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OBČINSKI SVET OBČINE SODRAŽICA 
Odbor za družbene dejavnosti 
Statutarno pravna komisija  
 
 
 
ZADEVA:  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA 
 
 
Vrsta postopka: skrajšani postopek (83. člen Poslovnika)  
Kot izhaja iz obrazložitve gre pri predlogu sprememb in dopolnitev odloka zgolj za manjše  vsebinske 
spremembe in dopolnitve zaradi potrebne razširitve dejavnosti zavoda ter zaradi uskladitve z aktualno 
zakonodajo in sicer v delu, ki se nanaša na postopek imenovanja direktorja javnega zavoda. Na podlagi 
navedenega predlagamo Občinskemu svetu Občine Sodražica, da v skladu s 83. členom Poslovnika 
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Miklova hiša, po skrajšanem postopku. 
 
PRAVNA PODLAGA:  

 3. člen 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. člen 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),  

 29. člen 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), 

  15. člen Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11). 
 
I. UVOD: 

 
1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA  

S sprejemom sprememb in dopolnitev Odloka se širi možnost zavoda za opravljanje dodatnih 
dejavnosti, poleg tega se Odlok usklajuje z drugim odstavkom 17. členom Zakona o knjižničarstvu 
(Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK, 92/15; v nadaljevanju: zakon).  
 

2. OCENA STANJA  
Občina Sodražica je v letu 2002 sprejela Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša 
(Uradni list RS, št. 76/02, 5/06, 47/11; v nadaljevanju: odlok). Z navedenim odlokom je Občina Sodražica 



skupaj z Občino Ribnica ustanovila Javni zavod Knjižnica Miklova hiša za opravljanje javne službe 
knjižnične dejavnosti splošne knjižnice na območju obeh občin, kasneje pa je tudi Občina Loški Potok s 
pogodbo prenesla opravljanje javne službe knjižnične dejavnosti na Knjižnico Miklova hiša. 

 
3. CILJI IN NAČELA ODLOKA OZ. POGLAVITNE REŠITVE  

S spremembami odloka se zasleduje uskladitev določil z zakonsko podlago ter dejanskim stanjem, 
sočasno pa se odpira možnosti za dodatno dejavnost zavoda, s ciljem racionalizacije stroškov. 
 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
Sprejem odloka ne predvideva novih finančnih obveznosti za občinski proračun.  
 
 

II. BESEDILO ČLENOV – v prilogi.  
 
 

III. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O JAVNEM LEKARNIŠKEM ZAVODU LEKARNA RIBNICA PO 
ČLENIH 

 
Predlagane spremembe 7. člena odloka, ki ureja dejavnosti zavoda v skladu s standardno klasifikacijo, 
so potrebne zaradi razširitve dejavnosti zavoda. V letošnjem letu bo namreč zavod zaposlil finančnika za 
polni delovni čas. Zaradi racionalizacije stroškov za računovodske storitve v Miklovi hiši (trenutno ti pri 
zunanjem izvajalcu znašajo okvirno 1.000 EUR mesečno) se za prihodnje leto predvideva, da bo novo-
zaposleni finančnik opravljal računovodske storitve tudi za Javni zavod Rokodelski center Ribnica. Za 
namen tovrstnega opravljanja računovodskih storitev je potrebna razširitev dejavnosti zavoda. Prihodek 
od opravljanja računovodskih storitev za Rokodelski center Ribnica bo predstavljal glavni vir financiranja 
stroškov iz naslova dela novo-zaposlenega finančnika. Razširitev dejavnosti pod klasifikacijsko šifro: N 
81.210 - Splošno čiščenje stavb, pa je potrebno zaradi ureditve trenutnega stanja, saj obstoječa čistilka, 
ki je zaposlena v Miklovi hiši, opravlja storitve čiščenja tudi v prostorih CSD Ribnica. 
 
Spremembe v 10. in 16. členu odloka so potrebne zaradi uskladitve besedila odloka s 17. členom 
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK, 92/15), ki v 4. odstavku določa, da mora 
svet zavoda pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti tudi mnenje občin, ki so na splošno 
knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje javne službe knjižnične dejavnosti,  zato mora svet zavoda 
pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti tudi mnenje Občine Loški Potok. 
 
Sprememba v 17. členu odloka, kateri opredeljuje prostore s katerimi upravlja knjižnica Miklova hiša, se 
nanaša na določitev prostorov enote knjižnice v Sodražici, s katerimi upravlja knjižnica Mikolova hiša. 
Sprememba v omenjenem členu zajema navedbo novega naslova in opredelitev prostorov, v katere je 
preseljena enota knjižnice v Sodražici. 
 
 

IV. SODELOVANJE JAVNOSTI – POVZETEK 
Skladno s 75. členom Poslovnika se Odlok, kadar se sprejema po skrajšanem postopku, objavi na spletni 
strani Občine Sodražica, in sicer tako, da lahko javnost v roku najmanj 5 dni sporoči morebitne pripombe in 
predloge k aktu.  
 
 

V. PREDLOG SKLEPA 
 

Po obravnavi predlagam, da Občinski svet sprejme naslednji  
 



SKLEP 
 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša. 
 
 
 
 
Pripravila:         župan 
Darja Vetrih, Občina Sodražica            Mag. Blaž Milavec l.r.  
Jurij Košir, Občina Ribnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Miklova hiša 


