KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VALVASORJEVE KNJIŽNICE KRŠKO
1 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv in sedež javnega zavoda:

Valvasorjeva knjižnica Krško
Cesta krških žrtev 26
8270 Krško
Tel: 07/490 4000
Fax: 07/490 4020

Odgovorna oseba: Urška Lobnikar Paunović, direktorica
Datum prve objave kataloga: 31.7.2007
Datum zadnje spremembe: 31.7.2014
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.knjiznica-krsko.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda

2 SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.1 ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA
2.1.1 Kratek opis delovnega področja zavoda
Valvasorjeva knjižnica Krško izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno
z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) zajema:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

izbiranje, nabavljanje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
izdelovanje in vodenje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih
informacijskih virov,
posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
informacijsko opismenjevanje,
varovanje knjižničnega gradiva
drugo bibliografsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Zavod kot splošna knjižnica skladno z zakonom tudi:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na
elektronskih medijih,
organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so
namenjene spodbujanju bralne kulture,
organizira in izvaja kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice
opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim
načrtom.

2.1.2 Seznam notranjih organizacijskih enot:

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO
Cesta krških žrtev 26
8270 Krško
Tel: 07 490 40 00
Faks: 07 490 40 20
MLADINSKI ODDELEK
Cesta krških žrtev 47
8270 Krško
Tel.: 07 492 55 82
IZPOSOJEVALIŠČE VIDEM
Cesta 4. julija 59
8270 Krško
Tel.: 07 490 30 70
IZPOSOJEVALIŠČE KOSTANJEVICA NA KRKI
Ljubljanska 7
8311 Kostanjevica na Krki
Tel.: 07 498 6210
IZPOSOJEVALIŠČE SENOVO
Titova 106
8281 Senovo
Tel.: 07 490 40 28
2.1.3 Organigram zavoda

UPRAVA
DIREKTORICA

SPLOŠNA
DELA

STROKOVNA
DELA

Računovodsko
administrativna služba

Oddelek za odrasle z
domoznansko zbirko in
čitalnicami

Tehnične službe

Oddelek za otroke in
mladino s čitalnicami

Oddelek za nabavo in
obdelavo knjižničnega
gradiva

2.1.4 Svet zavoda Valvasorjeve knjižnice
Predstavniki občine Krško
Ida Merhar (predsednica Sveta)
Darija Šonc Kučič
Rajmund Veber
Predstavniki uporabnikov
Mojca Dostal
Predstavniki delavcev
Renata Vidic (podpredsednica Sveta)
Polona Brenčič

2.2 KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
Pristojna oseba:
Urška Lobnikar Paunović, direktorica
Valvasorjeva knjižnica, CKŽ 26, 8270 Krško
Tel. 07 490 4011
e-mail: urska@knjiznica-krsko.si

2.3 SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV, KI SE NANAŠAJO NA DELOVNO
PODROČJE ORGANA

Vsi zakonski in podzakonski predpisi dosegljivi na spletni strani Ministrstva za kulturo pod
rubriko Zakoni – Knjiga in knjižničarstvo
Zakoni
▪
▪
▪
▪

Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/01 in 96/02),
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/2002),
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v
kulturi (uradno prečiščeno besedilo) (Ur.l. RS, št. 14/2003),
Zakonom o obveznem izvodu publikacij (Ur.l. RS, št. 69/06),

Podzakonski predpisi:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003),
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št.
73/2003),
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št.
19/2003),
Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur.l. RS, št. 105/2003),
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur.l. RS, št. 88/2003),
Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur.l. RS, št. 42/2004),
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur.l. RS, št. 127/2004),
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/2005),
Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/2002, 25/2004, 104/2005)
Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/2009,
108/2011)

Drugi dokumenti
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2.4

Splošni pogoji delovanja slovenskega knjižnega trga (Ur.l. RS, št. 72/2004,
108/2005),
Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2005,
Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2004),
Sklep o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost (Ur.l. RS, št. 34/2002),
Sklep o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti (Ur.l. RS, št. 71/2002),
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (Ur.l. RS, št.
46/2003)

SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško
Program dela za leto 2014
Program dela za leto 2015
Program dela za leto 2016
Program dela za leto 2017
Program dela za leto 2018
Poslovno in finančno poročilo Valvasorjeve knjižnice Krško za leto
Poslovno in finančno poročilo Valvasorjeve knjižnice Krško za leto
Poslovno in finančno poročilo Valvasorjeve knjižnice Krško za leto
Poslovno in finančno poročilo Valvasorjeve knjižnice Krško za leto
Poslovno in finančno poročilo Valvasorjeve knjižnice Krško za leto
Poslovno in finančno poročilo Valvasorjeve knjižnice Krško za leto
Poslovno in finančno poročilo Valvasorjeve knjižnice Krško za leto

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2.5 KATALOG JAVNIH STORITEV, KI JIH ZAVOD ZAGOTAVLJA SVOJIM UPORABNIKOM
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Izposoja knjižničnega gradiva
Izposoja na domu
Premične zbirke
Prireditve in dejavnosti za mlade
Prireditve in dejavnosti za odrasle
Informacijsko opismenjevanje
Obiski knjižnice

2.6 SEZNAM JAVNIH EVIDENC S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD
Evidenca oseb, vpisanih v Valvasorjevo knjižnico na podlagi pristopne izjave. Evidenca temelji
na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001).
Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

predšolski otroci
osnovnošolci
srednješolci
zaposleni
študenti
zaposleni v matični ustanovi
upokojenci
nezaposleni
samostojni obrtniki
kmetje

▪
▪
▪
▪

svobodni poklici
gospodinje
vojaki
brezposelni

Evidenca vsebuje naslednje podatke:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ime in priimek
datum rojstva
naslov stalnega in začasnega bivališča
občina
izobrazba
ime in priimek očeta ali matere oz. skrbnika (za otroke)

2.7 SEZNAM DRUGIH INFORMACIJSKIH ZBIRK PODATKOV
▪

Knjižnični katalog COBISS

3 OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
▪
▪
▪

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih
straneh Valvasorjeve knjižnice Krško. Za dostop je potreben internetni brskalnik.
Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v tajništvu knjižnice v
času uradnih ur.
Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe
o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. (UL RS 76/05)

