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PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO –
skrajšani postopek

Namen:

Obravnava in sprejem odloka

Pravna podlaga:

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št.
77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.US: U-I- 210/10 in 111/13)
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Urada za družbene dejavnosti

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepa:

Občinski svet Mestne občine
Novo mesto po skrajšanem
postopku sprejme besedilo Odloka o spremembah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Gregor MACEDONI,
župan
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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO PO SKRAJŠANEM
POSTOPKU

I. UVOD
Temeljni akt Knjižnice Mirana Jarca je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana
Jarca Novo mesto (v nadaljevanju: Odlok). S tem aktom so določena razmerja med zavodom,
ustanoviteljico Mestno občino Novo mesto ter pogodbenimi partnerji, temeljna vprašanja glede
organizacije, statusa, dejavnosti in načina financiranja zavoda. Uradno prečiščeno besedilo
Odloka je bilo objavljeno leta 2013 (Ur. l. RS, št. 43/13).
Knjižnica Mirana Jarca je podala pobuda za spremembo 7. člena Odloka, ki določa organizacijo
zavoda po oddelkih in službah.

II. OBRAZLOŽITEV
Zaradi racionalizacije potreb pri izvajanju knjižnične dejavnosti se zmanjša število oddelkov.
Optimizirajo se službe zaradi lažjega vodenja in sledenja odgovornosti zaposlenih.
Odlok v drugem poglavju (od 6. člena do vključno 12. člena) določa organizacijo in dejavnost
zavoda. Spremeni se v celoti samo 7. člen tega poglavja.
V 7. členu je določena organizacija zavoda in sicer, da je zavod oblikovan v naslednjih
oddelkih: študijski oddelek, oddelek za odrasle, oddelek za mladino, oddelek za nabavo
knjižničnega gradiva, oddelek za obdelavo knjižničnega gradiva, domoznanski oddelek in
posebne zbirke Boga Komelja, oddelek za območne dejavnosti, oddelek medbibliotečne
izposoje, oddelek potujoče knjižnice, audiovizualni oddelek, razvojni oddelek mreže, oddelek za
periodiko, artoteka, mreža krajevnih knjižnic in v službah: uprava, finančna služba.
Predlagamo, da se 7. člen odloka v celoti spremeni, in sicer tako, da se glasi:

»S tem odlokom se določa makro organizacija zavoda, mikro organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest z opisi le teh pa določa Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.
Dejavnost zavoda se izvaja v službah kot najvišjih organizacijskih enotah zavoda.
V zavodu so organizirane naslednje službe:
- Skupne službe
- Služba za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva
- Služba za izposojo in delo z uporabniki
- Služba za domoznanske dejavnosti in Posebne zbirke Boga Komelja
- Služba za izvajanje območne dejavnosti in razvoj
- Služba mreže krajevnih knjižnic.«
Utemeljitev:
Organizacija določena s sedaj veljavnim odlokom določa, da je zavod oblikovan v kar štirinajstih
oddelkih in dveh službah. Zavod je sprejel spremembe internega Pravilnik o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest Knjižnice Mirana Jarca, ki jih je potrdil Svet zavoda, zato je
potrebno spremeniti 7. člen Odloka v organizacijskem smislu. Na podlagi novega pravilnika so v
zavodu poleg uprave in finančne službe organizirani še naslednji oddelki: razvojni oddelek
mreže, oddelek za območne dejavnosti, oddelek za obdelavo knjižničnega gradiva, oddelek za
nabavo knjižničnega gradiva, domoznanski oddelek in posebne zbirke Boga Komelja ter
oddelke izposoje.
Nov predlog makro organizacije temelji na t.i. vitalni organizaciji, ki kot taka lahko smiselno
koncentrira pooblastila in odgovornosti zaposlenih.
Temeljna organizacijska enota nove organizacije je služba, pri čemer naj bi bilo organiziranih
zgolj šest služb, ki pa bodo lahko razdeljene na oddelke ali enote, odvisno od potreb delovnega
procesa, kar je opredeljeno s pravilnikom. Ker je organizacija zavoda proces, ki se pogosto
spreminja, ga je smiselno z odlokom določiti zgolj na makro organizaciji zavoda, s pravilnikom
kot internim aktom pa na ravni mikro organizacije in sistemizacije delovnih mest. Iz predloga
izhaja, da so opredeljena delovna področja služb, ki pa zajemajo:
-

-

-

-

Skupne službe, ki izvajajo dejavnosti tajništva, kadrovsko-pravnih zadev, marketinga ter
organizacijo in izvajanje prireditev, informacijsko dejavnost in vzdrževanje IKT opreme,
urejanje spletne strani in elektronskih medijev, upravljanje in vzdrževanje zgradb,
čiščenje prostorov, finančno in računovodsko dejavnost ter plačilni promet;
Službo za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, ki izvaja nabavo in obdelavo
vseh vrst gradiva v sistemu vzajemne katalogizacije COBISS/OPAC, oblikuje kataloge,
biblografije in ostale informacijske vire;
Službo za izposojo in delo z uporabniki, katere temeljna naloga je delo z uporabniki
vseh generacij, za katere izvaja naloge izposoje knjižničnega gradiva in nudenje
informacij, spodbuja funkcionalno pismenost in vseživljenjsko izobraževanje ter izvajanje
medbibliotečne izposoje, avdiovizualne dejavnosti, izposojo in urejanje periodike;
Službo za domoznanske dejavnosti in Posebne zbirke Boga Komelja, ki izvaja
domoznansko dejavnost in se ukvarja s pridobivanjem, urejanjem, hranjenjem,
varovanjem in zaščito, izposojo ter promocijo domoznanskega gradiva in knjižnične
kulturne dediščine oz. posebnih zbirk;

-

-

Službo za izvajanje območne dejavnosti in razvoja, ki izvaja posebne naloge
osrednjih območnih knjižnic v skladu s Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah, na
podlagi letnega programa;
Službo mreže krajevnih knjižnic, ki skrbi za enakomerno dostopnost knjižničnega
gradiva in informacij z organiziranjem in izvajanjem knjižnične dejavnosti v krajevnih
knjižnicah in s potujočo knjižnico v krajih in občinah izven sedeža matične knjižnice.

Predlog spremembe organizacije v 7. členu odloka je bil obravnavan in potrjen na Strokovnem
kolegiju KMJ, Strokovnem svetu KMJ in Svetu KMJ.
III. VPLIV NA PRORAČUN
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
nima finančnih posledic na proračun Mestne občine Novo mesto.

IV. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto po skrajšanem postopku sprejme besedilo
Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca
Novo mesto.

Pripravila:
Sandra BORŠIĆ, podsekretar
Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

POSLANO:
1. naslovniku,
2. zbirki dok. gradiva.

Predlog odloka
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15,
DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji __. seji dne _______ potrdil
besedilo Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca
Novo mesto

ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
1. člen
Spremeni se 7. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
(Uradni list RS, št. 43/13-UPB) tako, da se glasi:
»S tem odlokom se določa makro organizacija zavoda, mikro organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest z opisi le teh pa določa Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.
Dejavnost zavoda se izvaja v službah kot najvišjih organizacijskih enotah zavoda.
V zavodu so organizirane naslednje službe:
- Skupne službe
- Služba za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva
- Služba za izposojo in delo z uporabniki
- Služba za domoznanske dejavnosti in Posebne zbirke Boga Komelja
- Služba za izvajanje območne dejavnosti in razvoj
- Služba mreže krajevnih knjižnic.«
2. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
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Župan
Mestna občina Novo mesto
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