1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa

KNJIŽNICA ČRNOMELJ
Ulica Otona Župančiča 7
8340 Črnomelj
Tel.: 07/305-13-64
GSM: 040 984 784
Davčna št.: 868 32 751
Matična št.: 1924559000
TRR: SI 56 0121 7600 0001 080 (odprt pri UJP
Novo mesto)

e-pošta:knjiznicacrn@crn.sik.si
Odgovorna oseba
Datum prve objave kataloga
Datum zadnje spremembe
Katalog je dostopen na spletnem naslovu
Druge oblike kataloga

Anja Panjan Trgovčić, direktorica

http://www.crn.sik.si
V pisni obliki dostopen na sedežu organa

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S
KATERIMI
RAZPOLAGA
2.a Organizacija in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja
Glede na namen, zaradi katerega je knjižnica
ustanovljena, opravlja kot javno službo
naslednje naloge:
- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično
gradivo
- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in
elektronskih publikacij
- - izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in
druge informacijske vire
- posreduje bibliografske in druge informacijske
proizvode in storitve
- sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju
informacij
- pridobiva in izobražuje uporabnike
- informacijsko opismenjuje
- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik
- opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in
informacijsko delo

-

Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega
informacijskega servisa za izmenjavo podatkov
v nacionalnem vzajemnem bibliografskem
sistemu, ki je namenjena zagotavljanju:
- pogojev za delovanje vzajemnega
bibliografskega sistema
- dostopnost elektronskih virov informacij v tem
sistemu

Notranja organizacija dela

Knjižnica v okviru javne službe tudi:
- sodeluje v vseživljenjskem učenju
- 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
dejavnostjo knjižnice
- zagotavlja knjižnično dejavnost romski
skupnosti
Skupne službe
Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj
Tel.:07/305 13 64
Direktorica: Anja Panjan Trgovčić
e-mail:anja.panjan@crn.sik.si
Bibliotekar: Andrej Črnič
e-mail: andrej.crnic@crn.sik.si
Bibliotekarka: Daniela Žunič
e-mail: daniela.zunic@crn.sik.si
Višja knjižničarka: Breda Kočevar
e-mail:breda.kocevar@crn.sik.si
Višja knjižničarka: Bernarda Jakša
e-mail: bernarda.jaksa@crn.sik.si
Knjižničarka: Bernarda Matkovič
e-mail:bernarda.matkovic@crn.sik.si
Knjižničarka: Jožica Žunič
e-mail:jozica.zunic@crn.sik.si
Čistilka: Zdenka Kramarič
Hišnik: Martin Žepič
Knjižnična mreža
- Osrednja splošna knjižnica
KNJIŽNICA ČRNOMELJ
Ulica Otona Župančiča 7
8340 Črnomelj
- Enota
Krajevna knjižnica Semič
Prosvetna ulica 4
8333 Semič
Tel.: 07 356 84 91
GSM: 040 753 370

- Postajališča premičnih zbirk s sedeži
OŠ Adlešiči
OŠ Griblje
OŠ Dragatuš
OŠ Stari trg
OŠ Štrekljevec
Organigram organa
Svet zavoda Knjižnica Črnomelj
- predstavnik delavcev: Daniela Žunič
- predstavniki ustanovitelja: Ivanka Štukelj,
Alenka Črnič, Alenka Nemanič
- predstavnik zainteresirane javnosti: Helena
Vukšinič –predsednica sveta zavoda
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:
Anja Panjan Trgovčić, direktorica
Ulica Otona Župančiča 7
8340 Črnomelj
Tel.: 07/305 13 64
GSM: 040 984 784
e-pošta: anja.panjan@crn.sik.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z
delovnega področja organa
Državni predpisi
Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 2001),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Črnomelj, 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 EU
Evropski register predpisov
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra
predpisov)
Predlogi predpisov
/
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja
programskih dokumentov
- Poslovna poročila
- Letni plan
- - Strateški načrt
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi
/
organ
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
- Evidenca o zaposlenih delavcih knjižnice
- Evidenca o plačah zaposlenih delavcev knjižnice
- Evidenca članov knjižnice
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega oziroma
seznama posameznih dokumentov
Sklopi informacij
Strokovni napotki za uporabo javnih dobrin in storitev
so objavljeni na spletni strani Knjižnice Črnomelj.
Vstopno mesto:
http://www.crn.sik.si
Pomembni dogodki, odločitve in novosti so objavljeni
na domači spletni strani zavoda
Seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki
vsebujejo informacije javnega značaja:
1. Pravni akti zavoda:
Akt o ustanovitvi
Poslovnik o delu sveta Knjižnice
Črnomelj
Pravilnik o splošnih pogojih
poslovanja
Pravilnik o načinu dajanja
informacij za javnost
Pravilnik o izločanju in odpisu
knjižničnega gradiva
Pravilnik o delovnih razmerjih

23.1.2004
25.3.2004
25.3.2004
22.12.2004
20.4.2004
8.10.2004

Pravilnik o disciplinski in
odškodninski odgovornosti
Pravilnik o določanju plač
Pravilnik o uporabi službenega
mobilnega telefona
Pravilnik o zavarovanju osebnih
podatkov
Pravilnik o delovnem času
Pravilnik o uporabi pečatov
Pravilnik za oddajo javnih naročil
male vrednosti / preklican, februar
2007
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o blagajniškem poslovanju
Pravilnik o izvajanju pripravništva
in strokovnega uvajanja
Navodilo o izvajanju pripravništva
+ priloga

11.10.2004
13.10.2004
10.1.2005
12.1.2005
30.1.2005
16.3.2005
5.4.2005
1.11.2012
1.11.2012
8.12.2006
8.12.2006

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
- Informacije javnega značaja v elektronski obliki so
sklopov informacij:
prosto dostopne na spletnih straneh Knjižnice
Črnomelj: http:/www.crn.sik.si
- Dostop do informacij javnega značaja v
neelektronski obliki je možen s skupni službi Knjižnice
Črnomelj (direktor) od ponedeljka do petka od 7. do
14. ure.
- 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/ 05)
- Vprašanja stroškov posredovanja informacij javnega
značaja podrobneje ureja Uredba o posredovanju in
ponovni uporabi informacij (Ur. l. RS, št. 76/ 05)

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje
/
zahtevanih informacij oziroma
tematskih sklopov

