it. 12/91 s spr.),2. alineje drugega odstavka
61. tlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t- 94/07 - UPS s spr.), 4. alena ter prvega
odstavka 26. dlena Zakona o uresniEevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, it. 77/07 - UPB
s spr.), prvega odstavka 20. tlena Zakona o knjiiniiarstvu (Uradni list R5, 5t. 87/01, 96/02 - ZUJIK,
92/15) ter na podlagi 16. ilena Statuta Obaine Metlika (Uradni list RS, it. 791L6l )e Obilnski svet
Na podlagi 3. in 8. 6lena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
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ODLOK O USTANOVITVIJAVNEGA ZAVODA

UUDSKA KNJIZNICA METLIKA
I. SPLOsNE OOLO'BE

1.

tlen

(vsebino odloko)

S tem odlokom Obdina Metlika uskladi delovanje javnega zavoda Ljudska knjiZnica Metlika (v
nadaljnjem besedilu: zavod) z dolodbami veljavnega Zakona o knjiiniaarstvu in Zakona o
uresniaevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju: ZUJIK), ureja njeBov status ter temeljna
vpraSanja glede organizacije, dejavnosti in naaina financiranja zavoda.

V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanaiajo na osebe in so zapisani

v moiki slovniani obliki,

so

uporabljeni kot nevtralni za ienski in moski spol.

2.

tlen

(ustonovitev zovodo)
Ustanovitelj zavoda je Obaina Metlika, Mestni trg 24,8330 Metlika (v nadaljevanju: ustanovitelj). O
ustanovitel.jskih pravicah in obveznostih odloda Obiinski svet Obaine Metlika, razen
od loku

te je v

tem

doloteno drugade.

3.

tlen

(poslonstvo)
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje knjiinidne dejavnosti na obmotju obdine Metlika.

Zavod izvaja tudi druge kulturne in s kulturo povezane dejavnosti

v okviru posebne

organizacijske

enote.
II. STATUSNE DOLOCBE

4.

tlen

(ime, sedeZ in provni stotus zavoda)

lme zavoda:

Ljudska knjiinica Metlika

SedeZ zavoda:

Cesta bratstva in enotnosti 23,8330 Metlika

Skrajiano ime zavoda: Knjiinica Metlika
1

zavod je vpisan v sodni register pri okroznem sodiidu v Novem mestu z dnem 12.05.
1992 pod
registrsko itevilko 1/02360/00 in v razvid kn.iiinic, ki ga vodi Narodna in univerzitetna knji:nica.

je pravna

s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to
dolo(ajo Zakon o zavodih, zulrK, zakon o knjiiniaarstvu in ta odlok. Zavod lahko spremeni ime
in
Zavod

oseba

sedeZ po predhodnem soglasju ustanovitelja_

Zavod ima poleg splolne knjiZnice v sestavi tudi organizacijsko enoto Kulturni dom Metlika,
cesta
bratstva in enotnosti 21, 8330 Metrika. za derovanje organizacijske enote (v nadarjevanju:
oE) se
fina ndno poslovanje vodilodeno.

oE nima pravne subjektivitete. Zanjo upravrja pravno posrovanje zavod, zastopa in predstavrja pa
ro
direktor zavoda

5.

ilen

(iig zavodo)
zavod ima in uporablja pedat okrogre obrike, premera 33 mm, ki ima v sredini grb Repubrike
srovenrle
in na zunanjem obodu izpisano: Ljudska knjiznica Metlika.
zavod ima in uporablja tudi peaat okrogre obrike, premera 20 mm
odstavka tega alena.

6.

z enako vsebino

kot peiat iz prvega

tlen

(uporobo iigov)

Stevilo posameznih iigov, njihovo uporabo, nadin varovanja in unidevanja, ter delavce,
ki so zanje
odgovorni, doloai direktor.

7.
(zo

stoponje i n

p re

tlen
dstovlj a nje zdvod o )

Knji:nico zastopa in predstavlja direktor.
Med zaaasno odsotnostjo nadomeiia direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor
III. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA

8.

tlen

(orqonizacijo zovodo)

osnovna dejavnost zavoda se opravlja v osrednji knji:nici in bibliobusu.
v okviru organizacijske enote
Kulturnega doma Metlika zavod izvaja tudijavni interes za kulturo, kot ga
dolota ZUJIK.
PodrobnejSa organizacija dela v zavodu se urediz aktom o notranji
organizaciji zavoda.

2

9.
(o provljo

tlen

nje knjiinifu e dej av nosti )

zavod v okviru zakona opravlja kot javno sluibo naslednje naloge:

*
-

zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjiinifno gradivo,

gradiva in elektronskih publikacij,
Tgotavlja dostop do knjiinidnega
izdeluje kn.jiZniine kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
sodeluje v medknjiiniEni izposoji in posredovanju informaci.i,

pridobiva in izobraiuje uporabnike,
informacijskoopismenjuje,
varuje knjiinidno gradivo, kije kulturni spomenik,
izvaja dejavnost knjiiniinega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem
vzajemnem bibliografskem sistemu,
sodeluje v vseilvl.jenjskem izobraZevanju,
zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splolno 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,
zagotavlja knjiinidno dejavnost romski skupnosti,
v soglasju z ustanoviteljem lahko izvaja knjiinitno dejavnost tudi za druge obdine na podlagi
pogodbe in
opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

10. tlen
(oprovljanje nolog s podrotju kulture)
Zavod v okviru OE Kulturnega doma Metlika opravl.ja naslednje deiavnosti:

-

posredovanje umetniSke ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na podrotju uprizoritvenih, glasbenih,
vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev,

-

organiziranje gledaliSkega in glasbenega abonmajskega programa,

-

orga niziranje kino dejavnosti,

-

posredovanje in organizacija gledaliikih, glasbenih in glasbeno-scenskih izven abonmajskega
programa,
organizacija oziroma sodelovanje pri organizaciji filmskih, gledaliskih in drugih kulturnih
festivalov,
produkclja in koprodukcija gledaliSkih, glasbenih, plesnih, vizualnih, muzejskih, filmskih,
literarnih, in drugih kulturnih prireditev,
izvajanje izobraievalnega in humanistidnega programa (predavania, pogovorni veaeri, okrogle
mize),

-

naartovanje, organizacija in izvedba kulturno-umetniskih prireditev, festivalov in sejmov,

3

organiziranje gledaliSkih, plesnih in glasbenih delavnic,
oddajanje dvoran in drugih prostorov ter tehniane opreme v uporabo zunanjim naroinikom in
opravljanje vseh s tem povezanih storitev za izvedbo raznovrstnih prireditev na nadin in pod
pogoji, kijih doloda ta odlok in
gostinske storitve za potrebe izvajalcev programa, obiskovalcev in narotnikov

druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
77. tlen

(rozmejevonje javne in trlne dejovnosti)

Ne glede na doloibe f. in 10. ilena tega odloka iupan za potrebe razmejevanja javne in trine
dejavnosti zavoda izda sklep, s katerim se posamezne dejavnosti podrobneje opredelijo.
Zavod ie dolTan prednostno izvajati javno sluibo, druge dejavnosti ne smejo ogro:ati izvajanja javne
sluibe, za katero je zavod ustanovUen.

12.

ilen

(kl osifi kocij o dej ovn osti )

Glavna dejavnost zavoda je izvajanje javne sluibe, ki je v Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(uradni list RS, !t. 69/07 in !71081, v prilogi : pojasnila k standardni ktasifikaciji dejavnosti sKD
2008, vodena pod Sifro 91.0L1 dejavnost knjiinic.
Poleg glavne dejavnosti kniiinica opravlja

ie naslednje dejavnosti, ki so v skladu z veljavno Uredbo o

standardni klasifikaciji dejavnosti razvriiene, kot sledi:
- L8.I20 Drugo tiskanje,

-

18.130
18.140
47.782

Priprava za tisk in objavo,

47.79O
47.99O

Trgovina na drobno v prodajalnah z rabl.jenim blagom,
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trinic,

58.110
58.130
58.140
58.190
58.290
59.200
63.110

lzdajanje knjig,

Snemanje in izdajanje zvodnih zapisov in muzikalij,
Obdelava podatkov in s tem povezana dejavnost,

63.12O

Obratovanje spletnih portalov,

63.990
68.200
68.320
72.2oo

Knjigovestvo in sorodne dejavnosti,
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniikimi izdelki,

lzdajanje dasopisov,
lzdajanje revij in druge periodike,
Drugo zalozniitvo,
Drugo izdajanje programja,

Drugo informiranje,
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremidnin,

77.33O

Upravljanje nepremidnin za pladilo ali po pogodbi,
Raziskovalna in razvojna dejavnost na podroiju druiboslovja in humanistike,
Dajanje pisarniike opreme in radunalniikih naprav v najem in zakup,

82.190

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamidne pisarnilke de.iavnosti,
4

82.300
85.520

Organiziranja razstav, sejmov, sretanj,
lzobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podroaju kulture in umetnosti,

90.010

UmetniSko uprizarjanje,

90.020

Spremljajofe de.iavnosti za umetni!ko uprizarjanje,

90.030

UmetniSko ustvarjanje,

90.040

Obratovanje objektov za kulturne prireditve,

91.030

Varstvo kulturne dedi!f ine,

96.090

Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvridene.
13. tlen

(povezovanje zavodo)

Zavod se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zvezo in
druga strokovna

zd

ruienja.
IV. ORGANI ZAVODA
14. tlen

(orgoni)
Orga na zavoda sta:

-

direktor in
svet zavoda.
15.

ilen

(direktor)

Direktor organizira in vodi poslovan.ie ter strokovno delo zavoda- Je poslovni in programski direktor.
Predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati

z

javnimi sredstvi

s

skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.

Direktorja imenuje svet zavoda na podlagijavnega razpisa.

Svet zavoda mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje obdinskega sveta ter mnenje
strokovnih delavcev zavoda.

ee ustanovitelj in strokovni delavci ne dajo soglasja oziroma mnenj v roku 60 dni od

prejema

zaprosila sveta zavoda, se 5teje, da je bilo soglasje podano oziroma mnenje pozitivno.
Po pridobitvi soglasja in mnenj svet zavoda imenuje direktorja z veaino Slasov vseh dlanov sveta.

Mandat direktoria traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njeSov
predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za doloden das, za tas trajanja mandata.

Delavca, ki

je bil pred imenovanjem

za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoloden das, se po
prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim nadrtom na prosto
delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.

I

76. tlen
(pogoji za direktorjo)

za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splolnih pogojev doloienih z zakonom,
izpolnjuje ie naslednje pogoje:
- ima visokoiolsko univerzitetno izobrazbo (prejinja) ali magistrsko izobrazbo (2. bol.st.)
- ima opravljen bibliotekarski izpit v skladu z Zakonom o knjiiniiarstvu,
- ima najmanj 5 let ustreznih delovnih izkuienj,

-

izkazuje organizacijske in vodstvene sposobnosti.

ob pri.iavi na

razpis

je dolian kandidat predlo:iti program dela in

razvoja zavoda za aas trajanja

mandata.

17. tlen
(nologe direktorja)
Naloge direktorja so, da:
1. orga nizira delo javnega zavoda,

2.
3.
4'

sprejema strateski na6rt,
sprejema program dela,
sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem
zavodu,

5.

sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju, reprezentativnih sindikatov
v javnem zavodu,

6.
7.
8.
9.

sprejema kadrovski nairt,
sprejema nadrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrievanja,
spre.jema druge akte, ki ureja.jo pomembna vpraianja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
porota ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega
zavoda,

10. pripravi letno porofilo,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, ie jo zavod ima in
12. druge naioge, dolodene z ustanovitvenim aktom.
K

aktom iz druge, tretje, ietrte, pete, Seste, sedme in enajste alinee prej5njega odstavka daje soglasje

svet.,avnega zavoda.
K strateikemu nadrtu daje soglasje tudi ustanovitelj. Stratelki nadrt iz prvega odstavka tega dlena je
dokument srednjerodnega razvojnega nadrtovanja, ki upoiteva cilje in prioritete nacionalnega

oziroma lokalnega programa za kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni naart, katerega
sestavni delje finanani nadrt. Strate5ki nadrt se sprejme za obdobje petih let, pri aemer lahko vsebuje

tudi dolgoroine usmeritve, ki presegajo to obdobje. strateiki na6rt javnega zavoda

obsega

6

programske usmeritve in predviden obseg programa, organizaci.iske usmeritve, opredelitev investicij
in investicijskega vzdrievanja ter podlage za kadrovski nadrt, ki vkljuiujejo tudi predvidene zunanje
sodelavce.

ee direktor ne sprejme stratelkega nadrta do izteka veljavnosti prejinjega, je to razlog za njegovo
razrelitev. ee ustanovitelj ne poda predhodnega mnenja k strateikemu nadrtu v 45 dneh od
njegovega prejema, se iteje, da je mnenje pozitivno.
18.
(poob

ilen

lasti I o di re ktorj o )

V pravnem prometu zavod zastopa in predstavlja direktor neomejeno in je pooblaiien za sklepanje
pogodb v okviru finandnega nafrta, razen pri sklepanju:

-

pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje sveta zavoda,

pogodb, ki se nanaiajo na nepremidnine, ki jih ima knjiZnica v upravl.ianju, h kateri je treba
pridobiti soglasje lastnika.

Direktor lahko pri uresniievanju svojih pooblastil, dolodenih z zakonom in tem aktom, prenese
opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom, ki
ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.

79. tlen
(rdzreiitev dire ktorjo)

Direktor je lahko razreien pred potekom mandata, de:
- direktor sam zahteva razreiitev,
- nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po
samem zakonu,

-

direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in sploinih aktih zavoda ali neutemeljeno ne
izvriuje sklepov sveta zavoda in ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroii zavodu vetjo ikodo ali de zanemarja
ali malomarno opravlja svoje dolinosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujie motnje pri
opravlja nju dejavnosti zavoda,

-

se bistveno spremeni dejavnost, zaradi katere je bil zavod ustanovlien ali

nastopijo okoliStine, ki so razlog za razreiitev na podlagi drugih zakonov.

Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razreiitvi direktor.ja pridobiti soglasje ustanovitelja
obdinskega sveta ter mnenje strokovnih delavcev zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za
razreiitev in mu dati moinost, da se o njih v roku 30 dni opredeli. Mnenje o razreiitvi direktorja
sprejmejo strokovni delavci z vedino glasov vseh strokovnih delavcev.
ee obdinski svet ustanovitelja ter strokovni delavci zavoda ne odgovorijo v roku 60 dni, se 5teje, da je

bilo podano soglas.ie oziroma de je mnenje pozitivno.

20. tlen
7

(vrii I ec d oli n osti

d i re

kto rj o )

Svet zavoda imenuje vriilca dolinosti direktorja v primeru,

-

te:
direktorju preddasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja direktorja,
je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihte prijavil oziroma nihie izmed
prijavljenih kandidatov ni bil izbran,
v drugih primerih, ko knjiinica ostane brez direktorja.

Svet zavoda imenuje vrSilca dolinosti direktorja do imenovanja direktorja, vendar najved za eno leto

27- tlen
(svet zavoda)
Svet zavoda Steje pet tlanov. SestavUajo ga:

-

trije predstavniki ustanovltelja, od katerih je vsaj eden 6lan obdinskeBa sveta,
en predstavnik delavcev,
en predstavnik zainteresirane javnosti.

Predstavnike ustanovitelja imenuje obdinski svet. ee zuJtK ne doloda drugate, morajo biti
s podroija dela javnega zavoda, financ in/ali pravnih zadev.

predstavniki ustanovitelja strokovnjaki

Predstavnika delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah. Volitve predstavnika
delavcev so veljavne, te se jih udeleZi ved kot polovica volilnih upravidencev. lzvoljen je kandidat, ki
dobi vedino glasov tistih volilnih upravitencev, ki se udeleiijo volitev.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje na predlog direktorja zavoda obainski svet izmed
aktivnih alanov knjiinice.
alani sveta na konstitutivni seji izvolijo izmed sebe predsednika in namestnika predsednika
Svet odloda z veiino glasov vseh dlanov razen,

te zakon doloda drugaee

Svet sklepa veljavno, te.je na seji navzoaa veaina alanov sveta.

Mandat flanov sveta traja pet let, za dlane sveta zavoda so iste osebe lahko izvoljene veikrat
zaporedoma. Mandat zaine teai z dnem konstituiranja sveta zavoda. Direktor je dol:an obvestiti
ustanovitelja o poteku mandatov ilanov sveta 90 dni pred potekom mandata tistih alanov sveta, kijih
imenuje ustanovitelj.
Prvo konstitutivno sejo sklite direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi vseh dlanov v
svet zavoda-

Podrobnejie delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom. Poslovnik sveta zavoda se objavi na spletnih
straneh zavoda
elan sveta je lahko razre(en pred iztekom mandata za katerega je imenovan ali izvoljen
8

upoiteva navodil organa, ki ga je imenoval,
Ee sam zahteva razreiitev oziroma odstopi,
de se neopraviieno ne udeleZi 3 (treh) sej zaporedoma,
ae pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
Ee ne

de ne opravlja svojih nalog,

&

s

svojim ravnanjem Skoduje delu in ugledu zavoda.

ilan sveta se mora v Eestih mesecih od nastopa mandata udeleiiti programa usposabljanja, katerega
vsebino, obseg in nadin izvedbe doloai minister, pristojen za kulturo. ie je oseba kasneje ponovno
imenovana za 6lana sveta istega ali drugega javnega zavoda, se lteje, da ima usposabljanje
op

ravlje no.

Mandat predstavnikom ustanovitelja Iahko preneha tudi z iztekom .mandata obdinskega sveta
oziroma s konstituiranjem novega obdinskega sveta ali v drugih primerih, ie obdinski svet tako odlodi.
V primeru predtasne razrelitve dlana se za aas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov

ilan po

istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razreieni dlan. Mandat alanu sveta zavoda, kije
bil naknadno imenovan, poteae takrat, ko poteae mandat celotnemu svetu zavoda.

ilana sveta

razreSi organ, ki ga

je imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog

sveta.

Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ne more voliti

in biti izvoljena oziroma imenovana v svet

zavoda.

22. tlen
(nologe sveto zavoda)
Naloge sveta zavoda so, da:

-

nadzira zakonltost dela in poslovanja zavoda,

spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, kijo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
ocenjuje delo direktorja,

daje soglasje k strateikemu na6rtu, programu dela, finantnemu nairtu, sistemizaciji delovnih
mest, organizaciji dela, kadrovskemu naartu, nadrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter
izvaja njihovo izvajanje,

-

daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,

-

sprejema sploine akte,

imenuje direktorja,
sklepa pogodbo o zaposlitvi

direktorjem,
spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovega ustanovitel.ia,
obravnava vpraianja s podrodja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in
pobude za reievanje teh vpra5anj,
z

sprejema zakljuini raiun oziroma letno porotilo zavoda,
opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
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odlofa o ugovorih in pritozbah delavcev zavoda kot drugostopenjski organ in
opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje zavoda, kot jih dolodata
Zakon o knjiZnida rstvu.

ZUJTK in

V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTIZAVODA

1

2i. ilen
(premoienje zq potrebe delovonja zovodo)
Premoienje, kije potrebno za delovanje zavoda, zagotavlja ustanovitelj.
Zavod premidno in nepremidno premoienje lahko pridobiva tudizdonacijamifizidnih in pravnih oseb
o pridobljenih donacijah mora zavod porodativ okviru retnega porodira.

24. tlen
( upravlj a

nje s premoZe nje m)

Zavod upravlja s premidnim premoZenjem, kije evidentirano v registru osnovnih sredstev zavoda na
dan 31. 12.2O2O.
Zavod upravlja z naslednjo nepremiinino, kije last ustanovitelja:
- parcela it. 1.67212, k. o. 1515 METLIKA (tD 3198235) s pripadajodo stavbo 3t. 222.
Ne glede na dolodbo prejSnjega odstavka lahko ustanovitelj s sklepom iupana:

-

svojo nepremidnino kadarkoli izvzame iz upravljanja zavodu ali
na zavod prenese v upravljanje tudi druge nepremiinine, a

le pod pogojem, da

zavodu

zagotovi potrebna finanena sredstva ter druge pogoje za upravljanje.

25. tlen
(prihodki od uprovljonjo s stvarnim premoienjem)

Vsi prihodki, ki jih zavod ustvari z oddajanjem ali uporabo stvarnega premoienja, navedenega v
prejinjem dlenu, so prihodki ustanovitelja. Ne glede na navedeno, se lahko ustanovitelj in zavod
dogovorita, da se ta sredstva vrnejo zavodu, ta pa mora zagotoviti, da se bodo sredstva namenila za
nakup ali vzdrievanje stvarnega premoienja ustanovitelj.

26. tlen
(p

Zavod mora

pri

upravljanju

s

rovi lo u provljanj o s p re moie nje

m

)

premo2enjem spo5tovani nadela zakonitosti, smotrnosti in

tra nspa re ntnosti.
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jih iz kakrinegakoli razloga ni smiselno ali mogoae izterjati po pravilih zakona, ki
ureja izvribo, odloaa svet zavoda, te viiina terjatve, ki se odpisuje, ne presega 500,00 EUR na
posameznega poslovnega partnerja. O vseh ostalih odpisih terjatev odloaa iupan v imenu

O odpisu terjatev, ki

ustanovitelja.
\

O odpisu osnovnih sredstev, katerega nabavna vrednost je bila enaka ali viija od 1.000,00 EUR in so

bila pridobljena iz sredstev ustanovitelja, v imenu ustanovitelja odloia iupan. O vseh ostalih odpisih
stvarnega premoienja odloaa svet zavoda.

27. tlen
(sredstvo zo delovonje zavoda)

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proraiuna ustanovitelja na osnovi
finanfnega naarta in programa dela, ki izhaja iz stratelkega natrta zavoda, po postopku, dolo.enem v
pravilniku o naiinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na podroiju
kulture.
Osnova za izraEun sredstev za izvajanje javne sluibe so:

-

sploini stroiki delovanja,
stroiki za pladilo dela v skladu s kadrovskim naartom,
programski materialni strolki in
stro5ki investicijskega vzdr:evanja in nakupa opreme,

Podrobneje namen in znesek financiranja doloda medsebojna pogodba. Zavod sme sredstva, prejeta
iz obdinskega proraiuna, porabiti le za namene in v obsegu, kot jih dolota medsebojna pogodba,
ustanovitelj pa ima pravico od zavoda zahtevati vsa dokazila in vse dokumente, ki namensko porabo

tudi dokazujejo.
Zavod pridobiva sredstva tudi iz drugih virov, in sicer:

-

iz sredstev EU,

driavnega proraduna,
s alanarinami in druBimi nadomestili,
s prodajo blaga in storitev na trgu,
z donacijami,
z darili in
iz drugih virov.
iz

28. ilen
(

roiunovodsko evide nti ro nje )

Zavod loieno izkazuje ustvarjene prihodke in odhodke iz dejavnosti javne sluibe in iz sredstev tr:ne
dejavnosti. Znotraj javne sluibe se lodeno izkazujejo prihodki in odhodki z naslova javnih in nejavnih
virov.
Zavod poslovni izid ugotavlja loieno za:
11

javno sluZbo in loieno

za

trzno dejavnost in

osred njo knjiinico in OE.

Sodila za razmejevanje stroikov

in prihodkov, ki jih ni mogote

neposredno pripisati posamezni

dejavnosti, sprejme svet zavoda na predlog direktorja zavoda.

'

,r. ,,",
(preseiek prihodkov nad odhodki)

Zavod mora v letnem poroailu razkriti razloge za nastanek preseZka prihodkov nad odhodki. Preseiek
se nameni za izvajanje In razvoj dejavnosti zavoda. Del preseikov prihodkov nad odhodki, ki ga zavod

ustvari na trgu, se lahko nameni za delovno uspeinost na nadin in pod pogoji, kot to doloaajo
podrodni predpisi.
O naainu razpolaganja s preseZkom prihodkov nad odhodki odloaa ustanovitelj na predlog direktorja

30. tlen
(preseiek odhodkov nod prihodki)

Direktor je odgovoren za uravnoteienje prihodkov in odhodkov na nadin, da odhodki posamezneta
leta niso vi5.ii od prihodkov. ee to ni mogote, mora direktor v letnem poroailu jasno navesti razloge,
zaradi katerih so v posameznem letu odhodki viSji od prihodkov.

Preseiek odhodkov nad prihodki se pokriva iz preseikov preteklih let. Ce ti ne zadoSaajo, mora
direktor zavoda do konca februarja, skupaj z letnim poroiilom svetu zavoda predloiiti tudi sanacUski
naart, iz katerega je razvidno, na kakien nadin naj bi se preseiek odhodkov pokril.

ee iz sanacijskega naarta izhaja, da bo za pokrivanje negativnega poslovnega rezultata treba
zagotoviti dodatna sredstva ustanovitelja, svet zavoda imenu.je neodvisnega revizorja, ki se mora
opredeliti o razlogih za nastanek preseika odhodkov nad prihodki ter o tem, ali je pripravljen
sanacijski nairt ustrezen. Stroski revizije bremenijo zavod. Z vsebino revizijskega poroiila je treba
seznaniti obdinski svet ustanovitelja, ki odloii o nadaljnjih ukrepih.
Ne glede na dolofbo prejinjega odstavka ustanovitelj krije le primanjkljaj v delu,

izvajanja programov,

kije nastal

iz naslova

kijih po zakonu in po sprejetem letnem programu financira Obtina Metlika.

VI, PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI KNJIZNICE V PRAVNEM PROMETU

31. ilen
(od govor n ost zovod o zo obvez n osti )

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi

pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj radun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti

z

vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
1,2

32. ilen
(od govorn ost zavodo zo

g os

podo rj e nje )

Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter

odgovornost dobrega gospod a rstve n ika za upravljanje

t

s sredstvi, ki so last

ustanovitelja.

VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITEUA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN
OBVEZNOSTI OBEINE USTANOVTTEUICE IN ZAVODA

33. tlen
(p ri stoj n

osti usto n ovite

lj o )

Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do vi5ine sredstev, ki se v tekoaem letu
zagotavljajo iz prora6una ustanovitel.ia za delovanje zavoda.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda
morebitne druge narotnike ali za trine dejavnosti.

z

naslova dejavnosti,

ki jih zavod opravlja

za

ee ni s tem odlokom ali z drugimi predpisi dolodeno drugaie, mora zavod s strani obEinskega sveta
ustanovitelja pridobiti predhodno soglasje:

-

k imenovanju in razreiitvi direktorja,
k spremembi ali raziiritvi dejavnosti,

k likvidnostnemu ali drugemu zadolievanju zavoda,
k prometu z nepremiininami,
k obremenjevanju nepremianin s stvarnlmi in drugimi pravicami in

k spremembi imena in sedeZa.

VIII. PREHODNE IN I(ON.NE DOLO.BE

34. ilen
(izdojo okta iz 71. tlena)
Akt U upana iz prvega odstavka 11. ilena izda iupan najkasneje do 31. 12.
uporabljati od 1. 1.2022 dalje.

2OZ1-,

zavod pa ga mora

i5. tlen
(vpis zovodo v rozvid upravljavcev stvornego premoienjo)

Ustanovitelj

v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka priaeti s postopki za vpis zavoda v

razvid

upravljavcev stvarnega premoZenja, kot to doloda Uredba o nadinu vpisa upravljavcev nepremitnin v
zemljiSki kataster in kataster stavb (Uradni list RS,

it.

121/06

s spr.).
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36. tlen
(izvojonje funkcij)
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujeta z delom dosedanja imenovana organa, in sicer do izteka
mandatov, za katera sta bila imenovana.

37. ilen
(prilogoditev internih oktov zovodo)

ali uskladitev drugih sploinih aktov zavoda je Sest mesecev od uveljavitve tega
odloka, oziroma za akte, katerih sprejem je vezan na objavo podzakonskih aktov Ministrstva za
Rok za sprejem

kulturo, Sest mesecev od objave podzakonskih aktov.
Do sprejema novih aktov veljajo obstojedi akti v vseh dolodbah, ki niso'v nasprotju z zakoni in tem

odlokom.
38. ilen
( razve

lj ov ite v p red pi so )

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvijavnega zavoda Ljudska knjiinica

Mettika (st. L03/2003, 30 12009, 105/2015).
39. ilen
(vpis v sodni register)

Direktor poskrbi za vpis na podlagi tega odloka v sodni register

40. ilen
(uveljavitev)
Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Stevi I ka : OL41,-2 / 2021.

Metlika, 23. 6.2021.
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Zupan Obiine Metlika
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