019  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 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. 
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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 stopnišče 

preuredili v razstavni prostor. S pomočjo tematskih razstav 

vzpodbujamo bralno kulturo, domoznansko dejavnost ter 

predstavljamo zanimive slikarje. V novembru in decembru smo 

imeli razstavo lastniških fotografij Zagorja ob Savi (starih več kot 

100 let).  

 

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 
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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 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 

informiranjem v prostorih enot in knjižnice. Naše prireditve in ostala obvestila smo oglaševali na 

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

kulture smo konstantno objavljali na spletni strani 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 
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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 (za 

mobilne naprave). Sami se trudimo osveževati spletno stran in obisk je velik. Lanskoletni 

virtualni obisk šteje 46.507 ogledov.   

 

Kupili smo:  

 4 kamere (ena na Izlakah) in vgradili nadzorni sistem,  

 nove radiatorje in na vse stare namestili termostatske glave,  

 IDZ –idejno zasnovo z oceno investicije za prostore mladinskega oddelka (PUNKT),   

 zamenjali smo dotrajano ozvočenje in dokupili 2 mikrofona, 

 prebelili smo enoto Kisovec in stranišča v Zagorju, 

 4 SSD diske in programsko opremo Windows 10. 

 

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

Zagorje bo postala in ostala ena od izbir za preživljanje prostega časa in oblikovalka domišljije. V 

sodelovanju z različnimi občinskimi akterji je knjižnica v letu 2019 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 kot v prejšnjem letu in dober obisk prireditev. Menim, da je Knjižnica 

Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi v letu 2019 poslovala uspešno. 

 

Zagorje, februar 2019        Matej Strgaršek, direktor 














































































