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Zadeva:   Strateški načrt Knjižnice Rogaška Slatina za obdobje 2021-2025 

 
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 35. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju zakon) je naloga direktorja oz. ravnatelja javnega zavoda na 
področju kulture med drugim tudi priprava in sprejetje strateškega načrta javnega zavoda. Strateški 
načrt je 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). Strateški načrt se sprejme za obdobje petih let, pri čemer lahko vsebuje 
tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. 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. K strateškemu načrtu je treba pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja in tudi pretežnega 
javnega financerja javnega zavoda, kadar ta ni ustanovitelj. Soglasje k strateškemu načrtu pa daje 
svet javnega zavoda. 
 
Strateški načrt Knjižnice Rogaška Slatina za obdobje 2021-2025 je dokument, v katerem je 
predstavljena knjižnica, njene naloge in vloga v lokalnem okolju. Na osnovi tega ter analize prednosti, 
slabosti, priložnosti in nevarnosti so oblikovani cilji za naslednje petletno obdobje. Dostopnost 
knjižnice za različne ciljne skupine, nenehna skrb za svoje uporabnike, postopno povečevanje 
članstva ter skrb za stalni prirast gradiva v skladu s standardi in potrebami okolja so cilji, ki jih želi 
knjižnica zasledovati tudi v prihodnje. Posebna pozornost bo namenjena napredku na področju e-
knjige in skrbi za ustrezno tehnično-informacijsko tehnologijo. Seveda pa je kljub velikemu napredku 
na področju digitalizacije, človeški dejavnik še vedno najpomembnejši in zato bodo aktivnosti 
usmerjene tudi na izpopolnjevanje oziroma izobraževanje kadra.   
 
Predložen Strateški načrt Knjižnice Rogaška Slatina za obdobje januar 2021 – december 2025 bo 
obravnavan na 7. redni seji Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, katere 
zapisnik bo članom Občinskega sveta Občine Rogatec posredovan naknadno.     
 
 
 
Pripravila: 
Agata Tepeš, l.r. 
višja svetovalka I 
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