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Občina Mozirje       
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 011-00  /2021 
Datum: 31.3.2021 
 
 
ZADEVA: Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje – prva 

obravnava 
 
PRAVNA PODLAGA: 61. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. člen Zakona o zavodih /ZZ/ 
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPZDC, 127/06-ZJZP), 26. člen Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 
21/18 – ZNOrg), 2. in 20. člen Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list 
RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15) in 14. člen Statuta Občine Mozirje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) 

 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
PRIPRAVLJAVCI: Občinska uprava Občine Mozirje 
  
 Inštitut za lokalno samoupravo Maribor 
 izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik 
 Grega Horvat, univ. dipl. pravnik 
 
POROČEVALEC: Občinska uprava Občine Mozirje 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1 Pravna ureditev 
 
V skladu z določilom prvega odstavka 140. člena Ustave Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list 
RS, št.  33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70) spadajo v 
pristojnost občine zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. 
Omenjena določba 140. člena Ustave RS poudarja avtonomijo lokalne skupnosti pri urejanju zadev 
lokalnega pomena. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja lokalne zadeve javnega 
pomena, ki so določene z Zakonom o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – 
ZIUOOPE). 
Na podlagi navedenega določila 140. člena Ustave RS ter v skladu z določilom 21. člena veljavnega 
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 'občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena 
(izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom ali so določene z zakonom'. Tako občina 'za 
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne 
javne službe'. 
V skladu z določilom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 'občina zagotavlja opravljanje javnih 
služb, ki jih v skladu z zakonom določi s svojim splošnim aktom, in javnih služb, za katere je tako 
določeno z zakonom (lokalne javne službe). 
 
Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina: 

• neposredno v okviru občinske uprave, 
• z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
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• z dajanjem koncesij. 
 
V skladu z določilom 22. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPZDC, 
127/06-ZJZP) se kot javne službe opravljajo z zakonom oziroma odlokom občine na podlagi zakona 
določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu republika, 
občina ali mesto. Javne službe opravljajo javni zavodi, lahko pa tudi drug zavod na podlagi koncesije 
(23. člen ZZ). Koncesija za opravljanje javne službe pa se lahko da tudi podjetju, društvu, drugi 
organizaciji ali posamezniku, ki izpolnjuje za opravljanje javne službe predpisane pogoje. 
V skladu z določili 7. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) občina 
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in statutom 
in v skladu z navedenim zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost.  
Na podlagi določil 54. člena statuta občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z 
zakonom lahko sama določi, in javnih služb, za katere je določeno z zakonom, da jih zagotavlja 
občina. Na tem mestu moramo opomniti še na določila 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, 
ki določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev pospešuje kulturnoumetniško 
ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošno knjižnično dejavnost 
ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju. Občina zagotavlja opravljanje 
javnih služb, ki jih v skladu z zakonom določi s svojim splošnim aktom, in javnih služb, za katere je 
tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Opravljanje lokalnih javnih služb pa občina 
zagotavlja tudi z ustanavljanjem javnih zavodov (61. člen ZLS). 
 
2 Razlogi za sprejem odloka 
 
Občinski svet Občine Mozirje je leta 2009 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 76/09) s katerim je uskladil delovanje JZ Knjižnica Mozirje z 
določbami Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 104/92, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), Zakona 
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02), Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08), Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08), uredil njegov status, razmerje med ustanoviteljem in 
zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda (1. člen 
Odloka). 
Na tem mestu moramo opomniti, da je bil Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ 
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 
68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg) od uveljavitve tega odloka večkrat spremenjen, ob navedenem je bil  v 
letu 2015 spremenjen tudi Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/. 
Izhajajoč iz navedenega ter upoštevaje določilo tretjega odstavka 153. člena Ustave RS, ki določa, da 
morajo biti podzakonski akti v skladu z ustavo in zakoni, predlagamo Občinskemu svetu Občine 
Mozirje, da sprejme z navedenimi predpisi vsebinsko usklajen Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Mozirje. 
 
3 Cilji sprejema odloka  
 
Cilj odloka je sprejem akta o ustanovitvi javnega zavoda splošna knjižnica v skladu z določili Zakona 
o zavodih /ZZ/, ki  v 3. členu določa, da se za opravljanje javnih služb ustanovijo zavodi. Javne 
zavode ustanovijo republika, občine, mesto ali druge z zakonom pooblaščene javne osebe. Ob 
navedenem moramo opomniti na določilo 2. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da je 
knjižnična dejavnost knjižnična javna služba, ki zajema: • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in 
posredovanje knjižničnega gradiva; • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih 
publikacij; • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov; • 
posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev; • sodelovanje v 
medknjižnični izposoji in posredovanju informacij; • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov; • 
informacijsko opismenjevanje; • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik; • drugo 
bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. Javna služba obsega tudi dejavnost 
knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem 
bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju: • pogojev za delovanje vzajemnega 
bibliografskega sistema; • dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu. Navedene 
dejavnosti izvajajo javni zavodi, na podlagi koncesije pa tudi druge pravne osebe in posamezniki. Ob 
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navedenem moramo opomniti še na določilo 20. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, 
da mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno 
knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo 
drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. Če ustanovi več občin skupaj splošno 
knjižnico, določijo medsebojne pravice in obveznosti v aktu o ustanovitvi. Če občina ne zagotovi 
knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce, to stori država na njen račun. 
Opomniti je treba še na določilo prvega odstavka 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo /ZUJIK/, ki določa, da kadar je v javnem interesu potrebno zagotavljati javne kulturne 
dobrine trajno in nemoteno, jih zagotavlja država oziroma lokalna skupnost neposredno ali tako, da 
ustanovi javni zavod na področju kulture. 
Pri pripravi odloka je bilo upoštevano načelo zakonitosti: osnutek odloka je pripravljen ob spoštovanju 
določila četrtega odstavka 153. člena Ustave RS, ki določa, da morajo biti posamični akti in dejanja 
organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil v skladu z ustavo in zakoni. 
 
4 Normativna usklajenost osnutka odloka 
 
Besedilo odloka je vsebinsko usklajeno z določilom 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ in določili 
veljavnega Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ ter Zakona o knjižničarstvu 
/ZKnj-1/.  
 
5 Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi osnutka odloka 
 
Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občank in občanov, njihovih 
organizacij, strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine bo osnutek odloka 
v skladu z določili Dodatnega protokola k evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja 
pri vprašanjih lokalne oblasti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št 2/11), Smernic za sodelovanje 
s strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi, ki so sestavni del Resolucije o normativni 
dejavnosti (Uradni list RS, 95/09), 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni 
list RS, št. 51/05– uradno prečiščeno besedilo, 117/06– ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 7/18) 
in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 
objavljen na spletni strani občine v katalogu informacij javnega značaja najpozneje sedem dni pred 
sejo občinskega sveta, na kateri bo izvedena splošna razprava, s pozivom javnosti, da v roku 30 dni 
na način določen z objavo, sporoči morebitne pripombe in predloge. 
 
6 Finančne posledice 
 
Sprejem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje ne bo imel dodatnih finančnih posledic 
za občinski proračun. 
 
7 Predlog 
 
Izhajajoč iz gornjih navedb predlagamo Občinskemu svetu Občine Mozirje, da sprejme s predpisi 
usklajen osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje – prva 
obravnava, s podanimi pripombami. 
 

Občina Mozirje 
Ivan Suhoveršnik, župan 
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Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-
ZPZDC, 127/06-ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 
– ZNOrg), 2. in 20. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 
92/15) in 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) je Občinski 
svet Občine Mozirje na svoji 16.  redni seji dne 13.4.2021 sprejel  
 
Obrazložitev: 
V skladu z določilom drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občina 
opravljanje lokalnih javnih služb z ustanavljanjem javnih zavodov. Kot določa Zakon o zavodih /ZZ/ 
v 3. členu se za opravljanje javnih služb ustanovijo zavodi. Javne zavode ustanovijo republika, 
občine, mesto ali druge z zakonom pooblaščene javne osebe. Ob navedenem moramo opomniti na 
določilo 2. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da je knjižnična dejavnost knjižnična 
javna služba, ki zajema: • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva; • 
zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; • izdelovanje knjižničnih 
katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov; • posredovanje bibliografskih in drugih 
informacijskih proizvodov in storitev; • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju 
informacij; • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov; • informacijsko opismenjevanje; • 
varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik; • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in 
informacijsko delo. Javna služba obsega tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za 
izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, ki je namenjena 
zagotavljanju: • pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema; • dostopnosti 
elektronskih virov informacij v tem sistemu. Navedene dejavnosti izvajajo javni zavodi, na podlagi 
koncesije pa tudi druge pravne osebe in posamezniki. Ob navedenem moramo opomniti še na določilo 
20. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da mora vsaka občina zagotoviti knjižnično 
dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, 
ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim 
ustanoviteljem. Če ustanovi več občin skupaj splošno knjižnico, določijo medsebojne pravice in 
obveznosti v aktu o ustanovitvi. Če občina ne zagotovi knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce, to 
stori država na njen račun. 
 
Ob tem je treba opomniti še na določilo prvega odstavka 26. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo /ZUJIK/, ki določa, da kadar je v javnem interesu potrebno zagotavljati javne 
kulturne dobrine trajno in nemoteno, jih zagotavlja država oziroma lokalna skupnost neposredno ali 
tako, da ustanovi javni zavod na področju kulture. 
 

Odlok  
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje 

 
1. Splošne določbe 
 

1. člen 
 (vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje (v nadaljevanju: ustanoviteljica) 
ustanovi Javni zavod Knjižnica Mozirje (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju 
knjižnične dejavnosti (v nadaljevanju: javna služba).  
(2) Zavod ob soglasju ustanoviteljice zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti tudi za potrebe 
naslednjih občin: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. 
O pogojih in načinu opravljanja dejavnosti v navedenih občinah sklepata zavod in ustanoviteljica s 
temi občinami pogodbe. 
(3) S tem odlokom se ureja:  

• ime in sedež ustanovitelja;  
• ime in sedež zavoda;  
• dejavnosti zavoda;  
• organizacija zavoda;  
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• določbe o organih zavoda;  
• sredstva za delo zavoda;  
• način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za 

delo zavoda;  
• pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;  
• določbe o odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda; 
• medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico; 
• druge določbe v skladu z zakonom. 
 

Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prve alineje 8. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/, ki določa, da akt o ustanovitvi zavoda vsebuje ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja. 
V skladu z določilom 2. člena Zakona o zavodih /ZZ/ lahko zavod ustanovijo domače in tuje fizične 
in pravne osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače 
določeno. V skladu z določilom 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ se za opravljanje javnih služb 
ustanovijo javni zavodi. Javne zavode pa ustanovijo republika, občine, mesto in druge z zakonom 
pooblaščene javne pravne osebe. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o knjižničarstvu 
/ZKNj-1/, ki določa, da mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da 
ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te 
dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 8. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da akt o ustanovitvi zavoda vsebuje: 
• ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja, 
• ime in sedež zavoda,  
• dejavnosti zavoda, 
• določbe o organih zavoda, 
• sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela, 
• vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda, 
• način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za 

delo zavoda, 
• pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, 
• določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, 
• medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda, 
• druge določbe v skladu z zakonom. 
 

2. člen 
 (ime, sedež in pravni status zavoda) 

(1) Ime zavoda je:  Osrednja knjižnica Mozirje 
(2) Skrajšano ime zavoda je: Knjižnica Mozirje  
(3) Sedež zavoda je:  Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje 
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s pravili zavoda. 
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in 
tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 13. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da ime zavoda vsebuje označbo, ki navaja na dejavnost, in sedež zavoda. Ime zavoda lahko 
vsebuje ime ustanovitelja. Ime zavoda sme vsebovati ime republike, občine ali mesta le z 
dovoljenjem pristojnega organa, če ustanovitelj zavoda ni republika, občina ali mesto. Ime zavoda 
lahko vsebuje ime zgodovinske ali druge umrle pomembne osebnosti. Za uvrstitev imena take 
osebnosti v ime zavoda je potrebna privolitev njenih zakonitih dedičev.  
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Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila šestega odstavka 13. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da ima zavod lahko skrajšano ime. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 13. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da ime zavoda vsebuje označbo, ki navaja na dejavnost, in sedež zavoda. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila petega odstavka 13. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da je sestavni del imena lahko tudi znak ali grafična oblika imena. 
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 4. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/, ki določa, da so 'zavodi pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata 
zakon in akt o ustanovitvi' in na podlagi 49. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da je 'zavod 
odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga'. Ob navedenem moramo 
opomniti na določilo 19. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da je splošna knjižnica 
samostojna pravna oseba, če izvaja knjižnično dejavnost za okvirno 10.000 in več prebivalcev. 
Knjižnica, ki izvaja to dejavnost za območje z manjšim številom prebivalcev, je enota samostojne 
knjižnice.  
 

3. člen 
 (žig zavoda) 

Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s pravili zavoda. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določeno, da ima zavod žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba 
žiga se določi s pravili zavoda. 
 
2. Dejavnost zavoda 
 

4. člen 
(dejavnost zavoda) 

(1) Temeljna dejavnost zavoda je knjižnična dejavnost, ki se izvaja kot knjižnična javna služba in 
zajema: 

• zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva;  
• zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;  
• izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov;  
• sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij;  
• pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;  
• informacijsko opismenjevanje;  
• varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;  
• drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.  

(2) Javni zavod v okviru javne službe iz prvega odstavka tega člena tudi: 
• sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 
• zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 
• zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 

medijih, 
• organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture, 
• organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 
• organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo zavoda. 

(3) Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen 
opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe. 
(4) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 
69/07, 17/08) razvrščena v: 

• 18.120      drugo tiskanje, 
• 18.140      knjigoveštvo in sorodne dejavnosti, 
• 47.621      trgovina na drobno s časopisi in revijami, 
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• 47.622      trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami, 
• 47.782      trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki, 
• 47.890      trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom, 
• 58.110      izdajanje knjig, 
• 58.140      izdajanje drugih revij in periodike, 
• 58.190      drugo založništvo, 
• 59.140      kinematografska dejavnost, 
• 59.200      snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij, 
• 62.020      svetovanje o računalniških napravah in programih, 
• 63.110      obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, 
• 63.910      dejavnost tiskovnih agencij, 
• 68.200      oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, 
• 68.320      upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi, 
• 69.200      računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje, 
• 72.200      raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike, 
• 73.110      dejavnost oglaševalskih agencij, 
• 74.300      prevajanje in tolmačenje, 
• 77.220      dajanje videokaset in plošč v najem, 
• 77.330      dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup, 
• 79.120      dejavnost organizatorjev potovanj, 
• 82.190      fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti, 
• 82.300      organizacija razstav, sejmov, srečanj, 
• 85.520      izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, 
• 90.040      obratovanje objektov za kulturne prireditve, 
• 91.011      dejavnost knjižnic, 
• 91.020      dejavnost muzejev, 
• 91.030      varstvo kulturne dediščine. 

(5) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice. 
(6) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljice. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 18. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da lahko zavod opravlja eno ali več dejavnosti. Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, 
če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. V skladu z določilom 19. 
člena Zakona o zavodih /ZZ/, zavod ne sme začeti opravljati dejavnosti ali spremeniti pogojev za 
njeno opravljanje, dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za 
opravljanje dejavnosti, pogoji glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani 
pogoji. Na tem mestu moramo opomniti, na določilo prvega odstavka 2. člena Zakona o knjižničarstvu 
/ZKnj-1/, ki določa, da je knjižnična dejavnost knjižnična javna služba, ki zajema: • zbiranje, 
obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva; • zagotavljanje dostopa do 
knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih 
zbirk in drugih informacijskih virov; • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju 
informacij; • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov; • informacijsko opismenjevanje; • 
varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik; • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in 
informacijsko delo.  
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 16. člena Zakona o 
knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena Zakona o 
knjižničarstvu /ZKnj-1/ tudi: 
• sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju, 
• zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo, 
• zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 

medijih, 
• organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture, 
• organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 
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• organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 16. člena Zakona o 
knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da splošne knjižnice lahko opravljajo tudi gospodarsko dejavnost, 
če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila 3. člena Uredbe o standardni klasifikaciji 
dejavnosti, ki določa, da se standardna klasifikacija dejavnosti uporablja za določanje in razvrščanje 
poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih 
podatkovnih zbirk ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.   
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 20. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da lahko zavod spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.  
 
Besedilo šestega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 20. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da lahko zavod v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavoda ali podjetje 
s soglasjem ustanovitelja. Na tem mestu moramo opomniti na določilo tretjega odstavka Zakona o 
javnih financah /ZJF/, ki določa, da javni zavodi, katerih ustanovitelj je država oziroma občina ne 
smejo odplačno pridobivati kapitalskih naložb. 
 
3. Organizacija zavoda 
 

5. člen 
 (organizacijske enote zavoda) 

(1) Zavod izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju Občine Mozirje, Gornji Grad, 
Nazarje, Ljubno, Luče, Rečica ob Savinji in Solčava. 
(2) Zavod organizira enote splošne knjižnice kot svoje organizacijske enote za opravljanje knjižnične 
dejavnosti na določenem območju, in sicer: Knjižnica Gornji Grad, Knjižnica Ljubno,  Knjižnica Luče, 
Knjižnica Nazarje, Knjižnica Rečica ob Savinji in Knjižnica Solčava. V sestavo zavoda sodita še 
Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani in osebna zbirka Aleksandra Videčnika. 
(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila 
v pravnem prometu določajo pravila zavoda. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 47. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da se organizacija zavoda določi s statutom oziroma pravili zavoda. Ob 
navedenem moramo opomniti na določilo 19. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da 
je splošna knjižnica samostojna pravna oseba, če izvaja knjižnično dejavnost za okvirno 10.000 in več 
prebivalcev. Knjižnica, ki izvaja to dejavnost za območje z manjšim številom prebivalcev pa je enota 
samostojne knjižnice. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 47. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da se v zavodu lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti 
ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju oblikujejo organizacijske enote.  
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 47. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da je s statutom oziroma pravili zavoda lahko določeno, da imajo posamezne 
organizacijske enote pooblastila v pravnem prometu. Organizacijske enote izvršujejo ta pooblastila 
v imenu in za račun zavoda. 
 
4. Organi zavoda 

6. člen 
 (organi zavoda) 

Organa zavoda sta: 
1. Svet zavoda in 
2. Direktor zavoda 
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Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 29., 31., 40. in 43. člena Zakona o zavodih /ZZ/. 
 
Zakon o zavodih /ZZ/ v prvem odstavku 29. člena določa, da 'zavod upravlja svet ali drug kolegijski 
organ upravljanja'. V prvem odstavku 31. člena Zakona o zavodih /ZZ/ je določeno, da je 'poslovodni  
organ zavoda direktor ali drug individualni organ'.  
 
Ob tem je treba opomniti še na določilo prvega odstavka 43. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo /ZUJIK/, ki določa, da ima zavod ne glede na 32. člen Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo /ZUJIK/z manj kot dvajset zaposlenimi, direktorja in svet. 
 
4.1 Svet zavoda 

7. člen 
 (svet zavoda) 

(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.  
(2) Svet zavoda ima pet članic oz. članov (v nadaljnjem besedilu: član) in je sestavljen iz 
predstavnikov: 

• ustanoviteljice:  trije člani; 
• delavcev zavoda: en član; 
• uporabnikov:  en član. 

(3) Predstavnike ustanoviteljice imenuje ustanoviteljica v skladu s svojim statutom. 
(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. 
(5) Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje občinski svet ustanoviteljice, 
na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva. Javni poziv se objavi na spletni strani občine, 
knjižnice in v prostorih osrednje knjižnice in krajevnih knjižnic. Poleg uporabnikov, lahko predloge 
podajo direktor zavoda, strokovni delavci ter uporabniki sami.  
(6) Mandat članov sveta traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma 
imenovani. 
(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če ni s 
tem odlokom določeno drugače. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina 
članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in 
dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom. 
(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda. 
(9) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakonom, tem odlokom in pravili zavoda, in sicer: 

• sprejema pravila zavoda v soglasju z ustanoviteljico; 
• sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov, 
• sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, 
• sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda v soglasju z ustanoviteljico, 
• razpisuje in potrjuje popise sredstev, 
• ustanoviteljici predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti, 
• ustanoviteljici in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede 

poslovanja zavoda, 
• odloča o nakupu nepremičnin in predlaga prodajo nepremičnin ustanoviteljici, 
• odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi organizacijskih enot, 
• s soglasjem ustanoviteljice imenuje in razrešuje direktorja zavoda, 
• imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja status zavodov, 
• obravnava ugotovitve nadzornih organov, 
• obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda, 
• zagotavlja varstvo pravic delavcev, 
• odloča o drugih zadevah, za katere je pooblaščen s splošnimi akti zavoda in zakonom. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 29. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ.  
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Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 29. člena 
Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki 
delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Sestava sveta zavoda 
se določi z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom ali pravili zavoda.  
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 29. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da se način imenovanja oziroma izvolitve članov sveta zavoda določijo z 
zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.  
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 29. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da se način imenovanja oziroma izvolitve članov sveta zavoda določijo z 
zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda. Navedeno določilo je 
oblikovano v skladu z določili veljavnega Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju /ZSDU/. 
 
Besedilo šestega odstavka je oblikovano v skladu z določilom tretjega odstavka 29. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da se sestava, način imenovanja oziroma izvolitev članov, trajanje mandata 
in pristojnosti sveta določijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.  
 
S sedmim odstavkom je določen način odločanja na seji sveta zavoda. Besedilo je oblikovano po pravni 
analogiji določila 35. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, s katerim je določeno, da občinski 
svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko 
veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. Ob navedenem je v tem 
odstavku določeno, da organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in 
dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom. 
 
Z osmim odstavkom je določen način izvolitve predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.  
 
Besedilo devetega odstavka je oblikovano v skladu z določilom 30. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema 
programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančnih načrt in sprejema 
zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje 
ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z 
zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom ali pravili zavoda določene zadeve. 
 
4.2 Direktor zavoda 
 

8. člen 
 (direktor zavoda) 

(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru 
pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo 
dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanoviteljice. 
(2) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda. 
(3) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja knjižničarstvo in 
zakona, ki ureja zavode.  
(4) Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje občine 
ustanoviteljice in mnenje občin, ki so na splošno knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje te 
dejavnosti (v nadaljevanju: pogodbenice), ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Strokovni 
delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Soglasja in mnenja se nanašajo na kandidata za direktorja, 
ki ga predlaga svet zavoda izmed tistih prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje. Če občina ustanoviteljica 
ali pogodbenice in strokovni delavci ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana 
oziroma mnenja pozitivna. 
(5) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki: 
• ima najmanj univerzitetno izobrazbo, specializacijo oz. magisterij po visokošolski strokovni 

izobrazbi ali magistrsko izobrazbo (2. Bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične, 
umetnostne ali izobraževalne smeri; 

• ima opravljen izpit iz bibliotekarske stroke, v skladu z zakonom, ki ureja knjižničarstvo oz. ga je 
dolžan opraviti v roku enega leta od nastopa mandata; 
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• ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki se presojajo v skladu s 13. točko 6. člena Zakona o 
javnih uslužbencih /ZJU/ (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami 
in dopolnitvami); 

• ima znanje uradnega jezika, v skladu z Uredbo o potrebnem znanju slovenščine za posamezne 
poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter 
pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08). 

(6) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 31. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da je poslovodni organ zavoda direktor ali drug individualni organ. Direktor organizira in vodi 
delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, če ni z zakonom ali 
aktom o ustanovitvi glede na naravo dejavnosti in obseg dela na poslovodni funkciji določeno, da sta 
poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela v zavodu ločeni. V besedilu prvega odstavka 
je določena tudi omejitev direktorja, ki se nanaša na razpolaganje z nepremičnim premoženjem in 
spremembo dejavnosti zavoda. Pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem zavoda je direktor 
vezan na soglasje ustanoviteljev. Navedena omejitev izhaja iz določila 65. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/, na podlagi katerega je premoženje zavoda last občin ustanoviteljic. V skladu z določilom 19. 
člena veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
/ZSPDSLS-1/ so upravljavci stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti samoupravne 
lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jih za upravljavca določa ustanovitveni akt ali akt 
organa, odgovornega za izvrševanje proračuna (župan). Omejitev, ki se nanaša na spremembo 
dejavnosti zavoda pa izhaja iz določila prvega odstavka 20. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, 
da zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano v skladu z navedenim določilom 31. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/.  
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano v skladu s prvim odstavkom 32. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/, ki določa, da direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda. Kadar je za imenovanje in razrešitev direktorja javnega 
zavoda pooblaščen svet zavoda, daje k imenovanju in razrešitvi soglasje ustanovitelj, če z zakonom 
ni drugače določeno. V skladu z določilom 34. člena Zakona o zavodih /ZZ/ se direktor zavoda imenuje 
na podlagi javnega razpisa, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. Na tem mestu 
moramo opomniti tudi na določilo 7. člena veljavnega Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/, ki v 7. 
členu (v okviru skupnih načel sistema javnih uslužbencev, ki veljajo tudi za zaposlitev v javnih 
zavodih) določa, da se 'zaposlovanje javnih uslužbencev izvaja tako, da je zagotovljena enakopravna 
dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako, da je 
zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem 
mestu'. V skladu z navedenim je v tretjem odstavku določeno, da se direktorja zavoda imenuje v 
skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa. V skladu z določilom 35. člena Zakona o zavodih /ZZ/ 
se razpis za imenovanje direktorja objavi v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu se določijo pogoji, 
ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan, rok do katerega se sprejemajo prijave 
kandidatov, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri. Na tem mestu moramo 
opomniti tudi na določilo 38. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da je lahko direktor razrešen 
pred potekom časa, za katerega je imenovan. Pristojni organ (svet zavoda) pa je dolžan razrešiti 
direktorja: • če direktor sam zahteva razrešitev, • če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o 
delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu, • če direktor pri svojem delu ne 
ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali 
ravna v nasprotju z njim, • če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu 
večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko 
nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda. Ob navedenem moramo opomniti še na 
določilo prvega odstavka 17. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da direktorja oziroma 
direktorico splošne knjižnice imenuje svet splošne knjižnice na podlagi javnega razpisa. Svet 
knjižnice imenuje direktorja po pridobitvi soglasij in mnenj z večino glasov vseh članov sveta . 
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Besedilo četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 17. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, 
določa, da si mora svet pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje občin 
ustanoviteljic, ki imajo v lasti več kot polovico soustanoviteljskega deleža in mnenje občin, ki so na 
splošno knjižnico s pogodbo prenesle v opravljanje te dejavnosti, ter mnenje strokovnih delavcev 
knjižnice. Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Soglasje in mnenja se nanašajo na 
kandidata oziroma kandidatko za direktorja, ki ga predlaga svet knjižnice izmed tistih prijavljenih, 
ki izpolnjujejo pogoje. Če občine ustanoviteljice ali pogodbenice in strokovni delavci ne odgovorijo 
v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.  
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 33. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da je za direktorja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z 
zakonom in aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.  
 
Besedilo šestega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 17. člena Zakona o 
knjižničarstvu /ZKnji-1 /, ki določa, da mandat direktorja traja pet let. Ob tem moramo opomniti še 
na določilo drugega odstavka 33. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da mandat direktorja štiri 
leta, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. Po preteku mandatne dobe je lahko 
ista oseba znova imenovana za direktorja.  
 

9. člen 
 (imenovanje vršilca dolžnosti direktorja) 

Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za 
direktorja ni imenovan, svet knjižnice imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev knjižnice, 
oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 18. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da 
če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za 
direktorja ni imenovan, svet knjižnice imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev knjižnice, 
oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. 
 
5. Sredstva za delo zavoda  
 

10. člen 
 (premoženje zavoda) 

(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice.  
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici. 
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, 
kot to določa zakon in ta odlok.  
(4) Pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje 
dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljice. 
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. 
 
Obrazložitev: 
Prvi odstavek je oblikovan v skladu z določilom 65. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da je 
premoženje, ki je bilo družbena lastnina v upravljanju delovne organizacije, ki so v letu 1991 
opravljale dejavnosti zdravstva in nadaljevala delo od 1. aprila 1991 kot zavodi, s 1. aprilom 1991 
postalo lastnina občin ustanoviteljic.  
 
V skladu z določilom drugega odstavka je zavod za upravljanje s premoženjem odgovoren 
ustanoviteljicam. Na tem mestu moramo opomniti na določilo 19. člena veljavnega Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/, ki določa, da so 
upravljavci stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti samoupravne lokalne skupnosti 
in osebe javnega prava, ki jih za upravljavca določa ustanovitveni akt ali akt organa, odgovornega za 
izvrševanje proračuna (župan). 
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Tretji odstavek je oblikovan v skladu z določilom prvega odstavka 48. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja in v skladu z navedenim 
določilom 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
/ZSPDSLS-1/. 
 
S četrtim odstavkom je določeno, da mora zavod, pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v 
lasti zavoda in ga ta uporablja za opravljanje dejavnosti, pridobiti soglasje ustanoviteljice. 
 
Peti odstavek je oblikovan po analogiji drugega odstavka 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da mora občina s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Ker zavod razpolaga 
s premoženjem občin ustanoviteljice je tako dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

11. člen 
 (sredstva za delo zavoda) 

Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi: 
• iz javnih sredstev, 
• s plačili uporabnikov za storitve javne službe,  
• s prodajo blaga in storitev na trgu, 
• iz drugih virov. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom prvega odstavka 48. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo 
blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o 
ustanovitvi.  
Ob navedenem moramo opomniti na določilo 51. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, 
da knjižnice, ki so samostojni javni zavodi, in knjižnični informacijski servis, pridobivajo sredstva za 
delo iz javnih sredstev, plačil uporabnikov za storitve javne službe, s prodajo blaga in storitev na 
trgu in iz drugih virov pod pogoji, določenimi v aktih o ustanovitvi. Sredstva za izvajanje dejavnosti 
javne službe knjižnic in knjižničnega informacijskega servisa pokrivajo stroške za plače, za 
materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva, ter za nakup in vzdrževanje prostorov in 
opreme. 
 
6. Način razpolaganja s presežkom dohodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja 

sredstev za delo zavoda 
 

12. člen 
(presežek prihodkov) 

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi. 
(2) Zavod sme uporabiti presežek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj dejavnosti. 
 
Obrazložitev: 
V skladu z določilom prvega odstavka se presežek prihodkov nad odhodki ugotavlja v skladu s predpisi. 
 
Drugi odstavek je oblikovan v skladu z določilom drugega odstavka 48. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da sme zavod uporabiti presežek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj 
dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. 
 

13. člen 
 (primanjkljaj sredstev za delo) 

O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih 
razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom prvega odstavka 48. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja. Ker je temeljna dejavnost 
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zavoda opravljanje javne službe, katero trajno in nemoteno zagotavlja v javnem interesu zagotavlja 
občina (22. člen ZZ), mora občina zagotoviti ustrezen obseg sredstev. Na tej pravni podlagi o načinu 
in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih 
sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. 
 
7. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu in odgovornosti 

ustanoviteljice za obveznosti zavoda 
 

14. člen 
 (nastopanje v pravnem prometu) 

(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, 
samostojno in brez omejitev. 
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi. 
 
Obrazložitev: 
Besedili prvega in drugega odstavka sta oblikovani v skladu z določilom 49. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/, ki določa, da je zavod odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi lahko razpolaga.  
 
8. Druge medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico 
 

15. člen 
 (medsebojne pravice in obveznosti) 

(1) Zavod: 
1. poroča ustanoviteljici vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa; 
2. pripravlja in oblikuje razvojne načrte; 
3. zagotavlja ustanoviteljici potrebne podatke v skladu z zakonom, 
4. predloži ustanoviteljici letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta. 

(2) Ustanoviteljica: 
1. vključuje javni zavod v oblikovanje politike razvoja knjižnične dejavnosti; 
2. usklajuje programe izvajanja knjižnične dejavnosti; 
3. v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod 

ustanovljen, ima ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe 
skladno z zakonskimi in drugimi predpisi. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila desete alineje 8. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, 
da akt o ustanovitvi zavoda vsebuje medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda. 
 
9. Odgovornost ustanoviteljice za obveznosti zavoda 
 

16. člen 
 (odgovornost za obveznosti zavoda) 

Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom drugega odstavka 49. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da je ustanovitelj odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi 
drugače določeno. 
 
10. Splošni akti zavoda 
 

17. člen 
 (pravila zavoda) 

(1) Zavod ima pravila, s katerimi uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in 
odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom. 
(2) Pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice. 
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Obrazložitev: 
Prvi odstavek je oblikovan v skladu z določilom 45. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da ima 
zavod statut in pravila. S statutom ali pravili zavoda se ureja organizacija zavoda, organi, njihove 
pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in 
poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.  
 
Drugi odstavek je oblikovan v skladu z določilom prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da statut oziroma pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 

 
18. člen 

 (drugi splošni akti)  
(1) V skladu s pravili lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo 
druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda. 
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri 
sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v pravilih zavoda. 
 
Obrazložitev: 
Prvi odstavek je oblikovan v skladu z določilom tretjega odstavka 45. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da ima zavod lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna 
za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom oziroma pravili. 
 
Drugi odstavek je oblikovan v skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom oziroma pravili zavoda 
določeno, da jih sprejme direktor. 
 
11. Statusne spremembe 
 

19. člen 
 (statusne spremembe) 

Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, 
ali organizira kot podjetje. O tem odloča ustanoviteljica. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 51. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da lahko 
ustanovitelj odloči, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod 
ali da se zavod razdeli na svoje ali več zavodov. Ustanovitelj lahko odloči, da se organizacijska enota 
zavoda izloči in pripoji drugemu zavodu ali organizira kot samostojen zavod. Ustanovitelj lahko 
odloči tudi, da se zavod ali njegova organizacijska enota organizira kot podjetje. 
 
12. Prehodne in končne določbe 
 

20. člen 
(prenehanje mandata) 

Sedanji člani sveta zavoda opravljajo funkcijo do imenovanja novih članov sveta zavoda, ki se jih 
imenuje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določeno prenehanje mandata predstavnikov sveta zavoda. 
 

 
21. člen 

 (prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 76/09). 
 
Obrazložitev: 
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Z besedilom je določena t.i. abrogacijska (lat. abrogatio = popolna razveljavitev, tudi odprava) 
klavzula s katero mlajši pravni akt popolnoma razvelljavlja starejši pravni akt. 
 

22. člen 
 (objava odloka in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0004/2021 
Datum:   13.4.2021 
 

Občina Mozirje 
Ivan Suhoveršnik, župan  

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, 
da morajo biti statut in drugi predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, 
če ni v njih drugače določeno. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu. 
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