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PREDLOG Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Namen:

Sprejem odloka

Pravna podlaga:

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 17/1991, 55/1992,
13/1993, 66/1993, 45/1999, 8/1996, 31/2000, 36/2000 in 127/2006),
- Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/2007 - UPB1 in 56/2008),
- Zakon o knjižni arstvu (Uradni list RS, št. 87/2001 in 96/2002)
- Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB)

Poro evalec: Oddelek za družbene dejavnosti
Obrazložitev: V prilogi

PREDLOG SKLEPOV:
Sklep 1
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme besedilo predloga Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana
Jarca Novo mesto po skrajšanem postopku.
Sklep 2
Pripravi se istopis Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo
mesto za naslednjo sejo Ob inskega sveta.
Sklep 3
Spremembe in dopolnitve odloka nimajo finan nih posledic na prora un MO Novo
mesto ter ne vplivajo na nove ali dodatne zaposlitve v Knjižnici Mirana Jarca.

Priloge:
- Obrazložitev
- priloga 1: predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto,
- priloga 2: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Ur.l. RS,
št. 3/04), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto (Ur.l. RS, št. 31/08, popravek Ur.l. RS, št. 33/08, 53./08).

Številka:
Datum:

007-3/2010
9. 2. 2010

OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE MIRANA JARCA
NOVO MESTO PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
1.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PREDLOGA BESEDILA ODLOKA
Zadnja sprememba in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana
Jarca je bila v februarju 2009 zaradi spremembe krovnega zakona na podro ju kulture.
Na pobudo strokovnih služb Knjižnice Mirana Jarca predlagamo novo spremembo in
dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca glede nove
organizacije oddelkov, ki pa bistveno ne posegajo v delovanje javnega zavoda, vendar so
pomembni zaradi boljše organizacije in uvedbe projekta pridobivanja ISO standardov ter
uskladitvi z nalogami, ki jih izvajajo kot osrednja obmo na knjižnica.
Predlagamo naslednje spremembe :
1. Oddelek Mati ne službe se preimenuje v Oddelek za obmo ne dejavnosti.
2. Oddelek za nabavo in obdelavo knjižni nega gradiva razdruži v Oddelek za
nabavo knjižni nega gradiva in v Oddelek za obdelavo knjižni nega gradiva.
3. Domoznanski oddelek in oddelek Posebne zbirke Boga Komelja se združita v
skupni oddelek – Domoznanski oddelek in posebne zbirke Boga Komelja.
4. Ustanovi se nov oddelek Mreža krajevnih knjižnic.
Obrazložitev :
K to ki 1:
Zakon o knjižni arstvu (v nadaljevanju ZOK) iz leta 1982 je dolo al, da je Knjižnica Mirana
Jarca Novo mesto, ki se je takrat imenovala Študijska knjižnica Mirana Jarca Novo mesto,
mati na knjižnica, zato je bil ustanovljen Oddelek mati ne službe.
27. len ZOK (Ur. l. SRS, št. 27/1982) je dolo al, da so knjižnice, ki opravljajo, poleg
dejavnosti iz 15. lena tega zakona še dodatne naloge, mati ne knjižnice. Za opravljanje
mati nih dejavnosti je bila dolo ena novomeška knjižnica zato, ker je imela dovolj
usposobljenih strokovnih kadrov, obsežno in urejeno knjižni no gradivo ter primerno tehni no
opremo. Mati na knjižnica je razvijala strokovnost in organiziranost knjižni arske dejavnosti,
skrbela je za strokovno izpopolnjevanje delavcev v knjižnicah in za usposabljanje drugih
delavcev, ki so zunaj knjižnice urejali in posredovali knjižni no gradivo. Usklajevala je
politiko nabave knjižni nega gradiva, vodila razvid knjižnic in usmerjala knjižni no gradivo, ki
so ga izlo ale splošno-izobraževalne knjižnice. Mati na knjižnica je tudi spremljala,
ocenjevala in usmerjala strokovno knjižni arsko delo na podlagi podatkov, ki jih je prejemala
od knjižnic in z neposrednim pregledovanjem njihovega dela.

Leta 2001 je bil sprejet dopolnjen in spremenjen Zakon o knjižni arstvu (Ur. l. RS, št.
87/2001), ki opusti izraz mati nost in za ne uporabljati nov termin osrednje obmo ne
knjižnice oz. obmo nost. To pomeni, da knjižnica Mirana Jarca Novo mesto še vedno na
nek na in opravlja naloge mati ne knjižnice, ki pa so se zaradi razvoja bibliotekarske stroke
in razvoja informacijske tehnologije spremenile oz. še pove ale.
Pravilnik o osrednjih obmo nih knjižnicah (Ur. l., št. 88/2003) ureja izvajanje obmo nosti v
osrednjih obmo nih knjižnicah. Osrednja obmo na knjižnica za obmo no zbirko pridobiva,
obdeluje, hrani in posreduje pretežni del slovenske založniške produkcije. Pri izboru gradiva
upošteva kriterij kvalitete. Zagotavlja pove an in zahtevnejši izbor knjižni nega gradiva in
informacij tudi izven svoje medob inske mreže knjižnic. Strokovna pomo knjižnicam na
obmo ju obsega:
svetovalno delo, ki temelji na uveljavljenih in dogovorjenih strokovnih izhodiš ih,
vsebinsko opredelitev in izbor projektov, ki se izvajajo na posameznem obmo ju ali v
vsej državi,
vsebinsko opredelitev sodobnih informacijskih storitev za uporabnike, ki se izvajajo na
posameznem obmo ju ali v vsej državi,
analizo stanja razvitosti in potreb knjižni ne dejavnosti v okviru obmo ja,
opredelitev razvojnih potreb glede informacijske tehnologije za posamezno obmo je,
sodelovanje s splošnimi knjižnicami na obmo ju pri razvoju in na rtovanju ob inskih
in medob inskih knjižni nih mrež,
izvajanje mentorstva za knjižni ne delavce za etnike in študente bibliotekarstva,
sodelovanje s šolskimi knjižnicami na obmo ju in skupen razvoj bibliopedagoških
dejavnosti za u ence in dijake,
opredelitev ciljev, koordinacija ali izvedba knjižni nih storitev za posebne skupine
uporabnikov,
sodelovanje z drugimi osrednjimi obmo nimi knjižnicami,
opredelitev ciljev, koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na obmo ju,
usklajevanje in na rtovanje vzdrževanja ra unalniških sistemov v splošnih knjižnicah
na svojem obmo ju.
Osrednja obmo na knjižnica na rtuje in koordinira pridobivanje domoznanskega gradiva za
knjižnice na svojem obmo ju, zlasti gradiva, ki se zbira v skladu z zakonodajo o obveznem
izvodu. Izvaja informiranje zavezancev za obvezni izvod in posreduje nacionalni knjižnici
informacije o zavezancih s svojega obmo ja. Prav tako seznanja uporabnike z drugimi
domoznanskimi zbirkami v sorodnih organizacijah na obmo ju. Dolžna je organizirati
bibliografsko obdelavo vseh vrst domoznanskega gradiva s svojega obmo ja v sistemu
COBISS. V sodelovanju s knjižnicami obmo ja in sorodnimi ustanovami izvaja razli ne
projekte digitalizacije. Osrednja obmo na knjižnica stalno hrani uradne publikacije s svojega
obmo ja in usmerja izlo eno gradivo v skladu s strokovnimi navodili , ki jih sprejme
nacionalna knjižnica. Hrani za obmo je pomembno knjižni no gradivo, ki je bilo izlo eno iz
splošnih knjižnic na njenem obmo ju. Dolžna je stalno hraniti gradivo, ki ima status
kulturnega spomenika regionalnega ali lokalnega pomena.
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižni ne dejavnosti kot javne službe (Ur. l., št. 73/2003) v
prilogi natan no dolo a mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji. V Sloveniji deluje 61 osrednjih
splošnih knjižnic, od tega je 10 osrednjih obmo nih knjižnic. Ena izmed njih je tudi Knjižnica
Mirana Jarca Novo mesto.
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižni ne dejavnosti kot javne službe (Ur. l., št. 73/2003) v
prilogi dolo a, da Knjižnica Mirana Jarca kot osrednja obmo na knjižnica opravlja zgoraj
navedene naloge za naslednje knjižnice:
Knjižnica Brežice,
Valvasorjeva knjižnica Krško,
Knjižnica Sevnica,
Knjižnica Pavla Golie Trebnje,
Knjižnica Miklova hiša Ribnica,
Knjižnica Ko evje,
Ljudska knjižnica Metlika,
Knjižnica rnomelj.
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Pravilnik o osrednjih obmo nih knjižnicah (Ur. l., št. 88/2003) tudi dolo a, da Knjižnica Mirana
Jarca Novo mesto kot osrednja obmo na knjižnica zgoraj navedene osrednje splošne
knjižnice strokovno povezuje v obmo no mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje
knjižni ne dejavnosti z izvajanjem posebnih nalog obmo nosti.
K to ki 2:
Delo na Oddelku za nabavo in obdelavo knjižni nega gradiva je zelo obsežno, kompleksno
in zahtevno. Oba segmenta tako nabava kot obdelava knjižni nega gradiva, zahtevata
razli no organizacijo dela.
Delo na obdelavi je izrazito strokovno in tiho delo, zahteva popolno koncentracijo in zbranost,
kajti bibliotekarji – katalogizatorji morajo biti pri svojem delu zelo natan ni. Da lahko
opravljajo delo katalogizatorja morajo pridobiti dovoljenje za vzajemno katalogizacijo oz.
licenco za delo v vzajemni bazi. Delo bibliotekarjev – katalogizatorjev nadzorujeta Inštitut
informacijskih znanosti v Mariboru in Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, ki lahko
na podlagi Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur. l. RS, št. 107/2008)
licenco ob treh ve jih napakah bibliotekarju odvzame. Zato je res zelo pomembno, da se
bibliotekarjem – katalogizatorjem zagotovi vse pogoje za nemoteno delo. Nadzor se opravlja
2x letno.
Nabava knjižni nega gradiva se od katalogizacije zelo razlikuje. Medtem, ko je delo na
obdelavi strokovno in tiho, delo koordinatorja nabave zahteva poleg strokovnosti, še
sposobnosti timskega dela in poznavanja osnov komerciale, financ, projektnega dela…
Koordinator za nabavo sodeluje z vsemi oddelki v knjižnici, kajti knjižni no gradivo se
nabavlja po tehtnem premisleku. Koordinator za nabavo knjižni nega gradiva sodeluje z
razli nimi založbami oz. njihovimi potniki, ter vodji oddelkov izposoje Knjižnice Mirana Jarca.
Potniki v knjižnico dostavljajo ogledne izvode gradiva, potem pa se koordinator za nabavo in
vodje posameznih oddelkov izposoje odlo ijo za nakup v skladu z nabavno politiko knjižnice.
Nabavna politika se izvaja v skladu s Standardi za splošne knjižnice, glede na potrebe
okolja in želje uporabnikov. Nabava se izvaja z osebnimi kontakti, telefonsko komunikacijo in
prek spleta. Nabavljamo gradivo domoznanskega pomena, ustrezno strokovno in leposlovno
gradivo, za otroke, mladostnike in odrasle uporabnike.
V Sloveniji je v ostalih ve jih knjižnicah nabava gradiva lo ena od obdelave, zato menimo, da
je smotrno, da se lo i tudi v Knjižnici Mirana Jarca. Razdružitev je potrebna tudi zaradi
racionalizacije dela, delo na obeh oddelkih bomo izvajali še bolj kakovostno.
K to ki 3:
Oddelek Posebne zbirke obstaja skoraj ves as obstoja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.
Poimenovan je po prvem ravnatelju knjižnice bogu Komelju, ki je na rtno in sistemati no
zbiral in urejal redko, staro in dragoceno knjižno in neknjižno gradivo (rokopisi slovenskih
pesnikov in pisateljev, slikovno, kartografsko, notno gradivo, drobni tisk, tisk NOB, spominski
predmeti, pohištvo idr.). Tako je nastala prava zakladnica pisne in ostale kulturne dediš ine v
Novem mestu, ž od nekdaj znana po vsej Sloveniji. Danes se sistemati no zbiranje in
urejanje tovrstnega gradiva nadaljuje, s poudarkom na domoznanskem gradivu. Velik
poudarek je tudi na strokovnem hranjenju in zaš iti, sodobni obdelavi, digitalizaciji,
promoviranju in posredovanju gradiva uporabnikom.
Leta 1971 je bil v Knjižnici ustanovljen Domoznanski oddelek (sprva se je imenoval
Dolenjska domoznanska bibliografija), ki zbira, hrani in obdeluje gradivo, ki je pomembno za
doma o regijo. Upošteva vse, kar je novega in pomembnega v zvezi z dolenjsko, od politike,
gospodarstva, šolstva, kulture, zdravstva, športa, turizma itd. in nudi strokovne informacije o
gradivu in iz gradiva.
Strokovno delo obeh oddelkov se v veliki meri prekriva in dopolnjuje, saj se oba oddelka,
vsak na svoj na in, ukvarjata z domoznansko dejavnostjo. Združitev obeh oddelkov bi
pripomogla k boljši organizaciji dela in še u inkovitejšim rezultatom pri razvoju domoznanske
dejavnosti. Tudi v ostalih slovenskih knjižnicah, ki se ponašajo z dragocenim knjižnim in
neknjižnim gradivom, pretežno domoznanskim, le-to predstavlja temeljni fond knjižni nih
domoznanskih oddelkov.
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K to ki 4:
Standardi za splošne knjižnice dolo ajo, da knjižnica skrbi za enakomerno dostopnost
knjižni nega gradiva in informacij na svojem obmo ju, zato ustanovi in vodi obmo ju
primerno število in obliko organizacijskih enot knjižnice, ki sestavljajo knjižni no mrežo. Te
organizacijske enote so lahko krajevne knjižnice, potujo e knjižnice, enote v ve jih javnih
zavodih ali za posebne skupine uporabnikov. Mreža je organizirana tako, da je sposobna
zadovoljiti prebivalcem svojega obmo ja ve ino zahtev po knjižni nem gradivu.
Knjižnica Mirana Jarca ima 6 krajevnih knjižnic:
• Knjižnica Škocjan
• Knjižnica Šentjernej
• Knjižnica Dvor
• Knjižnica Dolenjske Toplice
• Knjižnica Straža
• Knjižnica Oto ec
V zadnjem letu je Knjižnica Mirana Jarca pove ala svoje aktivnosti in ponudbo tudi v
krajevnih knjižnicah. V krajevnih knjižnicah so zaposlene delavke, ki so sicer financirane iz
ob inskih prora unov, vendar se vsi ostali postopki in koordinacija izvaja v naši knjižnici,
kakor tudi strokovna pomo . e ho emo delo opravljati kakovostno, je potrebna ve ja
aktivnost, koordinacija in strokovnost.
Zaradi tega predlagamo, da se ustanovi oddelek Mreža krajevnih knjižnic, ki bo skrbel za
razvoj, izvajanje dejavnosti v krajevnih knjižnicah in koordiniral delo zaposlenih po krajevnih
knjižnicah.
2.
FINAN NE POSLEDICE
Spremembe in dopolnitve odloka nimajo finan nih posledic na prora un. Preimenovanje,
združitve ali razdružitve oddelkov v Knjižnici Mirana Jarca ne vplivajo na dodatne zaposlitve.
3.
PREDLOG SKLEPA
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme naslednje sklepe:
Sklep 1
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme besedilo predloga Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana
Jarca Novo mesto po skrajšanem postopku.
Sklep 2
Pripravi se istopis Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo
mesto za naslednjo sejo Ob inskega sveta.
Sklep 3
Spremembe in dopolnitve odloka nimajo finan nih posledic na prora un MO Novo
mesto ter ne vplivajo na nove ali dodatne zaposlitve v Knjižnici Mirana Jarca.
Pripravila:
Sandra BORŠI , višja svetovalka
Mateja JERI

V. D. DIREKTORJA OU

VODJA ODDELKA

mag. Jože KOBE

PRILOGE:
1. priloga 1: predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto,
2. priloga 2: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Ur.l.
RS, št. 3/04), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Ur.l. RS, št. 31/08, popravek Ur.l. RS, št. 33/08,
53./08).
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PRILOGA 1

PREDLOG

Na podlagi 3. lena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 17/91, 55/92, 13/1993,
66/1993, 45/1999, 8/1996, 31/2000, 36/2000 in 127/2006), 26. in 31. lena Zakona o
uresni evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1 in 56/08), 20.
lena Zakona o knjižni arstvu (Uradni list RS, št. 87/2001 in 96/2002) in 16. lena Statuta
Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB2) je Ob inski svet Mestne
ob ine Novo mesto na svoji __. seji dne _______ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

1. len
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana
Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/2004, 31/2008, 33/2008, 53/2008, 18/2009 – v
nadaljnjem besedilu: odlok).
2. len
V 7. lenu odloka se spremeni etrta alineja tako, da se » oddelek za nabavo in obdelavo
knjižni nega gradiva « razdruži v dva oddelka in tako postaneta etrta in peta alineja, in
sicer:
» - oddelek za nabavo knjižni nega gradiva «
» - oddelek za obdelavo knjižni nega gradiva «.
Dosedanja peta alineja, ki se glasi » - domoznanski oddelek « in šesta alineja, ki se glasi
» - posebna zbirka Boga Komelja « se združita v en oddelek, tako da se združita v eno,
šesto alinejo, ki se glasi:
» - domoznanski oddelek in posebne zbirke Boga Komelja «.
Sedma alineja, ki se je glasila » - oddelke za mati no službo in razvoj « se spremeni tako,
da se glasi:
» - oddelek za obmo ne dejavnosti «.
Ustanovi se novi oddelek in se doda štirinajsta alineja, ki se glasi:
» - mreža krajevnih knjižnic «.
3. len
Vse ostale dolo be nespremenjene ostanejo v veljavi.
Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 007-2/2008
Datum:

Župan
Alojzij MUHI
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