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1. Zakonske podlage strateškega načrta 

 

1.1  Zakonske podlage za sprejem strateškega načrta 
 

1.1.1 Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (UL RS 99/2013) 
Temeljno poslanstvo splošnih knjižnic je postati središča za neomejeno dostopnost knjižničnega 

gradiva in informacij ter še povečati svojo aktivno vlogo v vseživljenjskem razvijanju bralne kulture, 

demokratičnega mišljenja in visokih meril sodobne informatizirane družbe. Sodobna, k uporabniku 

usmerjena splošna knjižnica, je oblikovana kot prostor navdiha, učenja, srečevanj in druženj. Postaja 

pa tudi vse pomembnejši ponudnik kulturnih prireditev in oblik vseživljenjskega izobraževanja, še 

posebej v okoljih, kjer ni drugih kulturnih institucij.  

Resolucija spodbuja pretvorbe subvencioniranih knjig in revij v elektronski format ter že izdanih 

subvencioniranih knjig v elektronski format. Podpira tudi platforme za prodajo elektronskih knjig. 

 

Kazalniki za knjižnice, ki naj bi jih te dosegle do leta 2017: 
- Delež včlanjenih prebivalcev v splošne knjižnice: 27 %, 

- Število izposojenih knjig na prebivalca letno v splošnih knjižnicah: 15 enot, 

- Odprtost na potencialnega uporabnika: 700 sekund letno, 

- Izboljšanje pogojev za uporabo in razvoj portalov DLib.Si in KAMRA. 

 

1.1.2 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 96/2002 s spremembami) 
- Izobraževanje članov sveta zavoda (enkrat letno), po dopolnitvi jeseni 2014 lahko člani to 

izobraževanje opravijo elektronsko, 

- Koriščenje prostorskih kapacitet ustanov, ki delujejo v javnem interesu – brez možnosti 

zaračunavanja dodatnih stroškov oz. stroškov, ki niso strogo vezani na materialne stroške v 

času uporabe prostorov, 

- Možnost ustavitve javnega poziva za nakup knjižničnega gradiva, 

- Ureditev lastniških razmerij prostorov, 

- Umestitev strateškega načrta knjižnice v občinski oz. lokalni program razvoja kulture. 

 
1.1.3 Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020 
Dokument Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 

2013-2020 je l. 2012 sprejelo Združenje slovenskih splošnih knjižnic. V tej strategiji so zajeta 

naslednja strateška področja: 

- Organizacija, delovanje in mreža splošnih knjižnic, 

- Storitve splošnih knjižnic, 

- Usposobljenost in znanje knjižničarjev, 

- Knjižnica – aktiven dejavnik v družbenem okolju. 

Močnejši del Združenja se zelo zavzema za centralizirano nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva. 

Eventuelne posledice tovrstnega sistema v fazi oblikovanja predloga še niso razvidne. 

 

1.2  Zakonske podlage, ki opredeljujejo status in urejajo poslovanje zavoda 
Knjižničarsko dejavnost urejajo zakonske in druge pravne podlage: 

- Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško (UL RS 114/03, 53/08), 

- Zakon o knjižničarstvu (UL RS 87/01), 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A) (UL RS 92/15), 

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah in stroškov knjižnic (UL RS 19/03), 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 29/03), 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/03, 70/08, 80/12), 

- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (UL RS 88/03), 

- Pravilnik o razvidu knjižnic (UL RS 105/03), 
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- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na 

področju kulture (UL RS 85/10), 

- Standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2005 do 2015), 

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS (UL RS 45/1994 s spremembami), 

- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (UL 57/08 s spremembami). 

 

V letu 2015 so bile sprejete spremembe in dopolnitve zakona o knjižničarstvu. Za nas 

najpomembnejša sprememba je opredelitev trajanja članstva v knjižnici za največ pet let z možnostjo 

podaljšanja, pri čemer se lahko osebni podatki o članih v zbirki vodijo še eno leto od poteka članstva, 

kar bo konkretno vplivalo na roke za brisanje neaktivnih članov. Poleg tega zakon spreminja tudi 

način obdelave podatkov v razvidu knjižnic in pogoje za izvajanje knjižnične javne službe ter definira 

izobrazbo strokovnih knjižničnih delavcev, bibliotekarski izpit in pridobivanje strokovnih nazivov, kar 

pa mora podrobneje določiti še pravilnik. 

Veljavnost  standardov za splošne knjižnice 2005-2015 je bila podaljšana do maja 2017, v pripravi pa 

so že novi, saj stari v marsičem niso več ustrezni. Standardi sicer določajo prostorske površine z 

opremo, število in izobrazbo zaposlenih, količine knjižničnih gradiv, nakup knjižničnega gradiva itd.  

Knjižničarstvo urejajo tudi Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS   96/2002 s 

spremembami), Zakon o javnih zavodih (UL RS 12/91 s spremembami), Zakon o lokalni samoupravi 

(UL RS 72/93 s spremembami), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 43/11), Zakon o avtorski 

in sorodnih pravicah (UL RS 21/95 s spremembami), Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 

86/04 s spremembami) in druga zakonodaja, nanašajoča se na delo in poslovanje zavodov. Pri svojem 

delovanju se knjižnice ravnamo tudi v skladu z Etičnim kodeksom slovenskih knjižničarjev (1995).  

Plače ureja plačna zakonodaja za javni sektor in področna zakonodaja, v zadnjih letih pa obsežna 

interventna zakonodaja. 

 

 

2. Razlogi za izdelavo strateškega načrta 
 

Spodaj navajamo razloge za izdelavo novega strateškega načrta Knjižnice Laško kot dokumenta 

razvojnega načrtovanja v obdobju 2014–2019: 

-  vsebinske spremembe dela,  

-  nov strateški načrt kot pripomoček pri obvladovanju sprememb,  

- opredelitev in oblikovanje položaja knjižnice ter njenega sodelovanja v lokalni skupnosti,   

- zakonska obveza (ZUJIK) ter potreba po strateškem načrtu in njegovem ažuriranju,  

- sprejetje Lokalnega programa Občine Laško 2014–17, ki je podlaga za strateški načrt knjižnice. 

 

 

3. Opis stanja 
 

3.1. Status 
Knjižnica Laško je osrednja knjižnica, ki deluje na območju občin Laško in Radeče. Od leta 1996 

deluje kot javni zavod.  

Del nalog, povezanih s povečanim obsegom knjižničnega gradiva, izobraževanjem, domoznanstvom, 

in računalniško-informacijskim razvojem (tako imenovanih nalog območnosti) po zakonu opravlja 

območna knjižnica, pri nas Osrednja območna knjižnica Celje. Območnost v zakonu ni dovolj jasno 

definirana, so pa v postopku predlogi redefinicije organiziranosti in nalog območnosti, pri čemer 

sodeluje tudi naša knjižnica.  

Težave imamo pri financiranju in stalnem zniževanju sredstev, še posebej s strani Občine Radeče, v 

zadnjih letih pa tudi v Laškem, predvsem pri nakupu knjižničnega gradiva.  

Knjižnica Laško je del slovenskega knjižnično-informacijskega sistema, ki ga povezuje računalniški 

informacijski sistem COBISS, dejavnost pa določa knjižničarska zakonodaja ter standardi za splošne 

knjižnice. Glede na število prebivalcev, ki jim je namenjena, sodi Knjižnica Laško med manjše, a 

sorazmerno dobro razvite slovenske knjižnice.  
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3.2  Mreža 
Mrežo Knjižnice Laško sestavljajo enote: 

Knjižnica Laško – osrednja knjižnica, Aškerčev trg 4, Laško, tel. 734 4300, fax: 734 4303, e-pošta: 

info@knjiznica-lasko.si, 

Knjižnica Radeče – krajevna knjižnica, Ulica OF  2, Radeče, tel. 56 58 110, fax: 56 58 111, e-pošta: 

radece@knjiznica-lasko.si, 

Knjižnica Rimske Toplice – krajevna knjižnica, Aškerčeva 6, Rimske Toplice, tel. 734 0350, e-pošta: 

rimske.toplice@knjiznica-lasko.si, 
Izposojevališče Šentrupert, Šentrupert 91, Šentrupert, 

Izposojevališče Zidani Most, Dom svobode, Zidani Most 12, Zidani Most, 

Izposojevališče Jurklošter, Lahov graben 6a, Jurklošter. 

 

3.3 Prostori  
 Površine, neto površine z možnostjo postavitve gradiv, statika, funkcionalnost prostorov: 

- Knjižnica Laško – 550 m², 280 m² neto površin, statika je absolutno omejena, funkcionalnost  

slaba, v površino so zajeta tudi skladišča za celotno mrežo, prostori za prireditve, za katere nimamo 

uporabnega dovoljenja, prostori uprave in obdelave gradiv ter veliko hodnikov, kjer imamo 

razstave, 

- Knjižnica Radeče – 200 m², 180 m², statika in funkcionalnost sta dobri, knjižnica nima svojega 

prireditvenega prostora, 

- Knjižnica Rimske Toplice – 200 m², 180 m², statika in funkcionalnost sta dobri, v objektu lahko 

uporabljamo prostor za prireditve, katerega kvadratura ni šteta v knjižnične prostore, 
- Izposojevališče Šentrupert, 40 m² neto površin z možnostjo za prireditve v objektu, 

- Izposojevališče Zidani Most, 50 m² neto površin z možnostjo za prireditve v objektu, 

- Izposojevališče Jurklošter, 25 m² neto površin. 

 

Prostorske zahteve standardov s knjižničnimi prostori dosegamo 50-odstotno. Medtem ko je v 

krajevnih knjižnicah v Radečah in Rimskih Toplicah vsaj knjižnično gradivo zaenkrat še postavljeno 

pregledno, imamo v Laškem na policah zelo hudo stisko. Solidnejše nam primerljive osrednje 

knjižnice razpolagajo s 1.000 m² in več. Pri nas je dovoljeno nameščanje gradiv samo v pritličju in 

nadstropju, na površini 280 m², ostale površine do 500 m² predstavljajo hodniki, stopnišče, uprava, 

obdelava in sanitarije. Statični pregled v l. 2015 je pokazal, da vgrajena armatura plošče nad pritličjem 

še ustreza tudi spremenjeni obtežitvi polic. Nadaljnja dodatna obtežitev pa ni več dopustna. Poleg tega 

nimamo prostora za centralno knjižnično skladišče, čitalnico, računalniško učilnico, prostori za 

prireditve so neustrezni. Izdelana je idejna zasnova prizidka, s katerim naj bi pridobili cca 800 m², neto 

cca 500 m² prostora. Spomeniškovarstvene usmeritve, pridobljene v juliju 2014, ne dovoljujejo širitve 

dvorca na severno stran, ampak predlagajo širitev na vzhodno stran in skupno ureditev kompleksa (z 

notranjim dvoriščem in muzejem). Naš kratkoročen cilj je vključitev prizidka v OPPN za staro mestno 

jedro, pridobitev idejnega načrta in postopno vse druge dokumentacije, tako da bi v finančno 

ugodnejšem obdobju lahko  pristopili h gradnji. V kolikor pa na tem mestu prizidek ne bi bil možen, 

moramo takoj pristopiti k iskanju druge prostorske rešitve za knjižnico. Za vmesni čas (cca 3-5 let) 

nam je Občina Laško v svojih prostorih zagotovila zasilno skladišče v velikosti cca 25 m
2
. 

V Radečah bi tudi potrebovali dodatne prostore za prireditveno dejavnost. V kolikor le-teh ne bo 

mogoče pridobiti, je treba zagotoviti brezplačno uporabo dvorane.  

V Jurkloštru zaradi precejšnjih materialnih stroškov razmišljamo o preselitvi knjižničnega 

izposojevališča  v šolske prostore, a le, če bi se s tem strinjal kraj in bi bilo to sprejemljivo z vidika 

umeščenosti v sam kraj. Še vedno pa tudi nismo opustili misli na bibliobus, ki bi lahko postal realna 

opcija ob znatni pomoči ministrstva za kulturo pri osnovni investiciji in ob interesu drugih občin 

partneric, najverjetneje z območja Kozjanskega, eventuelno tudi katerega drugega. Predvsem pa bi 

morale partnerice biti v svoji odločitvi trdne, saj bi morali za bibliobus zagotavljati določena redna 

sredstva za knjižnično gradivo, kader, računalniško tehnologijo in materialne stroške vozila. 

 

mailto:info@knjiznica-lasko.si
mailto:radece@knjiznica-lasko.si
mailto:rimske.toplice@knjiznica-lasko.si
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3.4 Kader  
Zaradi kadrovskih sprememb v letu 2014 navajamo stanje, kakršno je bilo v Knjižnici Laško 31. 12. 

2014. Redno zaposlenih je bilo 9,1 delavca, in sicer 6,6 strokovnega delavca, direktor, računovodkinja 

in 0,5 čistilke za Knjižnico Laško. Občina Radeče financira 1 višjo knjižničarko ter četrtino direktorja, 

ene bibliotekarke in računovodkinje. 

  
Zaposleni so bili naslednji delavci: 

 1 bibliotekarka (b. specialist)  - zadolžena za vodenje del v Cobissu, sodelovanje pri nabavi, 

organizaciji dela, domoznanstvu, opravlja  tudi dela informatorke in svetovalke, 

 1 bibliotekarka (samostojni b.) – svetovalka, informatorka, izposojevalka ter izvajalka prireditev, 

izvajalka strokovno urejevalnih del,  

 1 bibliotekarka (bibliotekar) – svetovalka, informatorka, izposojevalka ter izvajalka prireditev – v 

Laškem in Rimskih Toplicah, izvajalka strokovno urejevalnih del,  

 1 višja knjižničarka (višja b. sodelavka) - svetovalka, informatorka, izposojevalka ter organizatorka 

in izvajalka prireditev za odrasle in otroke v knjižnici v Radečah,  

 1 knjižničarka (samostojni k. referent) - izposojevalka izposoje gradiv v knjižnici v Laškem in 

svetovalka za mladinsko literaturo, izvajalka prireditev za otroke,  

 0,5 knjižničarke (samostojni k. referent) - izposojevalka gradiv v knjižnici v Laškem, svetovalka, 

zadolžena za pregledovanje opominov in za blagajno. Delavka je polovično upokojena, 

 0,6 knjižničarke - izposojevalka gradiv v knjižnici v Laškem in Rimskih T., zadolžena za pomožna 

strokovna dela in sodelovanje pri izvajanju prireditev ter 

 0,5 knjižničarke (višji k. referent) - zadolžena za prenos računalniških podatkov knjižničnih 

novosti, odpis gradiv, evidenco o računih in »sivi literaturi«. Delavka je polovično upokojena. 

 1 računovodkinja, ki naj bi polovično opravljala poslovno-sekretarska dela, dejansko pa 60 % časa 

porabi za računovodstvo, ostalo pa za knjižničarska in administrativna dela. 

 0,5 čistilke, ki opravlja tudi dela zaščite knjižnega gradiva in kurirska dela. Polovična zaposlitev. 

 direktor – bibliotekar (samostojni b.) strokovno in poslovno vodi zavod, skrbi za primerne pogoje 

dela, vodi nabavo knjižničnega gradiva, organizacijo prireditev za odrasle v Laškem in Rimskih 

Toplicah ter domoznanstvo. 

 

Marsikje računovodsko delo in čiščenje opravljajo servisi in tako imajo knjižnice manj redno 

zaposlenih. Plačilo servisom je prikazano pri materialnih stroških in je običajno cenejše. Pri nas je bilo 

za računovodstvo, ki glede na zahtevnost in samostojnost dela ni ustrezno finančno ovrednoteno, še 

vedno porabljeno 0,6 delovnega časa, ostalo delo računovodkinje pa ni bilo natančno definirano oz. 

smo ga sproti določali glede na potrebe v knjižnici ter znanja zaposlene. 

V letu 2014 je prekinila mandat in se upokojila direktorica, ki jo je nadomestil bibliotekar, že prej 

zaposlen v knjižnici. Na njegovo mesto smo zaposlili bibliotekarko (po izobrazbi, z opravljenim 

strokovnim izpitom in 3-letno prakso dela v splošni knjižnici). Leta 2018 se bo predvidoma upokojila 

polovično zaposlena knjižničarka. 

Ker bomo verjetno morali poslovati z enakim številom zaposlenih, bomo v bodoče poskušali  uvajati 

kakšne manj zavezujoče oblike dela: zaposlovanje za čas izvajanja projektov, javno delo, 

prostovoljstvo. 
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3.5 Knjižnično gradivo 

 
Tabela 1: Knjižnična zaloga na dan 31.12.2014 

 

KNJIŽNICA 

Knjižnična zaloga (stanje 31. 12. 2014) 

knjige   serijske 

publikacije 

    letniki 

Neknjižn. 

gradivo 
SKUPAJ 

Laško 54.991 1.635 4.878 61.504 

Radeče 21.438 196 1.256 22.890 

Rimske Toplice 14.951 119 683 15.753 

Izposojevališča 3.989 29 86 4.104 

SKUPAJ 95.369 1.979 6.903 104.251 

 
V letu 2014 je znašal nakup knjižničnega gradiva 3.398 enot (3.110 knjižnega in 288 neknjižnega 

gradiva). Porazdelitev po enotah je bila sledeča: Laško 2.124 enot (1.944 knjižnega in 180 

neknjižnega), Radeče 602 enoti (561 knjižnega in 41 neknjižnega), Rimske Toplice 518 enot (452 

knjižnega in 66 neknjižnega) in izposojevališča Jurklošter, Šentrupert in Zidani Most skupaj 154 enot 

(153 knjižnega in 1 neknjižnega). Poleg tega je knjižnica prejela še 376 darov, tako da je znašal 

skupen prirast 3.765 enot.  

Sredstva za nakup knjižničnega gradiva so bila tudi v letu 2014 še nadalje znižana, največ s strani 

Občine Radeče in ministrstva za kulturo, nekoliko tudi s strani Občine Laško. Za l. 2015 so se sredstva 

v Radečah nekoliko zvišala, v Laškem pa znižala za skoraj 10 %. Nižja sredstva pomenijo tudi 

številčno manjši nakup knjižničnega gradiva. Takšen trend lahko sledimo vse od leta 2010. Sprva je 

šlo za manjše upade, v zadnjih dveh letih pa so razlike zelo velike. Zdajšnje stanje praktično 

onemogoča nabavo v več izvodih, kjer bi bilo to nujno potrebno, in težko odločitev za nudenje dostopa 

našim uporabnikom do elektronskih knjig, kar je smer razvoja, ki pa ji ob tako znižanih sredstvih ne 

moremo slediti. Nižji nakup seveda vpliva tudi na statistične kazalce dela knjižnice. 

 

3.6 Glavne zakonsko določene naloge knjižnice in izvajanje le-teh 
- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 

- zagotavljanje enakomernega dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, 

- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 

- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 

- informacijsko opismenjevanje,  

- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

- sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,  

- zbiranje, obdelovanje in posredovanje domoznanskega gradiva ter drugo domoznansko delo, 

- zagotavljanje dostopnosti in rabe gradiv oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,  

- organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju 

bralne kulture, 

- organiziranje posebnih oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 

- organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z njihovo dejavnostjo, 

- zagotavljanje primernih prostorov z a zadrževanje uporabnikov, tekoče vzdrževanje le-teh in 

investicijsko vzdrževanje, 

- poslovno, strokovno in finančno vodenje zavoda. 
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3.7 Predstavitev delovanja zadnjega leta in trendi 
 

Tabela 2: Gibanje osnovnih statističnih kazalcev dela Knjižnice Laško 

Leto Aktivni člani Obisk 

(izposoja, čitalnica,  

prireditve) 

Izposoja 

(na dom, čitalnica, 

MKI) 

Prireditve Prirast  

gradiva 

2010 4.881 95.680 239.003 391 5.036 

2011 4.956 98.157 248.528 378 4.750 

2012 5.053 103.153 247.246 393 4.562 

2013 5.095 103.908 255.479 414 4.208 

2014 5.065 101.037 241.051 414 3.765 

 

Gibanje statističnih kazalcev v letih 2010–14 nam kaže rahlo rast v vseh segmentih do l. 2013, razen 

pri nabavi, kar smo pojasnili že zgoraj. V l. 2014 pa se je prvič zgodil občutnejši padec standardnih 

kazalcev (število aktivnih članov, obisk, izposoja). V naslednjem obdobju bo ena izmed naših prioritet 

ponoven dvig teh kazalcev, vsaj na najvišje dosežene nivoje, pri izposoji pa bi bilo potrebno še višje 

povišanje za dosego določil Nacionalnega programa za kulturo, vendar je planiranje le-tega ob takšnih 

sredstvih za nabavo in prostorskih pogojih predvsem osrednje knjižnice absolutno nerealno. Ob tem pa 

bomo sledili tudi ohranjanju ali rahlem povišanju doseženega nivoja knjižničnih dejavnosti. Precejšen 

del naših prizadevanj bo usmerjen tudi v uvajanje novih dejavnosti in storitev, predvsem na področju 

e-storitev, vseživljenjskega učenja, informacijskega opismenjevanja, projektnega dela, dela z mladimi 

(predvsem na področju bralne pismenosti) itd. 

 

 

4. Poslanstvo knjižnice, vizija 

 
Poslanstvo: Knjižnica Laško je namenjena vsem občanom občin Laško in Radeče. Svojim 

uporabnikom omogoča vseživljenjsko izobraževanje ter izboljšuje njihovo bralno, informacijsko in 

druge vrste pismenosti. Z mrežo krajevnih knjižnic in izposojevališč, s sodelovanji v krajih in z 

raznovrstnimi storitvami si prizadeva biti v svojih okoljih čim bolj dostopna, širiti kulturna obzorja ter 

krepiti lokalno, domoznansko zavest. To dosega s skrbno načrtovanimi knjižničnimi zbirkami, s 

kompetentnimi zaposlenimi, z bogato in kvalitetno prireditveno in domoznansko dejavnostjo ter 

raznovrstnimi storitvami. Je tudi pomemben prostor druženja in srečevanj, izmenjevanj znanj, stališč 

in življenjskih izkušenj med občani, konstruktiven in povezovalni element lokalnih skupnosti – t. i. 

tretji prostor. 

 
Vizija: Knjižnica Laško si želi postati še bolj odprta za vse potencialne uporabnike. Pri tem si bo 

prizadevala okrepiti svojo vlogo kulturnega in informacijskega središča. S pomočjo še večje strokovne 

usposobljenosti zaposlenih in večjih prostorov osrednje knjižnice v Laškem bo nadgradila 

tradicionalne knjižnične storitve in postala bolj fleksibilna v nudenju novih storitev, skrbi za različne 

vrste pismenosti, sodelovanju z okoljem in vključevanju v projekte. 

 

 

5. Analiza 
 

Knjižnica Laško deluje na območju Občin Laško in Radeče, ki skupaj obsegata 250 km². Zavzema del 

vzhodnega Posavskega hribovja s pritoki Savinje, Save in Sopote. Prevladuje razgibano hribovje z 

manjšimi ravninami v dolinah. 58% površin pokrivajo mešani gozdovi. Prometne zveze v dolini reke 

Savinje in Save so vsaj z vlaki razmeroma dobre, avtobusni promet na podeželju pa je razen šolskih 

prevozov skorajda ukinjen. V 105 naseljih oz. 13 krajevnih skupnostih je leta 1991 živelo 19.012 

prebivalcev. Število prebivalcev je v 20. stoletju počasi naraščalo, sedaj pa upada in je bilo l. 2014 
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17.594 (2010: 18.069, 2011: 17.997, 2012: 17.907; 2013: 17.772). Gostota je znašala 72 prebivalcev 

na 1 km², in sicer v laški občini samo 68 ljudi na km², v radeški pa skoraj 86. 

 

5.1 Demografska slika  
   

Tabela 3: Število prebivalcev po krajevnih skupnostih (vir: Centralni register prebivalstva 1.10.2013) 

Krajevna  

skupnost 

Število 

 prebivalcev 

Krajevna 

skupnost 

Število 

prebivalcev 

Krajevna 

skupnost 

Število 

prebivalcev 

Laško 4.402 Rimske 

Toplice 

1.934 Radeče 3.116 

     Marija Gradec 1.951      Sedraž    713     Jagnjenica    319 

     Rečica 1.454 Skupaj R. T. 2.647     Svibno    380 

     Vrh nad Laškim    809 Jurklošter   797     Vrhovo      479 

Skupaj Laško 8.616 Zidani Most   768   

     Šentrupert    823     

Skupaj knjižnica 9.439 Skupaj knjiž 4.212 Skupaj knjiž 4.294 

Skupaj občina Laško 

13.651 oz.  

76% 

   Radeče 

4.294 

24% 

Skupaj občini 17.945     

Število enot 

knjižnice 

 

     2 

  

   3 

  

  1 

 
Tabela 4: Nekateri primerjalni podatki za občini Laško in Radeče za leto 2011 ( vir: SURS) 

 Laško in Radeče 

(skupaj) 

Občina Laško Občina 

Radeče 

Površina km2 250 198 (79 %) 52 (21 %) 

Število prebivalcev 17.997 13.526 (75 %) 4.471 (25 %) 

Število moških 8.860 6.640 2.220 

Število žensk 9.137 6.886 2.251 

Naravni prirast -23 -19 -4 

Skupni prirast -39 -44 5 

Število vrtcev 9 7 (78 %) 2 (22 %) 

Število otrok v vrtcih 617 480 137 

Število osnovnih šol in podružnic 11 9 (82%) 2 (18 %) 

Število učencev v OŠ 1.388 1.026 (74 %) 362 (26 %) 

Število dijakov (po prebivališču) 738 558 180 

Število  študentov (po prebivališču) 935 695 240 

Število delovno aktivnih prebivalcev  

(po prebivališču) 

7.217 5.427 (75 %) 1.790 (25 %) 

Število zaposlenih oseb 4.499 3.546 (79 %) 953 (21 %) 

Število samozaposlenih oseb 928 783 145 

Število registriranih brezposelnih oseb 947 698 (74 %) 249 (26 %) 

Povprečna bruto mesečna plača na zaposl. 

osebo (EUR) 

1.524,65 (državno) 1.400,10 1.393,05 

Povprečna mesečna neto plača na zaposl. 

osebo (EUR) 
987,39 (državno) 928,53 930,16 

Število podjetij skupaj s SP 1.059 775 284 
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Tabela 6: Starostna struktura prebivalstva (stanje 1. 7. 2014, vir SURS) 

Starost Občina Laško Občina Radeče 

0-9 1.240 390 

10-19 1.277 388 

20-29 1.534 481 

30-39 1.780 565 

40-49 1.988 672 

50-59 2.066 701 

60-69 1.522 553 

70-79 1.164 370 

80-89 628 167 

90 88 20 

Skupaj 13.287 4.307 

 

5.2 Potencialni sodelujoči, eventuelna konkurenca in različne ciljne skupine 
Knjižnica Laško kot splošna knjižnica s številnimi enotami, kot javni zavod, namenjen praktično vsem 

občanom, ima razvejana in široko razvita sodelovanja, ki pa so bolj ali manj intenzivna.  

Sodelujemo z obema vrtcema na našem območju, vključno z enotami, ter s centralnimi in 

podružničnimi šolami. Pri prireditvah v Laškem sodelujemo z  Glasbeno šolo Laško-Radeče, s STIK-

om, z Občino Laško in JSKD, OI Laško. V stalnem stiku smo z Domom starejših Zdravilišča Laško, s 

Thermano in TV Laško. Nekoliko manj intenzivno oz. bolj priložnostno je naše sodelovanje z 

Zdravstvenim domom Laško in Nadžupnijskim uradom Laško. Sponzorsko in pri nekaterih prireditvah 

sodelujemo z določenimi gostinci in manjšimi podjetji v kraju.  

V Radečah imamo intenzivne stike z Društvom invalidov, Društvom upokojencev, VPD Radeče in 

VDC Golovec, enota Radeče, KTRC, Folklornim društvom Brusači, Župnijskim uradom Radeče. Za 

nas je zelo pomembno sodelovanje z LAK-om, Hortikulturnim društvom Laško in Turističnim društvo 

Laško. 

Sodelujemo s številnimi posamezniki, predvsem na domoznanskem področju in pri pripravi prireditev. 

Pri prireditvah velja izpostaviti še sodelovanja s številnimi glasbeniki, zbori in različnimi sestavi. 

Glede na naravo dejavnosti, predvsem prireditev, so naši potencialni konkurenti STIK, Otročji center 

in Hiša generacij. A mi naštetih ne dojemamo kot konkurence – morda res nagovarjamo iste 

potencialne uporabnike, a vsebina naših storitev je toliko različna, da gre prej za raznovrstnost 

ponudbe kot pa za konkurečnost pri istih zadevah. To potrjujejo tudi sodelovanja in usklajevanja z 

omenjenimi, za katera pa bi si želeli, da bi jih bilo še več. 

V knjižnici se zavedamo pomena ciljnih skupin. Ko razmišljamo o naših dejavnostih in storitvah, te 

oblikujemo glede na ciljno skupino, ki jo želimo doseči in povečati njeno uporabo knjižnice. 

 

5.3 Primerjanje s standardi in s slovenskimi povprečji 
Doseganje standardov za splošne knjižnice, ki naj bi jih realizirali do leta 2015 (zdaj so podaljšani do 

maja 2017), je pri prostorih okrog 50 % (zahtevek glede prostorov je odvisen od organiziranosti 

knjižnic – ali kraje z manj kot 2.000 prebivalci pokrivamo z bibliobusom ali stacionarnimi 

izposojevališči), pri zaposlenih cca 65 %, pri knjižni zalogi je standard dosežen, pri neknjižnem 

gradivu ga dosegamo s 97,1 %, pri prirastu letnih novosti 69,5 % in odprtosti knjižnic 88 % (če 

štejemo izposojevališča kot krajevne knjižnice). Standard govori o 40-odstotni včlanjenosti občanov. 

Dosegamo ga 71,2 %. Kljub prizadevanjem članstvo pri nas ni individualno, saj si nekateri člani 

izposojajo gradivo za vse v družini, veliko občanov se udeležuje samo prireditev. Zato lahko rečemo, 

da je večina družin oz. gospodinjstev na bolj ali manj intenziven način povezana s knjižnico.  

 

  

Starost Občina Laško Občina Radeče 

0-4 639 188 

5-9 601 192 

10-14 631 186 

15-19 591 202 
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V naše knjižnice je bilo leta 2014 včlanjenih 28,5 % prebivalcev, in sicer v Laškem 31,3 %, Radečah 

27,2 % in Rimskih Toplicah 31,1 %. V Sloveniji pa jih je bilo 23,9 %.   

Naš občan je knjižnice zaradi izposoje na dom obiskal 3,7-krat, in sicer Laščan 4,7-krat, Radečan 2,8-

krat in Rimljan 4,5-krat, občan, ki gravitira na izposojevališča, pa 1,3-krat. Slovenec je povprečno 

knjižnice zaradi izposoje obiskal 3,4-krat.  

Izposoja knjižničnega gradiva samo na dom je pri nas v letu 2014 znašala 201.754 enot oz. 11,3 enote 

na občana, in sicer: v Laškem 122.838 enot oz. 13,6 na občana, Radečah 47.682 enot oz. 10,9 na 

občana, Rimskih T. 24.458 enot oz. 11,8 na občana, Šentrupertu 2.506 enot oz. 3,1 na občana, 

Jurkloštru 1.346 enot oz. 1,7 na občana in Zidanem Mostu 2.924 enot oz. 3,8  na občana. Povprečna 

izposoja knjižničnega gradiva na slovenskega državljana pa je znašala 12,1 enote. 

 

V primerjavi s slovenskimi povprečji izvajamo veliko prireditev, predvsem za predšolske otroke, kar 

je razvidno tudi v številu le-teh na knjižničnega delavca (slovensko povprečje je 18,7 prireditve na 

knjižničnega delavca, naše pa 45,4).  

 

Primerjava podatkov o delu slovenskega knjižničarja v predhodnem letu in našega v letu 2014 pokaže 

sledeče: 

- v vseh slovenskih splošnih knjižnicah je bilo zaposlenih 1.173 ljudi, v Laškem pa 9,1, 

- izposoja na dom je na slovenskega knjižničnega delavca znašala 21.797, na našega 22.170, 

- število obiskov je na slovenskega delavca skupaj s prireditvami 7.068, na našega 8.517, 

- zaradi izposoje na dom je znašal obisk na slov. knjižničarja 6.315 obiskov, na našega pa 7.307, 

- slovenski knjižnični delavec je kupil in delno obdelal 381 enot novosti, naš pa 413, 

- slovenski knjižnični delavec je (vključno z otroškimi) opravil 18,7 prireditve, naš pa 45,4. 

 

 

6. Strateški cilji 

 
Štiri glavna strateška področja s pripadajočimi cilji najprej navajamo v preglednici. V nadaljevanju so 

le-ta podrobneje opredeljena, dodana pa so tudi nekatera druga področja. 

 

Tabela 7: Štiri glavna strateška področja 

Cilj Opis Nosilci  Kazalci 

ohranjanje 

doseženega nivoja, 

številčnosti in 

uporabe oz. 

obiskanosti 

knjižničnih dejavnosti 

in storitev ter 

uvajanje novih 

ohranitev ali rahlo 
povišanje uspešnosti 
dela knjižnice na vseh 
vsebinskih področjih 
(kjer je potrebno 
približevanje določilom 
nacionalnega 
programa za kulturo) 
 
uvajanje novih 
dejavnosti in storitev, 
predvsem na področju 
e-storitev, 
vseživljenjskega 
učenja, 
informacijskega 
opismenjevanja, 
projektnega dela, dela 
z mladimi (predvsem 
na področju bralne 
pismenosti) 

Knjižnica Laško število aktivnih članov, 
izposoja knjižničnega 
gradiva, obisk 
knjižnice, število in 
obisk prireditev za 
odrasle ter za otroke in 
mlade, št. nabavljenih 
enot knjižničnega 
gradiva (doseganje 
standardov) 
 

število uspešno 
uvedenih novih 
dejavnosti in projektov 
ter število uporabnikov 
teh aktivnosti  
 
posodabljanje 
informacijske 
tehnologije, razvoj 
digitalne knjižnice 
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povečanje prostorov 

osrednje knjižnice v 

Laškem oz. 

intenzivno izvajanje 

aktivnosti, potrebnih 

za to 

nadaljevanje 
prizadevanj za 
umestitev prizidka h 
knjižnici, načrtovalske 
aktivnosti, spremljanje 
možnosti pridobitev 
evropskih sredstev 

Knjižnica Laško 

Občina Laško 

uspešnost prizadevanj 
za povečanje prostorov 
 

pridobitev idejnega 
načrta in celotne 
gradbene 
dokumentacije 

razvoj mreže 

Knjižnice Laško 

prizadevanja za najbolj 
optimalno 
zagotavljanje 
dostopnosti do 
knjižničnih storitev 
vsem občanom 
(bibliobus na območju 
kozjanskih občin)  
 

sicer: natančnejša 
definicija statusa in 
organiziranosti 
izposojevališč 

Knjižnica Laško, 
partnerske knjižnice, 
ministrstvo za kulturo, 
Občina Laško 
 

 

 

 

 

Knjižnica Laško 

uspešnost prizadevanj 
za uvedbo bibliobusa 
 

 

 

 

 

 

uvedba računalniške 
izposoje; 
povišanje članstva in 
izposoje v 
izposojevališčih 

nadaljevanje razvoja 

domoznanske 

dejavnosti 

še naprej vloga 
knjižnice kot 
povezovalnega akterja 
domoznanske 
dejavnosti v okolju 
 
bolj sistematično in 
usklajeno zbiranje 
domoznanskega 
gradiva 
 
domoznanska 
predavanja, 
sodelovanja in 
eventualne izdaje 
domoznanskih 
publikacij 
 
domoznanstvo v e-
okolju: digitalizacija, 
spletni biografski 
leksikon, Kamra, dLib 

Knjižnica Laško uspešnost delovanja 
Sveta za 
domoznanstvo v okviru 
Knjižnice Laško 
 

 

število enot 
domoznanskega 
gradiva 
 

 

število domoznanskih 
predavanj, izdanih 
publikacij in sodelovanj 
na tem področju 
 

 

število digitaliziranih 
enot in objavljenih 
dokumentov na spletu 

 
6.1 Ohranjanje doseženega nivoja knjižničnih dejavnosti in uvajanje novih 
Prizadevali si bomo za vzdrževanje že dosežene stopnje bralne kulture med občani, kakor tudi za 

njeno rast predvsem med mladimi. Ob tem pa lahko pričakujemo upadanje izposoje strokovne 

literature, predvsem priročne, ker bodo ljudje verjetno bolj uporabljali internet. Knjižnica pa bo morala 

vse bolj razvijati tudi različne oblike informacijskega opismenjevanja občanov. Priča smo tudi  

večjemu socialnemu razslojevanju, nekaj ljudi je daleč preobremenjenih, drugi nimajo dela in ne vedo, 

kam bi s časom. Več je migracij, pa tudi nepovezanosti in osamljenosti. Knjižnica bo morala razvijati 

tudi socialno občutljivost in biti odprta za vse ljudi z različnimi potrebami.  

 

Nekateri ukrepi za nadgradnjo obstoječega in razvoj storitev so: 

- razvoj novih storitev na področju informacijskega opismenjevanja, vseživljenjskega učenja, socialne 

vključenosti ter umetnosti in kulture (pri tem imamo v mislih predvsem informacijsko opismenjevanje, 

eventuelne tovrstne projekte, vseživljenjsko učenje, aktivnosti na različnih vsebinskih področjih, 
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bralno pismenost, bralne krožke in aktivnosti za mlade, pomoč ljudem s posebnimi potrebami, 

slabovidnim, gluhim, dislektikom, gibalno oviranim), 

- razvoj inovativnih storitev za iskanje, pridobivanje in uporabo znanja, ki jih omogočajo sodobne 

tehnologije, 

- oblikovanje storitev za spodbujanje večkulturnosti (npr.: prireditve za občane drugih narodnosti). 

 

Za doseganje povečanega obsega storitev pa se nam zdijo pomembni naslednji ukrepi: 

- učinkovita ciljna promocija storitev (izobraževanja in aktivnosti za različne starostne in ciljne 

skupine: za mladostnike, starejše - npr. univerza za tretje življenjsko obdobje, predavanja za različne 

društvene skupine), 

- vključevanje uporabnikov in drugih deležnikov knjižnic v načrtovanje in razvoj storitev 

(vključevanje ustanoviteljev, drugih kulturnih ponudnikov, društev, šol, šolskih knjižnic, različnih 

služb, gospodarskih subjektov, posameznikov), 

- oblikovanje ponudbe nadstandardnih storitev (npr. branje starejšim v domu za ostarele). 

 

6.2 Povečanje prostorov osrednje knjižnice v Laškem  
Prostori osrednje knjižnice v Laškem so premajhni in niso statično ustrezni. Pomembna funkcija 

sodobne osrednje knjižnice je tudi socialna, kar se poleg dostopnosti do gradiv kaže v tem, da 

uporabnikom nudi dovolj fizičnega prostora za pridobivanje znanj in informacij, srečevanja z drugimi, 

druženja ter za aktivno preživljanje prostega časa. Postati mora fizični prostor kot tretji prostor, ki sam 

po sebi postane storitev knjižnice za vse generacije. To vključuje prizadevanja za boljše prostorske 

pogoje za študij, delo, branje in zadrževanje v knjižnici, kakor tudi nudenje prostora za informacijsko 

opismenjevanje in pridobivanje informacij, prostor za srečevanja, izmenjavo stališč, demokratičnih 

dogovarjanj, izobraževanj, za vse generacije in za vse občane, tudi za turiste. 
 

6.3 Razvoj mreže Knjižnice Laško in eventuelne spremembe 
Prizadevali si bomo za ohranitev knjižnične mreže in enakopraven dostop občanov do knjižnic. 

Ponovno bomo preverili možnost vzpostavitve bibliobusne oskrbe na območju več občin (npr. 

Kozjansko), v primeru zaostritve finančnih pogojev pa tudi spremenili kriterije za delovanje 

izposojevališč. Aktivno se bomo vključevali v prizadevanja osrednjih območnih knjižnic in 

kompetenčnih centrov, v kolikor bodo vzpostavljeni in bodo delovali v interesu vseh knjižnic. 

 

6.4 Nadaljevanje razvoja domoznanske dejavnosti 
Domoznanstvo je področje, s pomočjo katerega je Knjižnica Laško v preteklosti dosegla širšo 

prepoznavnost in ugled. Nadaljevali in nadgrajevali bomo klasično domoznansko dejavnost in njeno 

dostopnost. Ostali bomo pomemben koordinator domoznanske dejavnosti v svojem okolju, z 

domoznanskimi predavanji bomo še naprej predstavljali zanimive domoznanske vsebine in 

vzpostavljali stike z za domoznanstvo zanimivimi ljudmi. Razvijali bomo nove oblike posredovanja 

informacij in dokumentov o zgodovini in razvoju lokalnega okolja. Popularizirali bomo predvsem 

pridobivanje domoznanskih vedenj in informacij v virtualnem okolju, kot so dLib, Kamra. Nadaljevali 

bomo z dodajanjem vsebin v spletni biografski leksikon in zasnovali oz. se vključevali v druge 

izdajateljske projekte ter povečevali dostopnost do domoznanskih gradiv z digitalizacijo. 

 

6.5 Posodabljanje poslovnega modela 

Knjižnice sledijo številnim statističnim kazalcem o svojem delu, jih primerjajo s standardi za splošne 

knjižnice in povprečji slovenskih splošnih knjižnic. 

V knjižnici bo v bodoče potrebno s pomočjo anket izvesti še analizo zadovoljstva članov in občanov. 

Upoštevati bomo morali tudi podatke, pridobljene v GIS v okviru NUK, ter drugih raziskav in analiz, 

pridobljenih na nacionalnem nivoju, kakor tudi zakonodajo ter usmeritve in zmožnosti ustanoviteljev. 

Knjižnica se bo vključevala in upoštevala stališča strokovnih združenj, ki bodo oblikovala nove 

opredelitve osnovnih storitev in modele učinkovitega delovanja ter enotne cene storitev. 
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6.6 Usposobljenost in znanje knjižničarjev  
Knjižničarji potrebujejo za kakovostno delo v knjižnicah poleg znanj s področja bibliotekarstva in 

informacijskih znanosti še številna druga znanja (literarna, bibliopedagoška, andragoška, psihološka, 

poslovna, marketinška, finančna, zakonodajna itd.). Vsa potrebna znanja morajo stalno izpopolnjevati, 

pridobivati nove informacije in izkušnje dobrih praks. 

 

Konkretne cilje na tem področju vidimo v stalnih prizadevanjih za: 

-  strokovno usposobljenost in kompetentnost zaposlenih v družbi znanja s permanentnim 

izobraževanjem, oblikovanjem kariernih načrtov, pripravljenostjo na spremembe ipd. zaradi 

permanentnega razvoja novih storitev in funkcij knjižnice, 

-  strateško vodenje in upravljanje v času sprememb (po načelu delati prave stvari in delati jih prav),  

- pretok znanj – pridobivanje ter izmenjavanje znanj in veščin prek sodelovanja z osrednjimi 

območnimi knjižnicami in z drugimi osrednjimi knjižnicami, pridobivanje znanj in sodelovanje v 

strokovnih društvih in združenjih, pridobivanje znanj in veščin pri povezovanju z ustanovami v 

lokalnem in širšem okolju, vključevanje članov društev in prostovoljcev v delo knjižnice ipd., 

- učinkovitost zaposlenih, uvajanje novosti, prerazporejanje določenih nalog in natančno spremljanje 

izpolnjevanja zadanih ciljev. 

 

Nujni pogoj za vse navedeno pa so seveda vsaj minimalno izpolnjeni kadrovski pogoji, čemur se sedaj 

knjižnica približuje. 
 

6.7 Povezovanje v okolju, nova partnerstva in izboljšanje prepoznavnosti 
Krepili bomo obstoječa utečena sodelovanja z različnimi ustanovami, zavodi in društvi ter 

vzpostavljali nova partnerstva s predhodno pripravljenim seznamom potencialnih sodelujočih ter 

naborom projektov in partnerstev. Poleg tega vidimo svojo vlogo kot eventuelen iniciator partnerstva 

med različnimi ustanovami na lokalnem nivoju ali kot sodelujoči partner. Prevzemali bomo tudi 

pobudo za strokovno in organizacijsko sodelovanje z različnimi knjižnicami (npr.: šolskimi). 

Prizadevali si bomo za izboljšanje vedenja o pomenu splošnih knjižnic in svoje prepoznavnosti kot 

fizičnega in virtualnega prostora učenja, prireditev, kot informacijskega centra, tretjega prostora 

socialnega mreženja in demokratičnega sodelovanja. Posodobili in izboljšali bomo načine promocije 

ter iskali nove načine prenašanja informacij o delu knjižnice in njenih dejavnostih med čim več ljudi 

za stalno prisotnost med njimi. Ob začrtani smeri razvoja bomo upoštevali tudi pričakovanja 

ustanoviteljev in občanov ter jih izpolnjevali v okviru možnega in zmožnosti kolektiva. 

Knjižnica se bo še naprej povezovala tudi v slovenskem knjižničnem prostoru in iskala možnosti za 

sodelovanja. Strateški in zakonski dokumenti predvidevajo tudi večje povezovanje kulturnih ustanov z 

drugimi zavodi, nevladnimi organizacijami in društvi. Delovali bomo v smislu tovrstne odprtosti, ki 

res lahko še poveča raznovrstnost dejavnosti knjižnice in razširi njen doseg, a obenem to prinaša s 

seboj tudi zahtevno koordinacijsko delo in skrb knjižnice, da ohrani svoj značaj in svoj nivo. 
 

6.8 Obvladovanje finančnih situacij 
V tem podpoglavju imamo v mislih predvsem: 

- zmanjševanje stroškov (npr. materialnih stroškov na področju ogrevanja, električne energije, 

telefonije, zaščite knjižničnega gradiva, promocije, če bo nujno, pa tudi prireditev), 

- blažitev posledic nižanja sredstev MIK in občin prek nakupa z MIK podprtega gradiva v cenejši e-

obliki, ko bo to mogoče, strogega presojanja pri nabavi, prizadevanja za pridobitev večjih lastnih 

sredstev za nabavo, prizadevanja za pridobivanje darov, 

-  razmislek o cenah posameznih dejavnosti ter aktivnosti za pocenitve (tipi prireditev, projekti). 
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7. Zaključek 
 

Končni cilji delovanja Knjižnice Laško v obravnavanem strateškem obdobju so:  

- zadovoljni uporabniki in člani knjižnice ter povečanje kakovosti življenja posameznika in skupnosti,  

- pozitiven učinek knjižnice na razvoj kulture, izobraževanja in družbenega vpliva v okolju, ki ga 

knjižnica pokriva s svojo dejavnostjo in širše, ter zmanjševanje razlik med informacijsko bogatimi in 

informacijsko revnimi uporabniki,  

- dvig zavesti o pomenu knjige in branja za razvoj posameznika in družbe, širjenje bralne kulture ter 

skrb za razvoj in obvladovanje slovenskega jezika, 

- pozitivna ocena delovanja knjižnice s strani deležnikov knjižnice in ustvarjanje dobrih medsebojnih 

odnosov, 

- učinkovita notranja organizacija in procesi ter strokovno usposobljeni, vestni in motivirani zaposleni, 

- prispevek k prepoznavnosti Knjižnice Laško ter občin Laško in Radeče v širšem prostoru, 

 

Pogoji za dosego teh ciljev:  

- ustrezna finančna sredstva za izvajanje dejavnosti in nabavo raznovrstnega knjižničnega gradiva,  

- redno financiranje,  

- primerni prostori,  

- ustrezno število in usposobljenost delavcev ter  

- zagotavljanje drugih pogojev za opravljanje poslanstva knjižnice z naklonjenostjo in razumevanjem 

lokalne skupnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet Knjižnice Laško je dal soglasje k Strateškemu načrtu Knjižnice Laško 2014–2019 dne 

___________.        

 

 

         Predsednica Sveta Knjižnice Laško 

               Gabrijela Pirš 
 


