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Ustanovitveni akt 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica 

Slovenske Konjice 

Strategija Splošne knjiţnice 

Slovenske Konjice 

Strateški načrt Splošne Knjižnice Slovenske Konjice 2015 – 

2020 

 
Enote zavoda Splošna knjiţnica 

Slovenske Konjice 

 

- Splošna knjižnica Slovenske Konjice 

- Center za kulturne prireditve (CKP) 

- Turistično informacijski center (TIC) 
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Opis delovnega področja 

zavoda 

 

Dejavnosti, ki jih opravlja knjiţnica: 

– 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, 

– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 

– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javne oblasti, ki so 

splošno dostopna na elektronskih medijih, 

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in 

odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, 

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in 

odrasle s posebnimi potrebami, 

– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično 

dejavnostjo, 

– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, 

predavanja, 

– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini, 

– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave, 

– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni 

obliki, 

– v soglasju z ustanoviteljem lahko izvaja knjižnično 

dejavnost tudi za druge občine na podlagi pogodbe. 

 
 

Dejavnosti, ki jih opravlja Center za kulturne prireditve: 

– spremlja, spodbuja, organizira in izvaja kulturne dejavnosti, 

– izvaja muzejsko in razstavno-galerijsko dejavnost, 

– organizira in posreduje kulturne in druge javne prireditve, 

– snema in predvaja filme ter prireditve in dogodke, 

– organizira in izvaja ohranjanje naravne in kulturne dediščine 

na območju občine, 

– skrbi za obnovo naravnih znamenitosti, kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov na območju občine v skladu s 

strokovnimi usmeritvami pristojnih služb in po programih, za 

katere pridobi soglasje ustanovitelja, 



– upravlja z nepremičninami na področju kulture in jih daje v 

najem, za kar pridobi soglasje ustanovitelja in po pravilih, ki 

jih določi ustanovitelj, 

– skrbi za tekoče investicijsko vzdrževanje nepremičnin s 

področja kulture, 

– organizira izobraževalne dejavnosti na področju kulture ter 

skrbi za izobraževanje kadrov za potrebe kulturne dejavnosti, 

– odkupuje in prodaja umetniška dela, dokumentarna gradiva, 

eksponate in drugo gradivo, vezano na dejavnost zavoda, 

– vrši izposojo izdelkov, ki so vezani na dejavnost zavoda, 

– skrbi za programsko svetovalno dejavnost, 

– organizira in vodi dokumentacijski center podatkov, vodi 

register naravnih in kulturnih znamenitosti ter spomenikov ter 

hrani drugo dokumentarno gradivo, 

– sodeluje z drugimi izvajalci kulturne dejavnosti v občini in 

izven nje, 

– izvaja propagandno dejavnost v smislu obveščanja o 

kulturni ponudbi občine v sami občini in izven nje, 

– spodbuja kulturno dejavnost v šolah. 

 

 
Dejavnosti, ki jih opravlja Turistično informativni center 

TIC: 

Informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje: 

– informiranje turistov, 

– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev 

oziroma obiskovalk (v nadaljnjem besedilu: obiskovalcev), 

– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične 

ponudbe, 

– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb 

obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim 

organom, 

– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, 

– načrtovanje, oblikovanje in izvajanje marketinške, 

promocijske in informativne dejavnosti, 

– spremljanje in analiziranje turističnega prometa in trga, 

– usklajevanje turističnih aktivnosti na območju, na katerem 

deluje, 

– oblikovanje strategije razvoja turizma in vodenje razvojnih 

projektov, 

– pospeševanje izobraževanja kadrov v turizmu, 

– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov v Občini 

Slovenske Konjice, 

– organizacija, soorganizacija in izvajanje prireditev, 

– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za 

pozitiven odnos do turistov in turizma, 

– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom 

društev, ki delujejo v javnem interesu, 



 

– spodbujanje razvoja in sodelovanje pri urejanju objektov 

turistične infrastrukture na območju Občine Slovenske 

Konjice, 

– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene 

promocije, 

– druge storitve, ki se v Občini Slovenske Konjice brezplačno 

nudijo turistom. 



 

 

UPRAVA 

Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice 

Telefon: 03 758 04 30 

E-pošta: renata.klancnik@knjiznicakonjice.si 

Direktorica: mag. Renata Klančnik 

 
TAJNIŠTVO in RAČUNOVODSTVO 

Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice 

Telefon: 03 758 04 37 

E-pošta: info@ckpkonjice.si 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontaktni podatki 

SPLOŠNA KNJIŢNICA SLOVENSKE KONJICE 

Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice 

Telefon: 03 758 04 33 

E-pošta: info@knjiznicakonjice.si 

 PODRUŽNICA LOČE 

Stari trg 15, 3215 Loče 

Telefon: 03 752-31-86 

 PODRUŽNICA ZREČE 

Cesta na Roglo 11i, 3214 Zreče 

Telefon: 03 752-08-86 

 PODRUŽNICA VITANJE 

Na gmajni 2, 3205 Vitanje 

Telefon: 03 752-51-56 

 
CENTER ZA KULTURNE PRIREDITVE 

Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice 

Telefon: 03 758 04 37 

E-pošta: info@ckpkonjice.si 
 

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKE 

KONJICE 

Stari trg 27, 3210 Slovenske Konjice 

Telefon: 03 759 31 10 

E-pošta: info@tickonjice.si 
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mailto:info@knjiznicakonjice.si
mailto:info@ckpkonjice.si
mailto:info@tickonjice.si


 
 
 
 
 
 

Svet zavoda sestavlja sedem članov: 

 
– štirje predstavniki ustanovitelja, od teh je en predstavnik 

turističnih društev ali ponudnikov turističnih storitev v Občini 

Slovenske Konjice, 

 

– en predstavnik delavcev zavoda, 

 
– en predstavnik uporabnikov knjižnice, ki ga predlaga aktiv 

knjižničarjev občine, 

 

– en predstavnik, ki ga predlaga Zveza kulturnih društev 

Občine Slovenske Konjice. 

 
 

 
 
 
 

 
Svet zavoda 

Svet zavoda je imenovan za mandatno obdobje 5 let in sicer 

od 28.11.2019 do 28.11.2024. Je najvišji organ upravljanja, v 

navedenem mandatnem obdobju ga vodi predsednica Maja 

Furman. 

 

Predstavniki ustanovitelja: 
 

Maja Furman, podpredsednica  

Luka Juhart 

Irena Vozlič Stjepčević 

Marija Helena Lojen 

Predstavnik delavcev zavoda: 
 

Ana Miličević, predsednica 

 
 Predstavnik uporabnikov knjižnice: 

 

Andreja Kukovič Obrul 

 
 Predstavnik kulturnih društev Občine Slovenske Konjice: 

 

Milan Lamovec        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temeljni zakonski predpisi 

dostopni na: 

 Državni register predpisov 

 

  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica 

Slovenske Konjice 

 Zakon o knjižničarstvu 

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic 

 Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot 

javne službe 

 Pravilnik o razvidu knjižnic 

 Zakon o obveznem izvodu publikacij 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

 Zakon o zavodih 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Zakon o javnih uslužbencih 

 Zakon o javnem naročanju 

 Zakon o računovodstvu 

 Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov 

 Slovenski računovodski standardi 

 Kolektivna pogodba za javni sektor 

 Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti 

 Zakon o javnih financah 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ ZUJF 

 Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 

 Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov 

 Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

 
 

 

Informacije javnega značaja so v elektronski obliki dostopne na spletnih strani Splošne knjižnice Slovenske 
Konjice, v formatu pdf. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf formate. 

 

Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski, tiskani obliki je možen na upravi Splošne knjižnice 
Slovenske Konjice, po predhodnem dogovoru. 

 

Informacije javnega značaja so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami (dostop z invalidskimi vozički). 

 
 
 

 
Odgovorna oseba, mag. Renata Klančnik, direktorica 
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