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UVOD 

DOLGOROČNI CILJI KNJIŽNICE LAŠKO 

Dolgoročni cilji splošnega knjižničarstva na območju občin Laško in Radeče temeljijo na osnovnih 

nacionalnih strateških dokumentih za to področje. Najpomembnejši tovrstni dokument, Resolucijo o 

nacionalnemi programu za kulturo 2022–2029, je Državni zbor potrdil 22. februarja letos (nacionalnega 

dokumenta po programu za kulturo 2014–17 nismo imeli). Še vedno je veljavna Strategija razvoja 

splošnih knjižnic 2013–2020, nov strateški dokument splošnih knjižnic pa je skoraj že oblikovan in bo 

stopil v veljavo v tem letu.  

 

Splošni cilji razvoja knjižnične dejavnosti, za dosego katerih si trajno prizadevamo, so: 

• Zagotoviti splošen dostop do knjižničnega gradiva na vseh nosilcih, od klasičnih do elektronskih 

publikacij, knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov za namene vseh vrst 

izobraževanja, informiranja in kulturne rasti občanov v vseh življenjskih obdobjih.  

• Zagotoviti primerno strokovno pomoč, svetovanje, informiranje, informacijsko opismenjevanje, 

bibliopedagoško vzgojo in širjenje bralne kulture s strani knjižničnega kadra ter izboljšati dostopnost do 

znanja in informacij v knjižnični javni službi za vse in knjižnično vlogo kot kulturno-izobraževalnega 

centra.  

• Posodabljati informacijsko tehnologijo in povečevati oddaljen dostop do knjižnic ter spodbujati digitalni 

prehod za uporabnike in dostopnost digitaliziranih knjižničnih gradiv. 

• Pripomoči k enakopravnosti, demokratičnosti, kulturni blaginji v okolju delovanja ter soustvarjati 

možnosti za kvalitetnejše življenje tako posameznika kot tudi skupnosti.  

 

V Lokalnem programu kulture Občine Laško 2022–2025 smo najbolj izpostavili sledeče cilje: 

• Povečanje prostorov osrednje knjižnice v Laškem oz. pridobitev idejnega načrta, gradbene 

dokumentacije in gradnja ter pridobitev cca 1.200-1.500 m
2
 uporabne površine osrednje knjižnice v 

Laškem. 

• Povrnitev vseh pripadajočih kazalcev nivoja in statistike knjižničnih dejavnosti oz. storitev na 

predkoronski nivo (v primeru delovanja brez omejitev) ter uvajanje novih dejavnosti – s poudarkom na 

področjih bralne in digitalne pismenosti, domoznanstva, e-storitev, vseživljenjskega učenja, projektnega 

dela ter dela z mladimi. 

• Razvoj digitalne knjižnice - razvoj digitalnih storitev in povečanje njihove uporabe, digitalizacija 

poslovanja ter kadrovska okrepljenost in razvoj kompetenc zaposlenih. (V zvezi s tem področjem ''novi'' 

nacionalni program za kulturo poudarja, da bi morale splošne knjižnice zagotoviti kadrovsko ustrezno 

strukturo za izvajanje predpisanih nalog ter za uspešno reševanje novih tehnoloških in vsebinskih 

izzivov.) 

• Razvoj mreže Knjižnice Laško - uvedba bibliobusa na območju občine Laško skupaj s partnerskimi 

knjižnicami. (Ena izmed prioritet ''novega'' nacionalnega programa za kulturo je podpora razvoju 

sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah s sofinanciranjem nakupa ali obnov bibliobusov.) 

 

LETNI CILJI KNJIŽNICE LAŠKO 

O vplivu omejitvenih ukrepov v preteklih in tekočem letu na našo dejavnost razmišljamo pri vsakem 

poglavju posebej. V tem delu pa izpostavljamo temeljne cilje našega dela v l. 2022, ki jih bomo 

poizkušali uresničiti v čim večji meri ne glede na zgoraj našteto. 

- Na prostorskem področju si bomo prizadevali za konkretne rezultate aktivnosti za povečanje 

prostorov knjižnice v Laškem – načrtovalske aktivnosti, spremljanje možnosti pridobitev evropskih 

sredstev in prvi koraki k izgradnji prizidka k obstoječi knjižnici (Laškemu dvorcu) ali novogradnje. V 

odvisnosti od teh rezultatov bomo pristopali tudi k vsem ostalim aktivnostim, vezanim na sedanji prostor 

osrednje knjižnice (dodatni skladiščni prostori, vzdrževanje, ureditev vrta, ureditev v sklopu starega 

mestnega jedra). 

- Nadaljevali bomo lani začete aktivnosti za vzpostavitev bibliobusne oskrbe naselij v občini Laško v 

sodelovanju s partnerskimi knjižnicami (t. i. celjski bibliobus); v nasprotnem primeru bomo močno 

pretresli organizacijsko urejenost in delovanje izposojevališč na območju občine Laško, tudi v skladu z 

novim Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe (ko bo sprejet). 
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- Pripravili bomo nov Strateški načrt Knjižnice Laško. Glavna strateška področja smo že opredelili v 

Lokalnem programu kulture Občine Laško 2022–2025. 

- Po lanskoletnih investicijah v sklopu projekta sodelovanja LAS Čebela bere med! bomo izvedli še 

vsebinski del projekta, predvsem izobraževanja na področju digitalne pismenosti. 

- Prizadevali si bomo pridobiti delno redno ali pogodbeno zaposlitev informatika, saj strokovni 

knjižničarski kader ne zmore kompetentno opravljati vseh nalog na področju e-storitev, digitalnega 

razvoja ipd., so pa nujne, da smo kot knjižnica v koraku s časom in v stiku z našimi uporabniki. Poleg 

tega se bomo čim bolj ažurno in ustrezno odzivali na eventuelne spremembe na kadrovskem področju, ki 

se nakazujejo. Še posebej se bomo pripravili na eventuelni upokojitvi, ki se napovedujeta za konec tega 

leta oz. začetek prihodnjega. 

- Pri redni dejavnosti si bomo prizadevali za postopno vrnitev merljivih rezultatov našega dela na 

predkoronski nivo. Trudili se bomo vse svoje naloge s področja redne dejavnosti, dela z uporabniki in 

drugih strokovnih del opravljali kvalitetno ter si prizadevali za nenehne izboljšave in da bodo naše 

storitve v čim večji meri dosegle uporabnike vseh ciljnih skupin. 

- Poleg vsega naštetega se bomo trudili našo dejavnost čim bolje usmerjati navkljub vsem negotovostim, 

tveganjem ipd. ter skrbeti za našo kompetentnost; znanje, energijo in koncentracijo pa usmerjati na tista 

področja, ki lahko prinesejo preboj oz. kvalitetni preskok v našem delovanju. 

 

POGOJI ZA DELO NAŠIH KNJIŽNIC  
 

ORGANIZACIJSKO, PRAVNO, FINANČNO PODROČJE  

- Pripravili bomo nov Strateški načrt Knjižnice Laško. Delo smo lani na široko zastavili in vanj 

vključili vse zaposlene. Usmeritve in poudarke našega dela v naslednjem srednjeročnem obdobju smo že 

izluščili in naša prioritetna naloga je, da jih predstavimo v obliki strateškega načrta. V pomoč pri tem nam 

bodo pomembni nacionalni dokumenti, ki določajo knjižnično dejavnost (Resolucija o nacionalnem 

programu za kulturo 2022–2029 je bila pravkar sprejeta; tik pred sprejetjem sta nov Pravilnik o pogojih 

za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in nova Strategija razvoja slovenskih splošnih 

knjižnic). 

- Z novim Odlokom o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško bomo uskladili nekatere 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 Vpisnik prostovoljskih organizacij.  

- Pristopili smo k skupinski izdelavi vzorčnih notranjih pravil za e-hrambo v okviru splošnih knjižnic; 

načrtuje se, da bo večina dela opravljena v tem letu. 

 

- Na področju varstva pri delu bomo izvedli pregled varnostne razsvetljave v Laškem.  

 

- Po lani izvedeni notranji reviziji bomo odpravili še nekatere v njej ugotovljene pomanjkljivosti. 

 

- V proračunu Občine Laško za l. 2022 so sredstva za materialne stroške in sredstva za investicije ostala 

enaka kot lani. Podobno kot v lanskem letu smo se zaradi prihranjenih sredstev pri stroških za plače 

zaradi projekta LAS dogovorili za 3.000 eur več sredstev za knjige (33.000 namesto 30.000). Pri višini 

sredstev za plače in druge osebne prejemke gre pri načrtovanju kar za visoko povišanje glede na lanski 

plan in realizacijo. Vzroki za to so v tekočem povišanju pripadajočih dodatkov osnovnih plač (delovna 

doba ipd.), višjih potnih stroških, regresu za prehrano in regresu ter rednem napredovanju. Delno je 

povišanje tudi posledica načrtovanega nadomeščanja računovodkinje, odsotne zaradi porodniškega 

dopusta, tudi še v času koriščenja letnega dopusta. Tudi letos bo del plače zaposlene financiran v okviru 

projekta LAS.  

V proračunu Občine Radeče so sredstva za materialne stroške, za nakup knjižničnega gradiva in za 

investicije ostala enaka. Nekoliko višji so načrtovani prihodki in odhodki na postavki plače – glede na 

lanskoletni plan, ne pa tudi glede na realizacijo. Na posebni proračunski postavki v proračunu Občine 

Radeče so rezervirana sredstva za delovanje Posavske potujoče knjižnice v višini 5.900 eur: 3.100 eur za 

materialne stroške in knjige, 2.700 eur za stroške dela ter 100 eur za investicijsko vzdrževanje. Ker ta 
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sredstva Občina Radeče nakazuje neposredno Valvasorjevi knjižnici Krško kot upravljalki PPK, jih ne 

prikazujemo v Finančnem načrtu Knjižnice Laško.  

V primeru upokojitev bo potrebno izplačati tudi odpravnine, ki pa niso zajete v tem finančnem načrtu. 

Pri izdatkih želimo izpostaviti le dejstvo, da smo načrtovali veliko več lastnih sredstev kot pretekla leta 

za pokritje materialnih stroškov (3.370 eur v Laškem; 2.100 eur v Radečah). Razlog za to je predvsem 

ekstremna rast cen energentov, ki jo za obdobje celega leta težko načrtujemo, gre pa za oceno, ki morda 

niti ni dovolj previdna. Dejstvo je, da če ne bo na nivoju financiranja zaradi teh podražitev dodatnih 

sredstev, bomo morali prihraniti sredstva pri nekaterih nenujnih materialnih stroških (predvsem v 

povezavi z izvajanjem dejavnosti) ali pa pri financiranju knjižničnega gradiva ali investicij iz lastnih 

sredstev, kar smo že upoštevali pri pripravi finančnega načrta. 

 

MREŽA KNJIŽNIC  
 

- Poleg spremljanja delovanja Posavske potujoče knjižnice (glej posebno poglavje) bomo nadaljevali lani 

začete aktivnosti za vzpostavitev bibliobusne oskrbe naselij v občini Laško v sodelovanju s Knjižnico 

Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina. Organizirali bomo sestanek z Občinami na območju in 

poskušali zbuditi interes za začetek tega projekta, saj sofinanciranje investicije v bibliobus določa tudi 

novi nacionalni program za kulturo. Ne glede na te aktivnosti 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.  

 

- 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  

- Na prostorskem področju se situacija glede povečanja prostorov knjižnice v Laškem v letu 2021 ni 

spremenila. Enako velja tudi glede dodatnega skladišča za namestitev knjižničnega gradiva. Določeni 

pogovori z županom so že bili izvedeni, vendar niso prinesli še nič konkretnega. Vse te aktivnosti bo 

treba močno intenzivirati in pospešiti, da bomo pripravljeni na eventuelno črpanje evropskih sredstev za 

obnovo po epidemiji. 

Čim prej bo potrebno uskladiti tovrstne usmeritve iz več razlogov: glede nameščanja gradiva oz. omilitve 

prostorske stiske (smiselnost/nujnost skladišča), potrebne obnove Laškega dvorca (nujen je kratkoročen 

in dolgoročen načrt investicij oz. investicijskega vzdrževanja.) in ureditve okolice (predvsem 

knjižničnega vrta kot prireditvenega prostora, pa tudi v sklopu projekta 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). 

 

- V Radečah se je po letih čakanja in pobud septembra začela obnova ploščadi pred knjižnico. Poleg  

primernejšega vhoda v knjižnico (ki ga bo po končanih delih treba še dodatno urediti) si obetamo prostor, 

ki nam bo omogočal tudi izvedbo kakšne dejavnosti na prostem. 

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. Po obsežnih investicijah v sklopu projekta LAS v lanskem letu 

bomo izvedli nekatere izmed spodaj naštetih, prav tako nujnih investicij. 

 

Osrednja knjižnica v Laškem: 
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- Želena osnovna sredstva: računalnik za zaposleno, mrežna kartica (za požarni zid), klaviature, dvižna 

miza za stoječe delo, predalnik za avtomatsko izposojo/vračilo knjig. 

- Vzdrževalna dela so odvisna od prihodnjih prostorov osrednje knjižnice, predvsem obnovitev parketa 

(vsaj na kritičnih mestih), izboljšanje razsvetljave na hodnikih in v prireditvenem prostoru, obnova oz. 

zamenjava rolet, izdelava napisa za frontalno fasado hiše. Poleg tega bi bila nujna ureditev knjižničnega 

vrta kot prireditvenega prostora, da bi lahko bil funkcionalen v toplejši polovici leta ne glede na 

vremensko situacijo. 

 

Krajevna knjižnica v Rimskih Toplicah:  

- Želena osnovna sredstva: računalnik za zaposleno; skupna klimatska naprava (v sodelovanju s krajevno 

skupnostjo).  

- Če bodo sredstva dopuščala, bomo izvedli nekaj pleskarskih del; prizadevali pa si bomo tudi za 

pridobitev signalizacijske table za knjižnico v Rimskih Toplicah in za zagotovitev napisa knjižnica na 

samem objektu. 

 

Krajevna knjižnica v Radečah: 

- Kolikor bo mogoče, bomo uredili vhod v knjižnico, zamenjali okna v kuhinji in v toaletnih prostorih ter 

po zmožnostih izvedli nekaj manjših drugih investicij oz. urejevalnih del, vključno s pleskanjem. 

 

KADER  

Leta 2022 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.  

- Če se bosta ob koncu leta oz. na začetku leta 2023 po napovedih dve zaposleni upokojili, se bomo že 

pred tem začeli pripravljati na ustrezna nadomeščanja. 

- V času nastajanja letnega načrta se je začela potencialna daljša odsotnost čistilke, ki opravlja delo v 

knjižnici v Laškem in Rimskih Toplicah. Odsotnost bomo verjetno nadomeščali s čistilnim servisom. 

- Skladno z našim strateškim ciljem Razvoj digitalne knjižnice, izpostavljenim v novem Lokalnem 

programu kulture Občine Laško, v okviru katerega si bomo prizadevali razvoj digitalnih storitev in 

povečanje njihove uporabe ter digitalizacijo poslovanja doseči tudi s kadrovsko okrepljenostjo, si bomo 

prizadevali za delno redno ali pogodbeno zaposlitev informatika (sistemizirano imamo delovno mesto 

informatik VII/1 za 20 ur tedensko). 

- Po letnih razgovorih in ocenjevanjih bomo s 1. decembrom izvedli redna napredovanja.  

- Izposojo na terenu bodo opravljale podjemne delavke (11 ur); v krajevnih knjižnicah si bomo pomagali 

oz. po zmožnostih dali priložnost za delo in učenje kakšnemu mlademu v okviru študentskega dela.  

- Ena zaposlena bo v tem letu opravila redni obdobni zdravstveni pregled, nekaj zaposlenih pa tudi 

izobraževanje za uporabo defibrilatorja.  

- Izvedli bomo kakšno aktivnost s področja teambuildinga. 

K planu prilagamo kadrovski načrt. 

 

RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE  

Veseli nas, da je v preteklem letu v okviru projekta sodelovanja LAS prišlo do tehnoloških ureditev 

knjižnic v Laškem in Rimskih Toplicah, ki jih uporabniki že s pridom uporabljajo. V letošnjem letu si 

želimo zamenjati še nekatere računalnike za zaposlene, saj bomo tako tehnološko popolnoma 

posodobljeni. Upamo, da bomo letos preko IKT razpisa na ministrstvu dobili sredstva za zamenjavo vsaj 

enega računalnika za zaposlene, prioritetno v oddelku obdelave. 

 

Čeprav so skoraj vsi računalniki posodobljeni, vzdrževanje računalniškega sistema zaradi vse večjih 

varnostnih groženj, predstavlja vedno večje izzive. Opažamo, da je obvladovanje sistema na daljavo 

vedno težje, zato razmišljamo o novi kadrovski rešitvi, ki bi lahko nastale probleme rešila učinkovito in 

takoj.  
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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, ki jima bo sledil  še podpis pogodbe glede sofinanciranja nakupa 

knjižničnega gradiva za leto 2022. V vlogi na neposredni poziv za sofinanciranje nakupa 

knjižničnega gradiva smo predvideli sredstva MIK-a v višini 17.287,00 EUR. 
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 33.000,00 eur, v Radečah pa 11.300,00 

eur (od tega 1.300,00 eur za PPK, ki jih Občina nakaže neposredno upravljavki). Za nakup knjižničnega 

gradiva bomo namenili 1.900,00 eur lastnih sredstev – 1.300 eur v Laškem in 600 eur v Radečah. 

Načrtujemo nabavo 2.397 izvodov klasičnega knjižničnega gradiva za Knjižnico Laško in 106 za 

Posavsko potujočo knjižnico), 93 e-knjig (Biblos) in 100 zvočnih knjig Audibook. 

Načrtovan znesek za nabavo knjižničnega gradiva v letošnjem letu znaša 60,937,00 eur, od tega v 

Laškem 47.423,36 eur in v Radečah 13.513,64 eur, pri čemer je 3.457,00 eur namenjenih za dostop do 

e-knjig v slovenskem jeziku (Biblos).  

 

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

baze: Tax-Fin-Lex, Ebsco Host, 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. 

 

Urejali bomo skladišča, pregledovali zbirko ter izvajali preusmeritve in prestavitve. Tovrstno delo je 

v Laškem, kjer je situacija še posebej nevzdržna, še posebej težko, ko se delo z gradivom izvaja brez 

prave vizije za prihodnost.  

 

 

DELO KNJIŽNIC Z UPORABNIKI  
 

ODPRTOST KNJIŽNIC  

Načrtovana odprtost naših knjižnic je v letu 2022 nekoliko drugačna kot lani.  

V začetku leta oz. proti koncu januarja je prišlo do spremembe odprtosti v izposojevališču v Šentrupertu. 

Knjižnica zaradi slabega obiska ni več odprta ob nedeljah, ampak ob torkih popoldan; od oktobra do 

marca med 18. in 19., od aprila do septembra pa med 19. in 20. uro. 

Glede na začetek l. 2021 so nekoliko spremenjeni tudi postanki Posavske potujoče knjižnice na 

postajališčih v radeški občini, ki so sledeči: 

- Jagnjenica: 2-krat mesečno (1. četrtek v mesecu: 10.20−10.50; 3. sreda v mesecu: 10.00−10.30), 

- Svibno: 2-krat mesečno (1. četrtek v mesecu: 9.20−10.10; 3. sreda v mesecu: 9.10−9.50), 

- Vrhovo: 2-krat mesečno (1. četrtek v mesecu: 12.10−12.40; 3. sreda v mesecu: 8.20−8.50), 

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

(Julija in avgusta PPK ne obiskuje postajališč.) 
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Enote Knjižnice Laško, vključno z izposojevališči in postajališči PPK, bodo, razen v poletnem 

počitniškem času, odprte 90 ur tedensko. Skupen načrtovan čas odprtosti tako znaša v l. 2022 4.425 

ur.  
Izključno za delo v izposoji v krajevnih knjižnicah moramo zagotoviti 6.788 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 102 ure, Šentrupertu 136 ur in v Jurkloštru 104 ure, 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 2022 

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 

torek  

 

četrtek * 

18.00 – 19.00 okt–mar 

19.00 – 20.00 apr–sep 

11.30 - 13.30  

3 ure 
1-2 tedna zaprto, po 

dogovoru 

postajališča PPK  ** 

 

1 ura *** 

v juliju in avgustu 

PPK ne obiskuje 

postajališč  

 skupaj   90 ur 68-77 ur 
 

* - odprto v času pouka 

** - dnevi in odpiralni časi za vsa postajališča so navedeni zgoraj v besedilu 

*** - seštevek postankov PPK v enem mesecu znaša 3 ure in 50 minut, kar znaša preračunano na teden cca 1 ura 

 

NALOGE KNJIŽNICE DO OBČANOV  

Temeljno poslanstvo splošne knjižnice je vezano na nabavo, urejanje in posredovanje knjižničnega 

gradiva našim uporabnikom. To je le osnova, saj sodobna knjižnica že dolgo ni več zgolj izposojevalnica 

knjig, ampak je kulturno, izobraževalno, informacijsko in družabno središče; v manjših okoljih je tudi 

osrednja ustanova svojega okolja.  

To potrjuje tudi vse našteto v Letnem poročilu Knjižnice Laško v l. 2021 in obsežni načrti, nanizani v 

letnem načrtu za l. 2022. Omejitve zadnjih dveh let kljub do neke mere manjšemu obsegu dejavnosti so 

potrebo po knjižnici in njenih dejavnostih še bolj izpostavile, kot je bila ta zaradi samoumevnosti sicer 

dokaj zamegljena. O knjižničnih vlogah, nalogah, celo zakonsko določenih, in dejavnostih pogosto 

pišemo. Dejstvo je, da se nekatere ohranjajo ne glede na tehnološke in druge spremembe, vseskozi pa 

vznikajo tudi nove. Naštejmo jih le nekaj: izposoja knjižničnega gradiva in vse, kar je vezano nanjo, 

bibliopedagoško delo, prireditvena dejavnost, dejavnosti za razvoj bralne in druge vrste pismenosti, 

domoznanstvo, projektno delo, tehnološki razvoj … in še bi lahko naštevali … na koncu pa je še stik z 
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uporabniki, človeški odnos, prostor knjižnice kot tretji prostor, kjer je obiskovalec zaželen, sproščen, 

ustvarjalen in svoboden. 

Zavedamo se, da smo namenjeni vsem občanom oz. prebivalcem, zato moramo biti v koraku s časom, da 

lahko nagovorimo vse, da v svojo korist uporabljajo knjižnico in njene storitve. V korak s časom pa lahko 

gremo le s primernimi knjižničnimi prostori, primerno usposobljenim kadrom ter s primernim položajem 

in sodelovanjem v okolju. Zato se bomo trudili zagotoviti oz. vplivati na zagotovitev čim bolj optimalnih 

pogojev, ki so osnova za dosego želenega na področju izvajanja nalog do občanov. 

 

NAČRTOVANJE ŠTEVILA ČLANOV, OBISKOV IN IZPOSOJE  

Osnovno dejavnost knjižnice – katere rezultat je število aktivnih članov, izposoje in obiska – je po dveh 

''izrednih letih'' zelo težko načrtovati. Vsekakor bi si bilo smiselno prizadevati, da se bomo ob 

''normalnih'' razmerah spet povrnili na raven kot pred epidemijo.  

 

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

referenčno točko aritmetično sredino med rezultati leta 2019 in lanskimi rezultati, za PPK pa 

manjši porast glede na lansko leto. 
 

Članstvo: 4.180 (2019: 4.471; 2021: 3.892)     
 

Obisk zaradi izposoje na dom: 63.320 (2019: 69.700; 2021: 56.500)     

(Laško 36.900, Radeče 13.840, Rimske Toplice 9.490, Jurklošter 900, Šentrupert 880 , Zidani Most 860, 

PPK 450) 
 

Izposoja knjižničnega gradiva na dom: 166.890 (2019: 171.500; 2021: 160.500)     

(Laško 98.800, Radeče 35.870, Rimske Toplice 25.420, Jurklošter 1.500, Šentrupert 1.900, Zidani Most 

1.800, PPK 1.600) 

 

POPULARIZACIJA KNJIŽNICE IN IZBOLJŠANJE KVALITETE BRANJA 

Nadgradnja zagotavljanja čim kvalitetnejših pogojev za knjižnično dejavnost so številne naloge splošne 

knjižnice, določene z zakonodajo, in vloge, opredeljene v novih Strokovnih priporočilih in standardih za 

splošne knjižnice. Pomemben cilj raznovrstne uporabe splošne knjižnice in njenih storitev je razvijanje 

različnih oblik pismenosti in skrb za slovenski jezik. 
Zato si bomo, kolikor bodo razmere dopuščale, prizadevali za ponovno vzpostavitev "živih 

aktivnosti" in dogodkov, ki pripomorejo k dvigu bralne pismenosti.  

 

Izvajali bomo že utečene dejavnosti: 

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, 

- lutkovne oz. igrane predstave, 

- ustvarjalne delavnice. 

 

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, 

- ''knjižnične vrečke'' (približno 155 bralnih vrečk s po tremi knjigami za vsakega učenca) po vseh 

podružničnih šolah laške občine, 

- obeležili bomo dan otroške knjige; 
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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, 

- osma 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, 

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

povezane s knjigami, literarnimi nagradami ipd. ter se vključevali še v druge nacionalne akcije na 

področju spodbujanja bralne pismenosti (npr. nacionalni mesec skupnega branja, program 

#športajmoinberimo) 

- 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 

in na FB-strani knjižnice, kjer načrtujemo tudi tematska tedenska povabila k branju dobrih in zanimivih 

knjig,  

- 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. 

 

Postopoma bomo izvajali že utečene dejavnosti in ob ustreznih razmerah izvedli še kakšno novo aktivnost 

za mlade člane knjižnice. Trudili se bomo, da bomo v koraku z lokalno skupnostjo. Poskrbeli bomo, da 

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

Ob letu planinstva v Laškem 2022 bomo izvajali Planinsko bralno značko, namenjeno vsem generacijam, 

jo zaključili na mednarodni dan ''Brati gore'' in se vključevali tudi v druge aktivnosti v občini v okviru 

leta planinstva. 

 

INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE  
 

S postopnim sproščanjem epidemioloških razmer bomo ponovno načrtovali dejavnosti, ki bodo naše 

uporabnike spodbudile k uporabi informacijske tehnologije. V sklopu projekta LAS smo skupaj z 

Osrednjo knjižnico Celje napisali priročnik z naslovom Enostavna uporaba e-storitev. S pomočjo 

priročnika bomo uporabnike spodbudili k uporabi najrazličnejših e-storitev, ki jim lahko v veliki meri 

olajšajo življenje. V sklopu projekta bomo tudi izvedli izobraževanja kolegov knjižničarjev na območju 

sodelujočih LAS in izobraževanja za uporabnike naših knjižnic. 

 - Ko bo mogoče, bomo organizirali skupinsko informacijsko opismenjevanje uporabnikov v okviru 

UTŽO, in sicer osnovni in nadaljevalni računalniški tečaj ter tečaj uporabe e-storitev. 

- 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, Tax Fin Lex, Ebonitete in zbirka svetovnih časopisov Press Reader) ter domoznanske e-zbirke 

(dLib, Kamra, Obrazi slovenskih pokrajin, Dobre knjige) 

- Aktivnejši bomo pri promociji e-knjig preko portala Biblos in platforme za izposojo zvočnih knjig 

Audibook. 
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PRIREDITVENA DEJAVNOST  

V nasprotju s prakso predkoronskih let tudi za letošnje leto nismo načrtovali prireditvene sezone. Glede 

na razmere in sproščanja bomo naše aktivnosti načrtovali sproti, verjamemo, da že v spomladanskem 

času. Poleti bomo sledili dobri praksi lanskega leta in organizirali več prireditev na knjižničnem vrtu. (O 

pomenu tega prireditvenega prostora in njegovi ureditvi smo pisali že v poglavju o prostorih.) Želimo si, 

da bi lahko izvedli tudi večino naših tradicionalnih in tudi sicer večjih prireditev. 

 

Konkretne številke pri načrtovanju prireditev je po dveh koronskih letih težko načrtovati. Tudi na 

tem področju bo naša referenčna točka aritmetična sredina med rezultati leta 2019 in lanskimi rezultati. 

 

V letu 2022 tako načrtujemo skupno 28 prireditev za odrasle (v Laškem 15 prireditev, v Radečah 7, v 

Rimskih Toplicah 5 in v izposojevališčih 1 prireditev) in 282 prireditev za otroke (130 v Laškem, 60 v 

Radečah, 52 v Rimskih Toplicah in 40 v izposojevališčih). 
(podatki za l. 2019: skupaj 44 prir. za odrasle in 356 za otroke; za l. 2021: skupaj 13 prir. za odrasle in 207 za otroke) 

 

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE  

Delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) je tudi v študijskem letu 2021/22 močno 

okrnjeno. Jeseni sta začela delovati le oba krožka angleškega jezika. Želimo si, da bi vsaj nekaj aktivnosti 

preostalih rednih krožkov izvedli v spomladanskem času, morda tudi kakšno predavanje v dopoldanskem 

času. Sicer pa upamo, da bomo oktobra lahko normalno začeli izvajati študijsko leto 2022/2023. Pri tem 

mislimo, da bi 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 obstoječih krožkov in jim dodali še kakšnega novega. 

V času nastajanja letnega načrta dela smo se prijavili na razpis za sofinanciranje UTŽO pri Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport, zato razpisana sredstva, ki bi jih eventuelno pridobili s tega naslova, 

prikazujemo tudi 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.  

 

Med načrtovanimi aktivnostmi v l. 2022 na področju domoznanstva izpostavljamo: 
 

Stalne dejavnosti: 

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

preko oddaljenega dostopa. V jesenskem času se bomo v Celju udeležili Domfesta (tematika: 

Domoznanstvo za vse generacije). 

- 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 in Občine Radeče. 
 

Načrtovane dejavnosti posebej za l. 2022: 

- Katalogizirali bomo članke z domoznansko vsebino, (npr. Laški bilten, Radeške novice itd.). 

- Razstava o Franu Orožnu (ob 110-letnici smrti) s spremljajočo zgibanko v Knjižnici Laško. 
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- Razstava o Antonu Aškercu (110-letnica smrti) s spremljajočo zgibanko v Knjižnici Rimske Toplice. 

- Ob razstavah bomo pripravili informativne zgibanke s seznami literature. 

- Uredili bomo domoznanske zvočne in slikovne posnetke (tehnična obdelava). 

- Sodelovali bomo na portalu Kamra (digitalna zbirka Fran Orožen in pri Albumu Slovenije) ter 

intenzivno prezentirali domoznanske portale. 

- Uredili bomo zbirko v domoznanskem prostoru in ponudbo temeljne domoznanske literature v vseh 

krajevnih knjižnicah. 

- Zaposleni se bomo izpopolnili v poznavanju domoznanske zbirke in posredovanju domoznanskih 

informacij našim uporabnikom. 

- V spletni biografski leksikon Obrazi slovenskih pokrajin bomo začeli vnašati biografska gesla in 

biografije živečih pomembnih osebnosti laške občine. 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. 

 

Konkretnega dela domoznanskega krožka v okviru UTŽO ne načrtujemo. Ko se bodo člani po epidemiji 

spet začeli srečevati, bomo na novo zastavili delo krožka in pričakovane rezultate. 

 

POSAVSKA POTUJOČA KNJIŽNICA 

Redno delovanje Posavske potujoče knjižnice (PPK) kot organizacijske enote naše knjižnice (kot tudi treh 

drugih sodelujočih knjižnic) po pogodbi izvaja upravljavka Valvasorjeva knjižnica Krško, redno 

dejavnost pa seveda zaposlena na PPK.  

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. Po potrebi bomo zagotavljali nadomeščanja in se vključevali v 

skupne aktivnosti glede PPK. Ena izmed takšnih nalog bo aktualna že v prvi polovici leta zaradi slabega 

obiska PPK na Vrhovem (obveščanje po gospodinjstvih; prisotnost na kakšnem sestanku/srečanju v kraju; 

promocija dejavnosti). 

Večinoma se je PPK na območju občine Radeče dobro usidrala in po našim močeh se bomo trudili za 

dodatno zagotavljanje njenega dobrega delovanja.  

 

IZREDNA IN NEKATERA PERMANENTNA STROKOVNO TEHNIČNA DELA  

Permanentna strokovna dela: 

- Izpolnitev vprašalnika BibSiSt in analiza statističnih podatkov za l. 2021. 

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

- Izbris neaktivnih članov (nazadnje aktivni l. 2017) in izvedba izterjave za člane (izterjava knjižničnega 

gradiva in poravnava finančnih terjatev). 

- Povečan odpis gradiva v skladiščih. 

- Povečan odpis v izposojevališčih in preusmeritev gradiva iz osrednje knjižnice. 

- 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. 2022: 

- Cobiss3/Nabava – priprava na vnos e-gradiv (če bo organizirano izobraževanje na IZUM-u). 

- Prijava na neposredni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa IKT spomladi 2022 

(odvisno od razpisnih pogojev). 

- Računalniška inventura gradiv v Knjižnici Laško in Knjižnici Rimske Toplice. 

- Klasična inventura gradiv v Knjižnici Zidani Most. 

- V domoznanski zbirki urediti še gradivo, ki je trenutno postavljeno kot »terciarno«. Za pomembnejše 

domoznansko gradivo, za katerega so bile prej cene vnešene po formuli, bomo popravili že vnešene cene 

v poljih 996. 
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SODELOVANJE V KRAJIH  

Knjižnica pridobiva partnerje v lokalnem okolju in skupaj z njimi izvaja posamezne dejavnosti, skladne s 

poslanstvom knjižnice. Namen partnerstva je medsebojna podpora pri doseganju ciljev in poslanstva. 

Partnerji podpirajo dejavnosti knjižnice, opazijo  njeno prepoznavnost in so zagovorniki knjižnice, branja 

in pismenosti. Prav tako tudi knjižnica s svojimi storitvami podpira cilje in razvojne usmeritve partnerjev. 

Prizadevali si bomo 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, 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, Skupino 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  

Prioriteta pri komuniciranju z javnostjo je informiranje le-te o naših raznolikih dejavnostih in opozarjanje 

na aktualne lokalne in družbene probleme. Še naprej se bomo trudili, da bodo informacije jasne in ne 

prepogoste, zaradi vsesplošne nasičenosti družbe z velikokrat napačnimi ali nepotrebnimi informacijami. 

Svojo prisotnost v lokalnem okolju bomo utrdili z objavami v različnih lokalnih medijih, prek katerih 

informacije pridejo do ljudi: Laškem biltenu, šolskem časopisu Kratkočasnik, v Radeških novicah, 

občasno tudi v Novem tedniku, na Radiu Celje ter TV Krpan in MMC TV Laško. Na dogajanje v naših 

knjižnicah bomo občasno opozorili tudi na Radiu Štajerski val in v časopisu Posavski obzornik. 

Na svoje prireditve bomo vabili s pomočjo klasičnih vabil (zgibank o dogodku) kot tudi preko e-pošte in 

komuniciranja na knjižnični spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram (tu bomo 

aktivnosti glede objav še povečali). Za informiranje uporabnikov bomo še bolje izkoristili brezplačno 

aplikacijo Google My Business in novo ustvarjeni knjižnični YouTube kanal. Ko bomo lahko izvajali 

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

 

IZOBRAŽEVANJE IN SESTANKI  

Situacija glede strokovnega izobraževanja v l. 2022 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. April v MKL, Svetovanje za branje itd. 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 (tudi načrtovane strokovne ekskurzije). 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. 
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- Udeležili se bomo kakšnega izmed izobraževanj NUK-a (npr. Popravila manjših poškodb na knjigah, 

BibSist, Učinkovito iskanje vsebin na portalu dLib.si), in IZUM-a (npr. na področju predmetnega 

označevanja s splošnim geslovnikom, COBISS3 Nabava /e-viri). 

- Udeleževali se bomo 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. 

 

 


