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Občine Trzin 

 

 

 

Zadeva:  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale – 

skrajšani postopek 

 

Namen:   Obravnava in sprejem 

 

Pravna podlaga:   18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno   

prečiščeno besedilo in 8/06)  

 

Predlagatelj:   Župan Peter Ložar 

 

Poročevalca:   Župan Peter Ložar in Referent I Marjeta Trstenjak 

 

Finančne posledice:   Ni neposrednih finančnih posledic 

 

Obrazložitev:  

 

Iz javnega zavoda Knjižnica Domžale smo dne 29.9.2017 prejeli predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale, ki ga morajo občinski sveti občin soustanoviteljic zavoda 

(Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica in Trzin) sprejeti v enakem besedilu. 

 

Z Odlokom o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 3/05, 6/09, Občine Mengeš, št. 

6/07, 4/09, Občine Moravče, št. 2/04, 3/09, Občine Lukovica, št. 3/04, 3/09, Občine Trzin, št. 2/04, 

4/09,-v nadaljevanju: Odlok) občine ustanoviteljice javnega zavoda Knjižnica Domžale uskladijo 

njeno delovanje z določbami zakonodaje, ki velja za področje kulture oziroma področje poslovanja 

knjižnic. 

 

Odlok vsebuje statusne določbe, s katerimi je urejeno ime, sedež in pravni status knjižnice. 

Ustanovitev nove notranje organizacijske enote Knjižnice Domžale, Krajevne knjižnice Ihan, terja 

dopolnitev dosedanje določbe o organizacijskih enotah knjižnice z navedbo novonastale Krajevne 

knjižnice. 

 

Odlok vsebuje določbe o organih knjižnice, ki upravljajo in vodijo njeno poslovanje. To so svet 

knjižnice, strokovni svet in direktor. Svet knjižnice sestavljajo predstavniki ustanovitelja in 

predstavnik delavcev knjižnice, strokovni svet pa sestavljajo posamezniki, ki lahko s svojim 

strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšem delovanju 

knjižnice. Odlok za oba našteta organa taksativno našteva naloge, ki jih opravljata. Ker so zadevna 

določila na določenih mestih preskopa in v neskladju z veljavno zakonodajo, jih je potrebno 

spremeniti in dopolniti tako, da bodo v skladu z veljavno zakonodajo s področja uresničevanja javnega 

interesa za kulturo in javnih zavodov. 

 

Gradivu je priložen delovni pripomoček, kjer so z rdečo barvo označene predlagane spremembe. 

 

Ker gre zgolj za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, predlagamo sprejem Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale v skrajšanem postopku, skladno s 142. 

členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/04 – uradno 

prečiščeno besedilo). 



Predlog sklepa: 

 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno 

prečiščeno besedilo 2),  20. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 

in 15/14), 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), 17. člena 

Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) in 

18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 

8/06) je Občinski svet Občine Trzin na svoji 22. redni seji dne 18.10.2017 sprejel 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval in sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

Knjižnici Domžale po skrajšanem postopku.  

 

Številka: 22-04/2017  Župan 

Datum:   18.10.2017    Peter Ložar, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Predlog odloka: 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno 

prečiščeno besedilo 2), 20. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 

in 15/14), 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), 17. člena 

Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) in 

18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 

8/06) je Občinski svet Občine Trzin na svoji 22. redni seji dne 18.10.2017 sprejel 

 

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA  

O KNJIŽNICI DOMŽALE 

 

1. člen 

V Odloku o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik : Občine Domžale, št. 3/05, 6/09, Občine Mengeš, št. 

6/07, 4/09, Občine Moravče, št. 2/04, 3/09, Občine Lukovica, št. 3/04, 3/09, Občine Trzin, št. 2/04, 

4/09,-v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tretji odstavek 2. člena, tako da se glasi: 

 

»Knjižnica ima organizacijske enote: 

 Krajevna knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale, 

 Krajevna knjižnica Ihan, Šolska ulica 5, 1230 Domžale, 

 Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, 

 Krajevna knjižnica Daneta Zajca Moravče, Vegova ulica 7a, 1251 Moravče, 

 Krajevna knjižnica dr. Jakoba Zupana Šentvid pri Lukovici z mobilno knjižnico, Veidrov trg 

7, 1225 Lukovica, 

 Krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin.« 

 

2. člen 

Spremeni se 12. člen Odloka, tako da se glasi: 

 

»Svet knjižnice ima naloge, ki jih določa zakon s področja javnega interesa za kulturo. 

 

Svet knjižnice ima tudi naslednje naloge: 

-odloča o pritožbah in ugovorih uporabnikov storitev knjižnice, 

-imenuje direktorja knjižnice.«. 

 

3. člen 

Spremeni se 14. člen Odloka, tako da se glasi: 

 

»Strokovni svet ima naloge, ki jih določa zakon s področja javnega interesa za kulturo.«. 

 

4. člen 

Spremeni se prvi odstavek 21. člena Odloka, tako da se glasi: 

 

»Občina Domžale daje v upravljanje knjižnici objekte, ki so s Sklepom o določitvi javne infrastrukture 

na področju kulture v Občini Domžale razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture.«. 

 

5. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnem glasilu občine ustanoviteljice. 

 

Številka: 22-04/2017                                                                                             ŽUPAN 

Datum: 18.10.2017                                                                                          Peter LOŽAR, l.r. 


