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1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda:

Knjižnica Rogaška Slatina
Celjska cesta 13
3250 Rogaška Slatina

Logo:
Tel.:03 818 57 80
Fax: 03 818 57 84
E-pošta:sikrsl@r-sl.sik.si
Uradna spletna stran:http://www.knjiznica-rogaska-slatina.si
Matična številka:1847104
Identifikacijska številka za DDV: SI44173121
Šifra dejavnosti: 91.011
Odgovorna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen:

mag. Nataša Koražija, direktorica
3. 2. 2007
20. 6. 2015
Katalog je v elektronski obliki dostopen na spletni strani
http://www.knjiznica-rogaska-slatina.si, v tiskani obliki pa je
dostopen na sedežu knjižnice Rogaška Slatina.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI
RAZPOLAGA
2.1. Podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega
Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu, kot
področja zavoda:
javno službo, je:
R/91.011 Dejavnost knjižnic
V okviru te dejavnosti knjižnica izvaja in omogoča naslednje
osnovne storitve:
- ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
- nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
- skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja,
svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
- seznanjanje z novostmi v knjižnici,
- medknjižnično izposojo,

Seznam notranjih
organizacijskih enot:

- uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega
kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
- dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti
in njihovo uporabo,
- fotokopiranje lastnega gradiva knjižnice,
- rezervacija knjižničnega gradiva,
- opravlja matično in domoznansko dejavnost,
- se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski
sistem,
- sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
- vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva
ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
- se vključuje v vseživljensko učenje,
- organizira prireditvene dejavnosti, v okviru katerih so
organizirana potopisna in druga predavanja, literarni večeri
in ostale prireditve,
- organizira prireditve za otroke, mladino in odrasle.
Knjižnica Rogaška Slatina
Celjska cesta 13
3250 Rogaška Slatina
Tel.:03 818 57 80
Fax: 03 818 57 84
E-pošta:sikrsl@r-sl.sik.si
Direktorica: mag. Nataša Koražija (natasa.korazija@r-sl.sik.si)
Tel.: 03 818 57 82
Fax: 03 818 57 84
Enota Knjižnica Rogatec
Strmolska ulica 6
3252 Rogatec
Tel.: 03 819 07 30
E-pošta: knjiznica.rogatec@quest.arnes.si

2.2. Organi zavoda
Svet Javnega zavoda Knjižnica
Rogaška Slatina

Člani sveta
Predstavnice ustanovitelja
1. Tone Plevčak - predsednik sveta zavoda
2. Jasmina Zbil
3. Marija Čakš
4. Agica Kunstek
Predstavnica uporabnikov
1. Hermina Bobek
Predstavnica zaposlenih
1. Petra Petanjek

2.3. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
mag. Nataša Koražija, direktorica
Celjska cesta 13
3250 Rogaška Slatina
Tel.: 03 818 57 82
Fax: 03 818 57 84
E-naslov: (natasa.korazija@r-sl.sik.si)

2.4. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja
Knjižnice Rogaška Slatina
Državni predpisi:
- Zakon o knjižničarstvu, Ur. list RS, št.87/2001
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,
Ur. list RS, št.96/2002
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki
Sloveniji, Ur. list RS, št.45/1994
- Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki
Sloveniji, Ur. list RS, št. 45/94, 39/96, 82/99, 102/00, 52/01
in 64/01
- Kolektivna pogodba za javni sektor, Ur. list RS, št. 57/2008
in spremembe
- Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005
do 30. aprila 2015), http://www.kultura.gov.si
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot
javne službe, Ur. list RS, št.73/2003
- Pravilnik o razvidu knjižnic, Ur. list RS, št.105/2003
- Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva, NUK 2004
- Zakon o obveznem izvodu publikacij, Ur. list RS, št. 69/2006
- Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila, Ur. list RS, št.
42/2004
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih
knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah,
in stroškov krajevnih knjižnic, Ur. list RS, št.19/2003
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Ur. list RS, št.29/2003
- Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Ur. list RS, št. 8/2001
- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev 1995,
http://www.nuk.uni-lj.si
- sodobne razvojne smernice knjižničarske stroke,
http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/maj 2004.asp.
- Zakon o zavodih, Ur. list RS, 36/2000
- Zakon o javnih uslužbencih, Ur. list RS, št.32/2006
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Ur. list RS,
št.110/2006
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na
področju kulture, Ur. list RS, št.41/1994
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti
direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture,
Ur. list RS, št. 7/2009
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti
direktorjev s področja kulture, Ur. list RS, št.28/2006
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega
dela za javne uslužbence, Ur. list RS, št. 53/2008
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
Ur. list RS, št. 51/2008, 91/2008
- Zakon o javnih financah, Ur. list RS, št.79/1999
- Zakon o javnem naročanju, Ur. list RS, št. 128/2006
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur. list RS, št.56/1999,
64/2001
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Ur. list RS,
št.21/2005
- Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur. list RS, št.86/2004,
113/2005
- Zakon o delovnih razmerjih, Ur. list RS, št. 42/2002
Predpisi lokalnih skupnosti:
- Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina, Ur. list RS,
št. 57/2003
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ
Knjižnica Rogaška Slatina, Ur. list RS, št. 116/2008
2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Javnega zavoda
programskih dokumentov:
Knjižnica Rogaška Slatina
2.6. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

- Knjižnični katalog COBISS
- Knjižne novosti
2.7. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih
Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij
sklopov informacij:
javnega značaja (Ur. list RS št. 24/2003).
Informacije javnega značaja so dostopne v elektronski obliki
na spletnem naslovu http://www.r-sl.sik.si.
Dostop do Kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki
je možen na sedežu Knjižnice Rogaška Slatina.

