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UVOD 

Leto 2021 bo potekalo v znamenju ukrepov zaradi epidemije in okrnjenega izvajanja redne dejavnosti, za 

kar upamo, da bo lahko čim prej spet zaživelo v polnem obsegu. Trudili se bomo biti čim bolj aktivni na 

prostorskem področju. Pripravili bomo strateški načrt 2021–2025 in začeli aktivnosti projekta sodelovanja 
LAS Čebela bere med. 

- Z ustanoviteljem Občino Laško bomo morali z ustanoviteljem Občino Laško in vsemi deležniki čim prej 

doreči vizijo rešitve prostorske stiske osrednje knjižnice v Laškem.  

-. Nujno potrebujemo primeren skladiščni prostor, ki ga bomo morali učinkovito opremiti in veliko časa 
nameniti pregledovanju knjižnične zbirke, preusmeritvam in prestavitvam.  

- Do konca leta bomo pripravili bomo Strateški načrt Knjižnice Laško 2021–2025. V tem letu bo izvedena 

tudi notranja revizija poslovanja knjižnice. 
- Po lanskoletni odobritvi projekta sodelovanja LAS Čebela bere med bomo izvajanju le-tega namenili 

veliko časa in energije. Ker časovnica projekta zaradi velikega števila partnerjev še ni dokončna, še ne 

vemo, ali bomo investicije v sklopu projekta izvedli že letos ali v prihodnjem letu, v vsakem primeru pa 
bo vsebinski del projekta v letošnjem letu predstavljal velik del naših aktivnosti. 

- Pri redni dejavnosti si za konkretne številke pri načrtovanju merljivih kazalnikov našega dela zaradi 

nejasnosti glede na epidemijo jemljemo kot referenčno točko lanske rezultate.  

- Nadaljevali bomo z lani začetimi aktivnostmi za vključitev živečih pomembnih Laščanov v spletni 
biografski leksikon.  

- 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, ter da bodo naše storitve v čim 
večji meri dosegle uporabnike tudi med epidemijo. 

 

POGOJI ZA DELO NAŠIH KNJIŽNIC  
 

ORGANIZACIJSKO, PRAVNO, FINANČNO PODROČJE  

- Pripravili bomo Strateški načrt Knjižnice Laško 2021–2025. Strateški načrt bi že morali sprejeti, a v 

času nejasne situacije v zvezi z epidemijo se nam to ni zdelo smiselno. Poleg tega so v končni fazi 
priprave oz. sprejemanja pomembni nacionalni dokumenti, ki določajo knjižnično dejavnost (nov 

pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, nova strategija razvoja slovenskih 

splošnih knjižnic), in je smiselno slediti njihovim določilom oz. usmeritvam. V tem letu bomo vsekakor 
morali sprejeti nov strateški načrt, ki bo mdr. odgovarjal tudi na nove izzive, povezane z epidemijo. 

- Po uveljavitvi novega Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško v lanskem letu bomo z njim uskladili 

splošne akte zavoda. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov bomo uskladili, ko bo sprejet nov zakon. 

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

- Na področju varstva pri delu bomo izvedli obdobni pregled in preizkus električnih inštalacij v Radečah 

ter pregled varnostne razsvetljave v Laškem. Izvedli bomo redno vajo evakuacije.  
 

- Letos bodo minila tri leta od zadnje notranje revizije, zato bo po dogovoru z ustanoviteljico letos 

izveden nov revizijski pregled. Pred tem bomo, če je še potrebno, zadostili nekaterim zahtevam prejšnjega 
poročila. 

 

- V proračunu Občine Laško za l. 2021 so sredstva za nakup knjižničnega gradiva in materialne stroške 

ostala enaka kot lani, sredstva za investicije (po lanskem izrednem zvišanju) – pa spet znašajo 3.000 eur. 
V proračunu Občine Radeče so se sredstva za materialne stroške povišala za 1.000 eur (na 12.000 eur), 

sredstva za nakup knjižničnega gradiva in investicije pa so ostala enaka. Na posebni proračunski postavki 

v proračunu Občine Radeče so rezervirana sredstva za delovanje Posavske potujoče knjižnice v višini 
5.800 eur: 3.000 eur za materialne stroške in knjige, 2.700 eur za stroške dela ter 100 eur za investicijsko 

vzdrževanje. Ker ta sredstva Občina Radeče nakazuje neposredno Valvasorjevi knjižnici Krško kot 

upravljalki PPK, jih ne prikazujemo v Finančnem načrtu Knjižnice Laško. Zaradi višjih plač nekaterih 
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zaposlenih (po dvigih plačnih razredov in enem rednem napredovanju v l. 2020) ter zaradi celoletnega 

izplačevanja redne delovne uspešnosti se bodo nekoliko povišali izdatki za plače.  
 

MREŽA KNJIŽNIC  
 

- Če bodo letos to dopuščale razmere, moramo opraviti sestanek z deležniki v zvezi z izposojevališči 

naše knjižnice (Jurklošter, Šentrupert in Zidani Most): ustanoviteljem, predsedniki KS na območju 
izposojevališč, izposojevalkami in strokovnimi delavci knjižnice – saj je obstoječe stanje neustrezno 

(neračunalniška izposoja, skromen fond, letni prirast novosti itd.) in bo statusno problematično po 

sprejemu novega pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.  
 

- Posavska potujoča knjižnica (PPK) je nova organizacijska enota naše Knjižnice, katero dejavnost 

izvajata zaposlena na PPK, določene naloge pa za vse sodelujoče knjižnice opravlja Valvasorjeva 

knjižnica Krško kot upravljalka. Še naprej bomo sodelovali s posavskimi knjižnicami pri upravljanju PPK 
v okviru kolegija direktorjev, skrbeli za stike PPK in območjem občine Radeče ter opravljali druga 

sodelovanja in naloge, pri katerih je potrebna pomoč zaposlenima na PPK. Spremljali bomo možnosti za 

vzpostavitev bibliobusne oskrbe tudi naselij v občini Laško. 
 

- 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.  

 

PROSTORI, INVESTICIJE  

- V preteklem letu se tudi zaradi epidemije zadeve na področju reševanja prostorske stiske osrednje 

knjižnice v Laškem niso premaknile nikamor. Jasno je dvoje.  

Prvič, ne glede na prihodnjo trajno prostorsko rešitev (ki se v najboljšem primeru ne more zgoditi prej kot 
v nekaj letih), nujno potrebujemo primeren skladiščni prostor (po možnosti na Občini Laško), ki ga 

moramo učinkovito opremiti. Stiska na policah je namreč nevzdržna in tudi uporabnikom onemogoča 

normalno izposojo knjižničnega gradiva. 
Drugič, z ustanoviteljem Občino Laško in vsemi deležniki moramo čim prej doreči vizijo rešitve 

prostorske stiske, kar pomeni: dokončno preučiti možnosti kakršne koli širitve na obstoječi lokaciji (pri 

čemer bomo morali resno upoštevati statiko plošče nad pritličjem, na kar nas je ''opozoril'' lanski potres), 
jih nato dokončno ovreči ali kakšno uresničiti; v nasprotnem primeru najti novo lokacijo/lokacije za 

novogradnjo/adaptacijo in začeti konkretne postopke za uresničitev takšnih načrtov. 

- Ne glede na prihodnjo rešitev knjižnične prostorske stiske potrebuje Laški dvorec kratkoročen in 

dolgoročen načrt investicij oz. investicijskega vzdrževanja. 
 

- Še naprej si bomo prizadevali tudi za izvedbo ureditve okolice knjižnice, predvideno v strategiji 

hortikulturne ureditve Laškega in za vključitev v projektne aktivnosti infrastrukturne ureditve starega 
mestnega jedra. 

- Če bodo razmere dopuščale, bomo pripravili že načrtovan izlet po dograjenih oz. novih knjižnicah za 

ustanovitelja, občinske svetnike, člane sveta ipd. (ob dnevu knjižnice). 

- Prostorska situacija v Radečah prav tako ni trajna rešitev za prostore občinske knjižnice. Zato bomo še 
naprej spremljali možnosti in priložnosti za dodatne ali nove prostore za knjižnično dejavnost. 

 

Nabor želenih del in nabav se iz leta v leto v precejšnji meri ponavlja, saj ga ne zmoremo realizirati, a 
določene postavke še vedno ohranjamo. V letošnjem letu bo investicije v Knjižnici Laško in Rimske 

Toplice v veliki meri narekovala izvedba projekta sodelovanja LAS Čebela bere med z našo soudeležbo 

pri financiranju investicij. Ker časovnica projekta zaradi velikega števila partnerjev še ni dokončna, teh 
investicij konkretno ne navajamo v Letnem načrtu. (Gre pa za moblino računalniško učilnico, 

posodobitev IKT-opreme v obeh knjižnicah in manjše prostorske preureditve za te potrebe.) V primeru, 

da bodo izvedene še letos, bomo verjetno vsa sredstva, namenjena za investicije v Laškem, porabili za ta 

namen. Če pa se bo investicijski del projekta izvajal v l. 2022, bomo izvedli nekatere izmed spodaj 
naštetih, prav tako nujnih investicij. 
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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. 

 

Krajevna knjižnica v Rimskih Toplicah:  

- V sodelovanju s krajevno skupnostjo si bomo še naprej prizadevali za namestitev klimatske naprave.  

- Že lani smo načrtovali nekaj nujnih vzdrževalnih del, vključno s pleskanjem, ki jih nismo izvedli, zato 

ostajajo v našem planu.  
- Kupiti moramo novo sedežno garnituro za uporabnike, saj je obstoječa povsem dotrajana. 

- 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). 

- Zamenjava oken v kuhinji in v toaletnih prostorih ter po zmožnostih nekaj manjših drugih investicij oz. 
urejevalnih del. 

- Eventuelno pleskanje prostorov. 

 

KADER  

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

eventuelnih napredovanjih bo nastopila s 1. decembrom.  

Leta 2021 bo v knjižnici skupaj z direktorjem zasedenega 8,2 strokovnega delovnega mesta, 0,5 

računovodkinje 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).  

- 10 zaposlenih bo v tem letu opravilo usposabljanje iz varstva pri delu, 1 zaposlena usposabljanje iz 

gašenja začetnih požarov in izvajanja evakuacije, nekaj zaposlenih pa tudi za uporabo defibrilatorja.  
- Izvedli bomo letne razgovore in letna ocenjevanja.  

- izvedli bomo kakšno aktivnost s področja teambuildinga. 

K planu prilagamo kadrovski načrt. 

 

RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE  

Z obstoječimi investicijskimi sredstvi je nemogoče ažurno in ustrezno vzdrževati 36 računalnikov in 

pripadajoče strojno opremo po naših knjižnicah. Kljub zamenjavi računalnikov za zaposlene v izposoji in 

računovodstvu, je stanje z zastarelimi računalniškimi mesti za uporabnike še vedno zelo neprimerno. 
Veseli nas, da smo bili v okviru projekta LAS Raznolikost podeželja, skupaj z Osrednjo knjižnico Celje, 

uspešni s prijavo na razpis. V sklopu projekta bo prišlo do tehnoloških ureditev knjižnic v Laškem in 

Rimskih Toplicah – upamo, da že v tem letu, saj bodo omenjene spremembe prinesle dobrodošle novosti 
za uporabnike naših knjižnic. Računamo, da bomo letos preko IKT razpisa na ministrstvu dobili sredstva 

za zamenjavo vsaj enega računalnika, prioritetno v Radečah, ki ni vključeno v zgornji projekt. 

Kljub vsem obetom pa vzdrževanje računalniškega sistema in njegov ustrezni razvoj še vedno 

predstavljata veliko varnostno tveganje, ki se ga bomo lotili sistematično, saj ga bomo morali na nek 
način tudi kadrovsko pokriti. 

 

NABAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, UREJANJE ZBIRK IN ODPIS GRADIV  

V času nastajanja predloga plana smo s strani Ministrstva za kulturo prejeli odločbo in 

uskladitveni zapisnik, sledi pa še podpis pogodbe glede sofinanciranja nakupa knjižničnega gradiva 

za leto 2021. Zaradi nekoliko višjih sredstev MIK-a od načrtovanih v vlogi, načrtujemo po uskladitvi 

nakup 141 licenc e-knjig (v vlogi 70) in 248 enot knjižnega gradiva več kot smo prvotno načrtovali v 

vlogi, kar pomeni 2.728 enot.  
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Knjižnica Laško bo iz državnega proračuna prejela sredstva v skupni višini 24.956,00 eur (od tega 

bomo 455,00 eur skladno z dogovorom posredovali Valvasorjevi knjižnici Krško za nakup gradiva za 
PPK).  

Od navedenega zneska mora knjižnica nameniti 20 % sredstev za e-knjige in 80 % sredstev za nakup: 

- publikacij v javnem interesu, katerih izdajo sta finančno podprla Javna agencija za knjigo oz. Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost, 

- slovenske izvirne in leposlovne klasike in izvirnih slovenskih strokovnih del za mladino in odrasle, 

- kakovostne otroške in mladinske literature, 

- zvočnih knjig. 
V proračunih in pogodbi Občin je zagotovljeno v Laškem 30.000 eur, v Radečah pa 11.300.00 eur 

(od tega 1.300 eur za PPK, ki jih Občina nakaže neposredno upravljalki). Za nakup knjižničnega gradiva 

bomo namenili 5.390 eur lastnih sredstev – 4.670 eur v Laškem in 720 eur v Radečah. 
Načrtovan znesek za nabavo knjižničnega gradiva v letošnjem letu znaša 71,646,00 eur, od tega v 

Laškem 53.387 eur in v Radečah 18.259 eur, pri čemer je 4.991,00 eur namenjenih za dostop do e-knjig 

v slovenskem jeziku (Biblos).  

Veseli nas, da nam bo Ministrstvo za kulturo po več letih namenilo nekoliko višja sredstva za nakup 
knjižničnega gradiva, čeprav nam njihovo porabo določa bolj strogo. Čeprav skupna sredstva še zdaleč ne 

bodo optimalna glede na potrebe, je vsak izvod več, ki ga bomo lahko kupili, dobrodošel. Upamo, da 

bomo zaradi tega nekaj časa prihranili tudi pri izbiranju, odločanju pri nakupih, preračunavanju in 
usklajevanju nakupa knjižničnega gradiva. 

 

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

baze: Ius Info, Find Info, E-bonitete, arhiv časopisa Večer in Press Reader.  

- 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, energije in dodatnih del bo še naprej zahtevalo nadaljnje urejanje skladišč, predhodno 

načrtovanje, pregledovanje fonda, preusmeritve in prestavitve. Prizadevali si bomo pridobiti dodatno 

skladišče na Občini oz. kje drugje v bližini knjižnice, saj je stiska na policah nevzdržna.  

 

 

DELO KNJIŽNIC Z UPORABNIKI  
 

ODPRTOST KNJIŽNIC  

Načrtovana odprtost naših knjižnic je v letu 2021 nekoliko drugačna kot lani.  

V osrednji knjižnici v Laškem je od 1. 9. 2020 v veljavi spremenjena odprtost po dnevih (zamenjava sred 

in petkov), ki pa ne vpliva na skupno število ur odprtosti.  

K načrtovanim uram odprtosti letos prvič dodajamo tudi postanke Posavske potujoče knjižnice na 
postajališčih v radeški občini, ki so sledeči: 

- Jagnjenica: 2-krat mesečno (1. četrtek v mesecu: 10.10−10.50; 3. sreda v mesecu: 9.50−10.30), 

- Svibno: 2-krat mesečno (1. četrtek v mesecu: 9−10; 3. sreda v mesecu: 8.50−9.40), 
- Vrhovo: 2-krat mesečno (1. četrtek v mesecu: 12−12.40 *; 3. sreda v mesecu: 8−8.30), 

- Prevzgojni dom Radeče: 1-krat mesečno (1. četrtek v mesecu: 11−11.20). 

(Julija in avgusta PPK ne obiskuje postajališč.) 

 
Enote Knjižnice Laško, vključno z izposojevališči in postajališči PPK, bodo, razen v poletnem 

počitniškem času, odprte 90,2 ure tedensko. Skupen načrtovan čas odprtosti tako znaša v l. 2021 
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4.479 ur. (Glede na ponovno izredno zaprtost knjižnic v januarju zaradi epidemije (en teden) tudi letos 

plan odprtosti ne bo dosežen v celoti.) 
Izključno za delo v izposoji v krajevnih knjižnicah moramo zagotoviti 6.945 ur redno zaposlenih, kar je 

približno 4,5 zaposlenega (brez upoštevanja potrebnih dodatkov v ''konicah'', 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 104 ure, Šentrupertu 86 ur in v Jurkloštru 100 ur, študentka 

v Šentrupertu pa 47 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. 

 

Tabela: Načrtovana odprtost naših knjižnic za uporabnike v letu 2021 

Knjižnica  Odpiralni čas 
Število ur odprtosti 

na teden 
Poletni odpiralni čas 

Laško 

ponedeljek 

torek 
sreda 

četrtek  

petek  

sobota 

 8.00 - 15.00 

11.00 – 19.00 
8.00 – 19.00  

11.00 – 19.00 

8.00 – 15.00 

8.00 - 12.00 

45 ur  

v juliju in avgustu 

ob sredah 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 
1-2 tedna zaprto, po 

dogovoru 

Zidani Most torek 17.00 – 19.00  2 uri 
1-2 tedna zaprto, po 

dogovoru 

Šentrupert 
nedelja 
četrtek ** 

9.30 – 10.30 
11.30 - 13.30  

3 ure 
1-2 tedna zaprto, po 
dogovoru 

postajališča PPK  *** 

 

1,2 ure **** 

v juliju in avgustu 

PPK ne obiskuje 

postajališč  

 skupaj   90,2 ure 68-77 ur 
 
* - manjša zamenjava v aprilu – četrtkov jutranji termin (8−8.40) se zamenja z opoldanskim, trajanje odprtosti se ne spreminja 

** - odprto v času pouka 
*** - dnevi in odpiralni časi za vsa postajališča so navedeni zgoraj v besedilu 
*** - seštevek postankov PPK v enem mesecu znaša 4 ure in 40 minut, kar znaša preračunano na teden 1,2 ure 
 

NALOGE KNJIŽNICE DO OBČANOV  

Epidemija koronavirusa in ukrepi, povezani z njo, je še izpostavila osnovne naloge knjižnice do občanov. 

Seveda je temelj knjižnične javne službe občanom omogočati izposojo knjižničnega gradiva z ustrezno 
podporo. S tem mislimo na celo paleto strokovnih knjižničarskih področij, ki so povezani s to nalogo in 

jih opravljamo tudi v Knjižnici Laško: od nabave knjižničnega gradiva in urejanja knjižničnih zbirk vse 

do promocije knjižničnega gradiva in razširjanja uporabe gradiva v nadgradnjo le-tega – bibliopedagoške 
dejavnosti, prireditve, domoznanstvo, UTŽO itd. Za ta drugi del bi lahko rekli, da je to dodana vrednost 

knjižnic. Še posebej v manjših okoljih, kot je naše, pa pomeni knjižnica tudi osrednjo kulturno ustanovo 

občine oz. kraja. 

 
V času zaprtosti ustanov ter velike zaustavitve kulturnega in izobraževalnega udejstvovanja, predvsem v 

živo in v fizično realnem okolju, je pomen splošnih knjižnice kot za ljudi odprte in tako rekoč večino časa 

dostopne ustanove postal evidenten. Kljub neizogibni ''selitvi'' določenih dejavnosti knjižnic v e-okolje 
(kar bomo v manjšem obsegu, če bodo to zahtevale razmere, morali izpolnjevati tudi v l. 2021) se je 

potrdilo, da je največji pomen knjižnice v njenem fizičnem knjižničnem gradivu, ki je na voljo ljudem, in 
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fizičnem stiku strokovnih delavcev z uporabniki knjižnic. Kultura in izobraževanje se morata v osnovi 

izvajati neposredno, v živem stiku in odnosu. In epidemija je še kako potrdila, da so vloge splošnih 
knjižnic, ki so naštete v Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice, še kako potrebne v 

naši družbi danes in v prihodnje. To so razvoj predbralne pismenosti; bralna kultura in bralna pismenost 

otrok, mladostnikov in odraslih; pridobivanje znanja; informacijsko in računalniško opismenjevanje; 
vključevanje vseh prebivalcev lokalne skupnosti v družbo; domoznanska dejavnost; informacijsko 

središče lokalne skupnosti; odločanje o javnih zadevah in spremljanje aktualnega dogajanja v družbi; 

spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture in ustvarjalnosti v lokalni skupnosti.  

 
V času epidemije je bilo nekaj indicev v širšem slovenskem prostoru, ki so splošno razmišljanje (in 

razmišljanje odločevalcev) premaknile od samoumevnosti splošnih knjižnic in naših dejavnosti k 

zavedanju o naši vrednosti, kvaliteti in potrebnosti za družbo. Verjamem, da bomo s tem zavedanjem vsi, 
od katerih je odvisno delovanje Knjižnice Laško in njena kvaliteta, v l. 2021 in vnaprej pristopali k 

opravljanju svojih zakonsko določenih nalog in poslanstva v korist občanov občin Laško in Radeče.   

 

NAČRTOVANJE ŠTEVILA ČLANOV, OBISKOV IN IZPOSOJE  

Ker je osnovna dejavnost knjižnice – katere rezultat je število aktivnih članov, izposoje in obiska – tako 
kot lani, še vedno močno omejena, je doseganje teh podatkov zelo težko načrtovati. Vsekakor bi si bilo 

smiselno prizadevati, da se bomo ob ''normalnih'' razmerah spet povrnili na raven kot pred epidemijo. 

Zato se nam zdi optimalno, da lanskoletne rezultate (ki so bili nazadnje tako nizki pred več kot 15 leti) 
vzamemo za nov začetek – seveda v primeru, da ne bo situacija zaradi epidemije letos še slabša kot lani. 

 

Tako si za konkretne številke pri načrtovanju merljivih kazalnikov našega dela jemljemo kot 

referenčno točko lanske rezultate (s sorazmernim povišanjem zaradi rednega delovanja PPK): 
 

Članstvo: 3.800  
 

Obisk zaradi izposoje na dom: 55.500 
(Laško 31.500, Radeče 13.000, Rimske Toplice 8.500, Jurklošter 700, Šentrupert 700, Zidani Most 700, 

PPK 400) 
 

Izposoja knjižničnega gradiva na dom: 141.000  

(Laško 83.000, Radeče 30.500, Rimske Toplice 22.000, Jurklošter 1.000, Šentrupert 1.500, Zidani Most 

1.500, PPK 1.500) 
 

POPULARIZACIJA KNJIŽNICE IN IZBOLJŠANJE KVALITETE BRANJA 

Nadgradnja zagotavljanja čim kvalitetnejših pogojev za knjižnično dejavnost, opisanih v uvodnih 

poglavjih, so številne naloge splošne knjižnice, določene z zakonodajo, in vloge, opredeljene v novih 

Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice. Te lahko skupno povzamemo v raznovrstno 
uporabo knjižnice, razvijanje različnih oblik pismenosti in skrb za slovenski jezik. Pomemben cilj 

uporabe splošne knjižnice in njenih storitev je pravzaprav doseganje vsega tega, za kar si prizadevamo 

tudi prek spodaj naštetih dejavnosti. Le-te načrtujemo tudi v l. 2021, njihovo izvajanje pa bo v veliki meri 

odvisno od epidemije in ukrepov, povezanih z njo. Glede na izkušnje prvih dveh mesecev leta bodo, 
podobno kot v l. 2020, te aktivnosti izvedene v precej manjšem obsegu, kot bi si želeli. 

 

Kolikor bodo razmere dopuščale, bomo izvajali že utečene aktivnosti: 

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, 
- lutkovne oz. igrane predstave, 

- pravljice in delavnice v podružničnih šolah, 

- ''knjižnični zaboji'' (17 nahrbtnikov z zbirkami cca. 10 enot raznovrstnega knjižničnega gradiva za 
izposojo otrokom) po vseh podružničnih šolah laške občine, 

- obeležili bomo dan otroške knjige; 
 

za višjo stopnjo:  

- državni projekt Rastem s knjigo, 

- različne oblike informacijskega opismenjevanja, 

- Megakviz; 
 

za vse skupaj:  

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

- sedma izvedba uspešnega bralnega projekta Poletni bralci, 

- poučni izleti, 
- odprli bomo vrata knjižnic (z različnimi aktivnostmi) ob nočeh branja. 

 

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 vrečke počitniškega branja, tudi na terenu. 

 

Zaradi spremenjene realnosti posebnih novih aktivnosti v tem letu ne načrtujemo. Trudili se bomo, da 
bomo v koraku z lokalno skupnostjo. Poskusili bomo zadovoljiti morebitne drugačne potrebe vrtcev in šol 

ter jim ponuditi drugačne, zanimive oblike dejavnosti in spoznavanja s knjižnico. Poskrbeli bomo, da bo 

stik mladih s knjižnico ostal pristen in da se bodo pri nas počutili dobrodošle. 

 

INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE  
 

Velik delež našega dela predstavlja informacijsko opismenjevanje naših uporabnikov. Kljub zastareli 
tehniki se po najboljših močeh trudimo, da uporabnikom zagotovimo stik z novejšimi tehnologijami in jih 

privajamo na uporabo raznolikih baz podatkov ter upravljanje orodij za aktivno digitalno državljanstvo.  

- Ko bo mogoče bomo organizirali skupinsko informacijsko opismenjevanje uporabnikov v okviru 
UTŽO, in sicer osnovni ter nadaljevalni računalniški tečaj ter tečaj uporabe elektronskih virov. 

- 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 zbirka svetovnih časopisov Press Reader) ter 

domoznanske e-zbirke (dLib, Kamra, Obrazi slovenskih pokrajin, Dobre knjige.si) 

- Aktivno bomo delovali na promociji e-knjig preko portala Biblos in noviteti v naši knjižnici, platforme 

za izposojo zvočnih knjig Audibook. 
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PRIREDITVENA DEJAVNOST  

Prav tako kot pri doseganju statističnih rezultatov našega dela tudi prireditvene dejavnosti zaradi 

epidemije ne moremo načrtovati. Želimo si, da bi dosegli vsaj lanske rezultate, kar pa nikakor ne bo 
mogoče, če vsaj v jesenskem času ne bomo mogli normalno začeti nove prireditvene sezone. Glede na 

lansko izkušnjo, bomo tudi letos v poletnem času, če bo to dovoljeno, izvedli nekaj prireditev in kakšno 

bibliopedagoško dejavnost na prostem. Pomembne dogodke, ob katerih sicer načrtujemo večje prireditve, 
bomo – če razmere ne bodo dovoljevale izvedbe – na različne načine obeležili v e-okolju. Ko bo mogoče, 

bomo pripravili prireditvi za dve večji obletnici, ki bi ju morali počastiti že lani: 10-letnica nove knjižnice 

v Rimskih Toplicah in 100-letnica smrti Avguština Stegenška. 
 

Za konkretne številke pri načrtovanju prireditev si jemljemo kot referenčno točko lanske rezultate. 

V letu 2020 smo izvedli skupno 18 prireditev za odrasle (v Laškem 9 prireditev, v Radečah 5, v Rimskih 

Toplicah 3 in v izposojevališčih 1 prireditev) in 184 prireditev za otroke (110 v Laškem, 28 v Radečah, 
31 v Rimskih Toplicah in 15 v izposojevališčih). 

 

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE  

Delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) je vezano na študijsko leto. V normalnih 

okoliščinah bi se moralo v tem času študijsko leto 2020/2021 počasi bližati zaključku. Vendar smo zaradi 
epidemije v začetku oktobra lani izvedli le uvodna srečanja domoznanskega in obeh skupin angleškega 

krožka, nato pa smo morali dejavnosti prekiniti zaradi epidemije. Študijsko leto 2020/2021 se tako 

praktično sploh ni začelo. Delovanje UTŽO je negotovo tudi v tem letu, kar pomeni, da so vprašljive 
kakršne koli aktivnosti študijskega leta 2020/21. Ker so člani UTŽO, kar se tiče zdravstveno-

epidemiološke situacije, rizična skupina, bomo pri nadaljevanju UTŽO še posebej previdni. 

Če bodo razmere dopuščale, bomo kakšno dejavnost v zelo okrnjeni obliki poskusili izpeljati v poletnem 
času. Sicer pa upamo, da bomo vsaj oktobra lahko kolikor toliko normalno začeli izvajati študijsko leto 

2021/2022. Neizvajanje dejavnosti UTŽO za člane UTŽO (glede na prakso preteklih let) pomeni velik 

primanjkljaj z vidika socialnih stikov in kvalitetnega preživljanja časa na izobraževalno-kulturnem 

področju ter ga je z delom na daljavo v e-okolju tako rekoč nemogoče nadomestiti. 
 

Kakor koli, ko bodo razmere to dopuščale, bomo nadaljevali s krožki, ki potekajo že več let: 

domoznanski, potopisno-popotniški, angleščina 1, angleščina 2, italijanščina, računalništvo – osnovni, 
računalništvo – nadaljevalni. Vsekakor bomo ob nadaljevanju UTŽO nekoliko pretresli delovanje 

krožkov (predvsem v smislu razbremenitve nekdanje direktorice knjižnice Metke Kovačič, ki je doslej 

prostovoljsko vodila temeljna krožka) in formalno uredili status prostovoljnega dela. 

Če bo, glede na situacijo to sploh mogoče, se bomo tudi letos prijavili na razpis za sofinanciranje UTŽO 
pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, zaradi nejasnosti situacije pa sredstev, ki bi jih 

eventuelno pridobili s tega naslova, niti ne načrtujemo v Finančnem načrtu. 

  

DRUGA STROKOVNA DELA IN AKTIVNOSTI  
 

DOMOZNANSTVO  

Ob delih, ki so povezana s pridobivanjem in obdelavo domoznanskega gradiva ter urejanjem 

domoznanske zbirke, je pomemben del domoznanske dejavnosti promocija – pri nas predvsem v 

obliki domoznanskih predavanj ter predstavitev del z domoznansko vsebino in za domoznanstvo 

zanimivih ljudi ter domoznanskega krožka v okviru UTŽO. Izvajanje vsega naštetega bo letos močno 
odvisno oz. omejeno zaradi epidemije.  
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Med načrtovanimi aktivnostmi v l. 2021 na področju domoznanstva izpostavljamo: 
 

Stalne dejavnosti: 

- Udeleževali se bomo domoznanskih izobraževanj v Območni knjižnici v Celju in drugje, verjetno tudi 

preko oddaljenega dostopa. 

- Ko bo to mogoče, bomo organizirali kakšno domoznansko predavanje oz. predstavitev dela z 
domoznansko tematiko. 

- Z vsebinskimi predlogi in lektoriranjem bomo sodelovali pri nastanku eventuelnih domoznanskih izdaj. 

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

- Vključevali se bomo v projekte na nivoju Občine Laško, predvsem v aktivnosti v sklopu obeležitve 850- 
letnice Kartuzije Jurklošter in eventuelno izdajo zbornika, ter sodelovali pri drugih projektih (predvsem 

LAS) z domoznansko vsebino. 
 

Načrtovane dejavnosti posebej za l. 2021: 

- Katalogizirali bomo članke z domoznansko vsebino, nadaljevali bomo s katalogizacijo člankov iz 

Novega tednika za obdobje 2012–2015. 

- Z manjšimi razstavami in eventuelno prireditvijo se bomo spomnili: 170-letnice rojstva jezikoslovca 
Ivana Topolovška, 160-letnice rojstva risarja in strokovnega pisca Franca Suherja in 90-letnice rojstva 

dramskega režiserja in pisatelja Jura Kislingerja ml. Ko bodo razmere dopuščale, bomo še enkrat 

spomnili na 100-letnico smrti pionirja umetnostne zgodovine Avguština Stegenška. 

- Pripravili bomo nekaj informativnih zgibank s seznami literature (npr. o Marija Gradcu, Ostrovrharjih). 
- Uredili bomo domoznanske zvočne in slikovne posnetke (tehnična obdelava). 

- Sodelovali bomo na portalu Kamra (digitalna zbirka Zidanice na območju Laškega in okolice ter pri 

Albumu Slovenije) ter intenzivno prezentirali domoznanske portale. 
- Uredili bomo zbirko v domoznanskem prostoru – predvsem ločitev primarnega, sekundarnega in 

terciarnega domoznanskega gradiva; pa tudi ureditev gradiva za razstave, priprav na prireditve ter sistema 

hranjenja in evidentiranja drobnih tiskov Laškega in okolice. 
- Zaposleni se bomo izpopolnili v poznavanju domoznanske zbirke in posredovanju domoznanskih 

informacij našim uporabnikom. 

- Uredili bomo ponudbo temeljne domoznanske literature v vseh krajevnih knjižnicah. 

- V spletni biografski leksikon Obrazi slovenskih pokrajin bomo začeli vnašati biografska gesla in 
biografije živečih pomembnih osebnosti laške občine, s katerimi smo že navezali stik konec lanskega leta. 

Ob tem bomo po zmožnostih na portal vnesli tudi preostala starejša imena iz Znanih Laščanov in tudi 

nekaj imen iz Znanih Radečanov.  
- Oblikovali bomo zbirne zapise za članke, vezane na posamezen kraj oz. temo. 

- Pripravili bomo razstavo starejših razglednic Rimskih Toplic. 

- Kupili bomo nekaj starejših razglednic naših krajev oz. drugega neknjižnega domoznanskega gradiva. 

 
Domoznanski krožek ne deluje že od začetka epidemije pred enim letom. V tem času smo ohranjali stike 

s člani krožka in na daljavo spremljali individualno delo nekaterih izmed njih. Z eventuelnimi rezultati 

njihovega dela se bomo seznanili, ko bo krožek nadaljeval s svojim delovanjem, in jih eventuelno 
vključili v domoznansko zbirko. Zaradi epidemije in iz razlogov, opisanih pri poglavju o UTŽO, pa 

konkretnega dela domoznanskega krožka ne načrtujemo. 

 

POSAVSKA POTUJOČA KNJIŽNICA 

Redno delovanje Posavske potujoče knjižnice po pogodbi izvaja upravljalka Valvasorjeva knjižnica 

Krško (Priložen je Plan PPK 2021). Skladno z dogovori bomo nadzirali delo in soodločali v sklopu 

kolegija direktorjev in na druge dogovorjene načine.  

Sodelovali bomo s PPK glede postajališč na območju Občine Radeče, po potrebi zagotavljali 
nadomeščanja in se vključevali v skupne aktivnosti glede PPK. Ko bodo epidemiološke razmere 

dovoljevale nemoteno obiskovanje PPK s strani uporabnikov, bomo še dodatno poskrbeli za promocijo te 

dejavnosti na območju občine Radeče.   
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IZREDNA IN NEKATERA PERMANENTNA STROKOVNO TEHNIČNA DELA  

Permanentna strokovna dela: 

- Izpolnitev vprašalnika BibSiSt in analiza statističnih podatkov za l. 2020. 

- Prijava na neposredni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva. 

- Izbris neaktivnih članov (nazadnje aktivni l. 2016) in izvedba izterjave za člane, ki jih terjamo za vračilo 
knjižničnega gradiva in za poravnavo finančnih terjatev. 

- Povečan odpis gradiva v skladiščih. 

- Povečan odpis v izposojevališčih in preusmeritev gradiva iz osrednje knjižnice. 
- Urejanje skladišč, zbirk in preusmerjanje gradiva. 

- Nadaljevanje popravljanja kompletov za nazaj (npr. knjiga in cd - zaradi lažjega rezerviranja gradiva). 

- Redno vnašanje ter arhiviranje pošte in dokumentacije v programu Odos. 
 

Izredna strokovna dela v l. 2021: 

- Odvisno od časovnice in drugih partnerjev bomo skladno z načrtom in sprotnimi dogovori izvajali 

veliko aktivnosti v sklopu projekta sodelovanja LAS Čebela bere med, tako na področju investicij kot 

urejanja prostorov kot tudi vsebinske izvedbe projekta. Katere aktivnosti bomo izvajali že letos, še ni 
znano, saj so odvisne od sodelujočih partnerjev in poteka projekta. 

- Cobiss3/Nabava – priprava na vnos e-gradiv. 

- Prijava na neposredni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa IKT spomladi 2021. 
- Klasična inventura gradiv v Knjižnici Zidani Most. 

- V domoznanski zbirki urediti oznake dom (primarno domoznanstvo), dom2 (sekundarno) in dom3 

(terciarno). Za pomembnejše domoznansko gradivo, za katerega so bile prej cene vnešene po formuli, 
bomo popravili že vnešene cene v poljih 996. 

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

 

SODELOVANJE V KRAJIH  

Ker je izvajanje naših dejavnosti zelo omejeno, je tudi manj priložnosti za sicer raznovrstna sodelovanja v 
naših okoljih. Kljub temu si bomo, kolikor bo to mogoče, prizadevali za povezovalno in središčno vlogo 

v obeh občinah na področju kulture, domoznanstva, izobraževanja ipd. Sodelovali bomo: z 

ustanoviteljema, vsemi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na našem območju – centralnimi šolami s 

podružnicami, glasbeno šolo in vrtci, s STIK-om in z Muzejem Laško, JSKD, OI Laško, s Hišo generacij, 
s Thermano Laško, Zdravstvenim domom, Območnim združenjem RK Laško–Radeče, Domom starejših, 

Civilno zaščito Laško, Komunalo Laško, z Nadžupnijskim uradom Laško, KGZS (izpostava Laško), 

LAK-om, ŠMOCL-om, MMC TV Laško in TV Krpan, 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 Laško, Planinskim društvom v Laškem in Rimskih 

Toplicah, z Društvom upokojencev, z Etno odborom Jureta Krašovca Možnar, društvom Perle, v Radečah 

pa še s KTRC, s Prevzgojnim domom Radeče, Društvom prijateljev mladine, Društvom ljubiteljev 
likovne umetnosti, Hortikulturnim društvom, Skupno Nitke, Društvom upokojencev in Društvom 

invalidov. Ohranjali bomo stike in sodelovanja s številnimi posamezniki, z glasbeniki, domačini kot 

predavatelji ali na domoznanskem področju, fotografi itd.  
Tudi za letos si želimo, da bi, kolikor nam bodo epidemiološke razmere to dopuščale, 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 časih, ko je vsakodnevnih informacij preveč, se zavedamo, da mora biti informiranje o naših 

dejavnostih zelo racionalno. Trudimo se, da smo prisotni v čim več informacijskih kanalih, prek katerih 

informacije pridejo do ljudi. Redno se 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. 

Še vedno bomo vabili na naše prireditve tudi s klasičnimi zgibankami ter povečevali obveščanje po e-

pošti in komuniciranje preko spletne strani. Bolj aktivni bomo tudi na družbenih omrežjih Facebook in 
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Instagram ter v aplikaciji Google My Business. Dogodke bomo redno najavljali v mesečnem napovedniku 

STIK-a, ki ga tudi lektoriramo. 
 

IZOBRAŽEVANJE IN SESTANKI  

Situacija glede strokovnega izobraževanja v l. 2021 je še dokaj nejasna. Sploh je vprašljiva izvedba in 

posledično naša udeležba na večjih posvetih, tudi tistih, ki so bili prestavljeni že v lanskem letu. Zagotovo 

bo tudi letos veliko izobraževanj potekalo v e-okolju na daljavo. 
 

- Zagotovo se bomo udeležili kakšnega izobraževanja Učnega centra Mestne knjižnice Ljubljana (MKL), 

npr. o pripravi in uporabi e-kvizov ter selektivno strokovnih sred v organizaciji Pionirske knjižnice v 
okviru MKL oz. drugih strokovnih in poslovnih izobraževanj.  

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

bibliotekarjev Celje. Kot direktor se bom udeleževal sestankov in izobraževanj v organizaciji Združenja 

splošnih knjižnic, sestankov direktorjev knjižnic celjske regije in delovnih sestankov v zvezi s Posavsko 
potujočo knjižnico ter verjetno še katerega izmed nujnih izobraževanj s področja vodenja, kadrovskih 

zadev ipd.  

- Udeležili se bomo kakšnega permanentnega izobraževanja NUK-a (npr. na področju finančne 
pismenosti v splošnih knjižnicah) in IZUM-a (npr. na področju predmetnega označevanja s splošnim 

geslovnikom). 

- 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.  

- Udeleževali se bomo rednih mesečnih sestankov na Občini Radeče in priložnostnih sestankov na obeh 

občinah in sej občinskih svetov, na katere bomo vabljeni. 

- Tudi v tem letu bomo aktivni v strokovnih knjižničarskih združenjih, kjer imamo določene funkcije: 
upravni in nadzorni odbor DBC in upravni odbor Kalanovega sklada. 

 

 
 

 

 

direktor Knjižnice Laško 
       Matej Jazbinšek 


