Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Knjižnica Velenje
Odgovorna uradna oseba:
Vlado Vrbič, direktor
Datum prve objave kataloga:
03. 11. 2003
Datum zadnje spremembe:
24. 06. 2008
Katalog je dostopen na
http://www.knjiznica-velenje.si/3157
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga
tiskana oblika

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
delovnega
7. 4. KULTURA IN UMETNOST
področja
7. 4. 3. Knjižničarstvo
organa:
Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema: 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
posredovanju informacij, pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, informacijsko
opismenjevanje, varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, drugo
bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
Splošne knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju,
zagotavljajo storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami.
Splošne knjižnice v okviru javne službe tudi: sodelujejo v vseživljenjskem
izobraževanju, zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo,
zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na
elektronskih medijih, organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in
odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, organizirajo posebne oblike
dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, organizirajo
kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.
Seznam vseh
notranjih
organizacijski
h enot



Knjižnica Velenje
Šaleška cesta 21
3320 Velenje
tel.: 03 89 82 550



Mestna knjižnica Šoštanj
Cesta Lole Ribarja 6
3325 Šoštanj
tel.: 083 843 888

 Knjižnica Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki 69
3327 Šmartno ob Paki
tel.: 03 898 49 58
Organigram
organa

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
Vlado Vrbič
oseba:
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni
http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=splo%C5%A1ne+knji%C5%BEni
predpisi
ce
Predpisi
lokalnih
skupnosti
Predpisi EU

http://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/10891
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra
predpisov)
Predlogi
predpisov
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam
 Poročilo od delu, http://www.knjiznica-velenje.si/3284
strateških in
 Letni delovni načrt, http://www.knjiznica-velenje.si/3285
programskih
 Strateški načrt 2015 – 2020, http://www.knjiznica-velenje.si/3285
dokumentov
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste
 navedba vrst postopkov
postopkov, ki
 navedba podatkov o pogojih poteka posameznih vrst postopkov v skladu z 10.
jih vodi organ
členom uredbe
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam
evidenc
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 Knjižnični katalog Cobiss3, https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search
 Mesečne novosti, http://www.knjiznica-velenje.si/3160
 Priporočamo, http://ook.knjiznica-celje.si/priporocamo/
 Načrt nakupa gradiva za leto, http://www.knjiznica-velenje.si/3156
 Gradivo kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo, http://www.knjiznicavelenje.si/3156
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Sklopi
informacij –
sledijo
razčlenjenem
u opisu
delovnega
področja
organa

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 spletu preko tega kataloga,
http://www.knjiznica-velenje.si/3157 v html in pdf formatu.
Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf.
 do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen
v tajništvu zavoda v času uradnih ur pri poslovni sekretarki
Knjižnice Velenje med 8. in 14. uro.
 Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15.
členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z
invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled
dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v
skladu z 16. členom
Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l.RS
115/03)

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

podpis odgovorne osebe
Vlado Vrbič

