Na podlagi3. dlenaZakonao zavodih(Uradnilist RS lt. l2l9I,45lg4, g196,lglgg,36100,
127/06),26. ilena Zakonao uresnidevanju
javnegainteresa
napodrodjukulture(Uradnilist
RS,5t.77107- UPB,56/08),17. in 20.dlenaZakonaoknjiznidarstvulUradni
list RS,St.
- ZUIIK) stasprejelaObdinskisvetobdineAjdovSdina podlagi
87101,96102
na
33.dlena
StatutaobdineAjdov5dina(Uradnoglasilo,!t. 7199,
Uradnilist RS,#. t102,+1tosin 92105)
obdine
Vipava
na
podlagi
16.
dlena
Statuta
Obdine
Vipava(Uradnilist RS, St.54102,
T :u.1
83102in 91/05)na svoji _

seji,dne

ODLOK O SPREMEMBIIN DOPOLNITVT
ODLOKAO USTANOVITVT
JAVNEGA
ZAVODALAVzuiEVA KNIJZNICAAJDOVSEINA
l.

ilen

S tem odlokom se spremenidruga alineja prvegaodstavka15. dlenaOdloka o ustanovitvi
javnega zavodaLavridevaknjiZnicaAjdov5dina(Ur. list RS st. 36102in St.89/04)
tako. da
se glasi:
> - ima opravljenbibliotekarskiizpit oziroma ga mora opraviti najkasnejev dveh letih po
nastopufunkcije.<
Doda se nov drugi odstavek,ki se glasi: >ee direktor ne opravi bibliotekarskegaizpitav
navedenemroku, mu prenehamandat z dnem iztekadvoletnegaroka.<
Dosedanjidrugi odstavekpostanetretji odstavek.
2. ilen
Ta odlok se objavi v Uradnemlistu RS inzadneveljati osmi dan po objavi.
Stevilka:
Datum:
Svet obdineAidovSdina
Zupan
Marjan PoljSakol.r.

SvetobdineVipava
Zupan
Ivan Princes.l.r.

OBRAZLOiTTgV:
l. Pravni temelj in ocenastanja na podroiju, ki ga odlok ureja:
Zakonski okvir dolodanjapogojevza imenovanjedirektorjevjavnih zavodov s podrodja
knjiZnidnedejavnostidoloda:33. dlen Zakonao zavodih,36. dlen Zakonao uresnidevanju
javnega interesaza kulturo, 39. dlen Zakonao knjiZnidarstvuin 7. dlen Pravilnikao pogojih
zaizvajanje knjiZnidnedejavnostikot javne sluZbe(Ur. list RS St. 73193in 70i08).
15. dlen v Odloku o ustanovitvijavnega zavodaLavridevaknjiZnicaAjdovSdina.ki doloda
pogoje za imenovanjedirektorjain ki se s predlaganimodlokom spreminjain dopolnjujese
glasi:
>Za direktorjuiavnega zavoda.ielahko imenovankandiclat,ki izpolnjuje naslednjepogoje;
- ima univerzitetnoali visokoizobrazbo,druiboslovne
ali humanistiineusmeritve,
- strokot,ni izpit za bibliotekarja,
- najmani pet let delovnih izkuienj na podobnih delih in poznavanjepodroija
dela
zavoda,
- sposobnostza vodenjein organiziranie dela.
Mandat direktorja traja pet let.<
2. Razlogi za sprejem ter cilj in poglavitne re5itve odloka:
Zakon o zavodih vsebujegledepogojev imenovanjazadirektorjaposameznega
javnega
zavodanajbolj splo5nodolodbo,po katerije za direktorjalahko imenovan,kdor izpolnjuje
zakonomin
o ustanovitvioziromastatutomali oravili zavoda.
PodrobnejSe
pogoje za imenovanjedirektorjevjavnih zavodovs podrodjakulture doloda
Zakon o uresniievanju javnega interesa za kulturo, ki predvideva.da je za direktorja lahko
imenovankdor strokovnopoznapodrodjedelajavnegazavod,ainima vodstvenesposobnosti.
Po Pravilniku o pogoiihza izvajanje knjiZniine dejavnosti kot javne sluZbemora direktor
samostojneknjiZnice,ki vodi strokovnodelo knjiZnice,izpolnjevatipogoje za strokovnega
delavcaknjiZnice (torej imeti tudi opravljenbibliotekarski izpit), pri demerpa pravilniku
nadrejeniZakon o knjiZnidarstvuomogodain dopuSda,da lahko oseba,ki se zaposlikot
strokovui delavecknjiZnicein nima bibliotekarskegaizpita,le-tegaopravi naikasnejev dveh
letih. Skladnoz Odlokom o ustanovitvijavnega zavodaLavridevaknjiZnicaAjdovSdina
direktor LavrideveknjiZniceopravlja funkciji poslovnegain programskega(strokovnega)
direktorja;med pogoji za imenovanjepa je navedentudi bibliotekarskiizpit. S tem je v
ustanovitvenemaktu dolodenstroti pogoj. kot ga zahtevazakon,saj se zapoloLajdirektorja
lahko potegujejole tisti, ki imajo bibliotekarskiizpit opravljen.Predlaganaresitevspremembe
in dopolnitve 15. dlenaOdloka o ustanovitvijavnegazavodalavrideva knjiZnicaAjdovSdina
sledi zakonskire5itvi,ki doloda.da lahko zapoloLajdirektorjakandidiratudi nekdo, ki nima
opravljenegabibliotekarskegatzpita,ga pa mora opraviti najkasnejev dveh letih od nastopa
funkcije. Odlok se dopolnjujetudi z re5itvijo. de direktor ki ni imel opravljenega
bibliotekarskegaizpita,le-tegane opravi zakonskodolodenemroku, in sicerje predvideno,da
mu mandatprenehapo samemodloku z dnem iztekadvoletnegaroka.
3. Ureditev v sosednjihobiinah:
ObdinaAjdovSdinaje sprejelaspremembein dopolnitveodloka z dolodilom, da kandidat,ki
nima bibliotekarskegaizpita le-tegamora opraviti najkasnejev I letu po nastopuftinkcije. V
odloku torej ostaja5evedno stroZjipogoj gledena Zakono knjiZnidarstvu.ObdinaAjdov5dina
je bila uradnoobve5denao predlogu,ki ga predlagaObdinaVipava.
MestnaobdinaNova Gorica v Odloku o ustanovitvijavnega zavodaGoriSkaknjiZnica
FrancetaBevka Nova Gorica in Logatecv Odloku o ustanovitvijavnega zavodaKnjiZnica

Logatec,kot pogoj za imenovanjedirektorjanavajataopravljenbibliotekarskiizpit oziroma
ga kandidatlahko opravi v roku 2 let od nastopafunkcije.
ObdinaIdrija v odloku o ustanovitvijavnega zavodaMestnaknjiZnicain ditalnicaIdrija ne
navajaposebejopravljenegabibliotekarskegaizpitain se sklicuje na pogoje,ki so dolodeni
z
zakonom.
obdina Postojnav Odloku o ustanovitvijavnega zavodaKnjiZnicaBenaZupandidapostojna
ima kot pogoj za imenovanjedirektorjadolodeno,da se na razpislahko prijavi kandidat,ki
ima opravljenbibliotekarskiizpit.
4. Ocena finaninih in drugih posledicsprejemaodloka
Samaspremembain dopolnitevodloka nima nepoirednihfinandnihposledicza proratun
ObdineVipava.

ZUPAN
Mag.Ivan Princes,l.r.

