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2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
Opis delovnega področja, kot izhaja iz ustanovitvenih aktov
področja organa:
Ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu.
Nabavlja, strokovno obdeluje, hrani in obnavlja knjižnično gradivo.
Skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in
pomaga pri njegovi izbiri in uporabi.
Opravlja domoznansko dejavnost, varuje knjižnično gradivo, ki je
kulturni spomenik.
Koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva
za svoje območje.
Utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost
knjižničarske stroke.
Povezuje se v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem.
Sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva.
Vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter
evidence o knjižničarski dejavnosti.
Izvaja
bibliografska,
informacijska,
komunikacijska dela, namenjena javnosti .

dokumentacijska

in

Pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično
gradivo in knjižničarsko dejavnost.
Vključuje se v vseživljenjsko učenje.
Izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o
knjižničnem gradivu.
Usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja.
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

Uprava
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja / Balos 4, 4290 Tržič
tel: 04 592 38 830
Direktorica / Marinka Kenk-Tomazin
Računovodstvo / Andreja Štefe

Oddelek za nabavo gradiva
tel: 04 592 38 83 / Valerija Rant Tišler

Oddelek za mlade
tel: 04 592 38 83 / Martina Klemenčič

Domoznanski oddelek
tel: 04 592 38 83 / Valerija Rant Tišler in Nejc Perko

Potujoča knjižnica
tel: 04 592 38 83 / Nejc Perko
Organigram organa

Svet zavoda (2020-2024)
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA
Drago Goričan
Miha Gros
Marija Frantar
PREDSTAVNIKI DELAVCEV
Aleš Ahčin
Sabina Šolar
Andreja Štefe
PREDSTAVNIKI ZAINTERESIRANE JAVNOSTI
Tanja Ahačič (presednica)
Dina Pintarič
Tatjana Žagar
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Marinka Kenk-Tomazin, univ. dipl. bibliotekarka, direktorica
Sebenje 49 d, 4294 Križe
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič,
tel: 04 592 38 81
marinka.kenk-tomazin@guest.arnes.si; siktrz@trz.sik.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
Povezava na državni register predpisov

Zakoni
Zakon o knjižničarstvu
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
Zakon o zavodih

Pravilniki
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah
Pravilnik o razvidu knjižnic
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic,

ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov
krajevnih knjižnic
Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti

Kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba za javni sektor
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti

Ostali predpisi
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice
http://knjiznica-trzic.splet.arnes.si/files/2018/08/Etični-kodeksslovenskih-knjižničarjev.pdf
https://www.nuk.unilj.si/sites/default/files/doc00771320130131141048.pdf

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
Strategija razvoja knjižnice 2016-2020
programskih dokumentov
http://www.knjiznica-trzic.si/strategija-razvoja-knjiznice-2016-2020/
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice dr. Toneta
Pretnarja
http://www.knjiznica-trzic.si/files/2019/06/Pravilnik-o-splošnihpogojih-delovanja-Knjižnice-dr.-Toneta-Pretnarja-nov-v-veljavi-od15.-4.-2019.pdf
Program dela in finančni načrt za leto 2020
http://knjiznica-trzic.splet.arnes.si/files/2020/02/PROGRAM-DELAin-FINAN%C4%8CNI-NA%C4%8CRT-za-2020.pdf
Zaključno vsebinsko in finančno letno poročilo posrednega
proračunskega uporabnika. Leto 2019
http://knjiznica-trzic.splet.arnes.si/files/2020/02/Zaklju%C4%8Dnovsebinsko-in-finan%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-za-2019-M-in-A.pdf
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
Zbirka podatkov o uporabnikih.
Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št.
87/2001).
Organ pridobiva podatke v evidenci po uradni dolžnosti, na podlagi
vpisnih listov.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC

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

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21.
členom Uredbe o posredovanju informacij javnega (Ur.l.RS
115/03).
Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne
na spletu (http://www.knjiznica-trzic.si).
Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v
pisarni direktorice Knjižnice dr. Toneta Pretnarja – od ponedeljka do
petka – med 9.00 in 13.00.
Cenik in delovni koledar sta dostopna v tiskani obliki v izposoji.
http://knjiznica-trzic.splet.arnes.si/files/2020/01/Scan0402.pdf
http://knjiznica-trzic.splet.arnes.si/files/2020/01/Scan0402.pdf

podpis odgovorne osebe
Marinka Kenk-Tomazin

OPOMBA:
1. Organi s sedežem na območjih občin, kjer je pri organu poleg slovenskega jezika uradni jezik
tudi jezik narodne skupnosti, zagotovijo celoten katalog iz prejšnjega člena tudi v jeziku
narodne skupnosti.

