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1. OSNOVNI PODATKI   O KATALOGU 

 

Naziv zavoda:                          Knjižnica Laško 

                                                  Aškerčev trg 4 

                                                  3270 Laško 

 

Logo: 

 

 
 

 

Telefon:    03 734 4300, 03 734 4302 

Fax:           03 734 4303 

E-pošta:  info@knjiznica-lasko.si, matej.jazbinsek@knjiznica-lasko.si 

Uradna spletna stran: http://www.knjiznica-lasko.si 

Matična številka: 5966949 

Identifikacijska številka za DDV: 72905689 

(knjižnica ni davčni zavezanec) 

Šifra dejavnosti: 92.511 

 

Odgovorna oseba: Matej Jazbinšek, direktor 

Datum prve objave kataloga: 9. 5. 2007 

Datum zadnje spremembe: 2. 1. 2015 

Katalog je dostopen: Katalog je v elektronski obliki dostopen na spletni strani  

http: //www.knjiznica-lasko.si, v tiskani obliki pa je dostopen na sedežu knjižnice Laško. 

 

 

mailto:info@knjiznica-lasko.si


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

KATERIMI RAZPOLAGA 

 

2.1 Podatki o organizaciji zavoda 

 

Kratek opis delovnega področja zavoda: 

 

Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu, kot javno službo, je: 

 

92.511 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, 

- 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 vseživljenjsko učenje, 

- organizira prireditvene dejavnosti, v okviru katerih so  

  organizirana potopisna in druga predavanja, literarni večeri  

  in ostale prireditve, 

 

 

Seznam notranjih organizacijskih enot 

 

Knjižnica Laško – osrednja knjižnica 

 

Aškerčev trg 4 

3270 Laško 

Tel. 03 734 4300 

Fax: 03 734 4303 

e-pošta: info@knjiznica-lasko.si 

 

Direktor: Matej Jazbinšek   e-mail: matej.jazbinsek@knjiznica-lasko.si 

 

Tel.: 03 734 4302, Fax: 03 734 4303 

 

 

 

 

mailto:info@knjiznica-lasko.si


Enota Radeče 

 

Ulica OF 2 

1433 Radeče 

 

Tel. 03 56 87 110, Fax: 03 56 87 111 

E-pošta: radece@knjiznica-lasko.si 

 

 

Enota Rimske Toplice 

 

Aškerčeva 6 

3272 Rimske Toplice 

 

Tel.:  03 734 0350 

E-pošta: rimske.toplice@knjiznica-lasko.si 

 

 

Izposojevališča: 

 

Izposojevališče Šentrupert 

Šentrupert 89, 3271 Šentrupert 

E-pošta: sentrupert@knjiznica-lasko.si 

 

Izposojevališče Zidani Most 

Dom svobode, Zidani Most 12, 1432 Zidani Most 

E-pošta: zidani.most@knjiznica-lasko.si 

 

Izposojevališče Jurklošter 

Lahov graben 6a, 3273 Jurklošter 

E-pošta: jurklošter@knjiznica-lasko.si 

 

 

2.2 Organi zavoda 

 

Svet Javnega zavoda Knjižnice Laško 

 

Člani sveta: 

 

Predstavniki ustanovitelja: 

Alenka Hren Medved 

Darinka Grešak 

Metka Čulk 

 

Predstavniki uporabnikov: 

Mojca Povše 

Mojca Krivec 

Roman Tušek 

 

Predstavniki zaposlenih: 

Veronika Drašček 

Barbara Rančigaj 

Gabrijela Pirš 

mailto:radece@knjiznica-lasko.si
mailto:rimske.toplice@guest.arnes.si


 

 

 

2.3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

 

Pristojna oseba: 

 

Matej Jazbinšek, direktor 

Aškerčev trg 4 

3270 Laško 

 

Tel.:03 734 4302 

Fax: 03 734 4303 

e-pošta: matej.jazbinsek@knjiznica-lasko.si 

 

 

2.4 Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja 

 

Državni predpisi: 

 

- Zakon o knjižničarstvu, Ur. list RS, št. 87/2001, 96/2002 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Ur. list RS, št. 96/2002, 

  s spremembami 

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki   Sloveniji, Ur. list RS, št. 45/1994, s  

  spremembami 

- 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, 

  70/2008,  80/2012 

- Pravilnik o razvidu knjižnic, Ur. list RS, št. 105/2003 

- 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 

-Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na  

  kulture, Ur. List RS, št. 85/2010 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Ur. list RS, št. 29/2003 

- 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 delovne uspešnosti   direktorjev s področja kulture,  

  Ur. list RS, št. 28/2006 

- Zakon o javnih financah, Ur. list RS, št.79/1999, s spremembami 

- Zakon o javnem naročanju, Ur. list RS, št. 128/2006, s spremembami 

- 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, s spremembami 

- Zakon o delovnih razmerjih, Ur. List RS, št. 42/200,  s spremembami 

- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Ur. List RS, št.  57/08), s spremembami 

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011, Ur. List RS, št. 35/2008 

http://www.kultura.gov.si/
http://www.nuk.uni-lj.si/
http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarske


-Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Ur. List RS, št.  99/2013 

   
 

  

 

 

Lokalni predpisi: 

 

- Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško (UL RS, št. 113/03, 53/2008 

 

 

 

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov 

 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Laško 

Poslovno poročilo 2015 

Letni načrt nakupa gradiva 

 

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 dostopov do posameznih sklopov informacij: 

 

Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ul. List RS, št. 

24/2003). 

 

Informacije javnega značaja so dostopne v elektronski obliki na spletnem naslovu: 

http://www.knjiznica-lasko.si 

 

Dostop do Kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Knjižnice 

Laško. 

 

http://www.knjiznica-lasko.si/

