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Na podlagi  3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 
17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odločba US 
RS, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – 
odločba US RS, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US RS, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – 
ZNOrg) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 
27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – 
odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)  sta Občinski svet Občine Ribnica v skladu s 
17. členom Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) na 13. redni seji, dne 
17.09.2020 in Občinski svet Občine Sodražica, v skladu s 15. členom Statuta Občine 
Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11)  na…. redni seji, dne…. 2020 sprejela 
 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Knjižnica Miklova hiša 
 
 
 

1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova 
hiša (Uradni list RS, št. 76/2002, 5/2006 in 47/2011; v nadaljevanju: odlok) v delu, ki se 
nanaša na dejavnost zavoda, na imenovanje direktorja ter v delu, ki določa prostore s 
katerimi upravlja zavod.  
 

2. člen 
 

Besedilo 7. člena odloka se spremeni tako, da se v drugem odstavku k dejavnostim zavoda 
dodata dve novi alineji, ki se glasita: 
»- M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 
  - N 81.210 Splošno čiščenje stavb.« 
 

3. člen 
 

V besedilu 10. člena odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh članov, na podlagi javnega razpisa. 
Svet si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje Občine Ribnica, 
mnenje Občine Sodražica in Občine Loški Potok, ter mnenje strokovnih delavcev zavoda. 
Strokovni delavci zavoda o mnenju glasujejo tajno.« 

 
4. člen 

 
V besedilu 16. člena odloka se druga alineja spremeni tako, da se glasi: 
»- imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z Občino Ribnica, z mnenjem Občine Sodražica 
in Občine Loški Potok ter mnenjem strokovnih delavcev zavoda,« 
 

5. člen 
 

Besedilo druge alineje 17. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»- enote knjižnice v Sodražici, Trg 25. maja 15, 1317 Sodražica in« 
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6. člen 
 

Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin 
ustanoviteljic. Odlok objavi Občina Ribnica v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok stopi 
v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 
Številka: 007-0013/2020 
 
Ribnica, dne 17.09.2020 
          

Župan Občine Ribnica 
            Samo Pogorelc l.r. 
 
 
 
Številka: 00201-6/2020 
 
Sodražica, dne… 
          

Župan Občine Sodražica 
            mag. Blaž Milavec l.r. 
 


