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1.  UVOD 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 s spremembami) v 35. 
členu določa naloge direktorja ter zavezanost vodstev javnih zavodov, da svoje poslovanje logično 
uredijo preko sprejetja strateškega načrta, kateremu sledijo letni programi dela in tem finančni 
načrti. Gre torej za: »dokument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in 
prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo, program dela pa je njegov letni 
izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt.« Razvojno načrtovanje je torej naloga 
vodstva javnega zavoda vendar pa je pri tem potrebno zasledovati širše okvire razvoja kulture in 
stroke ter preučiti specifične potrebe lokalnega okolja in tukajšnjih uporabnikov.  

Strateški načrt konkretizira obdobje razvoja javnega zavoda v obdobju petih pet, pri čemer lahko 
vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Glede same vsebine strateškega načrta 
zakon še določa, da: »Strateški načrt javnega zavoda obsega programske usmeritve in predviden 
obseg programa, organizacijske usmeritve, opredelitev investicij in investicijskega vzdrževanja ter 
podlage za kadrovski načrt, ki vključujejo tudi predvidene zunanje sodelavce.« Strateški načrt je 
dokument, ki ga mora do konca izteka prejšnjega sprejeti direktor javnega zavoda, za načrt je treba 
pridobiti predhodno mnenje občine ustanoviteljice ter soglasje sveta javnega zavoda.  

Knjižnična dejavnost na Postojnskem in Pivškem v tem letu obeležuje častitljivih 115 let. V vsem tem 
času je knjižnična dejavnost doživela veliko sprememb in preobratov in tudi pričujoči razvojni 
dokument nastaja v letu, ko je v naš vsakdan in v družbo kot celoto epidemija prinesla spremembe, 
veliko mero negotovosti in tudi izzivov. Razvojno načrtovanje vedno zahteva premislek in strateški 
načrt mora narediti korak k razumevanju družbe, lokalnega okolja in trendov.  

Pri nastajanju strateškega načrta je razmislek naravnan na razvoj Knjižnice Bena Zupančiča Postojna 
(v nadaljevanju Knjižnice) kot celote, pri čemer je potrebno strokovnim priporočilom dodati tudi 
lokalni moment in morebitne specifične usmeritve. V letu 2018 je Nacionalni svet za knjižnično 
dejavnost prejel Strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028), ki 
so osnovna strokovna podlaga za pričujoči dokument. Veljaven nacionalni program za kulturo se je 
iztekel konec leta 2017 in novega nacionalnega razvojnega dokumenta ni. V izteku je Lokalni 
program za kulturo Občine Postojna 2016 – 2020 ter Letni program kulture v Občina Pivka za leto 
2020, ki ju strateški načrt smiselno zajema. 

Strateški načrt je nastal z upoštevanjem mnenja uporabnikov in obiskovalcev, v razvojne načrte so 
vključene analize anket zadovoljstva uporabnikov, ki jih v knjižnici opravljamo vsako leto po vseh 
naših enotah. Dejavnost splošnih knjižnic je specifična javna služba in uspešnost opravljanja 
poslanstva ni merljiva samo z doseženimi rezultati ter izsledki anket. Knjižnico poleg zaloge, 
ponudbe in prostorov oblikujejo zaposleni strokovni in drugi delavci, ki kulturnemu in 
informacijskemu središču dodajo strokovnost, privlačnost in sproščenost.  

Razvojno načrtovanje mora ob strokovnih smernicah upoštevati tudi človeški faktor, vključevati pa 
mora tudi inovativna dopolnila ter ohranjati ravnovesje med klasičnim in modernim. Znana 
prispodoba splošno knjižnico primerja z dnevno sobo mesta ali kraja in takšen status želimo v 
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knjižnici ohraniti tudi v prihodnje. V vseh enotah knjižnice tako uporabnikom in obiskovalcem 
nudimo informacije in storitve, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, raziskovalne in 
socialne potrebe okolja, spodbujamo informacijsko opismenjevanje, podpiramo vseživljenjsko 
učenje, omogočamo uporabo urejene zbirke domoznanskega gradiva, informiramo uporabnike o 
kvalitetni literaturi in spodbujamo smotrno izrabo prostega časa. Hkrati smo primorani slediti 
tehnološkemu razvoju, v koraku s časom uvajamo digitalne in e-storitve na daljavo, trudimo se 
informirati in izobraževati uporabnike na številnih področjih vsakdanjega življenja in jim obenem 
nuditi čim bolj prijetne ambiente za druženje, učenje in ustvarjanje. 

Strateški načrt knjižnice upošteva vidike javne službe in išče kompromise med tradicionalno vlogo 
knjižnic, informacijsko podporo občanom, razvojem virtualnih vsebin, promocijskim delovanjem, 
ohranjanjem kvalitetnega delovnega okolja, finančno vzdržnostjo ter širšim gospodarnim 
poslovanjem. Po vsebini je sestavljen tako, da nadaljuje dosedanje uspešno delo ter je hkrati 
proaktiven in dopušča spremembe, ki jih prinašajo izzivi prihodnosti. Končne cilje želimo približati 
strokovnim priporočilom tako, da s ponudbo knjižničnega gradiva in storitev kvalitetno vplivamo na 
kakovost življenja posameznika in lokalne skupnosti. Prispevali bomo k razvoju znanja in kulture, 
poznavanju različnih pismenosti, k socialni strpnosti, širjenju liberalne družbe in spodbujanju 
demokratičnega odločanja. Poslanstvo razumemo tudi onkraj zidov knjižnice, saj iz potreb lokalne 
skupnosti gledamo na uresničevanju širšega družbenega razvoja. 

 

2. POSLANSTVO 

Knjižnica v lokalnem okolju predstavlja centralni knjižni servis, ki občanom omogoča informacijsko 
in lokacijsko podporo pri učenju, raziskovanju ter kvalitetnem preživljanju prostega časa in 
razvedrilu. Predstavlja tudi zbirko znanja, ki z dostopnostjo preko svetovnega spleta postaja vse bolj 
pomembna osebna izkaznica kraja. Knjižnica je s svojo dejavnostjo instrument za nenehno 
izobraževanje vseh kategorij prebivalstva. Poslanstvo knjižnice obsega vse od pomembnih 
informacij za oblikovanje človekove zavesti pa do fizičnih storitev, kot je na primer informacijsko 
središče v danem okolju ali kontaktna točka za druženje občanov. Knjižnica mora biti pod enakimi 
pogoji na razpolago različnim ciljnim skupinam prebivalstva: otrokom, mladini, odraslim, 
brezposelnim, invalidom, starejšim občanom itd. Naše vsakodnevno strokovno poslanstvo je 
spodbujanje razvoja bralne kulture in različnih oblik pismenosti pri vseh generacijah ob zavedanju, 
da znamo s svojimi storitvami poskrbeti tudi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. 

Knjižnica svoje lokalno poslanstvo nadgrajuje in je s svojim strokovnim potencialom in delom tudi 
člen širšega družbenega razvoja: »Poslanstvo splošne knjižnice je, da uveljavlja vrednote razvoja, 
obveščenosti, izobraženosti in kulture ter socialne in družbene povezanosti (odpravljanje razlik, 
medkulturno povezovanje itn.). Splošna knjižnica kot nosilec programa javne službe s knjižničnim 
gradivom in storitvami vpliva na kakovost življenja posameznika in lokalne skupnosti. Prispeva k 
razvoju znanja in kulture, širjenju demokratičnega odločanja, spodbujanju uporabe knjižnice in 
poznavanju različnih pismenosti ter k socialni strpnosti. Sodeluje pri uresničevanju razvojnih 
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družbenih ciljev tako na lokalni kot državni ravni ter pri tem izhaja iz potreb in izzivov lokalne 
skupnosti.«1 

Zakon o knjižničarstvu v 2. členu določa osnovne dejavnosti knjižnic, v 16. členu pa so dodane 
posebne dejavnosti, predpisane splošnim knjižnicam. Zakonsko je Knjižnična organizirana po vseh 
predpisih, samo poslanstvo knjižnice pa je danes precej širše, kot ga določajo predpisi. Knjižnica 
svoje poslanstvo v lokalnem okolju nadgrajuje z družbeno in socialno noto tako, da: 

- zna pridobiti in oceniti kvalitetno znanje in informacije, 
- skuša v razmahu informacijske dobe izluščiti relevantne vire informacij, 
- zna identificirati informacijske potrebe uporabnikov,  
- zna vzpostaviti prijetno okolje za izobraževanje, druženje in kvalitetno preživljanje prostega 

časa, 
- skuša javni službi dodati tudi drugačne in inovativne vsebine, 
- se trudi razvijati komunikacijske in promocijske sposobnosti,  
- izvaja stalen profesionalni razvoj kadra, 
- zna strokovnemu delu dodati tudi družbeno občutljivost, dostopnost in odgovornost, 
- skrbi za zaupanje in ugled, ki sta ključna za dober odnos z uporabniki, občani, deležniki in 

financerji. 

 

3. VIZIJA 

Za izzive, ki smo jim priča, lahko povzamemo mnenje dr. Andraža Terška o tem, kaj je največja 
nevarnost za sodobno človeštvo: »Pomanjkanje znanja in izobraženosti, razjedanje znanja, veščin in 
vrlin kot vrednote in kriterija za horizontalno in vertikalno pomikanje po institucionaliziranem 
družbenem okolju, pomanjkanje mišljenja in njegova zamenjava za golo razmišljanje, potreba po 
komentiranju vsega in vseh, namesto želje po slišanju in mišljenju, ki temelji na dobri informiranosti 
in znanju...«.2 

Institucija knjižnice je danes kulturno, izobraževalno, informacijsko in razvedrilno okolje, ki prinaša 
dodano vrednost kvaliteti bivanja ter smiselno nadgradnjo vsakdanjim obveznostim v 
vseživljenjskem osebnemu razvoju. Da knjižnica ni samo branje in izposoja knjig, pove pogosto 
uporabljena fraza, da knjižnica predstavlja dnevno sobo mesta ali kraja. V tempu sodobnega bivanja, 
ki prinaša vse več digitalnih in informacijskih dražljajev, bodo knjižnice prihodnosti morale odigrati 
svojo vlogo tudi v procesu ohranjanja duševne kondicije in mentalnega zdravja. Celostni pogled na 
zdravje ljudi namreč duševni oz. mentalni kondiciji pripisuje enak pomen kot tudi fizični kondiciji in 

                                                                 

1 Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028), str. 3 

2 Vir: https://www.domzalske-novice.si/2020/09/02/slovenski-pravni-filozof-in-izredni-profesor-dr-andraz-tersek-v-
mojih-miselnih-procesih-ni-predsodkov/ 
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umirjeno branje leposlovnih ter drugih besedil je priznan korak v tej smeri. To je tudi odgovor na 
bojazen o zatonu klasičnih knjig in klasičnega branja, ki naj bi ga prinašala digitalna doba in 
vsemogočnost svetovnega spleta. Knjižnica prihodnosti ni knjižnica brez digitalnih vsebin, ima pa vse 
potenciale, da postane nekakšno selektivno okolje za dostop do kvalitetnih informacij. Zaposleni v 
knjižnici moramo s svojim strokovnim znanjem oblikovati in vzdrževati kvaliteto, tako v knjižnični 
zbirki kot tudi pri selekciji in naboru digitalnih vsebin in informacij, ki jih nudimo svojim članom in 
obiskovalcem. Izgradnja knjižnične zbirke, ponujene digitalne vsebine, kulturne prireditve, 
prezentacija in komunikacija z javnostjo morajo iti v koraku s časom tako, da se visok kulturni in 
izobraževalni nivo dopolnjuje z razvedrilnim poslanstvom, ki zna  ločiti »zrno od plevela«. 

 

3.1. POUDARKI IZ STRATEŠKEGA NAČRTA RAZVOJA KNJIŽNICE  

• Kvalitetna in aktualna knjižnična zbirka ustreznega obsega ter upravljanje zbirke sodi med 
temeljne naloge knjižnice – zbirko dopolnjujemo s sodobnimi, za uporabnike atraktivnimi 
oblikami gradiva (e-viri: podatkovne zbirke, e-knjige, e-periodika, avdio-knjige …). 

• Spodbujati uporabnike za samostojno iskanje gradiva ter ponuditi možnost samostojne izposoje 
in vračanja gradiva z uvedbo RFID opreme ter knjigomati. 

• Usmerjenost k uporabnikom in upoštevanje njihovih spreminjajočih se potreb in želja – 
proaktivnost knjižnice, ki program knjižnične javne službe zastavi razvojno in odgovorno glede 
na prioritete in razpoložljive zmožnosti. 

• Slediti zahtevam sodobne knjižnične prakse in razvojnim trendom knjižničarstva – kontinuiteto 
sedanjega je potrebno dopolnjevati z novimi usmeritvami, prilagojenimi potrebam 
uporabnikov, trendom in stroki. 

• Nove razsežnosti virtualne knjižnice – preko spletne strani do novosti in informacij, aktivno 
sodelovanje na spletnih portalih in ustvarjanje digitalnih zbirk. 

• Knjižnični kader je temelj Knjižnice kot kulturne in izobraževalne ustanove –  prizadevali si bomo 
za sprotno in spodbudno motivacijo zaposlenih ter za strokovna izpopolnjevanja, ustvarjali 
bomo pogoje za pozitivno delovno okolje, ki posledično ugodno vpliva na uporabnike.  

• Zagovorništvo in ustrezna promocija sta ključ za prepoznavnost knjižnice v okolju – obveščanje 
članov in potencialnih uporabnikov o dogajanju v osrednji knjižnici in vseh njenih enotah. 
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4. PODATKI O KNJIŽNICI 
 
Naziv:   Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (v nadaljevanju Knjižnica) 
Naslov:  Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna 
Telefon:  05 725 45 20  
Spletna stran:  www.sikpos.si  
Elektronski naslov: sikpos@po.sik.si  
 
Šifra dejavnosti: 91.011 
Davčna številka: 97818739 (ni zavezanec za DDV)  
Matična številka: 5052297000 
Številka TRR:  01294-6030373536 
 
Ustanovitelj:  Občina Postojna 
Veljavni odlok: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (Uradni 

list RS, št. 68/2018 in 128/2020) 
Pogodbena občina: Občina Pivka 
Število prebivalcev3: Občina Pivka:  6.201 

Občina Postojna: 16.442 
SKUPAJ: 22.643 

 
Organi knjižnice, opredeljeni v Odloku o ustanovitvi Knjižnice Bena Zupančiča Postojna: 
•  direktor, 
•  svet zavoda.  
Svet Knjižnice Bena Zupančiča Postojna sestavljajo: 

- dva predstavnika ustanovitelja, 
- dva predstavnika zaposlenih, 
- dva predstavnika uporabnikov. 

 

5. ZAKONI IN DRUGE PRAVNE PODLAGE  

Skladno z določili 4. odstavka 35. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je bil 
Strateški načrt Knjižnice Bena Zupančiča Postojna za obdobje 2021–2025  posredovan v predhodno 
mnenje Občini Postojna. Občinski svet je dokument obravnaval na svoji 13. seji, dne 30. 11. 2020, in 
podala pozitivno predhodno mnenje (št.: 03201-16/2020-9). 

                                                                 

3 Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno, stanje 1. 1. 2020: URL:https://pxweb.stat.si/SiStatDb/ 
pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__10_stevilo_preb__20_05C40_prebivalstvo_obcine/05C4002
S.px/ 

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/
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Svet knjižnice je podal soglasje k Strateškemu načrtu Knjižnice Bena Zupančiča Postojna za obdobje 
2021–2025 na svoji 11. seji, dne 17. 12. 2020. 

Direktor sprejema Strateški načrt Knjižnice Bena Zupančiča Postojna za obdobje 2021–2025 z dnem 
23. 12.2020 in je veljaven do 31. 12. 2025. 

USTANOVITVENI AKT: 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (Ur. list RS, št.68/2018 
in 128/2020). 

ZAKONI IN DRUGI PREDPISI: 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 
73/2003, 70/2008, 80/2012) – v javni obravnavi je nov predlog pravilnika, 

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/2003), 

- Pravilnik o bibliotekarskem  izpitu (Uradni list RS, št. 75/2016), 
- Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Ur. list RS, št. 90/2007), 
- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS, št. 107/2008 in 

spremembe), 
- Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003), 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003), 
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK, 92/2015), 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/2007 in 

spremembe), 
- Zakon o zavodih (ZZ) (Uradni list RS, št. 12/1991 in spremembe), 
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) (Uradni list RS, št. 21/1995 in spremembe), 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 86/2004 in spremembe), 
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in spremembe), 
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (Uradni list RS, št. 56/2002 in spremembe), 
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo in 

spremembe),        
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002 - ZJF-C in 114/2006 - ZUE) in 

računovodski standardi, 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002 in spremembe), 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999 in spremembe). 

DRUGI DOKUMENTI: 

- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028) - (Nacionalni 
svet za knjižnično dejavnost, 2018), 

- Predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe (Ministrstvo za kulturo, 2020), 
- Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-

2020 (Združenje splošnih knjižnic, 2012), 
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- Raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih knjižnic (Združenje 
splošnih knjižnic, 2020), 

- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (ZBDS, 1995), 
- Lokalni program za kulturo Občine Postojna 2016 – 2020 (Občina Postojna, 2016), 
- Letni program kulture v Občina Pivka za leto 2020 (Občina Pivka, 2019), 
- Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega 

knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah (NUK, 2012), 
- Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2013). 

 

6. STOROKOVNA IZHODIŠČA 

Osnovo za pripravo strateškega načrta Knjižnice predstavljajo veljavna Strokovna priporočila in 
standardi za splošne knjižnice za obdobje 2018-2028. Nova priporočila in standardi so obsežen 
strokovni dokument, ki je bil temeljito posodobljen leta 2017. Strateški načrt je nastajal ob 
odsotnosti nacionalne strategije za kulturo v Republiki Sloveniji in ob iztekajočih dokumentih 
Strategiji razvoja splošnih knjižnic Slovenije (2013-2020) ter Lokalnega program za kulturo Občine 
Postojna (2016 – 2020). 

Veljavna strokovna priporočila in standardi prinašajo nov, svež pogled na delovanje knjižnic v 
sodobni družbi, usmerjajo njihov razvoj, hkrati pa se dotikajo tudi področja organiziranosti in 
delovanja knjižnične javne službe. Z definicijo pojma knjižničnih vlog vpeljujejo drugačen pristop k 
vrednotenju in spremljanju delovanja splošnih knjižnic, pri čemer upoštevamo kontekst posameznih 
lokalnih skupnosti. Knjižnična vloga poveže vse vidike posameznega področja delovanja v 
naravnanost k določenemu cilju, pri čemer upošteva, da je za dosego ciljev potrebna ustrezna 
kombinacija različnih elementov delovanja knjižnice (zagotavljanje ustreznega gradiva, izvajanje 
različnih storitev v primernih prostorskih pogojih, z ustrezno opremo in usposobljenim osebjem, z 
upoštevanjem pravil poslovanja). Knjižnične vloge so opredeljene kot smernice za strateško 
načrtovanje knjižnice.  

V strateškem načrtu Knjižnice so te vloge združene po posameznih strateških področjih in 
predstavljajo okvir za oblikovanje ustreznega odziva knjižnice na potrebe lokalne skupnosti in tudi 
ugotavljanje uspešnosti delovanja. Novi standardi opozarjajo na nujen premik v vrednotenju 
doseganja zastavljenih ciljev, saj se mora težišče ugotavljanja uspešnosti knjižnice premakniti z 
ugotavljanja števila izvedenih storitev na učinke, ki jih ima njena dejavnost na uporabnike.  

Obseg knjižnične dejavnosti kot javne službe je določen v Zakonu o knjižničarstvu, nadaljnji razvoj 
Knjižnice pa je najprej zasnovan na kontinuiteti dosedanjega delovanja, tradiciji in pridobljenih 
strokovnih izkušnjah ter znanju. Razvoju posameznih strateških področjih so dodani sodobni cilji, ki 
sledijo razvoju informacijske družbe in uvajajo nove pristope razvijanja bralne kulture. 
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7. ANALIZE OKOLJA 

Analiza lokalnega okolja pokaže, da obe občini ohranjata dokaj konstantno število prebivalcev. 
Zmanjševanje števila prebivalstva je zaznati v manjših vaških naseljih in v naseljih s slabo prometno 
dostopnostjo.  Po površini občini spadata med večje občine v Sloveniji, medtem ko se po gostoti 
prebivalstva uvrščata med manj naseljene, še posebej Občina Pivka. Demografski podatki so za 
večino naselji v obeh občinah nespodbudni. Po Uredbi o območjih, ki se štejejo za demografsko 
ogrožena območja v Republiki Sloveniji, je v Občini Postojna umeščenih 24 od 40 naseljih, medtem 
ko jih je v Občini Pivka kar 24 od 29 naselij.  

Demografska slika ter redka poseljenost govori v prid temu, da se za zagotavljanje knjižnične 
dejavnosti uporablja bibliobus. Dodaten razlog za uporabo bibliobusa je tudi razpršenost naselij, saj 
ta obiskuje tudi odročnejše vasi, ki so od posameznega centra občine oddaljene skoraj 20 km. 

Statistični podatki, ki jih zbira knjižnica, prikazujejo za leto 2019 aktivno članstvo po enotah v 
razmerju Postojna 70%, Pivka 19% in potujoča knjižnica 11%, medtem ko je bila klasična izposoja 
gradiva v razmerju Postojna 67%, Pivka 19% in potujoča knjižnica 16%.  

Tudi iz primerjave z ostalimi splošnimi knjižnicami v Sloveniji lahko povzamemo, da je knjižnična 
dejavnost v teh krajih zelo dobro organizirana in da Knjižnica opravlja svoje poslanstvo z dobrimi 
rezultati. Knjižnico lahko uvrstimo med boljše organizirane knjižnice z novo krajevno knjižnico in 
bibliobusom, med knjižnice z zelo visokim odstotkom včlanjenih prebivalcev in med knjižnice z dokaj 
nizko povprečno izposojo gradiva na člana knjižnice. Nadalje lahko še ugotovimo, da je knjižnica zelo 
dobra po splošni obiskanosti in povprečna pri obiskanosti prireditev, hkrati pa zelo racionalna pri 
stroških namenjenim za organizacijo prireditev. Pri celotni knjižnični zbirki lahko ugotovimo, da ima 
na voljo veliko število enot knjižničnega gradiva na potencialnega uporabnika. Hkrati pa ima, 
gledano v povprečju na potencialnega uporabnika, dokaj nizek letni dokup novosti, čeprav se po 
porabljenih sredstvih za nakup uvršča v zgornjo polovico na seznamu knjižnic.4  Specifika Knjižnice 
je tudi pogoj za aktivno članstvo, kjer člani ne potrebujejo letnega plačevanja članarin temveč samo 
plačilo vpisnine ter letno obiskovanje in izposojo knjižničnega gradiva. 

 

7.1. ANKETE O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV  

Za preverjanje uspešnosti delovanja vsako leto v eni od enot Knjižnice izvedemo anketo o 
zadovoljstvu uporabnikov s knjižnico in knjižničnimi storitvami. V letu 2017 smo jo izvedli v enoti 
potujoče knjižnice, v letu 2018 v osrednji enoti in v letu 2019 v enoti v Pivki. Anketo o potujoči 
knjižnici je izpolnilo 194 ljudi, o osrednji enoti 547 ter o enoti v Pivki 232. Izsledki anket se med 
enotami bistveno ne razlikujejo zato ugotovitve lahko strnemo v enotno mnenje: 

- pri izpolnjevanju ankete so prednjačile predvsem ženske ter uporabniki srednje generacije, 

                                                                 

4 Vir: https://www.knjiznice.si/sistem-splosnih-knjiznic/statistike/statisticni-podatki-slovenskih-knjiznic/ (3. 8. 2020). 
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- glede namena obiska knjižnice dve tretjini vprašanih uporablja knjižnico zaradi izposoje knjig 
za prosti čas, približno ena četrtina jih uporablja zaradi šolskih in študijskih namenov, 

- odgovori, po kateri vrsti gradiva največkrat posežete, so približno v enakih razmerjih, dve 
tretjini po leposlovnem in ena četrtina po strokovnem gradivu, 

- glede informacij o gradivu se več kot polovica anketirancev poslužuje pomoči knjižničarjev, 
medtem ko jih tretjina za iskanje uporablja vzajemni katalog Cobiss, 

- glede primernosti urnika sedanjo ureditev podpira okrog 80% anketirancev, največ pripomb 
je vezanih na daljšo odprtost v popoldanskem času, 

- anketiranci vse naštete ponudbe v knjižnici (odnos zaposlenih do uporabnikov, strokovnost 
zaposlenih, ponudba knjižničnega gradiva, medknjižnična izposoja, rezervacije gradiva, 
prireditve v knjižnici) označujejo kot zelo dobre ali dobre, najvišji odstotki nezadovoljstva so 
pri ponudbi knjižničnega gradiva, 

- pri opisnih mnenjih anketirancev v zelo veliki večini prevladujejo pohvale zaposlenim, sledijo 
različne pobude o spremembah, nekaj je tudi negativnih mnenj, predvsem glede dotoka in 
dostopa do novih knjig ter o urniku, ki ni prilagojen uporabnikom. 
 

7.2. RAZISKAVA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC 

Raziskavo je opravilo podjetje Ninamedia v letu 2020, preko telefonskega in spletnega anketiranja 
je raziskava zajela 2639 ljudi. Izsledki raziskave se bistveno ne razlikujejo od rezultatov, ki jih 
Knjižnica pridobi z izvajanjem anket o zadovoljstvu uporabnikov. Glede na drugačna vprašanja je 
smiselno izpostaviti: 

- med vsemi storitvami splošnih knjižnic, največ anketirancev uporablja izposojo knjižničnega 
gradiva (med člani 95%, med uporabniki 74%), 

- svetovanje knjižničarjev pri iskanju in izbiri knjižničnega gradiva uporablja tri četrtine članov, 
- prireditve obiskuje skoraj polovica članov in dobra tretjina uporabnikov, 
- uporabo čitalnice oz. prostoe za učenje, študij in prebiranje literature uporablja tretjina 

vprašanih, 
- COBISS je med člani in uporabniki storitev splošnih knjižnic zelo dobro poznan, 
- najbolj pomembne smernice za prihodnji razvoj splošnih knjižnic so: ponuditi večji dostop na 

daljavo do e-virov, nameniti večji poudarek pomoči uporabnikom pri izposoji gradiva in 
razširiti sodelovanje z lokalnim okoljem, 

- večino vprašanih v slovenskih knjižnicah nič ne moti. Kot najbolj moteč element so člani 
izpostavili neprimerne prostore, sledi zaračunavanje članarin, slaba desetina anketirancev 
pa je izpostavila neustrezen odpiralni čas. 
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ORGANIZACIJSKE USMERITVE IN CILJI   2021-2025 

8.1.  KNJIŽNIČNA MREŽA 

Knjižnica deluje na območju občin Postojna in Pivka. Poleg osrednje knjižnice v Postojni ima še 
krajevno knjižnico v Pivki ter potujočo knjižnico s sedežem v osrednji knjižnici – posodobitve 
knjižnične mreže niso potrebne. Gravitacijska območja in število prebivalcev po naseljih, ki jih 
pokrivajo enote Knjižnice: 

• Osrednja enota Postojna (Postojna, Stara vas, Veliki Otok, Rakitnik) – 10.126 prebivalcev 
• Enota Pivka (Pivka) – 2.200 prebivalcev 
• Enota potujoče knjižnice (61 naselij) – 10.243 prebivalcev: 

- Občina Postojna –  (34 naselji razen Liplje in Rakulik) – 6.277 prebivalcev 
- Občina Pivka – (27 naselji razen Šilentabor) – 3.966 prebivalcev.5 

Knjižnična mreža mora biti organizirana tako, da je knjižnična dejavnost dostopna za vse prebivalce 
na območju občin Postojna in Pivka. Organizacijo knjižnične mreže v 17. členu določa Pravilnik o 
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, ki krajevno knjižnico predvidi za naselja 
z več kot 1500 prebivalci ter postajališča potujoče knjižnice za naselja z manjšim številom 
prebivalcev. Knjižnica je imela do leta 2020 tudi enoto Prestranek, ki pa je bila zaradi dotrajanosti 
objekta od leta 2017 zaprta za obiskovalce, knjižnično dejavnost v celotni lokalni skupnosti pa je 
prevzela enota potujoče knjižnice. Za stavbo krajevne skupnosti in knjižnice v Prestranku je 
predvidena novogradnja. Po dogovoru z Občino Postojna se bo ob zagotovitvi prostorov in opreme 
tukaj ponovno uvedla krajevna knjižnica. 

OBLIKE DELA IN CILJI 

Knjižnična mreža je dobro organizirana, smiselno je posodobiti edino razpored postankov potujoče 
knjižnice. S predstavniki občin in financerji bi se bilo smiselno dogovoriti tudi o obiskih bibliobusa na 
nekaterih lokacijah v sosednjih občinah, ki same nimajo lastnega bibliobusa, kar bi hkrati omogočilo 
tudi dodatno financiranje potujoče knjižnice. 

 

8.2. NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE  

Notranje organizacijske enote so delovne enote, v okviru katerih poteka delo občasno ali stalno in 
imajo glede na delovne potrebe različno število zaposlenih. Delo se med temi enotami dopolnjuje 
tako, da je zagotovljeno nemoteno poslovanje Knjižnice kot enovite organizacije. Glede na različna 
področja dejavnosti delujejo v Knjižnici naslednje notranje organizacijske enote ali službe: 
- Služba za izposojo in informacije, 

                                                                 

5 Prebivalstvo - izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno, stanje 1. 1. 2020: URL:https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb 
/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__10_stevilo_preb__25_05C50_prebivalstvo_naselja/05C5004S.px/ 

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb
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- Služba za nabavo in obdelavo gradiva, 
- Služba za prireditve, domoznanstvo in čitalnico, 
- Računovodsko administrativna služba, 
- Tehnična služba, 
- Uprava. 

OBLIKE DELA IN CILJI 

Notranja organizacija zaposlenih po enotah je funkcionalna in ne potrebuje organizacijskih 
sprememb. Konkreten razpored zaposlenih se določi s sklepom o letni razporeditvi delovnega časa, 
ki ga direktor sprejme pred začetkom leta za prihodnje leto. 

 

8.3. KADRI  

V celotni mreži Knjižnice je 15 redno zaposlenih delavcev, s čimer dosegamo predpisani minimalni 
obseg zaposlenih po 14. členu Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnost kot javne službe. 
Vsako leto se pri pripravi kadrovskega načrta preveri skladnost kadrovske zasedbe z določili 
predpisov. Skladno s sistemizacijo so v Knjižnici delovna mesta razporejena na: 

• Strokovne službe:   
- strokovni knjižnični delavci (bibiliotekar, višji knjižničar, knjižničar, knjižničar – 

voznik bibliobusa) – 11 zaposlenih, 
- strokovni delavci (strokovno delavec za pripravo kulturnih dogodkov) – 1 zaposlen 

• Splošne službe (računovodja, čistilec) – 2 zaposlena, 
• Uprava (direktor) – 1 zaposlen. 

Napovedane so spremembe Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnost kot javne službe, 
kadrovsko zasedbo bomo morali prilagajati morebitnim spremenjenim normativom. Pri 
zaposlovanju novih bibliotekarjev je s spremembo Zakona o knjižničarstvu potrebno upoštevati tudi 
opravljeno smer izobrazbe. Pogoj za pristop k strokovnemu izpitu za bibliotekarja je zaključen študij 
na smeri bibliotekarstvo ali opravljeni dodatni študijski program za izpopolnjevanje iz 
bibliotekarstva, ŠPIK-B program na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Knjižnica bo morala imeti med strokovnimi knjižničnimi 
delavci zaposleno tudi zadostno število bibliotekarjev oziroma dosegati določeno razmerje med 
zaposlenimi bibliotekarji in ostalimi strokovnimi knjižničnimi delavci. 

OBLIKE DELA IN CILJI 

S kadrovsko zasedbo v Knjižnici sledimo normativom in predpisom ter skrbimo za strokovno 
izobraževanje zaposlenih. Poleg redno zaposlenih delavcev bomo zaposlovali tudi delavce za 
določen čas, ki bodo nadomeščali odsotne delavce ali bodo zaposleni preko projektov. Omogočali 
bomo tudi izvajanje obveznih praks študentov, javna dela ter opravljanje družbeno koristnega dela. 
Povezovali se bomo z deležniki v lokalnem okolju in skozi projekte omogočali usposabljanja, 
izobraževanja, poskusna dela in druge oblike dela z občani, mladimi in ranljivimi skupinami ter 
drugimi. 
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8.4. FINANČNO POSLOVANJE  

Financiranje občin 

Sredstva za izvajanje dejavnosti Knjižnice skladno z Zakonom o lokalni samoupravi zagotavlja Občina 
Postojna ter Občina Pivka kot pogodbeni partner na podlagi pogodbe ter na osnovi programa dela 
in finančnega načrta. Zakon o knjižničarstvu ureja deleže občin pri sofinanciranju splošnih knjižnic: 
»Če več občin soustanovi splošno knjižnico ali posamezna občina sklene pogodbo o zagotavljanju 
knjižnične dejavnosti na svojem območju s splošno knjižnico v drugi občini, se finančna obveznost za 
skupne stroške razdeli na te občine premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko 
stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama«. 

Financiranje Ministrstva za kulturo 

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu prispeva država za podporo usklajenemu razvoju knjižnične 
dejavnosti proračunska sredstva v obsegu, ki je določen s proračunom Republike Slovenije, 
namenjenim za kulturo. Knjižnica se za pridobitev namenskih sredstev Ministrstva za kulturo 
prijavlja na: 

- neposredne pozive za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, 
- neposredne pozive k predložitvi predlogov projektov za sofinanciranje nakupa IKT v 

splošnih knjižnicah, 
- neposredne pozive k predložitvi predloga za sofinanciranje nakupa bibliobusa za 

potrebe splošnih knjižnic. 

OBLIKE DELA IN CILJI 

Knjižnica pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, plačil uporabnikov za storitve javne službe, s 
prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov. S temi sredstvi pokriva stroške plač, materialne 
stroške in stroške storitev, stroške nakupa knjižničnega gradiva, vzdrževanja prostorov ter nakupa 
in vzdrževanja opreme. 

Občini skladno z zakonodajo financirata vsaka svojo enoto knjižnice, skupne stroške ter stroške 
potujoče knjižnice. Skupni stroški obsegajo predvsem materialne stroške in stroške dela, povezane 
z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, delovanjem bibliobusa ter z delovanjem 
skupnih služb. 

Knjižnica se prijavlja na neposredne pozive za pridobitev namenskih sredstev Ministrstva za kulturo. 
Za izvedbo investicij ter drugih projektov se prijavlja na različne razpise, ki omogočajo pridobivanje 
sofinanciranih sredstev. 

 

8.5. BREZPLAČNE STORITVE 

Brezplačne storitve določba Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. Za razliko od večine drugih 
splošnih knjižnic po Sloveniji Knjižnica nima letne članarine, ohranjanje članstva pa je vezano na 
aktivno uporabo knjižnice, vsaj enkrat letno.  
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OBLIKE DELA IN CILJI 

Knjižnica omogoča brezplačen dostop do knjižničnega gradiva, biltenov novosti, rezervacij gradiva, 
v vseh enotah nudi informacije in brezplačno usposablja uporabnike, omogoča brezplačen dostop 
do svetovnega spleta, elektronske pošte, gradiv javnih oblasti in kulturnih prireditev.  

Knjižnica svojim članom zaračunava vpisnino. Vpisnina je brezplačna za mladoletne in brezposelne. 
Posebno obravnavo imajo oskrbovanci doma za starejše občane, ki v enoti potujoče knjižnice nimajo 
nobenih vpisnin, članarin in zamudnin. Posebne ugodnosti imajo še vrtčevske in šolske skupine ob 
obiskih potujoče knjižnice, kjer si lahko brez zamudnine izposodijo otroške in šolske knjige. 

  

8.6.  ODPRTOST KNJIŽNICE IN RAZPOLOŽLJIVOST KNJIŽNIČNIH STORITEV 

Po 14. členu Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic mora biti knjižnica odprta v času, ki ustreza 
največjemu številu njenih potencialnih porabnikov.  

OBLIKE DELA IN CILJI 

Knjižnica mora uporabnikom in obiskovalcem omogočiti kvalitetne storitve v celotnem 
obratovalnem času. Poleg minimalnih obsegov obratovanja, ki jih določa uredba, je potrebno 
upoštevati še izsledke anket, uradni statistik in hkrati upoštevati tudi mnenja in predloge zaposlenih.  

Glede na potrebe je potrebno smiselno ločiti in urediti odprtost knjižničnih enot, razpoložljivost 
knjižničnih storitev in prisotnost zaposlenih na delovnem mestu - proaktivnost odprtosti, 
razpoložljivosti in prisotnosti (dejavniki vplivanja: spremembe navad uporabnikov, e-storitve na 
daljavo, zaključek obratovanja ob polovični uri, upad obiska in izposoje…). Razpoložljivost knjižničnih 
storitev Knjižnica smiselno nadgrajuje z novostmi (npr. vpisni darilni boni). 

V enoti potujoče knjižnice je poleg urnika obiskov smiselno organizirati tudi urnik razpoložljivosti 
knjižničnih storitev, ki se lahko izvaja pred odhodom vozila in med mirovanjem v poletnem času. 

 

8.7.  NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN INVESTICIJE 

Enote knjižnice imajo ustrezno knjižnično zgradbo in prostore, tekom posodobitve vseh treh enot je 
bila načrtovana ustrezna tehnološka infrastruktura in oprema. Upravljanje obsega skrb za pravno in 
funkcionalno urejenost, investicijska in vzdrževalna dela, načrtovanje glede na oceno tveganj ter 
zavarovanje nepremičnin in opreme. Upravljanje splošne knjižnice mora strmeti k proaktivni 
naravnanosti ter omogočati hitre odzive. 

OBLIKE DELA IN CILJI 

Postojna 

Osrednja stavba Knjižnice na Trgu padlih borcev predstavlja dodano vrednost mesta in občine. Večji 
investicijski posegi v zgradbo niso potrebni, še vedno pa se po prenovi pojavljajo napake, ki jih je 
potrebno odpraviti. Poleg rednega vzdrževanja je smiselno izvesti naslednje posodobitve: 
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- oprema celotne zaloge knjižničnega gradiva z RFID čipi, 
- nabava zunanjega in notranjega knjigomata, 
- zamenjava obstoječih luči za LED svetila v vseh prostorih knjižnice, 
- nabava novih knjižnih polic in manjše reorganizacije oddelkov za izposojo zaradi 

zagotavljanja boljše dostopnosti, 
- zamenjava oddelka čitalnice in oddelka za otroke in mladino (funkcionalna uporaba 

zunanje terase za potrebe čitalnice in prireditev, ureditev dostopa z otroškimi vozički do 
oddelka za najmlajše), 

- osvetlitev oken v pritličju stavbe, na katerih gostijo mnoge razstave in kar bi pripomoglo 
tudi k boljšemu zunanjemu izgledu knjižnice in trga. 

Pivka 

Prostori krajevne knjižnice so po prenovi leta 2015 funkcionalni in urejeni: 

- investicijski posegi niso potrebni, še vedno pa se po prenovi pojavljajo napake, ki jih je 
potrebno odpraviti, 

- oprema knjižnice je ustrezna, potrebno pa bo slediti sprotnim potrebam, 
- po zaključku opremljanja osrednje enote knjižnice z RFID opremo in knjigomati bi bilo 

takšno posodobitvijo smiselno vpeljati tudi tukaj. 

Bibliobus 

Poleg rednega vzdrževanja je smiselno izvesti naslednje posodobitve: 

- poti potujoče knjižnice so smiselno organizirane, potrebno pa bo posodobiti urnike 
postankov. Ob vpeljavi sprememb bi se bilo smiselno dogovoriti tudi o obiskih bibliobusa 
na nekaterih lokacijah v sosednjih občinah, ki same nimajo lastnega bibliobusa, in s tem 
omogočiti dodatno financiranje potujoče knjižnice,  

- potrebno je urediti posamezna postajališča po obeh občinah. Postajališčem bi bilo 
potrebno pravno urediti status in jih vpisati v prostorske akte. Ob tem bi bilo smiselno 
postajališča tudi označiti s tablami, da so prepoznavna in da je na njih informacija o 
dnevu in uri postanka, 

- ob prenovi Tržaške ceste se smiselno preuredi parkirišče bibliobusa oziroma poišče 
ustrezno zamenjavo lokacije skupaj s skladiščem knjig, 

- dokončanje posodobitve z RFID opremo bi zaključili s posodobitvijo knjižničnega fonda 
potujoče knjižnice. 

 

8.8. UPRAVLJANJE KNJIŽNIČNE ZBIRKE  

Vsaka od enot knjižnice upravlja svojo knjižnično zbirko, pri čemer upravljanje obsega pridobivanje, 
obdelavo, hranjenje in izločanje knjižničnega gradiva.  
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OBLIKE DELA IN CILJI 

Knjžnica ima oblikovano politiko upravljanja knjižnične zbirke in pripravlja letne programe nakupa 
knjižničnega gradiva. Dopolnjevanje knjižnične zbirke in izločanje knjižničnega gradiva poteka v 
skladu s priporočili in nabavno politiko knjižnice ob nenehnem spremljanju lokalnih specifik. 
Upravljanje knjižnične zbirke je ena bistvenih poslovnih aktivnosti knjižnice. Z njenim učinkovitim 
upravljanjem želimo oblikovati takšno zbirko, ki bo odgovarjala potrebam prebivalcev, torej mora 
biti dovolj obsežna, pestra, odzivati pa se mora tudi na spremembe v okolju in skrbeti za aktualnost. 
Upravljanje knjižnične zbirke je sistematična aktivnost, ki zajema načrtovanje, zgradbo, rast, 
vrednotenje in uporabo knjižnične zbirke v daljšem časovnem obdobju. Zaradi preglednejšega 
upravljajnja bomo sprejeli tudi interni pravilnik o upravljanju knjižničnih zbirk za vsako enoto 
knjižnice. 

 

8.9. KNJIŽNIČNA POLITIKA ODNOSOV S ČLANI IN DRUGIMI UPORABNIKI 

Knjižnica ima urejeno politiko odnosa s člani in uporabniki s Pravilnikom o splošnih pogojih 
poslovanja Knjižnice Bena Zupančiča Postojna. Knjižnica se v vseh enotah lahko pohvali z visokim 
članstvom in zelo dobrim obiskom. Ta trend je posledica odprtega aktivnega stalnega članstva ter 
odsotnosti letnega plačila članarin. S takšno politiko je knjižnica odprta za najširšo javnost, kar je 
zagotovo lahko njen ponos in hkrati usmeritev, ki ji je potrebno slediti tudi v prihodnje. 

OBLIKE DELA IN CILJI 

Sodobna knjižnica svoje storitve in poslanstvo opravlja na različnih nivojih in je v odnosu do članov 
in uporabnikov ažurna. Poleg jasnih pravil poslovanja mora v odnosu do ljudi razvijati tudi 
komunikacijske in promocijske aktivnosti (npr. obveščanje članov o poteku članstva preko lokalnih 
medijev in družbenih omrežji). Med potrebnimi posodobitvami je oblikovanje, izdelava in zamenjava 
članskih izkaznic, ki bo hkrati omogočala tudi ažuriranje osebnih podatkov. 

 

8.10. UPRAVLJANJE ZNANJA IN RAZVOJA KNJIŽNIČNEGA OSEBJA  

Zaradi hitro spreminjajoče informacijske družbe je potrebno znanje zaposlenih v Knjižnici redno 
posodabljati in nadgrajevati. Uporabniki se na zaposlene obračajo tudi z vse več vprašanji, osebni 
stik in pripravljenost prisluhniti problemom uporabnikov je ključna javna (brezplačna) storitev 
knjižnice, ki se jo prepogosto spregleda. Zaposleni so kapital, investicija in naložba knjižnice ter kot 
taki tudi temelj kulturne in izobraževalne ustanove.  

OBLIKE DELA IN CILJI 

Z zagotavljanjem ustreznih kadrovskih pogojev za delo, z učinkovito notranjo organizacijo in s skrbjo 
za razvoj kadra knjižnica ustvarjala pozitivno organizacijsko kulturo in spodbujala kakovostne 
storitve. Stremimo k temu, da zagotavljamo spodbudno delovno okolje, v katerem lahko uresničimo 
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strokovne ambicije, razvijamo svoje kompetence in vplivamo na uresničitev ciljev Knjižnice. Tudi v 
bodoče bomo zagotavljali in skrbeli za izobraževanje ter razvoj kadrov: 

- zagotavljanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih,  
- načrtno izgrajevanje organizacijske kulture knjižnice (usmerjenost zaposlenih na 

uporabnike, odprtost za spremembe, spodbujanje iniciativnosti zaposlenih itd.),  
- vzpostavitev sistema za spremljanje delovne uspešnosti, nagrajevanja in napredovanja 

za kakovostno in vestno opravljanje dela, 
- priprava programov usposabljanja novo zaposlenih. 

 

8.11. INFORMACIJSKA VARNOST  

Trendi knjižničnih storitev na medmrežju odpirajo novo poglavje dela z uporabniki. Vse to so nove 
dimenzije knjižničnega dela, ki nam omogočajo promocijo in širjenje znanja med širšo populacijo 
brez osebnega obiska knjižnice. V sodobni družbi in ob razmahu informacijske tehnologije zahteva 
selekcija informacij veliko znanja. Vse bolj zapleteno delo z informacijami je razlog, da se uporabniki 
na zaposlene obračajo z vse več vprašanji pri iskanju pomoči za študijske in druge namene. 

OBLIKE DELA IN CILJI 

Informacijska varnost poleg prepoznavanja in preprečevanja zlorab vključuje tudi dostop do 
verodostojnih in kvalitetnih informacij. Edini način uresničevanja te knjižnične politike je skrb za 
permanentno izobraževanje zaposlenih na področju informacijskih tehnologij in posledično skrb za 
informacijsko varnost. 

 

8.12. POLITIKA UPRAVLJANJA OSEBNIH PODATKOV 

Politiko upravljanja osebnih podatkov določa zakonodaja, veliko sprememb je prinesla Splošna 
uredba EU o varstvu podatkov. 

 OBLIKE DELA IN CILJI 

Poleg organiziranega upravljanja na nivoju Knjižnic bo potrebno skladno z uredbo zagotoviti 
usposobljeno pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Upravljanje osebnih podatkov poleg zbiranja, 
obdelave in varovanja vsebuje tudi nove izzive, ki jim bomo v Knjižnici sledili, se o njih izobraževali 
in o njih govorili na strokovnih kolegijih kolektiva.  

 

8.13. POLITIKA JAVNEGA DELOVANJA KNJIŽNICE IN ZAGOVORNIŠTVO  

Splošne knjižnice v Sloveniji še vedno niso dovolj prepoznane in upoštevane kot fizični in virtualni 
prostori, informacijski centri učenja, prireditev, druženja, socialnega mreženja in demokratičnega 
delovanja v lokalni skupnosti. Namen splošnih knjižnic v lokalnih okoljih je še vedno bolj ali manj 
povezana s knjigo. Zagovorništvo se začne pri tistih, ki verjamejo v knjižnico: pri zaposlenih, članih 
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sveta, članih in uporabnikih, občanih, vidnih posameznikih in drugih. Uspešno zagovorništvo 
pomaga dvigniti status knjižnice v okolju in spodbuja kakovost njenih storitev ter dobre odnose s 
skupnostjo. 

OBLIKE DELA IN CILJI 

Promocijo knjižnice bomo dopolnili tudi z vzpostavitvijo mreže zagovornikov knjižnice. 
Zagovorništvo je dolgotrajen proces, s katerim želimo vplivati na javno mnenje na lokalnem nivoju 
in tudi širše, da bi dosegli podporo pri uresničevanju svojega poslanstva. Namen posameznih akcij 
je ozaveščanje prebivalstva o pomenu splošne knjižnice v lokalnem okolju in koristih, ki jih le-ta 
prinaša v njihovo življenje. Akcije bodo posledično usmerjene v povečanje uporabe storitev s strani 
posameznih skupin uporabnikov ter članstva in izposoje knjižničnega gradiva. Cilj je opozoriti na 
razliko med zunanjo podobo in dejansko identiteto splošnih knjižnic med različnimi deležniki v 
javnosti, saj knjižnice danes ponujamo že veliko več. 

 

8.14. POLITIKA OBVEŠČANJA IN KOMUNICIRANJA V JAVNOSTI  

Knjižnica ima sodobno spletno stran, ki ponuja vse potrebne informacije. Poslužujemo se obveščanja 
preko družbenih omrežij in lokalnih medijev ter promocijskega in drobnega tiska. 

OBLIKE DELA IN CILJI 

Politika komuniciranja združuje različne nivoje komuniciranja pri organizaciji dogodkov, organizaciji 
zagovorništva, odnosu do članov in uporabnikov, odnosu do lokalne skupnosti ter različnih 
deležnikov v njem. Spletna stran ima sodobne in ažurirane vsebine, potrebno jo je dopolniti z 
dostopom do zvočnih knjig. Prav tako je smiselno nadaljevati s pobudo o spremembi imena knjižnice 
in tudi s posodobitvijo celostne grafične podobe knjižnice pokazati na sodobno vlogo knjižnice 
danes. 
 

 

9. STRATEŠKA PODROČJA IN CILJI 2021–2025 

9.1.  RAZVOJ PREDBRALNE PISMENOSTI  

Segment strokovnega dela v Knjižnici predstavlja ozaveščanje o pomenu razvoja predbralne 
pismenosti in spodbujanje družinskega branja. Ciljna skupina so, poleg otrok, starši in vse 
organizacije, ki skrbijo za razvoj otrok (vrtci, osnovne šole in drugi).  

Knjižnica mora zagotavljati in promovirati kvalitetno knjižnično gradivo za predšolske otroke in 
vzpostaviti sodelovanje z različnimi partnerji. Knjižnica svetuje staršem in drugim, ki skrbijo za razvoj 
otrok, glede razvoja predbralne pismenosti, nudi informativno gradivo ter izvaja usposabljanja za 
starše in skrbnike glede otrokovega bralnega razvoja. 
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OBLIKE DELA IN CILJI 

• ozaveščanje staršev in organizacij o pomenu razvoja predbralne pismenosti za razvoj 
otroka v dobrega bralca (sodelovanje in obiski v vrtcih),  

• vzpostavitev in spodbujanje družinskega branja (uvedba pripravljenih paketov knjig ter 
kartončkov in žigov za obisk knjižnice …), 

• zagotavljanje in promocija kvalitetnega knjižničnega gradiva za predšolske otroke (zlasti 
posodobitev zbirke kartonk, nabava kvalitetnih slikanic in dopolnjevanje zbirke 
didaktičnih igrač ter avdiovizualnega gradiva …), 

• knjižnica v vseh enotah skrbi za ustrezne prostore za izvajanje dogodkov (pravljična soba, 
igralni kotiček, prostor za usposabljanja, predavanja ...), 

• knjižnica organizira bralne klube namenjene staršem predšolskih otrok in bodočim 
staršem z namenom spodbujanja družinskega branja, 

• izobraževanje zaposlenih za pridobivanje kompetenc in sposobnosti za delo z otroki, 
poznavanje otroške literature in načinov razvoja predbralne pismenosti. 

 

9.2.  BRALNA KULTURA IN BRALNA PISMENOST OTROK IN MLADOSTNIKOV 

Velik izziv vseh knjižnic predstavlja ciljna skupina šolskih otrok ter mladostnikov, slednjo označujemo 
v starostnem obdobju od 14 do 18 let. V ta namen Knjižnica izvaja različne promocijske in 
motivacijske dogodke za predstavitev branja in sveta literature kot možnosti kakovostnega 
preživljanja prostega časa, za razvoja bralnih interesov in za krepitev statusa branja.  

Knjižnica izvaja izobraževalne oblike z namenom, da pomaga otrokom pri usvajanju bralnih tehnik 
in s tem povezanimi načini učenja, zagotavlja svetovanje in pomoč, motivira za vključevanje v svoje 
dejavnosti, organizira aktivnosti za vzajemno podporo in motivacijo, zagotavlja kvalitetno knjižnično 
gradivo (raznovrstnost glede na interese in razvojne stopnje). Poleg različnih razvojnih stopenj otrok 
upošteva tudi uporabnike s posebnimi potrebami,  jezikovne skupine, otroke z oviro branja idr. 

OBLIKE DELA IN CILJI 

• spodbujanje branja za intelektualni, čustveni, socialni in jezikovni razvoj otrok in 
mladostnikov,  

• krepitev pozitivnega odnosa do branja ter kakovostno preživljanje prostega časa, 
• spodbujanje otrok in mladostnikov k samostojnosti in kritičnemu razmišljanju, 
• zagotavljanje pomoči pri uporabi knjižnice in iskanju knjižničnega gradiva ter svetovanje 

pri izbiri in uporabi gradiva za branje, 
• zagotavljanje in promocija kvalitetnega knjižničnega gradiva (npr. Zlate hruške) ter 

izogibanje nakupu nekvalitetne otroške in mladinske literature,  
• vključevanje v projekte, ki spodbujajo bralno kulturo in bralno pismenost otrok ter 

mladostnikov na nacionalni in regionalni ravni, 
• sodelovanje z organizacijami in drugimi partnerji pri razvoju bralne pismenosti (obiski 

šol, srednjih šol, varstvenih zavodov …), 
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• oblikovanje komisije za usklajeno načrtovanje dogodkov in razstav v vseh enotah 
knjižnice, 

• zagotavljanje ustreznega izbora kakovostnega knjižničnega gradiva (poznavanje tekoče 
založniške produkcije knjižnega gradiva, avdiovizualnega gradiva, prosto dostopnih virov 
na internetu), 

• zagotavljanje sodobnih prostorov in opreme za uporabo gradiva in računalniške opreme, 
namenjene uporabnikom v tej starostni skupini (računalniške delovne postaje), 

• posodabljanje spletne strani in drugih elektronskih storitev knjižnice (objava novosti v 
knjižnični zbirki, priporočilni seznami, portali za podporo promociji in izboru branja, 
podpora izmenjavi bralnih izkušenj v spletnem okolju), 

• delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami in zagotavljanje pomoči pri uporabi 
knjižnice (oznake in nalepke na gradivu namenjene dislektikom, obiski posebnih 
programov šol…), 

• izobraževanje zaposlenih za pridobivanje kompetenc in sposobnosti za delo z otroki in 
mladostniki, poznavanje raznolikosti literature in načinov pedagoškega dela ter 
poznavanje potreb in dela z uporabniki s posebnimi potrebami ter ranljivimi skupinami. 

 

9.3. BRALNA KULTURA IN BRALNA PISMENOST ODRASLIH  

Splošne knjižnice veliko strokovnega dela namenijo odrasli populaciji. V ta namen se Knjižnica 
opremlja z različnimi bralnimi viri, ki sledijo različnim interesom, težavnostni stopnji, pri čemer 
upošteva tudi uporabnike s posebnimi potrebami. Knjižnica zagotavlja pomoč pri uporabi knjižničnih 
storitev in iskanju knjižničnega gradiva ter svetovanje pri izbiri in uporabi gradiva za branje. 

Razvijanje bralne pismenosti vključuje spodbujanje različnih oblik izmenjave bralnih izkušenj ter 
seznanjanje s sodobnimi kulturnimi tokovi. V tem kontekstu branje pomeni estetsko, etično, 
spoznavno, terapevtsko in sprostitveno izkušnjo  vključeno v kakovostno preživljanje prostega časa. 
Poleg vseživljenjskega izobraževanja gre še za spodbujanje kritičnega mišljenja, spodbujanje 
ustvarjalnosti, medkulturnosti in medgeneracijskega povezovanja. 

OBLIKE DELA IN CILJI 

• upravljanje knjižnične zbirke glede na potrebe prebivalcev lokalne skupnosti in dostopne 
vire informacij, 

• zagotavljanje in promocija kvalitetnega knjižničnega gradiva (bralni klubi, uvedba 
pripravljenih paketov knjig …), 

• zagotavljanje pomoči pri uporabi knjižnice in iskanju knjižničnega gradiva ter svetovanje 
pri izbiri in uporabi gradiva za branje, 

• zagotavljanje dostopnosti in uporabe knjižničnega gradiva ter aktivnosti povezane z 
izposojo gradiva (evidenca izposoje, rezervacije, podaljševanje članstva in roka izposoje, 
evidenca članov ....), 
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• aktivno sodelovanje pri različnih bralnih projektih za promocijo ter dvig bralne kulture 
in bralne pismenosti (npr. Primorci beremo, Dobre knjige …) 

• omogočanje in spodbujanje različnih oblik izmenjav bralnih izkušenj ob upoštevanju 
različnih ravni bralne pismenosti in bralnih sposobnosti posameznikov (bralne skupine, 
bralne urice, biblioterapevtske ure …), 

• oblikovanje komisije za usklajeno načrtovanje dogodkov za spodbujanje bralne kulture 
v vseh enotah knjižnice, 

• spremljanje izobraževalnih potreb in izvajanje izobraževalnih oblik kot podpora pri 
vseživljenjskemu učenju, formalnemu in neformalnemu izobraževanju, 

• organizacija in  sodelovanje pri izvajanju izobraževanj za razvoj informacijske in 
računalniške pismenosti, 

• poglabljanje individualnega usposabljanja za uporabo Cobissa, Biblosa, bralnikov, e-
virov idr., 

• zagotavljanje ustreznega izbora kakovostnega knjižničnega gradiva (poznavanje tekoče 
založniške produkcije knjižnega gradiva, avdiovizualnega gradiva, prosto dostopnih virov 
na internetu …), 

• zagotavljanje sodobnih prostorov in opreme za uporabo gradiva in računalniške opreme, 
namenjene uporabnikom (računalniške delovne postaje, vzpostavitev »mestne dnevne 
sobe« za listanje knjig in poslušanje glasbe …), 

• posodabljanje spletne strani in drugih elektronskih storitev knjižnice (objava novosti v 
knjižnični zbirki, priporočilni seznami, portali za podporo promociji in izboru branja, 
podpora izmenjavi bralnih izkušenj v spletnem okolju …), 

• delo z ljudmi s posebnimi potrebami in zagotavljanje pomoči pri uporabi knjižnice (obiski 
domov za upokojence, urice za branje z ljudmi z demenco, obiski varstveno – delovnih 
centrov …), 

• izobraževanje zaposlenih za pridobivanje kompetenc pisne in ustne komunikacije s člani 
in uporabniki, poznavanje klasičnih del nacionalne in svetovne literature ter aktualne 
založniške produkcije, poznavanje osnovne strokovne literature, obvladovanje procesa 
iskanja in uporabe informacijskih virov ter poznavanje potreb in dela z uporabniki s 
posebnimi potrebami ter ranljivimi skupinami. 

 

9.4. VIRTUALNA KNJIŽNICA 

 Sodobno kulturno, izobraževalno in družabno središče, kot je knjižnica, nudi uporabnikom tudi 
informacijsko in tehnološko dostopnost. Ponudba Knjižnice ne temelji le na njenih fizičnih zbirkah, 
nabor gradiva v klasični obliki vedno bolj dopolnjujejo elektronske in spletne zbirke. Tehnološka 
dostopnost Knjižnico zavezuje k sledenju tehnološkega razvoja ter opremi, ki jo za uporabo ponuja 
članom in obiskovalcem knjižnice. Poleg tega Knjižnica promovira pomen informacijske in 
računalniške pismenosti, kar pomeni obvladovanje procesa iskanja, vrednotenja in uporabe v 
množici informacijskih virov. 
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OBLIKE DELA IN CILJI 

• spletna stran Knjižnice kot osrednja informacijska točka in vzpostavitev učinkovitih 
orodij za komunikacijo z uporabniki (družbena omrežja …), 

• bogatenje knjižnične zbirke s ponudbo e-vsebin (podatkovne zbirke, e-knjige, e-
periodika, avdio-knjige...)  in promocija le-teh, 

• zagotavljanje pomoči pri uporabi in iskanju informacijskih virov in drugih e-vsebin ter 
svetovanje pri izbiri, 

• pomoč in svetovanje uporabnikom za samostojno uporabo e-storitev knjižnice in njenih 
informacijskih virov, virov in storitev na internetu, programske in strojne opreme ter 
računalniških delovnih postaj knjižnice, 

• digitalizacija starejšega in dragocenega gradiva z namenom ohranjanja tiskanega 
gradiva, dopolnjevanje zbirke in zagotavljanje boljše dostopnosti gradiva,  

• prispevanje vsebin na spletnih portalih, ki jih soustvarjamo (Kamra, Dobreknjige.si, 
Obrazi slovenskih pokrajin …) ter izgradnja lastnih podatkovnih zbirk, 

• izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za iskanje, vrednotenje in uporabo 
informacijskih virov in informacij. 

 

9.5. DOMOZNANSKA DEJAVNOST  

Ena temeljnih nalog Knjižnice je tudi pridobivanje, obdelovanje, hranjenje, posredovanje in 
promocija domoznanskega gradiva, vezanega na občini Postojna in Pivka. V domoznanske zbirke 
uvrščamo gradivo, ki vsebuje podatke o območju in ljudeh, gradivo, katerega avtorji izhajajo iz tega 
območja ali so z njim kako drugače povezani ter gradivo, ki je bilo izdano ali tiskano na našem 
območju. Knjižnica z zbiranjem, obdelovanjem, hranjenjem in posredovanjem gradiva in informacij 
o svoji lokalni skupnosti ohranja in promovira domoznansko dediščino. 

Domoznanska zbirka se redno dopolnjuje, dodatno pa jo skušamo obogatiti tudi z načrtnim 
raziskovanjem, zasledovanjem in pridobivanjem informacij. Knjižnica se pri tem povezuje z različnimi 
organizacijami kot so arhivi, muzeji, knjižnice, lokalna društva idr. Z digitalizacijo domoznanskega 
gradiva uporabnikom omogoča dostop do virov, ki so v tiskani obliki razpršeni po drugih knjižnicah 
ter različnih ustanovah in težje dostopni.  

OBLIKE DELA IN CILJI 

• izgradnja in postavitev kvalitetne zbirke domoznanskega in drugega dragocenega 
gradiva, 

• spodbujanje zanimanja za lokalno okolje in poznavanje pomena  zgodovine, tradicije, 
kulturne in naravne dediščine v lokalni skupnosti, 

• krepitev in večja prepoznavnost domoznanske dejavnosti s promocijo domoznanske 
zbirke in dejavnosti v lokalnem okolju in širše, 

• sistematičen popis serijskih domoznanskih publikacij in vsebin (člankov), 
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• dobro organizirano domoznansko gradivo, večji izbor, povečana dostopnost gradiva za 
uporabnike (izgradnja domoznanskega digitalnega arhiva s tematsko ureditvijo in 
smiselno vsebinsko organizacijo, albumi in digitalizirane razglednice, digitalizacija 
primernega domoznanskega gradiva, digitalizacija člankov iz tiskane periodike ...), 

• skrb za pravilno zaščito in hranjenje gradiva ter nabava ustrezne opreme za hranjenje in 
promocijo gradiva (npr. ureditev vitrine z domoznanskim gradivom na oddelku za 
izposojo), 

• krepitev sodelovanja z uporabniki, izvajanje personaliziranih storitev, raznovrstno 
posredovanje domoznanskih informacij uporabnikom. 

 

9.6. INFORMACIJSKO SREDIŠČE LOKALNE SKUPNOSTI  

Javno poslanstvo knjižnicam narekuje skrb za informiranost, kar pomeni nudenje podpore 
prebivalcem ter organizacijam v lokalni skupnosti pri pridobivanju, vrednotenju in uporabi 
informacij z različnih področij. V tej svoji funkciji knjižnica odgovarja na vprašanja različnih 
zahtevnosti za različne namene kot verodostojni ponudnik javnih informacij. 
OBLIKE DELA IN CILJI 

• zbiranje informacij o organizacijah, storitvah in dogajanju v lokalni skupnosti za namen 
ozaveščanja in informiranja prebivalcev, 

• omogočen dostop do informacij o delu javnih oblasti, veljavnih dokumentov ter 
predpisov, 

• zagotavljanje verodostojnih informacije ter pomoč pri samostojnem iskanju informacij 
na različnih področjih (poslovna dejavnost, zdravje, zaposlovanje ...), 

• ozaveščanje prebivalcev o javnih zadevah in njihovo vključevanje v procese odločanja 
ter izmenjavo mnenj. 

 

9.7. PRIREDITVE IN PROMOCIJSKA DEJAVNOST  

Naše delovanje je usmerjeno k uporabnikom. Vedno več obiskovalcev se v knjižnici udeležuje 
predavanj, delavnic, izobraževanj in drugih dogodkov ali pa išče prostor za izvedbo lastnih 
dejavnosti. Knjižnica tako nudi pester nabor vsebin in prireditev v osrednji in krajevni knjižnici, ob 
primerni organizaciji in prostorskih pogojih pa bi določene vsebine lahko organizirala tudi v okviru 
enote potujoče knjižnice. 

Prireditve v knjižnici imajo tradicijo in dobro obiskanost skozi vse leto. Treba je ohraniti kontinuiteto 
in kvaliteto prireditev ter dovolj množično obveščati uporabnike in vse občane. Tako v Postojni kot 
v Pivki se vse več ljudi in institucij obrača na knjižnico z željo po gostovanju v prostorih čitalnic, saj 
je ambient zelo primeren za kulturna, intelektualna in umetniška srečanja. Dostopnost in enake 
možnosti za vse so osnovna politika v odnosu do teh institucij, uporabnikov in občanov. 
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OBLIKE DELA IN CILJI 

• organizacija in izvedba kulturnih prireditev - literarnih večerov, predavanj, potopisov, 
izobraževanj, glasbenih večerov …,  

• usmerjenost k kvalitetni produkciji - večeri s kvalitetnimi in znanimi kulturnimi 
ustvarjalci, predavatelji, intelektualci in glasbeniki…, 

• organizacija razstav - odmevne potujoče razstave, fotografske razstave, razstave 
lokalnih ustvarjalcev, tematske in priložnostne razstave …, 

• dogodki spodbujanja bralne kulture - projekt Primorci beremo, projekt Dobreknjige.si, 
bralna srečanja, projekti spodbujanja bralne kulture mladih ..., 

• organizacija in izvedba izobraževanj uporabnikov - predstavitve novosti v knjižnici, 
računalniški tečaji, jezikovni tečaji, ustvarjalne delavnice ..., 

• organizacija in lastna produkcija dejavnosti za mlade obiskovalce - pravljične urice, 
delavnice, knjižni kvizi …, 

• organizirani obiski skupin in priprava bibliopedagoških ur za posamezne skupine. 

 

 

10. VIZIJA PREKO STRATEŠKEGA OBDOBJA 

Obe enoti knjižnice imata poleg dobre infrastrukture tudi dobro lokacijo v kraju, obiski potujoče 
knjižnice po krajih pa so utečeni in obvezni kulturni dogodki. Knjižnična dejavnost poteka z 
zagotovljeno infrastrukturo, ki seveda potrebuje vzdrževanje in smiselne posodobitve. Prehod vseh 
enot knjižnice na RFID opremo ter uvedba knjigomatov predstavlja tehnološko posodobitev, ki jo bo 
Knjižnica zastopala tudi v prihodnje. Ideali, ki jih lovimo v kulturnih ustanovah so res tudi 
infrastrukturni, vseeno pa smo predvsem veseli uresničenja naših družbenih, humanističnih, 
umetniških in intelektualnim poslanstev.  

Dejstvo je, da sodobna družba doživlja bliskovite spremembe nad katerimi izgubljamo preglednost. 
Knjižnica razvojnih smernic družbe ne bo spreminjala, lahko pa ponudi dober zgled ali primer dobre 
prakse kulturnega in informacijskega središča teh krajev. Poleg verodostojne institucije za 
posredovanje kvalitetnih informacij in gradiva je naša vloga tudi v prispodobi o dnevni sobi mesta, 
kjer obiskovalci uresničijo svoje prostočasne zamisli ali pa potrebo po kulturnem in izobraževalnem 
udejstvovanju. 

Zaposleni smo s svojim strokovnim znanjem v Knjižnici zato, da uporabnikom in obiskovalcem 
stopimo nasproti v dejavnostih, ki pomenijo korak proč od vsakdanjega dela in obveznosti. Ob tem 
koraku v stran pa smo ljudje mnogo bolj odprti tudi za drugačnost, novosti, abstrakcijo izven 
zakoreninjenih navad. Knjižnica je v kraju tudi zato, da se zavzema za družbeno različnost, strpnost, 
demokratičnost, varstvo narave in okolja, enakopravnost med spoli …  

V tem duhu lahko Knjižnica prevzame določeno pobudo in svoje storitve prilagodi na primer z okolju 
prijaznim idejam ter posveti večji poudarek recikliranju in zmanjševanju vpliva na okolje. Poleg 
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tehničnih in energetskih prilagoditev je pomembno tudi to, da je knjižnica programsko ekološko 
usmerjena. Ozaveščenost se na primer izraža v recikliranju, varčevanju z energijo, vodo, izkoriščanju 
naravne svetlobe, uporabi ekoloških produktov (npr. ekološka čistila, mila, recikliran papir, toaletni 
papir ipd.), programsko pa v izvajanju dogodkov, izobraževanj, promocij in informiranju 
uporabnikov. Takšen projekt bi vplival na dojemanje knjižnice kot dejavnika osveščanja in 
pridobivanja novih, predvsem praktičnih znanj, in ne le kot kulturne ustanove.  

 

 

11. ZAKLJUČEK 

Strateški načrt 2021-2025 nadaljuje usmeritve iz obstoječega strateškega načrta in hkrati ponuja 
cilje nadaljnjega razvoja Knjižnice. Dokument predstavlja obvezo Knjižnice, da bo morala iskati 
proaktivno držo, se uspešno in pravočasno odzivati na spremembe in razmere, tako v lokalnem 
okolju kot tudi širše ter se prilagajati potrebam sodobne družbe pa tudi aktualni socialni in 
ekonomski situaciji. Veliko načrtov in idej smo že izpeljali, vendar nam spreminjajoče okolje narekuje 
nove usmeritve in dinamiko delovanja. Vodi nas k novim idejam, ki nastajajo in so lahko realizirane 
le v dobro organiziranem in motiviranem kolektivu. Pri tem bo morala upoštevati zlasti dejavnike 
zunanjega okolja, ki vplivajo na njeno delovanje in razvoj, kot so: 

- naraščajoča potreba prebivalcev po vseživljenjskem učenju, saj je v sodobni družbi 
znanje tudi konkurenčna prednost, 

- spreminjajoča se demografska slika,  
- virtualne storitve z razvojem informacijske in komunikacijske tehnologije -  razmerje 

med uporabo tiskanih virov proti elektronskim, predvsem med mladimi, bo za knjižnico 
pomembno izhodišče za razvoj novih storitev, 

- v lokalnem okolju delujejo številni ponudniki različnih kulturnih in izobraževalnih vsebin, 
zato mora knjižnica zagotavljati prepoznavnost, premišljeno dopolnjevati ponudbo v 
lokalnem prostoru in se povezovati z drugimi institucijami z namenom zagotavljanja 
kvalitetne in raznovrstne ponudbe, 

- v sodobni družbi se že dalj časa zaznava povečan delež socialno šibkega prebivalstva, kar 
narekuje potrebo po krepitvi socialne vloge knjižnice in njeno vztrajanje pri zagotavljanju 
enakopravnega dostopa do dobrin. 

Strateški načrt je lokalna prevedba širših strokovnih usmeritev, nastal pa je ob izteku ali odsotnosti 
širših razvojnih strategij. Knjižnica si zato pušča odprte možnosti za dopolnitev, prilagoditev in 
spremembo strateškega načrta v skladu s spremenjenimi okoliščinami, družbenimi razmerami in 
predvsem morebitnimi novimi strokovnimi podlagami in izhodišči, ki bodo nastali s sprejemom 
nacionalne strategije za kulturo, novo strategijo razvoja slovenskih splošnih knjižnic ali spremembo 
lokalnega programa za kulturo. 
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