
1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv in sedež javnega 
zavoda: 

POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA,  
Zvezna ulica 10, 9000 MURSKA SOBOTA 

Odgovorna uradna 
oseba 

Jasna Horvat, direktorica  
Tel.: 02/530 81 12 
E-mail: jasna.horvat@ms.sik.si 

Datum prve objave 
kataloga 

  

Datum zadnje 
spremembe 

16. 03. 2016 

Spletni naslov 
kataloga 
  

Katalog je dostopen na uradni spletni strani Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota  
http://www.ms.sik.si v elektronski obliki, vse objavljene informacije je mogoče natisniti. 

Druge oblike kataloga Tiskana oblika, dostopna v tajništvu PiŠK Murska Sobota. 

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis delovnega 
področja javnega 

zavoda 

 
Javni zavod Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota izvaja javno službo na 
področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 
87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) zajema: 

 izbiranje, nabavljanje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega 
gradiva,  

 zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,  

 izdelovanje in vodenje 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 bibliografsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.  

Zavod kot splošna knjižnica skladno z zakonom tudi: 

 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 in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so 
namenjene spodbujanju bralne kulture, v okviru tega tudi posebne dejavnosti za 
uporabnike v tretjem življenjskem obdobju,  

 organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s 
posebnimi potrebami,  

 organizira in izvaja kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice.  

Zavod izvaja naloge osrednje območne knjižnice: 

 zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,  

 nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja,  

 koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje 
območje,  

 usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja.  

mailto:dragica.turjak@mb.sik.si
http://www.ms.sik.si/
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html


Zavod omogoča dostopnost knjižničnega gradiva na območjih svoje pristojnosti, kjer ni 
krajevnih knjižnic, z dejavnostjo potujoče knjižnice s postajališči bibliobusa ali z organizacijo 
premičnih zbirk. 
 
Razen nalog javne službe izvaja zavod še naslednje dejavnosti: 

 izdaja  publikacije v knjižni in neknjižni obliki s področja svojega delovanja,  

 opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva,  

 opravlja prevoze knjižničnega gradiva,  

 nudi interesentom pogodbene storitve s področja svojega delovanja,  

 opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.  

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in 
finančnim načrtom. 
 

 
Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot: 

 
Seznam oddelkov in služb  
 
Uprava: 
Zvezna ulica 10 
9000 Murska sobota 
telefon: 02/530 81 10 
faks: 02/530 81 30 
 
Direktor: Jasna Horvat 
telefon: 02/530 81 12 
E-mail: jasna.horvat@ms.sik.si 
 
Oddelka za odrasle, Janez Horvat, Simona Banfi, Nada Farič, Suzana Lukovnjak, Julijana 
Voroš, Milojka Zrim 
telefon: 02/530 81 22; 02/530 81 24 
E-mail: janez.horvat@ms.sik.si; simona.banfi@ms.sik.si; nada.faric@ms.sik.si; 
suzana.lukovnjak@ms.sik.si; julijana.voros@ms.sik.si; milojka.zrim@ms.sik.si 
 
Medbibliotečna izposoja, Suzana Szabo, Nada Farič 
telefon:02/530 81 25 
E-mail: suzana.szabo@ms.sik.si; nada.faric@ms.sik.si; 
 
Služba za domoznanstvo: Andrej Pavlič, Klaudija Sedar 
telefon: 02/530 81 14 
E-mail: andrej.pavlic@ms.sik.si; klaudija.sedar@ms.sik.si 
 
Služba za hungaristiko, dr. Jožef Papp 
telefon: 02/530 81 18 
E-mail: jozef.papp@ms.sik.si 
 
Mladinski oddelek: Vesna Radovanovič, Metka Sraka, Gabrijela Sečkar, Ana Sušec 
telefon: 027 530 81 10 
E-mail: vesna.radovanovic@ms.sik.si; metka.sraka@ms.sik.si;  
gabrijela.seckar@ms.sik.si;  ana.susec@ms.sik.si 
 
Oddelek za periodiko: Jana Balažic, Suzana Szabo 
telefon:02/530 81 26 
E-mail: jana.balazic@ms.sik.si; suzana.szabo@ms.sik.si 
 
Oddelek potujoče knjižnice: 
telefon: 041 382 895 
E-mail: slavko.meolic@ms.sik.si; stanko.petek@ms.sik.si 
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Služba za nabavo in obdelavo gradiva:  
 
Nabava 
telefon: 02/530 81 33 
E-mail: bojan.rezonja@ms.sik.si; bostjan.zver@ms.sik.si 
 
Obdelava: Terezija Antolin 
Telefon: 02/530 81 16 
E-mail: terezija.antolin@ms.sik.si 
 
Upravno-tehnična služba: 
 
Uprava: Sonja Benko, računovodja po pogodbi 
telefon: 02/530 81 20 
telefax: 02/530 81 30 
E-mail: sonja.benko@telemach.net 
 
Knjižnično informacijska služba: Matej Končan 
telefon: 02/530 81 34 
E-mail: matej.koncan@ms.sik.si 
 
Tehnična služba-vzdrževanje: Peter Škraban 
Telefon: 02/530 81 34 
E-mail: peter.skraban@ms.sik.si 
 

 Organigram zavoda  
  
V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in 
študijska knjižnica Murska Sobota  ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 83/2003, 
118/2008, je bil v letu 2003 konstituiran svet knjižnice kot upravni organ, leta 2015 je 
imenovan nov svet knjižnice. 

Svet knjižnice PiŠK Murska Sobota (člani): 

 Marko Polanšček, predsednik (Mestna občina  Murska Sobota)  

 Martina Luteršmit, (Mestna občina Murska Sobota) 

 Brigita Perhavec (Mestna občina Murska Sobota) 

 Lea Friškič (Mestna občina Murska Sobota)  

 Suzana Pregelj (Mestna občina Murska Sobota)  

 Bojan Žerdin namestnik predsednika (Občina Beltinci) 

 Terezija Topoljski (Občina Beltinci) 

 Vesna Radovanovič (PiŠK Murska Sobota) 

 Boštjan Zver (PiŠK Murska Sobota) 

Strokovni svet PiŠK-a Murska Sobota (člani): 

 Janez Horvat (PiŠK Murska Sobota) 

 Bojan Režonja (PiŠK Murska Sobota)  

 Vanda Kovač (DBP M. Sobota) 

 Franc Just (DBP M. Sobota) 

 Franc Kuzmič (Kulturniška zbornica Slovenije) 

 Maja Vratuša (Kulturniška zbornica Slovenije) 
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2. c  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

 
Pristojna oseba 

 
Jasna Horvat, direktorica (jasna.horvat@ms.sik.si) 
Telefon: 02/530 81 12 
  
Za posredovanje informacij javnega značaja so v primeru odsotnosti direktorja javnega 
zavoda pristojne tudi: 
 
Janez Horvat (janez.horvat@ms.sik.si) 
Telefon: 02/530 81 24 
 

2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Državni predpisi 
 Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS 87/01), 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS 77/07 in 

spremembe),  

 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo 

knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS 19/03),  

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS 29/03),  

 Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne 

službe na področju kulture (Ur. l. RS št. 100/03 in spremembe),  

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS 

73/03),  

 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS 88/03),  

 Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur. l. RS 127/04),  

 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 72/93 in spremembe),  

 Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS 80/94 in spremembe), 

 Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. l. RS 69/06, 86/09),  

 Zakon o Javni agenciji za knjigo (Ur. l. RS 112/07),  

 Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2005),  

 drugi zakonski predpisi in akti. 

Predpisi lokalnih 
skupnosti 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in 
študijska knjižnica Murska Sobota UL RS, št. 83/2003 in 118/2008 

 

2. f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 
programskih 
dokumentov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Letno poročilo 2015 

 Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2015 

 Program dela 2016 

 Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja 

 Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov 

 Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest 

 Strateški načrt 2015 - 2020 
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2. f  Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom 

 
Katalog storitev 

 
Ponudba: 

 Ponudba knjižničnega in neknjižnega gradiva za izposojo  

 Izposoja na dom  

 Premične zbirke  

 Prireditve in dejavnosti za mlade  

 Pravljični ure  

 Rastem s knjigo  

 Prireditve in dejavnosti za odrasle  

 Dodamo še druge ponudbe  

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

 
Zbirka podatkov  
o uporabnikih 

 
Evidenca oseb, vpisanih v Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska sobota na podlagi 
pristopne izjave. 
Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001, 96/02 – ZUJIK in 
92/15).  

Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov: 

 predšolski otroci 

 osnovnošolci 

 srednješolci  

 zaposleni  

 študenti  

 zaposleni v matični ustanovi  

 upokojenci  

 nezaposleni  

 samostojni obrtniki/podjetniki 

 kmetje  

 svobodni poklici  

 gospodinje  

 brezposelni  

 tuji državljani  

Evidenca vsebuje naslednje podatke: 

 ime in priimek  

 datum rojstva  

 naslov stalnega in začasnega bivališča  

 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 
Knjižne novosti – priporočamo za branje 

2. i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih 
pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja 
 

http://www.mb.sik.si/seznam.asp?lang=sl&str=31
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3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja 

 
Opis dostopa do 
posameznih sklopov 
informacij: 
 

 
Informacije javnega značaja so v elektronski obliki prosto dostopne na spletu 
(http://www.ms.sik.si) v pdf formatu.  
Za dostop je potreben internetni brskalnik in brskalniki za pdf format. Dostop do informacij 
javnega značaja v neelektronski obliki je možen v upravi knjižnice: 
 
Jasna Horvat, direktorica 
Zvezna ulica 10 
9000 Murska Sobota 
 
Od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, telefon: 02/ 530 81 12.  
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