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1.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PREDLOGA BESEDILA
IZHAJAJO E IZ PRVE OBRAVNAVE NA OB INSKEM SVETU

ODLOKA,

Na 12. seji ob inskega sveta dne 31. 1. 2008 je bila opravljena 1. obravnava predloga
odloka. V razpravi je bilo s strani svetnikov v zvezi z besedilom podanih ve stališ , predlogi
za korekcije besedila predloga odloka pa so podpirali sklepe Odbora za družbene dejavnosti,
ki je predlog odloka obravnavala dne 30. 1. 2008.
V predlogu odloka je pripravljavec gradiva posegel v besedilo skladno z odlo itvijo
ob inskega sveta, ki je potrdil pripombe oziroma predloge Odbora za družbene dejavnosti.
Tako je v 3. lenu predloga odloka (ki spreminja in dopolnjuje 15. len osnovnega, sedaj
veljavnega odloka) rtano besedilo, ki poudarja pravico župana, da lahko povabi k prijavi na
javni razpis posamezne kandidate tudi neposredno. Glede na dolo bo prvega odstavka 36.
lena Zakona o uresni evanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), ki daje ustanovitelju
pravico neposrednega vabljenja kandidatov k prijavi na razpis, s posegom v besedilo
predloga odloka ne gre za vsebinsko spremembo, le poudarek v zvezi s tem je iz odloka
rtan. V 3. lenu predloga odloka je rtano tudi besedilo dela novega petega odstavka 15.
lena osnovnega odloka, ki je dolo alo, da se javni razpis objavi (poleg v sredstvih javnega
obveš anja) v Uradnem listu RS. Tako je sedaj prepuš eno odlo itvi sveta (zavoda), kje bo
objavil javni razpis za imenovanje direktorja knjižnice (pri emer je svet vezan na predpise, ki
dolo ajo mesta obvezne objave).
V 4. lenu predloga odloka (ki spreminja in dopolnjuje 17. len osnovnega odloka) je rtana
možnost alternativne izobrazbe (poleg univerzitetne), ki je predvidevala, da je dopustna
izobrazba tudi visoko izobrazbo s specializacijo ali magisterijem oziroma znanstveni
magisterij prednostno družboslovne smeri. Sicer gre za omejitev pri možnosti kandidiranja,
kar v praksi lahko pomeni manjše število kandidatov in je tudi v dolo eni meri v neskladju s
predpisi o javnih uslužbencih, kjer so alternativne izobrazbe dopustne, vendar je odlo itev o
rtanju alternative po drugi strani skladna z državnim pravilnikom, ki ureja pogoje za
opravljanje splošne knjižni arske dejavnosti (14. len). Poleg tega 39. len ZUJIK dolo a, da
akt o ustanovitvi zavoda (v tem primeru knjižnice) dolo i pogoje za imenovanje direktorja.

Tako je rtanje alternative dopustno, bodo e izkušnje pa bodo pokazale ali je bilo tudi
prakti no. Zaradi jasnosti je potrebno opozoriti, da se s tem dviguje stopnja izobrazbe, ki jo
dolo a odlok kot akt o ustanovitvi knjižnice (dosedaj je predpisana univerzitetna izobrazba ali
visoko izobrazba prednostno družboslovne smeri).
V 4. lenu na mestu, kjer se dodaja nova tretja alinea 17. lena osnovnega odloka, je
spremenjen rok za opravo izpita iz splošnega upravnega postopka in sicer (iz šestih
mesecev) na eno leto po imenovanju.
Peti odstavek 4. lena predloga odloka: v dosedanji etrti alinei, ki postane peta alinea 17.
lena osnovnega odloka je pri dolo itvi pogoja, da kandidat zna vsaj en tuj jezik dopolnjeno
besedilo tako, da gre sedaj za znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika.
V šestem odstavku 4. lena je rtano besedilo, ki je pooblaš alo svet (zavoda), da svet lahko
pogoje za imenovanje direktorja v besedilu javnega razpisa podrobneje opredeli. rtano je
tudi besedilo, ki je dajalo svetu pooblastilo za interpretacijo teh pogojev. Tako ostaja kot
dopolnitev z novim drugim odstavkom 17. lena osnovnega odloka le rešitev, da svet v
besedilu javnega razpisa opredeli s katerimi dokazili se dokazuje izpolnjevanje
posameznega pogoja za imenovanje. Pripravljavec gradiva meni, da je vsaj ta rešitev, da
svet v besedilu javnega razpisa dolo i s katerimi dokazili bo kandidat dokazal izpolnitev
posameznih pogojev, nujna. V odloku po mnenju pripravljavca ni mogo e tako natan no
opredeliti nekaterih sedaj veljavnih pogojev, da bi jih v nekaj besedah zapisali v akt o
ustanovitvi (npr.: da aktivno obvlada slovenski jezik, pogoj, glede delovnih izkušenj na
vodilnih ali vodstvenih delovnih mesti, sposobnost organiziranja in vodenja dela v kolektivu,
poznavanje podro ja dejavnosti zavoda). To so pogoji, ki jih je možno dokazovati na na in, ki
se ga bolj ali manj obširno opredeli v javnem razpisu (npr: aktivno obvlada slovenski jezik –
dokazilo je lahko primernost besedila prijave, življenjepisa in programa dela, morda v dvomu
še pogovor s lani sveta; delovne izkušnje in sposobnost organiziranja dela – dokazilo je
lahko potrdilo o preteklem delu na takšnih delovnih mestih, vizija organizacije oz.
predvidenega na ina dela v priloženem programu razvoja zavoda ipd.) Znanje svetovnega
tujega jezika se lahko dokazuje s potrdilom o opravljenem preizkusu dolo ene stopnje (kot
samostojno opravljen izpit ali kot del drugega obširnejšega izpita); po potrebi/v dvomu
pogovor pred lani sveta z osebo iz šole tujih jezikov, ki preizkusi stopnjo znanja kandidata.
Na podlagi predloga ob inskega sveta se v 17. lenu osnovnega odloka doda tretji odstavek
4. lena, v katerem se natan neje opredeli, da se imenovanega direktorja razreši, v kolikor v
predvidenem roku ne opravi strokovni bibliotekarski izpit in/ali izpit iz upravnega postopka.
4. len: rta se dosedanji tretji odstavek 17. lena osnovnega odloka, ker gre pri opredelitvi
vrste funkcije direktorja za preseženo vprašanje in besedilo ni potrebno (bi bilo v neskladju z
novim prvim odstavkom 15. lena odloka). Pri tem je upoštevana tudi pripomba Odbora za
družbene dejavnosti, da se rta besedilo predvidene spremembe tega odstavka, ki je urejala
pravico direktorja za prenos dolo enih nalog na posamezne delavce v skladu z aktom
organizacije zavoda (ker je to že tako in tako pravica direktorja in je ni potrebno posebej
omenjati). Dopolnitev z novim zadnjim odstavkom 17. lena osnovnega odloka je bila zaradi
tega redakcijsko v predlogu odloka preoblikovana kot sprememba dosedanjega tretjega
odstavka 17. lena osnovnega odloka (narejeno je torej naslednje: osnovnega besedila
tretjega odstavka 17. lena osnovnega odloka ni ve . Namesto njega tudi ni vneseno
besedilo, ki ga je predvideval kot spremembo predlog odloka v prvem branju, temve je
namesto njega vneseno besedilo, ki ga je predvideval predlog odloka v prvem branju za nov
naslednji odstavek).
V 8. lenu predloga odloka je dopolnjeno besedilo novega drugega odstavka 30. lena
osnovnega odloka. Namen je jasneje opredeliti zavezo zavodu, da s sredstvi, ki jih ima od
ustanovitelja v upravljanju oz. uporabi, poudarjeno aktivno ravna tako, da pridobiva ve

sredstev na trgu (na eni strani) in da približa svoje poslanstvo uporabnikom s stalnimi
aktivnostmi (promocijskimi/marketinškimi prijemi, informativnimi ravnanji – npr. preko
informiranja o dogodkih ipd.). Cilj te dolo be je tako med drugim zavod približati ljudem ter jih
(kolikor je pa mogo e) usmerjati v na in življenja tudi s knjižnico in ne biti morebiti le pasivni
servis eventualnim interesentom.
Drugih sprememb oz. dopolnitev besedila predloga odloka (kot je bil predložen v prvi
obravnavi) ni.
2.

Predlog sklepa:

Ob inski svet sprejme besedilo predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto v drugi
obravnavi.

Pripravila:
Sandra BORŠI , višja svetovalka

Mateja JERI
VODJA ODDELKA

Mag. Sašo Murti
DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

PRILOGE:
1. priloga 1: predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto – 2. obravnava
2. priloga 2: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Ur.l.
RS, št. 3/04)

PRILOGA 1
Na podlagi 3. lena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 13/1993, 66/1993,
45/1999 - odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC in 127/2006 - ZJZP), 26. in 31.
lena Zakona o uresni evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 UPB1), 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. 96/2006 – UPB1 in 4/2008) je
Ob inski svet na svoji __. seji dne _______ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
1. len
V prvem odstavku 1. lena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca
Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/2004) besedno zvezo "(Ur.l. RS, št. 96/ 2002)" nadomesti
besedna zveza "(Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1)".
2. len
V celotnem odloku se besedna zveza "svet zavoda" nadomesti z besedo "svet" v ustreznih
sklonih.
3. len
V 15. lenu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
"Direktor opravlja funkcijo poslovodje in funkcijo strokovnega vodje."
Dosedanji prvi do deseti odstavek postanejo drugi do enajsti odstavek.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek 15. lena, se spremeni tako, da odslej
glasi:
"Direktor mora pri vodenju poslov z javnimi sredstvi in ostalimi sredstvi ravnati s skrbnostjo
vestnega gospodarstvenika."
V 15. lenu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveš anja.«
4. len
Spremeni se prva alinea 17. lena tako, da se glasi:
»- da ima univerzitetno izobrazbo.«
Spremeni se druga alinea 17. lena tako, da se glasi:
"- da ima opravljen strokovni bibliotekarski izpit; v kolikor kandidat še nima opravljenega
strokovnega bibliotekarskega izpita, je pogoj, da je prijavi priložil izjavo, da prevzema
obveznost opraviti ga v roku dveh let od imenovanja."
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:

"- da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, ki obsega dolo be splošnega
upravnega postopka; v kolikor kandidat še nima opravljenega tega izpita, je pogoj, da je
prijavi priložil izjavo, da prevzema obveznost opraviti ga v roku enega leta od imenovanja."
Dosedanja tretja do osma alinea postanejo etrta do deveta alinea.
Dosedanja etrta alinea, ki postane peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»- znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika.«
V 17. lenu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
"Svet v javnem razpisu dolo i dokazila, na podlagi katerih bo ugotavljal izpolnjevanje
posameznih pogojev."
V 17. len se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V kolikor imenovani direktor ni opravil strokovnega bibliotekarskega izpita in/ali izpita iz
upravnega postopka v predvidenem roku, svet mora za eti postopek razrešitve direktorja in
imenovanje novega.«
Dosedanji drugi do etrti odstavek postaneta tretji do peti odstavek 17. lena.
Dosedanji tretji odstavek 17. lena se rta.
V 17. lenu se dosedanji etrti odstavek, ki postane peti odstavek, spremeni tako, da se
glasi:
"Med za asno odsotnostjo nadomeš a direktorja strokovni delavec knjižnice, ki ga za
nadomeš anje pooblasti direktor skladno z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji
delovnih mest. Pisno pooblastilo dolo a vsebino, obseg in trajanje pooblastila."
5. len
Za 17. lenom se doda nov 17.a len, ki se glasi:
"Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet s soglasjem ustanovitelja, e direktorju pred asno
preneha mandat, e ni bil v roku izpeljan redni postopek imenovanja, e se v razpisnem roku
ni nih e prijavil, e ni bil nih e izmed prijavljenih kandidatov imenovan za direktorja.
Vršilca dolžnosti lahko imenuje svet s soglasjem ustanovitelja izmed prijavljenih kandidatov
ali izmed strokovnih delavcev knjižnice, vendar najve za eno leto."
6. len
etrta alinea 20. lena se dopolni tako, da se beseda "zavoda" nadomesti z besedilom "v
javnem zavodu".
Sedma alinea 20. lena se spremeni tako, da se glasi:
"- sprejme druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega
zavoda,".
V deseti alinei 20. lena se za vejico doda besedilo " e je zavod ima,".
7. len
etrta alinea 23. lena se dopolni tako, da se za vejico doda besedilo "ki jo lahko opravi
notranji revizor ustanovitelja,".

V šesti alinei se za besedo "zavodski" doda beseda "kolektivni".
V 23. lenu se za enajsto doda nova dvanajsta alinea, ki se glasi:
"- odlo a o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti
delavcev iz delovnega razmerja,".
Dosedanja dvanajsta alinea postane trinajsta alinea.
8. len
V 30. lenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Knjižnica je dolžna zagotavljati polno izkoriš enost javne infrastrukture na podro ju kulture
in sredstev, s katerimi upravlja. To uresni uje tako, da trži prostore, opremo, gradiva, ki jih v
dolo enem obdobju sama nujno ne potrebuje za izvajanje javne službe in tudi tako, da z
aktivnim ukrepanjem stalno približuje uporabnikom gradivo in druga sredstva s katerimi
razpolaga."
9. len
V prvem odstavku 32. lena se za besedo "na rta" doda besedilo "v skladu z zakonom".
V tretjem odstavku se za besedilom "nejavnih virov" doda besedilo "in z opravljanjem drugih
dejavnosti".
10. len
Prvi stavek petega odstavka 33. lena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
"Pogodbeni partnerji zavoda so ob ine: Dolenjske Toplice, Mirna Pe , Straža, Šentjernej,
Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk ter ostale ob ine s predhodnim soglasjem
ustanovitelja."
11. len
V prvem odstavku 35. lena se za besedo "gospodarskih" doda besedi "in drugih".
V drugem odstavku se za besedo "gospodarske" doda besedi "in druge".
V tretjem odstavku se za besedo "gospodarske" doda besedi "in druge".
12. len
V petem odstavku 36. lena se za besedo "svet" doda piko in rta besedilo za piko.
13. len
V drugi alinei 40. lena se besedilo "varstvo pri delu" nadomesti z besedilom "varnosti in
zdravju pri delu."
14. len
Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 007-2/2008
Datum:
župan
Alojzij MUHI

