
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
KNJIŽNICE JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA 
 
 
1. Osnovni podatki o katalogu 
Naziv organa: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica 
Telefon: 02 805 51 00 
E pošta : info@kjv.si 
E naslov: www.kjv.si 

Odgovorna uradna oseba: Patricija Breznikar, direktorica 
Datum prve objave kataloga: 20. 4. 2015 
Datum zadnje spremembe: 25. 1. 2023 
Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

 
www.kjv.si 

Druge oblike kataloga V tiskani obliki je dostopen na sedežu zavoda. 
 
 
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 
Kratek opis delovnega 
področja organa: 

Dejavnosti zavoda so: 
- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega 
gradiva, 
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih 
publikacij, 
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih 
informacijskih virov, 
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih 
proizvodov in storitev, 
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju 
informacij, 
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 
- informacijsko opismenjevanje, 
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 
- dostopnost elektronskih virov informacij (dodatek), 
- informacijski servis za izmenjavo podatkov v Nacionalnem 
vzajemnem bibliografskem sistemu. 
- sodeluje pri vseživljenjskem izobraževanju, 
- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 
- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so  
splošno dostopna na elektronskih medijih, 
- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in 
odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, 
- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in 
odrasle s posebnimi potrebami, 
- organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njegovo 
dejavnostjo. 
 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

●  UPRAVA 
Trg svobode 16, Slovenska Bistrica 
Telefon: 02 80 55 103, 
Direktorica: Patricija Breznikar 
 
 

mailto:info@kjv.si


 ●  TAJNIŠTVO 
Trg svobode 16, Slovenska Bistrica 
Telefon: 02 80 55 102 
Poslovna sekretarka: Mojca Dovnik 
 
 ●  RAČUNOVODSTVO 
Trg svobode 16, Slovenska Bistrica 
Telefon: 02 80 55 105 
Računovodja: Nada Medved 
 
●  OSREDNJA KNJIŽNICA SLOVENSKA BISTRICA 
Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica 
Telefon: 02 80 55 100 
 
●  KRAJEVNA KNJIŽNICA KEBELJ 
Kebelj 26 a, 2317 Oplotnica 
Telefon: 02 845 00 26 
 
 ●  KRAJEVNA KNJIŽNICA MAKOLE 
Makole 24, 2321 Makole 
Tel: 02 80 33 110 
 
 ●  KRAJEVNA KNJIŽNICA OPLOTNICA 
Prešernova cesta 29, 2317 Oplotnica 
Telefon: 02 845 01 16 
 
 ●  KRAJEVNA KNJIŽNICA POLJČANE 
Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane 
Telefon: 02 829 01 00 
 
 ●  KRAJEVNA KNJIŽNICA PREGERSKO 
Ulica Karla Paja 10, 2331 Pragersko 
Telefon: 02 80 39 143 
 
●  KRAJEVNA KNJIŽNICA TINJE 
Veliko Tinje 29, 2316 Zgornja Ložnica 
Telefon: 02 33 33 038 

Organigram organa SVET ZAVODA 
V mandatu od 3. 6. 2021 do 3. 6. 2025 svet zavoda sestavljajo: 
Predstavnici zaposlenih:  
Aleksandra Repnik Merc 
Marijana Krištof 
Predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti:  
Janja Tkavc Smogavec 
Tatjana Pufič 
Predstavnici občine Slovenska Bistrica: Nada Zelenko in Alenka 
Pušnik 
Predstavnica Občine Makole: Špela Pušaver 
Predstavnica Občine Oplotnica: Urška Lesjak 
Predstavnica Občine Poljčane: Olga Žolger 
 

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva) 
Seznam vseh drugih organov 
s področja dela 

/ 

 
 



2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 
Pristojna oseba: Patricija Breznikar, direktorica 

Trg svobode 16, Slovenska Bistrica 
Telefon: 02 80 55 103 
E pošta:  patricija.breznikar@kjv.si 

Pooblaščena oseba za 
varstvo osebnih podatkov: 

Mojca Amon 
Trg svobode 16, Slovenska Bistrica 
Telefon: 02 50 55 102 
E pošta: mojca.amon@kjv.si 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 
Državni predpisi Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 2001), Odlok o 

ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica (Ur. l. RS, št. 34/2010), Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 
12/ 1991), Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS in 
spremembe (Ur. l. RS, št. 45/1994), Standardi za splošne 
knjižnice od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2015 Nacionalnega sveta za 
kulturo, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(ZUJIK Ur. l. RS, št. 75/ 1994, Ur. l. RS, št. 22/ 2000, Ur. l. RS, št. 
96/ 2002), Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti 
kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/ 2003), 
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/ 2003), 
Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih 
skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 117/ 
2002), Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun 
sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur. l. RS, 
št. 100/ 2003), Navodilo o izločanju in odpisu gradiva, Zakon o 
avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 94/ 2004), Zakon o 
dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 96/ 2005), 
ZAGA (Ur. l. RS, št. 20/ 1997, Ur. l. RS, št. 24/ 2003), Zakon o 
varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/ 1999), Zakon o 
varstvu in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 59/ 1999), Zakon o 
računovodstvu (Ur. l. RS, 23/ 1999 in 30/ 2002), Etični kodeks 
slovenskih knjižničarjev, 1995 ter drugi interni pravilniki in 
podzakonski akti, izpeljani na podlagi naštete zakonodaje. 
Zakoni iz delovnega področja: Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. 
RS, št. 42/ 2002), Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/ 
2002) in spremembe (Ur. l. RS, št. 75/ 2005), Zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 24/ 2005), Uredba o dodatni 
delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 23/ 2004), 
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev s področja kulture (Ur. l. RS, št. 28/ 2006), Pravilnik 
o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture 
in njegove dopolnitve (Ur. l. RS, št. 41/ 1994) ter drugi 
podzakonski akti iz področja delovne zakonodaje. 
Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: 
http:/zakonodaja.gov.si 
 

Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Josipa Vošnjaka  
Slovenska Bistrica  (Uradni list RS 34/2010 

Predpisi EU Evropski Register predpisov  
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl 
 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra 
predpisov) 
Predlogi predpisov / 

mailto:patricija.breznikar@kjv.si
http://www.tre.sik.si/images/knjiznica/LP-LNN-DNP-NKG/Odlok-cistopis-KPGT_28.12.2013_v1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl


2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in 
programskih dokumentov  

- Statut Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica,  
-Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Josipa  
Vošnjaka Slovenska Bistrica, 
- Letno poročilo, 
- Program dela in finančni načrt knjižnice, 
- Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva, 
- Strateški načrt za obdobje od 2021 do 2025. 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ 

/ 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam evidenc / 
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirk ▪ Javno dostopni knjižnični katalog COBISS / OPAC 

▪ Javno dostopni portal Dobre knjige.si 
▪ Portal Kamra 
▪ Portal D.Lib 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 
posameznih dokumentov 
Sklopi informacij – sledijo 
razčlenjenemu opisu 
delovnega področja organa 

▪ Strokovni napotki za uporabo javnih dobrin in storitev so 
objavljeni na spletni strani Knjižnice Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica. Vstopno mesto: www.kjv.si 

▪ Pomembni dogodki, odločitve in novosti so objavljeni na 
domači spletni strani zavoda. 

▪ Seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo 
informacije javnega značaja: 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 34/2010), 
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica (23. 06. 2012), 
- Pravilnik o uporabi službenega vozila Knjižnice Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica (18. 5. 2012), 
- Pravilnik o prepovedi dela po vplivom alkohola, drog in 
drugih psihoaktivnih substanc Knjižnice Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica (21. 5. 2012), 
- Pravilnik o komuniciranju z mediji in dajanju informacij za 
javnost  Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (12. 6. 
2012), 
- Poslovnik o delu Sveta Zavoda Knjižnice Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica (08. 11. 2012), 
- Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov predstavnikov 
delavcev v svet zavoda Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica (08. 11. 2012), 
- Navodilo o prejemanju, izročanju in evidentiranju daril 
Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (06. 06. 2012), 
- Pravilnik proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter 
trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z delom Knjižnice 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (18. 06. 2012), 
- Pravilnik o delovnem in obratovalnem času Knjižnice Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica (20. 2. 2020). 
 

 
 
 

http://www.knjiznica-slovenskabistrica.si/


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij: 

▪ Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto 
dostopne na spletni strani knjižnice: www.kjv.si 

▪ Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je 
možen v tajništvu knjižnice.  

▪ Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v 
skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni 
uporabi informacij (Ur. l. RS, št. 76/2005). 

▪ Vprašanja stroškov posredovanja informacij javnega značaja 
podrobneje ureja  Uredba o posredovanju in ponovni 
uporabi informacij (Ur. l. RS, št. 76/2005). 
  

 
 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam desetih najpogosteje 
zahtevanih informacij 
oziroma tematskih sklopov 
(samodejno generiran 
seznam, ki ga določa 
povpraševanje po 
posamezni informaciji) 

/ 

 
 
 
 
 
 
Odgovorna Oseba: Patricija Breznikar, direktorica                                         
 
 

 
 
 
 
 
Slovenska Bistrica, 25. 1. 2023 
 

http://www.kjv.si/

