
Katalog informacij javnega značaja 

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE 

Adamičeva cesta 15, 1290 GROSUPLJE 
Tel.:  01 786 00 20 

E-pošta: knjiznicagrs@gro.sik.si  

Odgovorna uradna oseba: Urška Emeršič, direktorica 

Datum prve objave kataloga: 10.02.2007 

Datum zadnje spremembe: 01.11.2021 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

www.gro.sik.si 

Druge oblike kataloga Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda. 

 

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: 

Glede na namen, zaradi katerega je knjižnica ustanovljena, opravlja 

kot javno službo sledeče dejavnosti: 
 

• zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo, 

• zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih 

publikacij, 

• izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge 

informacijske vire, 

• posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in 
storitve, 

• sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

• pridobiva in izobražuje uporabnike, 

• izvaja programe informacijskega opismenjevanja, 

• varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 

• opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in 

informacijsko delo. 
 

Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa 
za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem 

sistemu, ki je namenjena zagotavljanju: 

 

• pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema, 

• dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu. 
 

Zavod tudi zagotavlja storitve za skupine prebivalcev s posebnimi 
potrebami: 

 

• sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,  

• zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo 

• zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so 
splošno dostopna na elektronskih medijih, 

• organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in 

odrasle s posebnimi potrebami, 

• organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo 

dejavnostjo, 

• zagotavlja knjižnično dejavnost za romsko skupnost, 

• sodeluje s strokovnimi institucijami, 

• opravlja druge naloge, s katerimi utrjuje in razvija 
strokovnost, organizacijsko povezanost in enotnost 

knjižničarske dejavnosti.  
 

http://www.gro.sik.si/


Poleg knjižnične dejavnosti iz zgornjega odstavka opravlja Zavod še 

naloge izdajatelja Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Dobrepolje in Domoznanske knjižne zbirke. 

 

Naloge, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in 
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščene: 

 
91.011 Dejavnost knjižnic 

91.020 Dejavnost muzejev 
90.030 Umetniško ustvarjanje 

90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

58.110 Izdajanje knjig 
58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju   

           kulture in umetnosti 
56.103 Slaščičarne in kavarne 

68.20   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
 

Seznam vseh notranjih 

organizacijskih enot 

• UPRAVA 

      Adamičeva cesta 15, 1290 GROSUPLJE 

      Tel. 786 00 20 
            Direktorica: Urška Emeršič 

            Tajništvo: Jelka Svenšek 
            Računovodski servis: Sonja Strnad 

• STROKOVNE SLUŽBE 

            Nabava: Andreja Selišnik 

            Obdelava: Aleksandra Saša Žagar Gros 
            Medknjižnična izposoja: Erika Kuhelj 

• IZPOSOJA 

            Oddelek za odrasle: Petra Kremžar 
            Mladinski oddelek: Tanja Zavašnik 

• POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH 

PODATKOV 
       Jelka Svenšek 

 

• OSREDNJA KNJIŽNICA GROSUPLJE 

      Adamičeva cesta 15, 1290 GROSUPLJE  
      Tel. 786 00 20 

       

• ENOTA DOBREPOLJE  
      Videm 34, 1312 VIDEM DOBREPOLJE 

      Tel. 786 71 40 

 

• ENOTA IVANČNA GORICA 
            Cesta II. Grupe odredov 17, 1295 IVANČNA GORICA 

      Tel. 787 81 21 
 

• IZPOSOJEVALIŠČE KRKA 

Krka 1d, 1301 KRKA  
           Tel. 780 65 45 

 

• IZPOSOJEVALIŠČE ŠENTVID PRI STIČNI, 

Šentvid pri Stični 65,  1296 ŠENTVID PRI STIČNI  
            Tel. 051-236–436 

 



• IZPOSOJEVALIŠČE STIČNA, 
Stična 11,  1295 IVANČNA GORICA  

            Tel. 051-236-436 
 

• IZPOSOJEVALIŠČE VIŠNJA GORA,  

Mestni trg 21, 1294 VIŠNJA GORA  
      Tel. 788 45 88 

 

  

Organigram organa SVET MESTNE KNJIŽNICE GROSUPLJE: 

 

Člani sveta: 
1. MARIJA MIŠMAŠ PINATAR - predstavnica ustanoviteljice 

Občine Grosuplje – namestnica 
predsednice 

 

 
2. TAMARA ROZMAN 

- predstavnica zainteresirane 
javnosti Občine Grosuplje 

 
3. MILENA VRENČUR - predstavnica ustanoviteljice 

Občine Ivančna Gorica  
 

4. MAJA LAMPRET - predstavnica zainteresirane 

javnosti Občine Ivančna Gorica 
5. SONJA LENARČIČ - predstavnica ustanoviteljice 

Občine Dobrepolje 
 

6. MARUŠA PUŠNIK - predstavnica zaposlenih 

 
7. ANDREJA SELIŠNIK - predstavnica zaposlenih - 

predsednica 
 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba: ▪ Urška Emeršič, direktorica 
     Adamičeva cesta 15, 1290 GROSUPLJE  

     Tel. 786 00 20  

     E-pošta: ursa.emersic@gro.sik.si 
 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 

področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Predpisi so dostopni na 

spletnem naslovu 
http://zakonodaja.gov.si 

• Zakon o knjižničarstvu 

• Zakon o zavodih 

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

• Uredba o osnovnih storitvah knjižnic 

• Standardi za splošne knjižnice  

• Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe 

• Pravilnik o razvidu knjižnic 

• Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah 

• Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

• Zakon o obveznem izvodu publikacij 

• Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995 

• Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila 

• Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih  

knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah  
in stroškov krajevnih knjižnic 

• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na 



področju kulture 

• Zakon o javnih financah 

• Zakon o javnih uslužbencih 

• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

• Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju 

• Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

• Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah 

• Samoupravni sporazum o pridobivanju strokovnih 

kvalifikacij bibliotekarske stroke  

• Zakon o delovnih razmerjih 

• Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS  

• Zakon o varstvu osebnih podatkov 

• Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev 

• Pravila zveze splošnih knjižnic 

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

• Zakon o državni statistiki 

• Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti 

• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

 

Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje (Ur. L. RS 
št. 13/12.02.2004) 

 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Knjižnica Grosuplje (Ur. L. RS št. 39/4.5.2007) 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Mestna knjižnica Grosuplje (Ur. L. RS št. 66/1.7.2008) 

Predpisi EU Evropski register predpisov 

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 

programskih dokumentov  

Dokumenti so dostopni na spletni strani: 

Poslovno poročilo 
Program dela in letni načrt 

Načrt strateškega razvoja Mestne knjižnice Grosuplje 2013-2020 
 

Lokalni program kulture: sprejet za občino Grosuplje, Ivančno 
Gorico 

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 

organ 

/ 

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc Zbirka podatkov o uporabnikih / Evidenca oseb, vpisanih v Mestno 

knjižnico Grosuplje na podlagi pristopne izjave. Evidenca temelji na 
Zakonu o knjižničarstvu (Ur.l. RS št. 87/2001, 92/2015) 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC 
Knjižne novosti 

Seznam grdiva, kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo 

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 
posameznih dokumentov 

Sklopi informacij – sledijo 

razčlenjenemu opisu 
delovnega področja organa 

Pomembni dogodki, odločitve in novosti so objavljeni na spletnih 

straneh Mestne knjižnice Grosuplje 
 

• Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice 

Grosuplje, 

• Poslovnik o delu sveta Mestne knjižnice Grosuplje  

https://www.gro.sik.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
https://www.gro.sik.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
https://www.gro.sik.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Načrt%20strateškega%20razvoja%20Mestne%20knjižnice%20Grosuplje%202013-2020


 

 

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 (www.gro.sik.si) v pdf obliki. Za dostop 
je potreben internetni brskalnik. 

 

• Dostop do informacij javnega značaja v ne elektronski obliki 
je možen na upravi Mestne knjižnice Grosuplje od 

ponedeljka do petka, med 8.00 in 14.00 uro. 

 

 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam desetih najpogosteje 
zahtevanih informacij oziroma 

tematskih sklopov (samodejno 
generiran seznam, ki ga 

določa povpraševanje po 
posamezni informaciji) 

  
  

/ 
  

  
  

  

  
  

  

 
 

     
    podpis odgovorne osebe         

                          Urška Emeršič 

 
 

         
 

 
 

 
 

 

 

http://www.gro.sik.si/

