Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
Katalog informacij javnega značaja
Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega značaja objavljamo Katalog informacije javnega značaja
na spletu.

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
Šolska ulica 6
4220 Škofja Loka
SI Slovenija
Odgovorna uradna oseba: mag. Matjaž Eržen, direktor
Datum prve objave kataloga: 09. 12. 2013
Datum zadnje spremembe: 30. 12. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.knjiznica-

skofjaloka.si/dokumenti/katalog/Katalog-informacij-javnega-znacaja-KIT-Skofja-Loka.pdf
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna na sedežu organa.
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:
Javni zavod Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka v skladu z Zakonom o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01) opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, poleg tega
pa opravlja tudi mnoge druge naloge.
Glavne naloge so:











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,
opravlja domoznansko dejavnost,
utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske
stroke,
z dejavnostjo potujoče knjižnice zagotavlja na svojem območju dostop do
knjižničnega gradiva, kjer ni krajevnih knjižnic
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,
izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela,
namenjena javnosti,









pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in
knjižničarsko dejavnost,
se vključuje v vseživljenjsko učenje,
izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni
ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja
zagotavlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva
opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
UPRAVA
direktor: mag. Matjaž Eržen
Šolska ulica 6, 4220 Škofja Loka
telefon: 04 51 12 505
e-naslov: matjaz.erzen@knjiznica-skofjaloka.si
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
Helena Koračin Dizdarević
Šolska ulica 6, 4220 Škofja Loka
telefon: 04 51 12 504
e-naslov: tajnistvo@knjiznica-skofjaloka.si
ODDELEK ZA NABAVO IN OBDELAVO GRADIVA
Tina Oman (tina.oman@knjiznica-skofjaloka.si)
Šolska ulica 6, 4220 Škofja Loka
telefon: 04 51 12 501
ODDELEK ZA DELO Z UPORABNIKI
Tel.: 04/511 25 00 (oddelek za odrasle)
Tel.: 04/511 25 06 (mladinski oddelek)
Fax.: 04/511 25 10
info@knjiznica-skofjaloka.si
ODDELEK ZA SODELOVANJE IN RAZVOJ
Tel.: 04/511 25 00
Fax.: 04/511 25 10
info@knjiznica-skofjaloka.si
ENOTE KNJIŽNICE
Krajevna knjižnica Gorenja vas
Poljanska cesta 87
4220 Gorenja vas
tel. 04 51-07-100
gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si

Krajevna knjižnica Poljane
Poljane nad Škofja Loko 77
4223 Poljane
tel. 04 518 33 80
poljane@knjiznica-skofjaloka.si

Izposojevališče Sovodenj
Sovodenj 32
SI-4225 Sovodenj
Krajevna knjižnica Trata
Frankovo naselje 77
4220 Škofja Loka
tel. 04 515 13 90
trata@knjiznica-skofjaloka.si

Krajevna knjižnica Železniki
Češnica 54
4228 Železniki
tel. 04 510 14 90
zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Krajevna knjižnica Žiri
Tabor 2
4226 Žiri
tel. 04/510 56 20
Mobilni 031/305 687
ziri@knjiznica-skofjaloka.si

Organigram organa:
Svet knjižnice:








Goran Šušnjar, predsednik (predstavnik ustanovitelja Občina Gornja vas - Poljane)
Helena Janežič, (predstavnica Kulturniške zbornice Slovenije)
Mateja Gartner, (predstavnica Zveze splošnih knjižnic)
Uršula Bernik, (predstavnica ustanovitelja Občina Železniki)
Nastja Šink, (predstavnica ustanovitelja Občina Žiri)
Jasna Kejžar Hartman, (predstavnica ustanovitelja Občina Škofja Loka)
Tina Oman, (predstavnica zaposlenih)

Strokovni svet knjižnice:
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Kontaktni podatki uradne osebe:
direktor: mag. Matjaž Eržen (matjaz.erzen@knjiznica-skofjaloka.si)
Šolska ulica 6, 4220 Škofja Loka
telefon: 04 51-12-505
2. c Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje
organa
Zakonski in podzakonski predpisi za področje kulture



Zakonodaja vezana na delo splošnih knjižnic: http://zdruzenje-knjiznic.si/sistemsplosnih-knjiznic/zakonodaja/

2. e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po
vsebinskih sklopih






Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, (Ur.l.
76/2013)
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
javnem zavodu KIT Škofja Loka
Statut javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (9.12.2013)
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka
Strateški načrt Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka 2021-2026



Poslovna poročila (od leta 2008 dalje) - dostopna na spletni strani:



http://www.knjiznica-skofjaloka.si/o-knjiznici/katalog.html



Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva – dostopen na spletni strani:

http://www.knjiznica-skofjaloka.si/o-knjiznici/katalog.html

2. f Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom







izposoja knjižničnega gradiva
prireditve in dejavnosti za mlade
prireditve in dejavnosti za odrasle
razstavna dejavnost
vodeni ogledi knjižnice
informacijsko opismenjevanje

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Zbirka podatkov o uporabnikih.
Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001).
Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:








predšolski otroci
osnovnošolci
srednješolci
zaposleni
študenti
zaposleni v matični ustanovi
upokojenci








nezaposleni
samostojni obrtniki
kmetje
svobodni poklici
gospodinje
brezposelni

Evidenca vsebuje naslednje podatke:









ime in priimek
datum rojstva
naslov stalnega in začasnega bivališča
krajevna skupnost
občina
izobrazba
šola in razred
ime in priimek očeta ali matere oz. skrbnika (za otroke)

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov


Knjižnični katalog Cobiss

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Informacije javnega značaja so v elektronski obliki dostopne na spletu http://www.knjiznicaskofjaloka.si/dokumenti/katalog/Katalog-informacij-javnega-znacaja-KIT-Skofja-Loka.pdf v
html, pdf in word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in brskalniki za pdf
oziroma MS Word format.
Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi knjižnice, Šolska
ulica 6, 4220 Škofja Loka, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, s predhodno najavo na
telefon: 04 51-12-500.

