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1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 
 
Naziv in sedež zavoda:        Knjižnica Šmarje pri Jelšah 
                                              Aškerčev trg 20 
                                              3240 Šmarje pri Jelšah 
                                                 

Logo:                                      
                                                 
Kontaktni podatki:               tel: 03 817 15 62, 03 81 71 554, 03 81 71 553 
                                                fax: 03 817 15 60 
                                                e-pošta:  info@kspj.si 
                                                uradna spletna stran: www.s-je.sik.si 
                                                matična številka: 1803794000 
                                                davčna številka: 61028797 
                                                (knjižnica ni davčni zavezanec) 
                                                šifra dejavnosti: 91.011 
Direktor:     dr. Marko Samec  e-mail:  marko@kspj.si 



Datum prve objave kataloga:  1. 1. 2008 
Datum zadnje spremembe: 01. 12. 2018 
Datum zadnje spremembe: 01. 03. 2021 
Dostopnost kataloga:       Katalog je v elektronski obliki dostopen na uradni spletni strani  
                                           Knjižnice Šmarje pri Jelšah www.s-je.sik.si Vse objavljene  
                                           Informacije je možno natisniti. Tiskana oblika kataloga je dostopna 
                                           na sedežu Knjižnice Šmarje pri Jelšah v času odprtosti. 
 
 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S 
KATERIMI RAZPOLAGA 

 
2.a.    Podatki o organizaciji zavoda 
 

 Opis delovnega področja JZ:          
V okviru dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja v javnem 
                                                          interesu kot javno službo, knjižnica:                                            

                                                    - zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo, 
                                                    - zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in  
                                                    elektronskih publikacij,     
                                                   - izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke, 
                                                   - posreduje bibliografske in druge informacijske    
                                                     proizvode in storitve, 
                                                   - sodeluje v medknjižnični izposoji, 
                                                   - pridobiva in izobražuje uporabnike, 
                                                   - informacijsko opismenjuje, 
                                                   - varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 
                                                   - opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in  
                                                     informacijsko delo, 
                                                   - zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko  
                                                    gradivo, 
                                                  - sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 
                                                  - 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 s 
                                                    knjižnično dejavnostjo, 
                                                  - prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje,  
                                                    predavanja, 
                                                  - vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini, 
                                                  - izmenjuje knjižnične prireditve in razstave, 
                                                  - pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in 
                                                    neknjižni obliki. 

- muzejska dejavnost (strokovna vodenja in ostalo)  
- organizacija glasbenih  in kulturnih prireditev v muzeju   
-  koncerti klasične glasbe v okviru Rokovega poletja     
   (v Cerkvi Sv. Roka) 
- Turistično-informacijski center – TIC  



 
Notranje organizacijske enote:   
 
Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje 
pri Jelšah: info@kspj.si 
 
Kulturni dom, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
Tel.: 03 81 71 562, fax: 03 81 71 560: info@kspj.si 
 
Muzej baroka, Cesta na Sv. Rok 1, 3240 Šmarje pri Jelšah 
Tel.: 03  81 85 617, 031 575 056 
E-pošta: info@muzejbaroka.si 
 
TIC, Turizem, Cesta na Sv. Rok 1, 3240 Šmarje pri Jelšah 
Tel.: 03  81 85 617, 031 575 056 
E-pošta: info@muzejbaroka.si 
  
Dejavnost v organizacijski enoti Knjižnice je organizirana v 
v okviru osrednje knjižnice in enotah: 
- Osrednja knjižnica – Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Aškerčev 
trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah, tel.: 03 81 71 562, 
03 81 71 554, E-pošta: info@kspj.si 
 
Enota Knjižnica Podčetrtek, Trška cesta 62,  3254 Podčetrtek, 
Tel.: 03 810 90 50 ,   E- pošta: podcetrtek@kspj.si 
 
Enota Knjižnica Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, 3256 
Bistrica ob Sotli, E-pošt  knjiznica.bos@kspj.si 
 
Enota Knjižnica Kozje, Kozje 150, 3260 Kozje, 
Tel.: 03 580 14 62,   E-pošta: kozje@kspj.si 
 
 
Enota Knjižnica Lesično, Lesično 5 c, 3261 Lesično 
Tel.: 03 809 50  03 

 
 
2.b. Organi zavoda 
                                                     

       Svet zavoda:        Člani sveta zavoda za mandatno obdobje 2018 – 2023 

                                     Konstitutivna seja: 17. 09. 2018 

                                     Predstavniki ustanovitelja: 
                                     Monika Čakš, Aškerčev trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah 
                                     Urška Pevec, Zibika 9, 3253 Pristava pri Mestinju 
                                     Predstavnica uporabnikov:  
                                     Mimica Kidrič, Rožna ul. 4, 3240 Šmarje pri Jelšah                           
                                     Predstavnici zaposlenih:  
                                     Mateja Žagar, Beli potok pri Lembergu 5b, 3241 Podplat 
                                     Vlasta Kramperšek-Šuc, Predenca 27b, 3240 Šmarje pri Jelšah 
                                     Predsednica Sveta zavoda: Mimica Kidrič 
                                     Namestnica: Vlasta Kramperšek-Šuc 



                                     Svetu zavoda se petletni mandat izteče  16. 09. 2023 
     Strokovni svet:     Na osnovi 43. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo  
                                    (Ur. List RS, št. 96/02) opravlja funkcijo strokovnega sveta, svet JZ. 

      

2.c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

        Pristojna oseba:     dr. Marko Samec - direktor  
                                        Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah  
                                        Tel.: 03 81 71 561, 041 353 237  e-pošta:  marko@kspj.si 
 
2.d. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja 
Knjižnice Šmarje pri Jelšah 
 
Državni predpisi:                   -   Zakon o knjižničarstvu  (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 –    
                                                      ZUJIK in  92/15) 
Vsi predpisi so                         -   Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture  
dosegljivi na:                                (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno  besedilo,  
                                                       566/08, 4/10,  20/11, 111/13 in 68/16)                                                 
http://zakonodaja.gov.si           -    Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 –   
                                                      ZPDZC in 127/06 
                                                 -    Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot    

      javne službe (Ur.l. RS 73/03, 70/08 in 80/12) 
-    Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur.l. RS 105/03) 

                                                -    Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila   
                                                      (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09, 19/15 in 38/16) 

-    Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1.5.2005  
      do 30. aprila 2015), http://www.kultura.gov.si 
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih 

knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, 
in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS 19/03) 

- Pravilnik izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo    
Uradni list RS, št. 107/08, 6/11 – odl. US, 7/11 – odl. US 
in 92/15 – ZKnj-1A) 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS 29/03) 
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki 

Sloveniji (Ur.l. RS 45/94,  s spr. in dop. ) 
- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev 1995, 

http://www.nuk.uni-lj.si 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 

št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – 
ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 
in 82/15) 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS      -  
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na 

področu kulture (Uradni list RS, 
št. 41/94, 2/96, 106/00 in 56/02) 

- Pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnosti direktorjev na 
področju kulture (Ur.l. RS 7/2009) 



- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617) 

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS 91/15) 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. RS 43/11) 
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, 

št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP) 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 94/07) 
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99, 30/02 in 114/06) 
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS  21/2013) 
- Uredba (EU) 2016/679 z dne 27.4.2016 o *varstvu 

posameznikov pri obdelavi OP in o *prostem pretoku OP ter 
o razveljavitvi Direktive 95/46/ES: 25.5.2018 

 
Predpisi lokalnih skupnosti: Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah 
                                                 (Ur.l. RS 8/03, 12/05,  78/2015 , 37/2018) 
 
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 JZ Knjižnica 
programskih dokumentov:            Šmarje pri Jelšah 
                                                          Poslovna poročila  
                                                          Letni načrt nakupa gradiva 
                                                           
                                                           
 
2.g. Seznam vseh upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
 
Seznam postopkov:       - 
 
 
2.h. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja 
                                       
Zbirka podatkov o uporabnikih:      Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Šmarje pri Jelšah 
                                                              na osnovi pristopne izjave. Evidenca temelji na 
                                                              Zakonu o knjižničarstvu (Ur.l. RS 87/01, 96/02) 

                                                                  

2.i. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk:                          Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC           
 
                                                                           



2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 

posameznih dokumentov 

Sklopi informacij:                    Pomembni dogodki, odločitve in novosti so objavljeni na  

                                                   domači strani zavoda. 

                                                                                                  

3.  OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Opis dostopa do                         Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu informacij                                
posameznih sklopov                  javnega značaja (Ur. l. RS 24/03). 
informacij:                                                    
                                                    Informacije javnega značaja so dostopne v elektronski               

                                                    obliki na spletnem naslovu http://www.s-je.sik.si 

                                                    Dostop do Kataloga informacij javnega značaja v tiskani  
                                                    obliki je možen na sedežu Knjižnice Šmarje  pri Jelšah. 
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