
OBČINA TRZIN 
Župan Občine Trzin 
 
Številka: 3-1/2014 
Datum: 28.11.2014 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
Zadeva:  Predhodno mnenje k Strateškemu načrtu javnega zavoda Knjižnica 

Domžale za obdobje 2014 - 2019 
 
Namen:                 Sprejem predhodnega mnenja 
 
Pravna podlaga:  
 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08-odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06), Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT št. 5/04 – uradno prečiščeno besedilo), Odlok o ustanovitvi Knjižnice Domžale (Uradni 
vestnik OT, št. 2/04 in 4/09), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 - odl. US, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 
111/13), Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK) 
 
Predlagatelj:  g. Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 
Poročevalka: ga. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Knjižnice Domžale 
                               g. Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec 
            
Obrazložitev: Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 35. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo,  56/08, 94/09 
– odl. US,  4/10, 20/11, 100/11 - Odl. US in 111/13) je naloga direktorja oz. ravnatelja javnih 
zavodov na področju kulture, med drugim tudi priprava in sprejetje strateškega načrta javnega 
zavoda. 
 
Strateški načrt je dokument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete 
nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo (program dela pa je njegov letni izvedbeni 
načrt, katerega sestavni del je finančni načrt). 

Strateški načrt se sprejme za obdobje petih let, pri čemer lahko vsebuje tudi dolgoročne 
usmeritve, ki presegajo to obdobje. Strateški načrt javnega zavoda obsega programske usmeritve 
in predviden obseg programa, organizacijske usmeritve, opredelitev investicij in investicijskega 
vzdrževanja ter podlage za kadrovski načrt, ki vključujejo tudi predvidene zunanje sodelavce. 

K strateškemu načrtu je potrebno pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja, soglasje k 
strateškemu načrtu pa daje svet javnega zavoda. Strateški načrt mora biti sprejet v prvi polovici  
januarja 2015. 

Finančne posledice: Samo soglasje in sprejem strateškega načrta ne bo imelo finančnih posledic 
za proračun. 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200777&stevilka=4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200994&stevilka=4052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20104&stevilka=129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011100&stevilka=4259


Predlog sklepa:  
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
- uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), tretje 
alineje prvega odstavka 35. člena in 28. člena prehodnih in končnih določb Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 94/09 – odl. US, 4/10, 20/11, 100/11–odl. US in 111/13) na 3. redni seji dne 17.12.2014 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
  
Občinski svet Občine Trzin podaja pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu javnega zavoda 
Knjižnica Domžale za obdobje 2014 – 2019.   

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.   
 
 
Številka: 3-1/2014                  ŽUPAN 
Datum: 17.12.2014               Peter Ložar, l.r. 
 
 
 
  


