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UVOD  

Leto 2019 bo potekalo v znamenju novih in utečenih prizadevanj na področju redne dejavnosti, aktivnosti 

na prostorskem področju, projekta Posavski bibliobus, novega mandata direktorja knjižnice in priprave 

strateškega načrta 2020–2024. 

- V letu 2019 bomo pridobili uporabno dovoljenje za objekt v celoti. Hkrati s tem bomo intenzivirali naše 

aktivnosti za rešitev alarmantne prostorske stiske osrednje knjižnice, pri čemer bomo široko odprti za 

različne možnosti. V to bomo poleg ustanovitelja vključili člane občinskega sveta, Svet knjižnice Laško 

in naše uporabnike.  

- Veliko časa bomo namenili urejanju skladišč, eventuelnemu dodatnemu skladiščnemu prostoru, 

pregledovanju knjižnične zbirke, preusmeritvam in prestavitvam.  

- Največji projekt na nivoju mreže naše knjižnice bo v l. 2019 Posavski bibliobus, ki intenzivno poteka od 

septembra lani. V marcu bo objavljen javni razpis za nakup vozila in adaptacijo, pogodba z izbranim 

ponudnikom bo podpisana v drugi polovici leta. Sodelujoče knjižnice se bomo še naprej srečevale tako 

rekoč tedensko zaradi številnih strokovnih del, potrebnih za sam projekt. 

- Ob projektu bibliobusa se bomo intenzivno ukvarjali s prihodnostjo izposojevališč v občini Laško.  

- Do konca leta bomo pripravili strateški načrt 2020–2024, vključno z natančno analizo okolja. 

- Kadrovsko področje bo zaznamoval razpis za delovno mesto direktor, saj julija poteče mandat direktorja 

knjižnice. Svet knjižnice bo izpeljal vse potrebne postopke za izbor in imenovanje direktorja knjižnice. 

- Pri redni dejavnosti se bomo trudili nekoliko dvigniti določene statistične kazalnike.  

- Poleg rednih aktivnosti na področju prireditev se bomo trudili na poseben način obeležiti 150 let 

čitalnice v Laškem. 

- Več pozornosti bomo namenili domoznanstvu, predvsem ureditvi zbirke, ki jo napovedujemo že nekaj 

let, in vnosu novih imen v spletni biografski leksikon. 

- Nadaljevali bomo z delovanjem Univerze za tretje življenjsko obdobje v okviru knjižnice ter si 

prizadevali za dodatno podporo ustanovitelja, saj UTŽO dolgoročno ne more temeljiti le na 

prostovoljnem delu nekdanje direktorice Metke Kovačič in (preobremenjenih) zaposlenih v knjižnici.  

- Pri strokovnih delih velja izpostaviti prehajanje na vnos serijskih publikacij v okolju Cobiss3 ter 

računalniško inventuro knjižničnega gradiva v Radečah in klasično v Zidanem Mostu. 

- Poleg izpostavljenega bomo vse svoje naloge s področja redne dejavnosti, dela z uporabniki ter drugih 

strokovnih del opravljali kvalitetno in si prizadevali za nenehne izboljšave. 

 

POGOJI ZA DELO NAŠIH KNJIŽNIC   
 

SPREMEMBE NA ORGANIZACIJSKEM, PRAVNEM, FINANČNEM PODROČJU  

- Do konca leta bomo pripravili strateški načrt 2020–2024. Za potrebe le-tega bomo predhodno izvedli 

tudi natančno analizo okolja. 

- Pripravili bomo pravilnik o prostovoljnem delu in se vpisali v razvid prostovoljskih organizacij. 

Pregledali in posodobili bomo nekatere pravilnike (npr. pravilnik o javnih naročilih ter nekaj pravilnikov 

po pridobljenih vzorcih Združenja splošnih knjižnic). Če bo sprejet nov zakon o varstvu osebnih 

podatkov, bomo morali z njim uskladiti naš pravilnik. 

- Vzpostavili bomo redno vodenje in arhiviranje pošte in dokumentacije v programu Odos, začeto v letu 

2018. Delo z dokumentacijo Knjižnice Laško do sredine l. 2018 bomo zaključili v okviru prejšnjega 

programa in klasifikacijskega načrta. 

- Na področju varstva pri delu bomo izvedli obdobni pregled in preizkus električne inštalacije v Laškem 

in Rimskih Toplicah, meritve strelovodov v Laškem ter pregled varnostne razsvetljave v Laškem in 

Radečah. 

- Zadostili bomo še nekaterim zahtevam lanskega poročila o notranji reviziji (medletno noveliranje 

finančnega plana, razrešitev pravnega statusa prostorov v upravljanju – tudi računovodsko, pravilno 

kontiranje domoznanskega gradiva s trajno vrednostjo).   

- Pri obrazložitvi načrtovanih sredstev s strani obeh ustanoviteljic je treba pojasniti, da sta v času 

nastajanja plana tako rebalans proračuna Občine Radeče kot tudi proračun Občine Radeče še v fazi 

sprejemanja. Kljub temu naše načrtovanje upošteva z ustanoviteljema dogovorjeno višino sredstev. V 
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proračunu Občine Laško so sredstva za nakup knjižničnega gradiva in investicije ostala enaka kot v l. 

2018, za 1.000 eur pa so se povišala sredstva za materialne stroške (strošek nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča). V proračunu Občine Radeče so sredstva za materialne stroške, nakup knjižničnega 

gradiva in investicije ostala enaka, so pa rezervirana dodatna sredstva za potrebe projekta Posavski 

bibliobus (8.100 eur). Pri finančnem planu smo del teh sredstev planirali na strani prihodkov in tudi 

odhodkov ter jih uskladili za primer, če bodo dejansko porabljena (1.531,78 eur za plače, 2.100 eur za 

materialne stroške). Zaradi dviga plačnih razredov za vse zaposlene (s 1. 1. in za večino še s 1. 11.) in 

sprostitve nekaterih drugih varčevalnih ukrepov se bodo povišali izdatki za plače. V Laškem bo višji 

strošek tudi zaradi zaposlitve knjižničarke, sicer zaposlene za krajši delovni čas (25 ur tedensko), za polni 

delovni čas za določen čas, za kar smo predhodno pridobili soglasje ustanovitelja. Sredstva za plače bodo 

zagotovljena v Laškem z rebalansom proračuna, v Radečah pa v proračunu, ki je v sprejemanju. 

 

MREŽA KNJIŽNIC  
 

- Največji projekt na nivoju mreže naše knjižnice bo v l. 2019 zagotovo Posavski bibliobus (za območje 5 

občin: Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica in Radeče; pri čemer sodelujemo 4 splošne 

knjižnice: Brežice, Krško, Sevnica in Radeče), ki intenzivno poteka od septembra lani. V marcu bo 

objavljen javni razpis za nakup vozila in adaptacijo, pogodba z izbranim ponudnikom bo podpisana v 

drugi polovici leta. Takrat se bodo začela konkretna dela na vozilu, ki morajo biti končana do jeseni 2020. 

Sodelujoče knjižnice se bomo še naprej srečevale tako rekoč tedensko zaradi številnih strokovnih del, 

potrebnih za sam projekt (navedeno v poglavju Izredna strokovna dela). Po objavi razpisa bomo v občini 

Radeče začeli s sestanki z deležniki: Občina Radeče, predsedniki krajevnih skupnosti idr. Velja še 

izpostaviti, da je projekt Posavski bibliobus v smislu povezovanja in sodelovanja vzorčen in edinstven 

projekt na področju splošnih knjižnic in verjetno gledano tudi širše.  

- Pomembno pri projektu Posavski bibliobus je določilo v dogovoru o sodelovanju, da se lahko po 

vzpostavitvi delovanja bibliobusu priključi tudi del Knjižnice Laško na območju občine Laško, kar 

pomeni realno najprej z l. 2022. To moramo imeti v mislih pri vprašanju prihodnosti izposojevališč 

Jurklošter, Šentrupert in Zidani Most. Dejstvo je, da obstoječe stanje postaja nevzdržno (npr. 

neračunalniška izposoja, skromen fond, letni prirast novosti idr.), na kar poleg izposojevalcev opozarjajo 

že predstavniki krajevnih skupnosti. Rešitve niso enostavne in ne poceni. Zato za pomlad načrtujemo 

sestanek z deležniki: ustanoviteljem, predsedniki KS na območju izposojevališč, izposojevalkami in 

strokovnimi delavci knjižnice. Prihodnost javne knjižnične službe na območjih, ki jih pokrivajo 

izposojevališča, bomo morali doreči skupaj, z vsaj približnim konsenzom. Šele po tem bomo izvedli 

kakšne konkretnejše poteze. Ne glede na vse to pa bomo morali ažurirati knjižnične zbirke po 

izposojevališčih ter izboljšati komunikacijo in strokovno mentoriranje volonterjev. 

- Poleg aktivne vključenosti naše knjižnice v Združenje splošnih knjižnic smo še posebej dejavni na 

Celjskem v okviru območnosti, srečanj direktorjev knjižnic celjske regije in Društva bibliotekarjev Celje. 

Posebej močne povezave pa imamo s posavskimi knjižnicami v okviru projekta Posavski bibliobus. 

 

PROSTORI, INVESTICIJE  

- V tem letu se bodo zaključili postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja za podstrešje, ki jih vodi 

lastnik Občina Laško. Bodo pa prinesli še dodatne stroške za knjižnico, kar bo v rebalansu proračuna 

predvidela tudi Občina. 

- Glede na projekt hortikulturne ureditve Laškega se bo spomladi uredil učni vrt trajnic na zelenici pred 

muzejem, prizadevali pa si bomo tudi za izvedbo ureditve okolice knjižnice, predvideno v strategiji 

hortikulturne ureditve Laškega. Prav tako bomo spremljali in se vključevali v projektne aktivnosti 

infrastrukturne ureditve starega mestnega jedra. 

- Intenzivirali bomo naše aktivnosti za rešitev alarmantne prostorske stiske osrednje knjižnice, pri čemer 

bomo široko odprti za različne možnosti. Optimizem nam vliva izrazita naklonjenost ustanovitelja v 

zadnjih nekaj mesecih. V to problematiko bomo vključili tudi člane občinskega sveta, Svet knjižnice 

Laško in naše uporabnike. Skladno z odločitvijo o prihodnosti Laškega dvorca (današnji prostori 

knjižnice) bomo tudi pripravili načrt investicij oz. investicijskega vzdrževanja, saj investicijska in redna 

sredstva v zadnjih letih niso dopuščala kakšnih temeljitejših obnovitvenih del. 
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- Ne glede na aktivnosti v zvezi z večjimi prostori knjižnice bomo morali prostorsko stisko kratkoročno 

reševati z dodatnim skladiščem (dogovori na Občini že potekajo), ki ga bomo morali opremiti za 

namestitev knjižničnega gradiva.  

- Pripravili bomo izlet po dograjenih oz. novih knjižnicah za ustanovitelja, občinske svetnike, člane sveta. 

 

Nabor želenih del in nabav se v precejšnji meri ponavlja, saj ga ne zmoremo realizirati, a določene 

postavke še vedno ohranjamo: 

Osrednja knjižnica v Laškem: 

- Obnovitev parketa (vsaj na kritičnih mestih), izboljšanje razsvetljave na hodnikih in v prireditvenem 

prostoru ter obnova oz. zamenjava rolet. 

- Izdelava napisa za frontalno fasado hiše. 

- Nakup naprave za štetje obiskovalcev (za bolj realen podatek o obisku).  

- Ureditev računalniškega kotička z možnostjo skeniranja in tiskanja na oddelku za odrasle ter v pritličju 

nasproti izposojnega pulta ureditev informacijskega kotička ali namestitev polic za knjižnično gradivo. 

- Zamenjava dotrajanih računalnikov ter zamenjava ali najem fotokopirnih strojev. Priprava 

srednjeročnega načrta računalniškega opremljanja oz. vzdrževanja. 

- Namestitev projektorja v prireditvenem prostoru. 

- Nakup zmogljivejšega mrežnega vmesnika za optimalno delovanje optične povezave. 

- Zagotovitev dodatnega napajanja za alarmne naprave. 

- Nakup nekaj bralnikov. 

Krajevna knjižnica v Rimskih Toplicah:  

- V sodelovanju s krajevno skupnostjo si prizadevamo za namestitev klimatske naprave.  

- Morali bi izvesti nekaj nujnih vzdrževalnih del, vključno s pleskanjem.  

- Ob nakupu zmogljivejšega mrežnega vmesnika bi lahko uporabnikom zagotovili brezžični internet v 

prostorih knjižnice. 

- Kupili bomo računalnik (za potrebe izposoje ali za uporabnike). 

- Prizadevali si bomo za pridobitev signalizacijske table za knjižnico v Rimskih Toplicah. Poleg tega 

bomo poskusili zagotoviti tudi napis knjižnica na samem objektu. 

Krajevna knjižnica v Radečah: 

- Kolikor bo mogoče, bomo uredili vhodni del pred knjižnico (klančina, klop). 

- Fiksirali bomo police v skladiščnem delu knjižnice in postavili dodatne police na oddelku z 

leposlovjem. 

- Nakup LCD-projektorja in računalnika za izposojo. 

- Eventuelno pleskanje prostorov. 

 

KADER  

- Zaposleni Valentini Pavlinc na delovnem mestu knjižničar V smo po dogovoru z ustanoviteljem še 

podaljšali spremembo zaposlitve s krajšim delovnim časom v zaposlitev za polni delovni čas za določen 

čas (1. 1. 2019–4. 6. 2019) – zaradi povečanega obsega dela. 

- V Radečah se bo s 4. 7. oz. z vrnitvijo zaposlene s porodniškega dopusta zaključila nadomestna 

zaposlitev za določen čas s krajšim delovnim časom 25 ur tedensko.  

- Julija poteče mandat direktorja knjižnice, zato bomo v marcu objavili razpis za delovno mesto direktor 

in v nadaljevanju bo Svet knjižnice izpeljal vse potrebne postopke za izbor in imenovanje direktorja 

knjižnice, za kar sta predvideni vsaj še dve seji sveta. 

- V začetku leta je bila skladno z aneksom h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti korespondenčno 

spremenjena sistemizacija in temu ustrezno povišani plačni razredi zaposlenih, razen direktorja. 

- Po letnih ocenjevanjih bomo s 1. aprilom izvedli redna napredovanja. Pravica do višje plače ob 

eventuelnih napredovanjih bo nastopila s 1. decembrom.  

Leta 2019 bo v knjižnici (po 4. 6.) skupaj z direktorjem zasedenega 7,7 strokovnega delovnega 

mesta, računovodkinja (in hkrati strokovna delavka VI) in 0,5 čistilke, skupaj torej 9,2 delovnega 

mesta.  

- Izposojo na terenu bodo še naprej opravljale študentka (2 uri) in podjemne delavke (9 ur).  

- Štirje zaposleni bodo v tem letu napoteni na obdobni zdravstveni pregled, 10 zaposlenih bo opravilo 

usposabljanje iz varstva pri delu, 2 zaposleni pa usposabljanje iz gašenja začetnih požarov in izvajanja 

evakuacije.  
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- Izvedli bomo letne razgovore in letna ocenjevanja. Še več poudarka bomo dali spremljanju opravljenega 

ter konkretnim odgovornostim za delo in rezultate, še posebej pri bibliotekarjih. 

K planu prilagamo kadrovski načrt. 

  

RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE  

Z investicijskimi sredstvi ne moremo vzdrževati 36 računalnikov in pripadajoče strojne opreme. 

Dotrajani računalniki našim uporabnikom tudi ne nudijo optimalnih pogojev dela. Ker razpisov 

ministrstva za kulturo za nakup IKT-opreme očitno ne bo več, prav tako pa si ob trenutni organiziranosti 

območnosti pri načrtovanju računalniškega razvoja ne moremo obetati kakšne pomoči celjske knjižnice, 

bomo morali na tem področju razmišljati o drugih rešitvah. Kljub navedenemu načrtujemo sledeče: 

- Zamenjavo računalnika v pisarni, nakup novega računalnika za uporabnike in/ali izposojo v Rimskih 

Toplicah ter računalnik za izposojo v Radečah. 

- Nakup mrežnih vmesnikov za Laško in Rimske Toplice, da bomo lahko uporabljali internet s hitrostjo, 

ki nam je na razpolago (optika). 

- Nakup nekaj novih e-bralnikov ob posodobitvi sistema Biblos. 

- Nakup LCD-projektorja za Radeče. 

- Vzdrževanje in razvoj računalniškega sistema predstavlja eno največjih tveganj naše knjižnice. V tem 

letu bomo morali k reševanju te problematike pristopiti skrajno resno. 

 

NABAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, UREJANJE ZBIRK IN ODPIS GRADIV  

V času nastajanja predloga plana s strani Ministrstva za kulturo še nismo prejeli odločbe in 

uskladitvenega zapisnika glede sofinanciranja nakupa knjižničnega gradiva za leto 2019. Ker ne 

pričakujemo bistvenih sprememb, smo pri načrtovanju upoštevali s strani ministrstva enako nizka 

sredstva kot lani - 18.941 eur (od tega 2.500 eur za Biblos). 

V proračunih in pogodbi Občin so zagotovljena enaka sredstva kot lani – v Laškem 30.000 eur, v 

Radečah pa (še vedno prenizka) – 9.000 eur. Za nakup knjižničnega gradiva načrtujemo še 5.610 eur 

lastnih sredstev.  

Trenutno znaša planiran znesek za nabavo knjižničnega gradiva v letošnjem letu 63.551 eur, od 

tega v Laškem 48.506 eur in v Radečah 15.045 eur, pri čemer odpade 1.875 eur v Laškem in 625 eur v 

Radečah izključno na portal Biblos z licencami za e-knjige. Ko bo znan konkreten znesek ministrskih 

sredstev, bomo šele lahko podpisali pogodbo o sofinanciranju ter finančno in količinsko uskladili nabavo 

knjižničnega gradiva za l. 2019. 

Po nekaj letih občutno nižjih sredstev ministrstva za nakup knjižničnega gradiva lahko podamo oceno, da 

nam ravno ta primanjkljaj onemogoča normalno nabavo. Poleg manjšega števila kupljenih izvodov veliko 

energije in časa namenimo izbiranju, odločanju pri nakupih, preračunavanju in usklajevanju, kar otežuje 

oblikovanje kakovostnih knjižničnih zbirk. Zagotovo je nižji nakup tudi največji dejavnik nihanj in nižje 

izposoje v zadnjih letih.  

- Našim uporabnikom bodo z oddaljenim dostopom v okviru območnosti še naprej na voljo podatkovne 

baze: Ius Info, Find Info, Ebsco host, E-bonitete in arhiv časopisa Večer, od aprila naprej pa spet Press 

Reader, spletna zbirka časopisja z vsega sveta.  

- V določenem deležu bomo za nakup nekaterih izvodov zahtevnejšega gradiva za osrednjo knjižnico 

bremenili tudi radeška sredstva. 

- Nekaj sredstev bomo namenili za dokup domoznanskega gradiva za zbirko osrednje in krajevnih 

knjižnic.   

- Čim bolj ažurno bomo izvajali nabavo predlaganega gradiva s strani uporabnikov (po presoji) in 

pregledovali knjižne darove, ki jih namenjamo za zamenjavo dotrajanega gradiva, bibliobus ali bukvarno.  

Veliko časa in energije nam bo vzelo nadaljnje urejanje skladišč, predhodno načrtovanje, 

pregledovanje fonda, preusmeritve in prestavitve. Še posebej nujno je urediti skladišče v kleti in 

dodatno skladišče na Občini (kar pomeni številna dodatna dela).  
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DELO KNJIŽNIC Z UPORABNIKI  
 

ODPRTOST KNJIŽNIC  

Naše knjižnice bodo v letu 2019 odprte enako kot lani.  Enote, vključno z izposojevališči, bodo, razen 

v poletnem počitniškem času, odprte 89 ur tedensko oz. 4.315 ur v letu. Izključno za delo v izposoji v 

krajevnih knjižnicah moramo zagotoviti 7.083 ur redno zaposlenih, kar pomeni približno 4,5 zaposlenega 

(brez upoštevanja potrebnih dodatkov v ''konicah'', eventuelnih bolniških odsotnosti in časa za prevoze 

med enotami). Poleg tega naj bi opravljale izposojevalno delo v izposojevališčih podjemno zaposlene 

delavke, in sicer v Zidanem Mostu 102 uri, Šentrupertu 80 ur in v Jurkloštru 98 ur, študentka v 

Šentrupertu pa 51 ur, z dodatnimi urami za pospravljanje gradiva in pravljične ure. 

Po Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic zadoščamo določilu glede števila ur tedenske odprtosti knjižnic, 

ne pa razporeditvi ur. Knjižnica v Laškem bi morala biti odprta vsak dan 8 ur in ob sobotah 5 ur. A zaradi 

odzivanja uporabnikov in lažje organizacije dela se tega določila ne držimo povsem do črke. 

 

Načrtovana odprtost naših knjižnic za uporabnike v l. 2019 je tako sledeča: 

Knjižnica  Odpiralni čas 
Število ur odprtosti 

na teden 
Poletni odpiralni čas 

Laško 

ponedeljek,   

torek, četrtek 

sreda 

petek  

sobota 

 8.00  - 15.00 

11.00 – 19.00 

8.00 – 15.00   

8.00 – 19.00 

8.00 - 12.00 

 

 

 

 

45 ur      

v juliju in avgustu 

ob petkih popoldne  

in sobotah zaprto  

Radeče 

ponedeljek, 

torek  

četrtek 

petek 

12.00 – 19.00 

12.00 – 15.00                    

8.00 – 15.00 

12.00 – 18.00 

       

    

 

23 ur 

 

v juliju ob torkih  

zaprto 

 

Rimske 

Toplice 

ponedeljek, 

sreda 

petek 

12.00 – 16.00 

11.00 – 15.00 

12.00 – 18.00  

 

 

14 ur 

v juliju in avgustu 

ob sredah zaprto 

Jurklošter petek 18.00 - 20.00 2 uri en mesec zaprto 

Zidani Most torek 17.00 – 19.00  2 uri en mesec zaprto 

Šentrupert 
nedelja 

četrtek 

9.30 – 10.30 

11.30 - 13.30  

3 ure en mesec zaprto 

   skupaj   89 ur 68-74 ur 

 

SPREMEMBE NALOG KNJIŽNICE DO OBČANOV  

V pričujočem poglavju plana dela knjižnice zadnja leta nanizam naša razmišljanja o prihodnjih načrtih, 

strategiji ipd. Dejstvo je, da se poleg klasičnih temeljnih nalog splošne knjižnice, ki so zakonsko 

določene, pojavljajo vedno nove, ki so posledica novih in spremenjenih potreb okolja. Iz poslovnih 

poročil in posameznih delovnih področij v planu je razvidno, da se trudimo na to čim bolj ažurno in 

kakovostno odzivati. 

Poudariti moram, da še vedno držijo naši razmisleki preteklih let, tako o konkretnih usmeritvah delovanja 

knjižnice, pri čemer smo izpostavili vlogo sodobne knjižnice, nove storitve in različne pristope za 

pridobivanje potencialnih uporabnikov, kot tudi o usmeritvah iz strateškega plana, spremembah v načinu 

sodobnega življenja, ki pomembno vpliva na uporabo knjižnice, o vlogah splošne knjižnice iz novih 

Standardov za splošne knjižnice ipd. Še vedno upamo, da bo vse našteto podprto tudi z boljšim odnosom 

države do kulture, kar nakazujejo prizadevanja za uvedbo kulturnega tolarja in pripravo novega 

nacionalnega programa za kulturo, čeprav turbolentno dogajanje na ministrstvu za kulturo v začetku leta 

ni najbolj obetavno. 

Letos v tem poglavju navajamo temeljne cilje Lokalnega programa kulture Občine Laško 2018–2021 

(sprejeti so bili v 2. pol. l. 2018), saj lahko za večino rečemo, da jih že izvajamo oz. da se prekrivajo z 

našo strategijo in da bomo tudi v prihodnje stremeli k njim. To so: skrb za ohranjanje in razvoj 

slovenskega jezika; dostop do pisne dediščine domačih in tujih ustvarjalcev; zagotavljanje dostopnosti 

kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjalnost; spodbujanje razvoja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; 
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omogočanje prisotnosti in enakovredne zastopanosti profesionalne kulturne dejavnosti na akademskem 

nivoju; integriranje kulturne vzgoje v procese izobraževanja; spodbujanje kulturnega turizma; 

spodbujanje kulturne raznolikosti; spodbujanje specifičnih kulturnih projektov; spodbujanje domoljubja. 

Ob koncu bom vendarle ponovil misel iz lanskega plana: Branje, učenje in kultura so nujni za razvoj 

družbe in slehernega posameznika. Prepričani smo, da je splošna knjižnica temeljna ustanova za 

opravljanje teh funkcij, ki so tudi za sodobno družbo (vedno bolj) nujno potrebne. Kvaliteta, pozitivna 

energija in pripravljenost na sodelovanje v naši knjižnici nikoli niso vprašljive, zato bo vedno ob 

primernih pogojih dela (predvsem prostor, pa tudi ostali) korist za občane in druge naše uporabnike 

velika.   

 

NAČRTOVANJE ŠTEVILA ČLANOV, OBISKOV IN IZPOSOJE  

Lani smo spet doživeli padec statističnih podatkov, predvsem pri izposoji, aktivno članstvo pa se še 

vedno dviguje. Pri članstvu dvigov ne načrtujemo, saj je 30-odstotna včlanjenost eden najvišjih odstotkov 

v Sloveniji. Naslednji skok v rasti je lahko šele ob večjih prostorih osrednje knjižnice (kot je bilo to v 

Rimskih Toplicah). Glede na lansko leto si bomo prizadevali za ponoven dvig izposoje, predvsem v 

Radečah, sicer pa bo povečanje izposoje ob upoštevanju zgornjega razloga in nizki nabavi težko 

dosegljivo. Načrtujemo tudi nadaljnje povečanje obiska nove spletne strani, portala Kamra in spletnega 

biografskega leksikona (z objavo novih vsebin) in izposoje e-knjig prek portala Biblos.  

 

Konkretne številke pri načrtovanju merljivih kazalnikov našega dela: 
 

Članstvo: 

Leto 2018: 5.220        Plan 2019: 5.220 

(Laško 2.815, Radeče 1.177, Rimske T. 752, Jurklošter 132,  Šentrupert  

138, Zidani Most 206) 
  

Obisk zaradi izposoje na dom:  

Leto 2018:  65.636      Plan 2019: 67.250 

(Laško 40.550, Radeče 13.430, Rimske T. 9.500, Jurklošter 960, Šentrupert 1.250, Zidani Most 1.560) 
 

Izposoja knjižničnega gradiva na dom:  

Leto 2018:  161.843     Plan 2019: 170.000 

(Laško 103.000, Radeče 36.000, Rimske T. 24.000, Jurklošter 1.500, Šentrupert 2.500, Zidani M. 3.000) 

 

POPULARIZACIJA KNJIŽNICE IN IZBOLJŠANJE KVALITETE BRANJA 

Gradnja kvalitetnih knjižničnih zbirk in omogočanje izposoja je osnova delovanja splošne knjižnice, ki 

mora funkcionirati čim bolj brezhibno, a je res (samo) osnova. Naloge knjižnice, določene z zakonodajo 

in vloge, opredeljene v novih standardih za splošne knjižnice, pa izredno veliko pozornosti namenjajo 

raznovrstni uporabi knjižnice, razvijanju različnih oblik pismenosti ter skrbi za slovenski jezik. Tudi 

današnji čas mobilnega dostopa do digitalnih informacij nič manj ne kliče po skrbi za pismenost in 

informiranje, razvoju kulture, prizadevanju za osrednjo vlogo znanja v družbi, razvijanju človečnosti in 

medsebojnih odnosov. Pomemben cilj uporabe splošne knjižnice in njenih storitev je pravzaprav 

doseganje vsega tega, za kar si prizadevamo tudi prek spodaj naštetih dejavnosti. 

 

Nadaljevali bomo z že utečenimi aktivnostmi: 

Za predšolske otroke  

- redne pravljične urice za otroke iz vrtcev in mesečne popoldanske urice za vse otroke v Laškem in 

Radečah ter občasno v Rimskih Toplicah;  

- seznanitev otrok s knjižnico in vpis,  

- predšolska bralna značka s spremljevalnimi dejavnostmi. 
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Za osnovnošolce  

za nižjo stopnjo: 

- seznanitev prvošolcev in njihovih staršev s knjižnico s posebno zgibanko, 

- bibliopedagoške ure s predstavitvijo knjižnice, pravljično urico in vpisom za nižje razrede osnovne šole, 

- predpraznične in počitniške delavnice s pomočjo knjige ali informacijskih virov, 

- pravljice in delavnice v podružničnih šolah, 

- ''knjižnični nahrbtnik'' (17 nahrbtnikov z zbirkami cca. 10 enot raznovrstnega knjižničnega gradiva za 

izposojo otrokom) po vseh podružničnih šolah obeh občin, 

- obeležili bomo dan otroške knjige; 
 

za višjo stopnjo:  

- državni projekt Rastem s knjigo, 

- različne oblike informacijskega opismenjevanja, 

- Megakviz in domoznanski kviz; 
 

za vse skupaj:  

- 1 do 2 likovni ali tematski knjižni razstavi z eventuelnim vodenjem in učnimi vsebinami, 

- bibliopedagoške ure ob Dnevih evropske kulturne dediščine, 

- sodelovanje pri Slomškovi bralni znački, 

- peta izvedba uspešnega bralnega projekta Poletni bralci, 

- bralno tekmovanje za učence 4.–6. razreda ''Branje = neskončno potovanje'' v Laškem in Rimskih 

Toplicah 

- individualna pomoč učencem s težavami pri branju, 

- poučni izleti. 

 

Za odrasle  

- predstavitev knjižnice in njenih dejavnosti v informativnih zgibankah, 

- Bralna značka za odrasle s spremljevalnimi dejavnostmi,  

-  redne prireditve za odrasle s spremljevalnimi razstavami in seznami tematske priporočilne literature, 

- oskrba s knjigami in branje oskrbovancem Doma starejših,  

- sodelovali bomo v regijskem projektu Priporočamo, 

- obeležili bomo dneve knjige, dan reformacije, dan slovenskih splošnih knjižnic in druge praznike, 

povezane s knjigami, literarnimi nagradami ipd., 

- v literarnih kotičkih in na drugih posebnih mestih v knjižnicah bomo izpostavljali kvalitetne novosti, 

- nagrajene knjige bomo izpostavljali skupaj s članki o njih, 

- pripravljali bomo predstavitve knjig ter povabila in obvestila na naši spletni strani in v Laškem biltenu, 

- spremljali bomo računalniške informacije o najbolj izposojenem gradivu v naših knjižnicah in poskušali 

na različne načine vplivati na izboljšanje kvalitete izposoje, 

- spremljali in opozarjali bomo na novosti iz digitalnega sveta, ki (lahko) vplivajo na bralne navade naših 

uporabnikov (Biblos, portal Dobreknjige.si idr.), 

- v počitniškem času bomo pripravili pakete počitniškega branja, tudi na terenu. 

 

Nove aktivnosti  

- bibliopedagoški program za najstnike za spoznavanje knjižnice na zabaven in zanimiv način, 

- ob nabavi bralnika delo z mladimi ob e-knjigah, 

- ustanovitev bralnega kluba kot sodelovanje s šolo v okviru obveznih izbirnih vsebin od 7. do 9. razreda 

(vključno z informacijskim opismenjevanjem). 

- usmerjeno delo oz. bralni krožek za varovance VDC Golovec v Radečah. 

 

INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE  
Informacijsko opismenjevanje poteka v organiziranih skupinskih oblikah in pri našem vsakdanjem delu. 

Kljub (pre)stari računalniški opremi se trudimo za ažurnost, ter da našim uporabnikom omogočimo 

spoznavanje novih tehnologij in oblik komuniciranja (e-knjige, elektronske podatkovne zbirke, družbena 

omrežja) ter pri (aktivnem) digitalnem državljanstvu. 

- V sklopu UTŽO bomo spomladi in jeseni izvedli 15-urna računalniška začetna in nadaljevalna krožka. 

- V sklopu UTŽO bomo izvedli tečaj uporabe pametnih telefonov in tablic.  
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- Ob vsakodnevnem svetovalnem delu, navajanju uporabnikov na samostojno uporabo knjižnice in 

promociji klasičnih informacijskih virov bomo še naprej promovirali naročene e-baze podatkov (Ebsco 

Host, Ius info, Find info, Ebonitete, arhiv časopisa Večer in ponovno zbirka svetovnih časopisov Press 

Reader) in domoznanske e-zbirke (dLib, Kamra, Biografski leksikon).  

- Ko bo vzpostavljena nova platforma portala Biblos in bodo odpravljene tehnične pomnjkljivosti, bomo 

uporabnikom približali uporabo e-knjig. 

 

PRIREDITVENA DEJAVNOST  

V letu 2018 smo pri prireditvah presegli plan ter tako dosegli najvišje število in obisk prireditev do zdaj. 

To je posledica predvsem nekaterih novih aktivnosti za otroke in mlade. Kot smo pojasnjevali že lani pri 

padcu glede na l. 2016, je dosežen nek vrhunec, zato so nihanja v obe smeri povsem normalna.  

Pri načrtovanju tako ničesar ne spreminjamo: za odrasle načrtujemo skupno 34-42 prireditev (v 

Laškem 22-26 prireditev, 3-4 večje razstave in več spremljevalnih razstav ob prireditvah, v Radečah 6-8 

prireditev s 3-4 razstavami, v Rimskih Toplicah 6-8 prireditev z več spremljevalnimi razstavami). Za 

prireditveno sezono 2019/20 bomo za Laško in Rimske Toplice pripravili okvirni, delni program 

prireditev. Načrtujemo skupno okrog 355 prireditev za otroke (170 v Laškem, 90 v Radečah, 65 v 

Rimskih Toplicah in 30 v izposojevališčih), lani pa smo jih izvedli 409. Tudi višje število prireditev, tako 

za otroke kot odrasle, je opravičljivo, saj je njihov posreden namen promocija in redna uporaba knjižnice 

ter skrb za teren.  

Večje dogodke načrtujemo tradicionalno ob predstavitvi Bralne značke, dnevu reformacije, Martinovem, 

prireditvi Laško med obema vojnama, na zaključnih prireditvah predšolske bralne značke, za reševalce 

Megakviza, sodelujoče pri akciji Branje=neskončno potovanje in Poletnih bralcih ter na Knjižničnem 

vrtu. Pri prireditveni dejavnosti se bomo še posebej spomnili 150-letnice čitalnice (kot neke vrste dan 

Knjižnice Laško) in obeležili druge pomembne lokalne dogodke. 

Razmislili bomo tudi o uvedbi mesečnega obveščanja o prireditvah v Laškem. 

 

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE  

Delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) je vezano na študijsko leto (trenutno gre proti 

koncu program študijskega leta 2018/2019). Redno poteka 7 različnih krožkov (domoznanski, 

potopisno-popotniški, angleščina 1, angleščina 2, italijanščina, računalništvo – osnovni, računalništvo – 

nadaljevalni), ki jih obiskuje cca 100 ljudi, in občasna predavanja. Za to študijsko leto smo načrtovali 

izvedbo cca 100 srečanj, cca 300 ur v okviru teh krožkov in cca 1.200 obiskov. Za študijsko leto 

2018/2019 z začetkom v septembru še nimamo izdelanega načrta dela, okvirno pa nameravamo 

nadaljevati z vsemi krožki, ki potekajo v tekočem študijskem letu, in eventuelno dodati kakšnega novega. 

Prizadevali si bomo, da se število vključenih še poveča.  

Delovanje UTŽO je z l. 2016 prineslo novo dimenzijo delovanja naše knjižnice, ki si ga brez teh 

dejavnosti ne moremo več predstavljati, pomeni pa tudi veliko pridobitev za celotno lokalno skupnost. 
Prepričani smo, da se bodo v prihodnje aktivnosti UTŽO še dodatno razvijale, ob dodatni podpori lokalne 

skupnosti.  

Sprejeli bomo pravilnik o prostovoljnem delu in se vpisali v razvid prostovoljskih organizacij. S tem 

bomo delo UTŽO tudi formalno okrepili. Tako bomo lahko tudi pravilno ovrednotili prostovoljno delo, 

predvsem nekdanje direktorice knjižnice Metke Kovačič, ki prostovoljsko in izredno kvalitetno vodi 

temeljna krožka naše UTŽO (domoznanski, potopisno-popotniški). S tem bo vzpostavljena formalna 

podlaga za tovrstno delo tudi v prihodnje. Ob tem se bomo vseskozi prilagajali in iskali dodatne 

sodelujoče pri UTŽO (v knjižnici in zunaj nje), saj je breme dela za Kovačičevo preveliko. 

Dosedanje delo UTŽO bomo predstavili širši lokalni skupnosti. Konec leta se bomo prijavili na razpis za 

sofinanciranje UTŽO pri ministrstvu za izobraževanje.  
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DRUGA STROKOVNA DELA IN AKTIVNOSTI  
 

DOMOZNANSTVO  

Ob delih, povezanih s pridobivanjem in obdelavo domoznanskega gradiva ter urejanjem 

domoznanske zbirke, je pomemben del domoznanske dejavnosti promocija, pri nas predvsem prek 

domoznanskih predavanj ter predstavitev del z domoznansko vsebino in za domoznanstvo 

zanimivih ljudi. Zadnja leta je rdeča nit domoznanstva domoznanski krožek v okviru UTŽO pod 

vodstvom Metke Kovačič, ki poteka redno na dva tedna z veliko za domoznanstvo pomembnih 

dejavnosti in tudi rezultatov. 

Med aktivnostmi v l. 2019 na področju domoznanstva izpostavljamo: 

- Udeleževali se bomo domoznanskih izobraževanj v Območni knjižnici v Celju in drugje. 

- Organizirali bomo nekaj domoznanskih predavanj, odvisno od eventuelnih domoznanskih izdaj.  

- Katalogizirali bomo članke z domoznansko vsebino, zlasti iz Novega tednika za obdobje 2010–2015. 

- Sodelovali bomo z dddr. Mačkom in obeležili njegovo 90-letnico ter z dr. Korošcem. 

- Pripravili bomo zgibanke s seznami osnovne domoznanske literature o posameznih krajih našega 

območja (Zidani Most, Šentrupert). 

- Uredili bomo domoznanske zvočne posnetke in naredili načrt e-shranjevanja domoznanskih vsebin (npr. 

Martinova lilija, Laški bilten, gradivo sej občinskega sveta). 

- Sodelovali bomo na portalu Kamra (zgodbi: zidanice, Fran Orožen) in pri Albumu Slovenije ter 

intenzivno prezentirali domoznanske portale, predvsem učencem. 

- Uredili bomo zbirko v domoznanskem prostoru – predvsem ločitev primarnega, sekundarnega in 

terciarnega domoznanskega gradiva; pa tudi gradiva za razstave, priprave na prireditve ter sistem 

hranjenja in evidentiranja drobnih tiskov Laškega in okolice. Ob tem se bomo zaposleni izpopolnili v 

poznavanju domoznanske zbirke in posredovanju domoznanskih informacij našim uporabnikom. 

- Uredili bomo poličke s temeljno domoznansko literaturo v vseh krajevnih knjižnicah.  

- V spletni biografski leksikon bomo vnesli preostala starejša imena iz Znanih Laščanov in tudi nekaj 

imen iz Znanih Radečanov. Ustanovili bomo uredniški odbor in začeli s pripravo sodobnejših imen z 

območja občine Laško za vnos v biografski leksikon.   

- Sodelovali bomo s poznavalci lokalne zgodovine, tovrstnimi institucijami, zbiralci, fotografi itd. Če bo 

mogoče, bomo oživili Svet za domoznanstvo. 

- Spremljali bomo aktivnosti v zvezi z revitalizacijo jurkloštrske kartuzije ter se vanje vključevali, prav 

tako tudi v druge projekte na nivoju Občine Laško z domoznansko vsebino. 

- Pri domoznanskem krožku bomo v študijskem letu 2018/19 do konca izpeljali zastavljen program. 

Osnovna usmeritev domoznanskega krožka je delo na sledečih vsebinskih področjih: pripravljanje vsebin 

za Kamro; sistematično raziskovanje ledinskih in hišnih imen našega območja; zbiranje potencialnih 

sodobnih imen in gradiva o njih za biografski leksikon s seznamom starejših imen znanih ljudi, ki so izšli 

iz Rimskih Toplic, Jurkloštra in Zidanega Mosta; zapisovanje širše zanimivih spominov članov krožka. 

Nadaljevali bomo s pridobivanjem in predstavljanjem vsebin s področja domoznanstva, raznovrstnim 

pridobivanjem znanj in védenj, vključno z domoznanskimi ekskurzijami, in konkretnim domoznanskim 

delom.  

 

IZREDNA IN NEKATERA PERMANENTNA STROKOVNO TEHNIČNA DELA  

- izpolnitev vprašalnika BibSiSt in analiza statističnih podatkov za l. 2018, 

- redno vnašanje in arhiviranje pošte in dokumentacije v programu Odos, začeto v letu 2018, 

- prijava na neposredni poziv ministrstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v jeseni,  

- aktivnosti v zvezi s posavskim bibliobusom: priprava javnega razpisa, izbor ponudnika in nadzor nad 

samo adaptacijo; dokončna priprava trase in postajališč; priprava knjižnične zbirke za bibliobus; sestanki 

z deležniki; promocija ipd., 

- računalniška inventura gradiv v Knjižnici Radeče, 

- klasična inventura gradiv v Knjižnici Zidani Most, 

- nadaljevanje vnašanja cen v prazna polja 996 za monografije (do določene letnice inventarizacije in za 

pomembnejše gradivo), 

- prehod na Cobiss3/Zaloga – Serijske publikacije in Cobiss3/Nabava – Serijske publikacije, 
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- izbris neaktivnih članov (nazadnje aktivni l. 2013) in izvedba izterjave za člane, ki jih terjamo za vračilo 

knjižničnega gradiva in za poravnavo finančnih terjatev,     

- povečan odpis gradiva v skladiščih, 

- ureditev dokumentov za l. 2017 in 2018 ter arhiviranje in izločanje dokumentov, nastalih po l. 1996,  

- urejanje skladišč, zbirk in preusmerjanje gradiva, 

- v domoznanski zbirki urediti oznake dom (primarno domozn.), dom2 (sekundarno) in dom3 (terciarno), 

- anketa in analiza zadovoljstva članov in občanov s knjižnico. 

 

SODELOVANJE V KRAJIH  

Prek številnih sodelovanj v obeh občinah, ki so raznovrstna, široko razvejana in utečena, si prizadevamo 

za povezovanje in središčno vlogo pri dejavnostih, ki jih opravljamo. Sodelujemo: z ustanoviteljema, 

vsemi šolami na območju knjižnice, glasbeno šolo, vrtci, s STIK-om in z Muzejem Laško, JSKD-OI 

Laško, s Hišo generacij, z Zdraviliščem Laško, Zdravstvenim domom, Rdečim križem, s Centrom za 

socialno delo, z Nadžupnijskim uradom Laško, LAK-om, s Šmoclom in z MMC TV Laško, z različnimi 

društvi (nekatera se obrnejo na našo ustanovo tudi zaradi nasvetov ali jezikovnih pregledov publikacij, ki 

jih izdajo ob obletnicah), še posebej s Hortikulturnim društvom, Turističnim društvom, Planinskim 

društvom v Laškem in Rimskih Toplicah, z Društvom upokojencev, z Etno odborom Jureta Krašovca 

Možnar, v Radečah pa še s KTRC, z VPD Radeče, VDC Golovec-enota Radeče, Društvom upokojencev, 

Društvom invalidov, Župnijskim uradom. Uspešno sodelujemo tudi s številnimi posamezniki, z 

glasbeniki, domačini kot predavatelji ali na domoznanskem področju, fotografi itd. Za nas so pomembne 

tudi povezave s sponzorji in od lani naprej tudi donatorji, ki jih bomo še razvijali. 

Tudi letos želimo še naprej vzpostavljati nove povezave in sodelovanja, tako v lokalnem okolju kot tudi 

širše, do katerih pride pri različnih aktivnostih, pobudah in skupnih projektih.  

 

STIKI Z JAVNOSTMI  

V času preobilja informacij se zavedamo, da mora biti informiranje o naših dejavnostih racionalno, ne 

prenasičeno, in da moramo biti prisotni v čim več informacijskih kanalih, prek katerih informacije pridejo 

do ljudi. Trudimo se, da se redno pojavljamo v različnih lokalnih medijih: Laškem biltenu, šolskem 

časopisu Kratkočasnik, v Radeških novicah, občasno tudi v Novem tedniku, na Radiu Celje ter TV Krpan 

in MMC TV Laško, verjetno še kje drugje, morda odslej občasno tudi v Martinovi Liliji (npr. s 

predstavitvijo knjižnih novitet s področja duhovnosti, družine, vzgoje).  

Še vedno bomo vabili na naše prireditve tudi s klasičnimi zgibankami (morda mesečno obveščanje), ter 

povečevali obveščanje po e-pošti in komuniciranje preko spletne strani, Facebooka, Instagrama. Dogodke 

bomo redno najavljali v mesečnem napovedniku STIK-a, ki ga tudi lektoriramo. 

- Dopolnili bomo promocijski material ('srajčke' z osnovnimi informacijami, 'pingvini', mesečna vabila).  

- Če bomo zmogli, bomo posneli nekaj promocijskega gradiva s Šmoclom, izdali letni bilten knjižnice. 

- Našo dejavnost bomo predstavili strokovni javnosti – na dnevu dobrih praks v maju. 

 

IZOBRAŽEVANJE IN SESTANKI  

- Prisotni bomo na Kongresu ZBDS z naslovom Knjižnice – obvladovalke podatkov in na katerem izmed 

izobraževanj Kompetenčnega centra Mestne knjižnice Ljubljana. Selektivno bomo obiskovali strokovne 

srede v organizaciji Mestne knjižnice Ljubljana oz. Pionirske knjižnice ter druga strokovna in poslovna 

izobraževanja. Pozornost bomo posvetili tudi usposabljanjem in izobraževanjem, ki jih za mentorje in 

animatorje organizira slovenska UTŽO.  

- Udeleževali se bomo izobraževanj in sestankov v organizaciji Osrednje knjižnice Celje in Društva 

bibliotekarjev Celje, vključno s strokovno ekskurzijo. Kot direktor se bom udeleževal sestankov in 

izobraževanj v organizaciji Združenja splošnih knjižnic, sestankov direktorjev knjižnic celjske regije in 

verjetno še katerega izmed nujnih izobraževanj (Aktuar).  

- Ob poročanju z izobraževanj s pisnimi povzetki in zbiranjem gradiva za sivo literaturo bomo poskrbeli, 

da bodo gradiva in povzetki z izobraževanj prek strežnika tudi v e-obliki dostopni vsem zaposlenim. Tudi 

letos bo zaradi narave dela potrebnega precej individualnega izobraževanja in učenja. 
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- Letos planiramo izobraževanji COBISS3/Zaloga-Serijske publikacije in COBISS3/Nabava-Serijske 

publikacije, ki je pogoj za prehod na vnos serijskih publikacij v sistemu COBISS3.  

- Udeležili se bomo kakšnega permanentnega izobraževanja NUK-a (npr. Učinkovito referenčno delo v 

sodobni knjižnici in Reševanje sporov v knjižnicah s pomočjo mediacije). 

- Zaposlena, ki obiskuje Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK) na FF, bo 

predvidoma jeseni opravljala tudi bibliotekarski izpit. 

- Za nekatere zaposlene bomo poskušali izvesti tudi kratek tečaj uporabe fotoaparata. 


