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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: Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2022–

2029 in Strategiji razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022–2027. 

 

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 m2 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.) 

 

Skladno s Strategijo razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022–2027 si bomo prizadevali tudi za: 

• Izboljšanje lastne organizacije (strokovni razvoj zaposlenih, strateško upravljanje, optimizacija poslovnih 

in delovnih procesov, merjenje in vrednotenje delovanja). 

• Povezovanje v okolju (z odločevalci, drugimi organizacijami, med knjižnicami ter z uporabniki in 

uporabnikov med seboj). 

• Inovativnost in proaktivnost v času sprememb (spremljanje in prilagajanje trendom, dvig informacijske 

pismenosti). 

• Trajnostni razvoj kot vodilo delovanja knjižnic. 

 

LETNI CILJI KNJIŽNICE LAŠKO 

Temeljne cilje našega dela v l. 2023 bomo poizkušali uresničiti v čim večji meri. 

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

knjižnice v Laškem v mestnem jedru. Skladno s tem si bomo prizadevali tudi za pridobitev dodatnega 

skladišča (kot kratkoročna začasna rešitev) ter za osnovno ureditev knjižničnega vrta za možnost izvedbe 

prireditvene dejavnosti.  

- Nadaljevali bomo aktivnosti za vzpostavitev bibliobusne oskrbe naselij v občini Laško v sodelovanju z 

zainteresiranimi knjižnicami na celjskem območju.  
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- Skladno s Spremembo Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic bomo povečali odprtost lokacij premične 

zbirke (4 ure na lokacijo), tam uvedli računalniško izposojo ter ukinili podjemno delo in ga zamenjali s 

strokovnim knjižničarskim kadrom – vse to le ob povečanju števila zaposlenih.  

- Pripravili bomo nov Strateški načrt Knjižnice Laško. Glavna strateška področja smo že opredelili v 

Lokalnem programu kulture Občine Laško 2022–2025.  

- Prizadevali si bomo, da v l. 2023 pridobimo dodatno zaposlitev na delovnem mestu bibliotekar ter da 

se za to zagotovijo finančna sredstva z drugim rebalansom proračuna Občine Laško za l. 2023. Kadrovska 

podhranjenost Knjižnice Laško je namreč dejstvo (število zaposlenih je precej pod pogoji za izvajanje 

knjižnične javne službe) – že za izpolnjevanje osnovnih letnih programov potrebujemo dodatno zaposlitev 

strokovnega delavca, kaj šele za izboljšave, napredek in uvajanje novih storitev. 

- Pri redni dejavnosti si bomo še naprej 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 opravljati kvalitetno ter si prizadevali za nenehne izboljšave in da bodo naše storitve 

v čim večji meri dosegle uporabnike vseh ciljnih skupin. 

- Ob vsej požrtvovalnosti in predanosti zaposlenih bomo še naprej stalno razmišljali o napredku, izboljšavah 

in novostih. Kljub našim prostorskim, finančnim in kadrovskim omejitvam bomo stremeli k še boljšim 

rezultatom in večji kvaliteti. Ob zagotovitvi primernih pogojev bomo pripravljeni, da v našem delovanju 

stopimo na naslednjo raven. 

 

POGOJI ZA DELO NAŠIH KNJIŽNIC  
 

ORGANIZACIJSKO, PRAVNO, FINANČNO PODROČJE  

- Prioriteta leta na tem področju je sprejetje novega Strateškega načrta Knjižnice Laško. Lani smo že 

opredelili naše osnovne dolgoročne razvojne cilje za potrebe lokalnega programa kulture. Te bomo še 

dokončno uskladili z novimi pomembnimi nacionalnimi dokumenti, ki določajo knjižnično dejavnost: 

Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029, Strategijo razvoja slovenskih splošnih knjižnic 

2022–2027, Uredbo o spremembi Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (sprejeta konec leta 2022) in 

Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe (sprejet 3. 3. 2023). 

- Z Odlokom o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško bomo uskladili nekatere splošne akte zavoda.  

- Sprejeli bomo nov Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, skladno z novim Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov (ZVOP-2). 

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

- Letos bo zaključena skupinska izdelava vzorčnih notranjih pravil za e-hrambo v okviru splošnih knjižnic. 

 

- Na področju varstva pri delu bomo izvedli pregled mikroklime in osvetljenosti v Laškem in Radečah ter 

pregled varnostne razsvetljave v Laškem in Radečah. V Laškem bomo morali izvesti tudi pregled naprav 

za javljanje požara in meritve ponikalne upornosti ozemljil.  

  

- Odpravili bomo še nekatere pomanjkljivosti našega poslovanja, ugotovljene v postopku notranje revizije.  

 

- V proračunu Občine Laško za l. 2023 so sredstva za investicije ostala enaka kot lani. Sredstva za 

materialne stroške so se povišala za 4.000 eur na 55.000 eur. Sredstva za knjige so spet enaka kot pred tremi 

leti (30.000 eur); pretekli dve leti so bila višja zaradi projekta LAS. Pri višini sredstev za plače in druge 

osebne prejemke gre pri načrtovanju za kar visoko povišanje glede na lanski plan in realizacijo. Vzroki za 

to so v povišanju plačnih razredov vsem javnim uslužbencem s 1. 4. 2023, v tekočem povišanju pripadajočih 

dodatkov osnovnih plač (delovna doba ipd.), višjem regresu za prehrano in regresu ter rednem 

napredovanju. V tem letu moramo izplačati tudi dve odpravnini (eno v Laškem in eno v Radečah).  

V proračunu Občine Radeče so sredstva za investicije ostala enaka. Sredstva za materialne stroške 

(13.000 eur) in za nakup knjižničnega gradiva (11.000 eur) so se povišala za 1.000 eur. Nekoliko višji so 

načrtovani prihodki in odhodki na postavki plače, predvsem zaradi že omenjene odpravnine. Na posebni 

proračunski postavki v proračunu Občine Radeče so rezervirana sredstva za delovanje Posavske potujoče 

knjižnice v višini 6.000 eur: 3.100 eur za materialne stroške in knjige, 2.800 eur za stroške dela ter 100 eur 



5 

 

za investicijsko vzdrževanje. Ker ta sredstva Občina Radeče nakazuje neposredno Valvasorjevi knjižnici 

Krško kot upravljalki PPK, jih ne prikazujemo v Finančnem načrtu Knjižnice Laško.  

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

pokritje materialnih stroškov. V primeru morebitnih dodatnih podražitev in višjih stroškov knjižničnega 

gradiva in materialnih stroškov pričakujemo uskladitev višine sredstev, skladno s tem, sicer 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. 

Občina Laško bo v drugi polovici leta zagotovo izvedla še en rebalans in takrat si bomo skušali zagotoviti 

tudi dodatna sredstva za morebitno dodatno zaposlitev strokovnega delavca. (glej poglavje Kader) 

 

MREŽA KNJIŽNIC  
 

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

aktivnosti za vzpostavitev bibliobusne oskrbe naselij v občini Laško v sodelovanju z zainteresiranimi 

knjižnicami na celjskem območju.  

 

- Konec leta 2022 je bila sprejeta sprememba Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic. Glede na njena določila, 

morajo biti najkasneje do 31. 12. 2023 tudi lokacije premične zbirke naše knjižnične mreže (Izposojevališča 

Jurklošter, Šentrupert, Zidani Most) odprte vsaj 4 ure na teden. Glede na sedanje stanje (Jurklošter in Zidani 

Most po 2 uri in Šentrupert 3 ure), bo to pomenilo veliko spremembo. Prav tako sprememba Uredbe zahteva 

tudi računalniško izposojo, ki na teh lokacijah trenutno ne poteka. Tem spremembam bo treba v l. 2023 

zadostiti in to konkretno pomeni: opremiti izposojevališča za računalniško izposojo - po naših ocenah bo 

to zahtevalo cca 2 meseca dela 1 zaposlenega na izposojevališče. Nova situacija bo pomenila tudi ukinitev 

podjemnega dela in zamenjavo s strokovnim knjižničarskim kadrom, kar poleg strokovnih upravičujejo 

tudi finančni argumenti. Strošek podjemnega dela izposojevalcev v l. 2022 je znašal cca 5.300 eur; ob 

letošnjem povišanju najnižje urne postavke in zagotovitvi odprtosti po uredbi pa bi ta strošek znašal cca 

10.000 eur (to je praktično višji strošek kot 1/3 letne plače knjižničarja oz. bibliotekarja). Seveda z 

obstoječim kadrom tega ne moremo zagotoviti (več v poglavju o kadrih). 

Smotrnost 4-urne odprtosti izposojevališč je zelo vprašljiva, vendar moramo spoštovati Uredbo, mdr. je to 

tudi pogoj za pridobitev ministrskih sredstev za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva. Naše 

strokovno stališče je, da se izposojevališča nadomestijo s potujočo knjižnico. Bi pa vsekakor z ukinitvijo 

počakali do uvedbe nove storitve, oz. ker ta vsaj za obdobje nekaj let še ni zagotovljena, moramo uvesti 

navedene spremembe s 1. 1. 2024.  

 

- 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 je situacija glede povečanja prostorov knjižnice v Laškem spremenila šele 

proti koncu leta 2022, ko so se začele aktivnosti glede idejne zasnove za nove prostore na območju Jeršetove 

hiše, vendar je prihodnost teh postopkov zaradi zamenjave občinskega vodstva v Laškem negotova. Stališče 

novega župana je, da knjižnična dejavnost tudi po pridobitvi večjih prostorov ostane v starem mestnem 

jedru, za kar je treba preučiti vse možnosti, vključno s pred leti že zavrnjeno možnostjo širitve na S stran 

dvorca. Nadaljnji pogovori in aktivnosti na tem področju bodo predvidoma v aprilu 2023.  

Ob tem se bo treba spet resno lotiti reševanja zatečenega stanja na nekaterih drugih področjih: obnavljanje 

dvorca (predvsem okna), dodatno skladišče, ureditev knjižničnega vrta. Predvsem pridobitev dodatnega 

skladišča in osnovne opreme za namestitev knjig (kot kratkoročna začasna rešitev) ter osnovna ureditev 

knjižničnega vrta za možnost izvedbe prireditvene dejavnosti v toplejši polovici leta sta zadevi, ki ju bo 

treba vsaj do neke mere rešiti še v tem letu. 

- Letos bomo izvedli 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. Po 

obnovljeni ploščadi pred knjižnico je treba narediti vsaj načrt obnove oz. spremembe vhoda v knjižnico.  
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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.  

 

Osrednja knjižnica v Laškem: 

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

miza za stoječe delo, predalnik za avtomatsko izposojo/vračilo knjig, zamenjava fotokopirnega stroja in 

mobilnega telefona; zamenjava oz. dokupi pri sistemu ozvočenja v prireditvenem prostoru (boljši 

mikrofoni). 

- 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.  

 

Krajevna knjižnica v Rimskih Toplicah:  

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

skupnostjo). Krajevno skupnost je treba opozoriti na zamenjavo dotrajanega projektorja v prireditvenem 

prostoru. 

- 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: 

- Zamenjava oken v kuhinji in v toaletnih prostorih; po zmožnostih izvedba nekaj manjših drugih investicij 

oz. urejevalnih del, vključno s pleskanjem. 

 

KADER  

Leta 2023 bo v knjižnici skupaj z direktorjem zasedenih 8 strokovnih delovnih mest, 0,5 

računovodkinje in 0,5 čistilke, skupaj torej 9 delovnih mest.  

Prizadevali si bomo, da se bo to število v l. 2023 povečalo za 1 strokovnega delavca. 

 

- S 1. 1. 2023 smo zaposlili novo delavko na delovno mesto čistilka in s 3. 1. 2023 zaposleno v Knjižnici 

Radeče Tjašo Mladovan zaposlili za polni delovni čas na novo delovno mesto bibliotekarka (prej višja 

knjižničarka) (v obeh primerih je šlo za upokojitev polovično zaposlenih delavk). 

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

- Izposojo na lokacijah premične zbirke bodo opravljale podjemne delavke (11 ur). Skladno z zapisanim v 

poglavju Mreža knjižnic se bomo pripravljali na zamenjavo podjemnih delavk z redno zaposlenimi 

strokovnimi delavkami – samo v primeru dodatne zaposlitve. 

- V krajevnih knjižnicah si bomo pomagali oz. po zmožnostih dali priložnost za delo in učenje kakšnemu 

mlademu v okviru študentskega dela.  

- Dve zaposleni bosta v tem letu opravili redni obdobni zdravstveni pregled, ena zaposlena usposabljanje 

iz varstva pri delu, tri zaposlene usposabljanje za evakuacijo in začetne postopke gašenja, nekaj zaposlenih 

pa verjetno tudi izobraževanje za uporabo defibrilatorja.  

- Izvedli bomo kakšno aktivnost s področja teambuildinga. 

 

Že v Letnem poročilu za leto 2022 smo izpostavili dejstvo kadrovske podhranjenosti, da že za izpolnjevanje 

osnovnih letnih programov potrebujemo dodatno zaposlitev strokovnega delavca (bibliotekarja), kaj šele 

za izboljšave, napredek in uvajanje novih storitev. Določena področja dela že leta ostajajo neizpolnjena v 

celoti, obseg rednega dela pa se je konstantno povečeval, tudi njegova kompleksnost ter zahtevana oz. 

pričakovana kvaliteta naših storitev in dejavnosti; naše ideje in potrebe uporabnikov močno presegajo naše 

kadrovske zmogljivosti. Dejstvo je, da se število zaposlenih v naši knjižnici ni povečalo že praktično 15 

let. Sistemiziranih je po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 11 

zaposlenih, po Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice 2018–2028 pa 14 zaposlenih. 

Ob številčno nespremenjenem kadru je obseg in kvaliteta dejavnosti knjižnice, predstavljena v Letnem 

poročilu 2022, maksimum, ki ga lahko dosežemo. Zaradi vsega navedenega si bomo prizadevali, da v l. 

2023 Knjižnica Laško pridobi dodatno zaposlitev na delovnem mestu bibliotekar ter se za to zagotovijo 

finančna sredstva z drugim rebalansom proračuna Občine Laško za l. 2023. 
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K planu prilagamo kadrovski načrt. 

 

RAČUNALNIŠKO in DRUGO IKT-OPREMLJANJE  

V okviru projekta sodelovanja LAS smo v precejšnjem obsegu tehnološko uredili knjižnici v Laškem in 

Rimskih Toplicah, kar uporabniki že s pridom uporabljajo. Letos 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 bolj učinkovito in 

hitreje. Računalnike bomo sproti posodabljali in skrbeli za hrambo vseh pomembnih podatkov. Posodobiti 

bo treba tudi strežnik oz. način shranjevanja datotek vseh računalnikov v ozadju.  

IKT-opremo bomo obnavljali glede na potrebe, in kolikor bo mogoče, s sredstvi ministrstva za kulturo. 

 

 

NABAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, UREJANJE ZBIRK IN ODPIS GRADIV  

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

uskladitvenega zapisnika, ki jima bo sledil še podpis pogodbe glede sofinanciranja nakupa 

knjižničnega gradiva za leto 2023. V vlogi na neposredni poziv za sofinanciranje nakupa 

knjižničnega gradiva smo (glede na navodila MK) predvideli sredstva v višini 17.270,00 eur. 

Pri nakupu gradiva s sredstvi MIK-a bomo posebej pozorni na: 

- kakovostno leposlovje za odrasle, 

- kakovostno leposlovje za otroke in mladino, 

- kakovostno strokovno literaturo za odrasle. 

V proračunih in pogodbi Občin je zagotovljeno v Laškem 30.000,00 eur, v Radečah pa 12.300,00 

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

gradiva bomo, glede na vlogo na neposredni poziv, namenili 4.600,00 eur lastnih sredstev –       4.000,00 

eur v Laškem in 600,00 eur v Radečah. Načrtujemo nabavo 2.162 izvodov klasičnega knjižničnega 

gradiva za Knjižnico Laško in 50 za Posavsko potujočo knjižnico), 290 e-knjig (Biblos) in 400 zvočnih 

knjig Audibook. Načrtovan znesek za nabavo knjižničnega gradiva v letošnjem letu znaša 61.870,00 

eur, od tega v Laškem 47.006,00 eur in v Radečah 14.864,00 eur, pri čemer je 3.835,00 eur namenjenih 

za dostop do e-knjig v slovenskem jeziku (Biblos) in zvočnih knjig (Audibook).  

- V sodelovanju z NUK-om in Osrednjo knjižnico Celje (OKC) bomo našim članom omogočali dostop 

(tudi oddaljen) do različnih elektronskih baz: Tax-Fin-Lex (zagotovo do 31. 3. 2023), Ebonitete.si, Ebsco 

host, PressReader in Arhiv časnika Večer. 

- 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 osrednjo in krajevni knjižnici. 

- 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  
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ODPRTOST KNJIŽNIC  

V letu 2023 načrtujemo enako odprtost naših knjižnic kot lani.  

Enote Knjižnice Laško, vključno s postajališči premične zbirke oz. izposojevališči in postajališči PPK, 

bodo, razen v poletnem počitniškem času, odprte 90 ur tedensko. Skupen načrtovan čas odprtosti tako 

znaša v l. 2023 4.354 ur.  

Izključno za delo v izposoji v krajevnih knjižnicah moramo zagotoviti 6.725 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 96 ur, Šentrupertu 124 ur in v Jurkloštru 104 ure, z dodatnimi 

urami za pospravljanje gradiva in pravljične ure. Za pomoč pri izposojnem delu ob petkih v Knjižnici 

Radeče načrtujemo še cca 156 ur študentskega dela. 

 

Glede na določila nove spremembe Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, zadoščamo številu ur tedenske 

odprtosti osrednje in krajevnih knjižnic ter postajališč PPK, ne pa lokacij premične zbirke (glej poglavje 

Mreža knjižnic). Novi obratovalni čas bo treba uskladiti z Uredbo najkasneje s 1. 1. 2024, zato v l. 2023 še 

ne načrtujemo drugačne odprtosti, če pa bodo za to primerni pogoji, pa bomo to izvedli že v tem letu. 

 

Tabela: Načrtovana odprtost naših knjižnic za uporabnike v letu 2023 

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 

** - postanki Posavske potujoče knjižnice na postajališčih v radeški občini 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). 

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

 

NALOGE KNJIŽNICE DO OBČANOV  

Nova Strategija slovenskih splošnih knjižnic opredeljuje poslanstvo splošnih knjižnic s sledečimi besedami: 

S ponudbo knjižničnega gradiva in kulturnih, izobraževalnih ter prostočasnih dejavnosti in prireditev 

slovenske splošne knjižnice vplivamo na kakovost življenja posameznika in družbe. Spodbujamo in 

omogočamo vseživljenjsko učenje, raziskovanje, ustvarjalnost, druženje in aktivno preživljanje prostega 
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časa. Prispevamo k premoščanju razlik med prebivalci in krepimo kulturo dialoga ter sodelovanja v 

skupnosti. Z domoznansko dejavnostjo gradimo kulturno identiteto in pripadnost skupnosti. 

Vizija splošnih knjižnic pa se glasi: Splošne knjižnice so privlačni in navdihujoči fizični in virtualni 

prostori, kjer je vsakemu članu skupnosti omogočen dostop do znanja, idej in verodostojnih informacij in 

kjer se ljudje lahko povezujejo, učijo in razmišljajo. S proaktivnimi in inovativnimi pristopi slovenske 

splošne knjižnice omogočajo razvoj posameznika ter gradijo demokratično, trajnostno naravnano in 

vključujočo družbo znanja. 

K zapisanemu dodajamo še nekaj najpomembnejših knjižničnih vlog in nalog: 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, stik z uporabniki, 

človeški odnos, prostor knjižnice kot tretji prostor, kjer je obiskovalec zaželen, sproščen, ustvarjalen in 

svoboden. Poleg tega se zavedamo, 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 številčnim in usposobljenim 

kadrom ter s primernim položajem in sodelovanjem v okolju.  

Rezultati našega dela kažejo visoko stopnjo izpolnjevanja našega poslanstva, hkrati pa kažejo tudi naše 

omejitve – v veliki meri zaradi objektivnih razlogov. 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  

Še vedno ne načrtujemo, da se bodo statistični podatki osnovne dejavnosti knjižnice (število aktivnih 

članov, izposoje in obiska) povrnili na raven, kot je bila pred epidemijo. Poleg tega nam je že opravljena 

analiza pokazala, da smo za l. 2022 te statistične kazalnike postavili previsoko. Zato bomo za leto 2023 

načrtovali le manjši porast glede na lansko leto. 

 

Članstvo: 4.000 (2019: 4.471; 2021: 3.892; 2022: 3.800)  
 

Obisk zaradi izposoje na dom: 60.500 (2019: 69.700; 2021: 56.500; 2022: 58.400)  

(Laško 34.500, Radeče 14.000, Rimske Toplice 9.400, Jurklošter 900, Šentrupert 1.100 , Zidani Most 

200, PPK 400) 
 

Izposoja knjižničnega gradiva na dom: 166.500 (2019: 171.500; 2021: 160.500; 2022:163.500)  

(Laško 95.700, Radeče 38.700, Rimske Toplice 26.500, Jurklošter 1.500, Šentrupert 1.700, Zidani Most 

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 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 v čim večjem obsegu prizadevali za izvajanje aktivnosti in dogodkov, ki pripomorejo k 

dvigu bralne pismenosti.  
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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, 

- knjižnični nahrbtniki (po vseh podružničnih šolah laške občine), 

- obeležili bomo dan otroške knjige; 
 

za višjo stopnjo:  

- državni projekt Rastem s knjigo, 

- različne oblike informacijskega opismenjevanja, 

- domoznanski kviz; 
 

za vse skupaj:  

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

- bralni projekt Poletni bralci (deveta izvedba), 

- poučni izleti, 

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

- srečanje z mladinskim ustvarjalcem 

 

Za odrasle  

- predstavitev knjižnice in njenih dejavnosti v informativnih zgibankah, 

- Bralna značka za odrasle s spremljevalnimi dejavnostmi, 

- Planinska bralna značka v Knjižnici Rimske Toplice s spremljevalnimi dejavnostmi in zaključkom na 

mednarodni dan Brati gore,  

- 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 prispevki o njih, 

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

na FB-strani knjižnice,  

- 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, Audibook, portal Dobreknjige.si idr.), 

- v počitniškem času bomo pripravili paketke oz. vrečke počitniškega branja, tudi na terenu. 

 

Ob že utečenih dejavnostih bomo uvedli 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. 
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INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE  
 

Na področju informacijskega opismenjevanja bomo načrtovali dejavnosti, ki bodo naše uporabnike 

spodbudile k uporabi informacijske tehnologije in najrazličnejših e-storitev, ki jim lahko v veliki meri 

olajšajo življenje; tudi s pomočjo priročnika Enostavna uporaba e-storitev, ki smo ga leta 2022 izdali 

skupaj z Osrednjo knjižnico Celje v sklopu projekta LAS.  

- Organizirali bomo skupinsko informacijsko opismenjevanje uporabnikov v okviru UTŽO, in sicer 

računalniški krožek različnih programov ter krožek 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, zbirko svetovnih časopisov Press Reader in arhiv časopisa Večer) ter 

domoznanske in druge e-zbirke slovenskih knjižnic (dLib, Kamra, Obrazi slovenskih pokrajin, Dobre 

knjige). Za uporabnike bomo organizirali izobraževanje uporabe e-baz podatkov in izobraževanje 

uporabnikov za iskanje informacij iz kataloga Cobiss+. 

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

Audibook.  

- Vključili se bomo v Bazo slovenskih filmov, ki bo tako preko oddaljenega dostopa na voljo našim 

uporabnikom. 

 

PRIREDITVENA DEJAVNOST  

Za prvo polovico letošnjega leta nismo vnaprej načrtovali prireditvene sezone, ampak se za prireditve 

odločamo bolj ali manj sproti. Poleti bomo sledili dobri praksi preteklih let in organizirali več prireditev na 

knjižničnem vrtu v Laškem. Posebno pozornost bomo namenili našim tradicionalnim in večjim prireditvam. 

Poleti bomo pripravili okvirni program za prireditveno sezono 2023/24. 

 

Prireditev številčno še ne načrtujemo povsem na predkoronskem nivoju, se mu pa že zelo približujemo. 

V letu 2022 tako načrtujemo skupno 35 prireditev za odrasle (v Laškem 20 prireditev, v Radečah 8,       v 

Rimskih Toplicah 6 in v izposojevališčih 1 prireditev) in 335 prireditev za otroke (135 v Laškem,     85 v 

Radečah, 85 v Rimskih Toplicah in 30 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; za l. 

2022: skupaj 26 prir. za odrasle in 314 za otroke) 

 

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE  

Delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) v študijskem letu 2022/23 še ni zaživelo v 

polnem obsegu. Delujeta oba krožka angleškega jezika ter domoznanski in računalniški krožek. Nekaj 

preostalih aktivnosti bomo izvedli še v spomladanskem času, kakšno predavanje v dopoldanskem času in 

kakšen izlet. Sicer pa načrtujemo izvajanje študijskega leta 2023/2024 z obstoječimi in kakšnim novim 

krožkom, odvisno od interesa članov in zagototovitve ustreznih mentorjev.  

V času nastajanja letnega načrta poteka prijava 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.  
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Med načrtovanimi aktivnostmi v l. 2023 na področju domoznanstva izpostavljamo: 

 

Stalne dejavnosti: 

- Udeleževali se bomo domoznanskih izobraževanj v Osrednji knjižnici Celje in drugje. 

- Organizirali bomo kakšno domoznansko predavanje oz. predstavitev dela z domoznansko tematiko. 

- Z vsebinskimi predlogi in lektoriranjem bomo sodelovali pri nastanku morebitnih 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. 2023: 

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

- Razstava o dr. Rafaelu Cajhnu (ob 90-letnici rojstva) s spremljajočo zgibanko v Knjižnici Laško. 

- Razstava o dr. Petru Šuhlu (ob 90-letnici rojstva) s spremljajočo zgibanko v Knjižnici Laško 

- Razstava ob 70-letnici planinstva v Knjižnici Rimske Toplice. 

- Obeležili bomo tudi 170-letnico rojstva geografa in prvega predsednika Slovenskega planinskega društva 

prof. Frana Orožna in 30-letnico smrti arheologa Toneta Kneza. 

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

- Sodelovali bomo na portalu Kamra (digitalna zbirka o Franu Orožnu in prispevki za Album 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. 

- V okviru območnosti in v sodelovanju z Muzejem Laško je bila lani digitalizirana celotna Valentiničeva 

kronika in objavljena na portalu dLib. Letos bomo z različnimi aktivnostmi promovirali to kroniko in ob 

tem obeležili 180-letnico njegovega rojstva.  

- Letos bomo v okviru območnosti in v sodelovanju z Muzejem Laško digitalizirali celotno originalno 

gradivo laške čitalnice. 

- V sodelovanju z Muzejem Laško in zbirateljem Boštjanom Vrščajem bomo nadaljevali pripravljalna dela 

za izdajo knjige starih razglednic z območja Občine Laško, katere izid načrtujemo za leto 2024. 

 

V okviru UTŽO bo deloval domoznanski krožek. Ob rednem skupnem spoznavanju lokalne zgodovine 

bomo člane spodbujali k pisanju prispevkov, zbiranju fotografij ipd. ter k sodelovanju pri morebitnih 

skupnih projektih.  

 

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.  

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

dodatno zagotavljanje njenega dobrega delovanja. V sodelovanju z Občino Radeče pa bodo potrebne 

dodatne aktivnosti za povečanje obiska PPK na Vrhovem. Dosedanja prizadevanja Knjižnice Laško za 

promocijo dejavnosti in njeno uporabo s strani krajanov namreč niso bila uspešna. 
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IZREDNA IN NEKATERA PERMANENTNA STROKOVNO TEHNIČNA DELA  

Permanentna strokovna dela: 

- Izpolnitev vprašalnika BibSiSt in analiza statističnih podatkov za l. 2022 

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

- Izbris neaktivnih članov (nazadnje aktivni l. 2018) in izvedba izterjave za člane (izterjava knjižničnega 

gradiva in poravnava finančnih terjatev). 

- Povečan odpis gradiva v osrednji knjižnic (v prostem pristopu in skladiščih). 

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

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

Izredna strokovna dela v l. 2023: 

- Cobiss3/Nabava – priprava na vnos e-gradiv (predhodno se bomo še posvetovali s Knjižnico Šentjur). 

- Prijava na neposredni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa IKT spomladi 2023.  

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

- V domoznanski zbirki urediti 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. 

- Prehod na računalniško izposojo na lokacijah premične zbirke (Jurklošter, Šentrupert, Zidani Most) in vse 

potrebne spremljevalne aktivnosti: sprememba zaloge; uvedba možnosti računalniške izposoje, 

računalniški vpis članov (v sodelovanju z IZUM-om). 

 
 

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. 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 letos si bomo prizadevali 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. 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,           v 

Radeških novicah, občasno tudi v Novem tedniku, na Radiu Celje, Radeškem utripu 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. 
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Na svoje prireditve bomo vabili preko tedenskega elektronskega obveščanja (mailchimpa), kjer bomo 

najavljali dogodke tekočega tedna, kratka poročila že izvedenih dogodkov, aktualne informacije               s 

področja bralne kulture, knjižne novosti. Bazo naslovnikov bomo sproti preverjali, dopolnjevali in 

ekonomizirali. Glavno stran spletne strani in vsa družbena omrežja (Facebook in Instagram, kjer se bomo 

trudili število sledilcev še povečati) bomo še naprej dnevno osveževali z novicami o aktualnem dogajanju 

v knjižnici. V načrtu imamo posodobiti vsebinski del vseh spletnih podstrani in vzpostaviti profil knjižnice 

na TikToku. Za informiranje uporabnikov bomo bolje izkoristili brezplačno aplikacijo Google My Business 

in knjižnični YouTube kanal. Dogodke bomo redno najavljali v mesečnem napovedniku STIK-a, ki ga tudi 

lektoriramo. Zmanjšali bomo število poštnih vabil (ohranili bomo le tiste, ki nimajo elektronskega 

obveščanja). Klasična vabila (zgibanke o dogodku) bomo še naprej izpostavljali na izposojnem pultu in 

oglasni deski knjižnice. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE IN SESTANKI  

Kakovost knjižnice temelji tudi na kvaliteti dela in odgovornosti zaposlenih do delovnih področij. Za 

izpolnjevanje tega so potrebna določena znanja in kompetence. Znanja pridobivamo z izobraževanji, ki jih 

nato posredujemo sodelavcem s pripravo krajših povzetkov ali internimi izobraževanji. Strokovna dolžnost 

zaposlenih je trajno pridobivanje strokovnih znanj, k čemur nas zavezujejo tudi Strokovna priporočila in 

standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028). 

 

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

npr. Knjižnica - srce mesta 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. 

- Udeležili se bomo 3-dnevnega Posvetovanja sekcij ZBDS »Proaktivno delovanje knjižnic«, ki bo jeseni 

v Mariboru in v hibridni obliki. 

- Udeležili se bomo kakšnega izmed izobraževanj NUK-a (npr. Učinkovito referenčno delo v sodobni 

knjižnici), in IZUM-a (npr. na področju predmetnega označevanja s splošnim geslovnikom). 

- 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. 

 

 

 

direktor Knjižnice Laško 

        Matej Jazbinšek 

 


