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Zadeva: Predlogi za spremembo Uredbe 0 osnovnih storitvah knjiinie

Spostovani

One I S. I . 202 1 smo Ministrstvu za kulturo v imenu Zdruienja splosnih knjiznic poslali
pobudo za spremembo Uredbe 0 osnovnih storitvah knjiznic, ki velja od 14. marca 2003, torej
skoraj 18 let. V tern casu se ni dopolnj evala ali spreminjala, so se pa zelo spremenilc razmere
za delovanje knjiznic.
Zadnj i dye leti v okviru Ministrstva za kulturo nastaja nov Pravilnik 0 pogoj ih za izvajanje
knj iznicnc jayne sluzbe, ki bo prinesel spremenjene minimalne pogoje za knjiznice, ki
opravljajo knjiznicno javno sluzbo v skladu z Zako nom 0 knj iznicarstvu, Novi Pravilnik naj
bi bil razvojno naravnan, vendar ob upostcvanju ugotovljenih dejanskih potreb prilagajanja
delovanja splosnih knjiZnic specifiki lokalnega oko lja ter upostevanj u realnih moznosti in
zmoznosti z vidika ustanoviteljev in financerjev, ki so v primeru splosnih knjiznic lokalne
skupnosti. Ministrstvo za kulturo prosi mo, da na podlagi spremenjenega Pravilnika 0 pogojih
za izvajanje knjiznicne j avne sluzbe preuci moznosti za spremembo Uredbe 0 osnovnih
storitvah knjiznic, ki bo usklajena z njegovimi dolocbami in z realnimi moznostmi in
potrebami, izkazanimi s strani ustanoviteljev in financeJjev ter s strani uporabnikov splosnih
knjiznic.

V okviru Upravnega odbora Zdruzenja splosnih knjiznic smo na seji 18. 5. 2021 pripravili
naslednje predloge za spremembo Uredbe 0 osnovnih storitvah:

5. clen

Clen se dopolni tako, da se v tretjem stavku prvega odstavka pojasni, da skupna clanska
izkaznica za vee knjiznic pomeni knjiznice = pravne osebe,
» ...Clanstvo izkazuje s clansko izkaznico, kije lahko skupna za vec knjiznic, pravnih oseb. «

6. clen

Prva alinea 6. elena se zapise tako , da se brezplacno izposojo »na dom« posebej pojasni, saj
ob placilu clanarine, ki jo omogoca Zknj, izposoja na dom ni popolnoma brezp lacna.

10. clen

Se izpusti, saj je zastarel in ni v teh razmerah aktualen .



II. clen

Namesto »Knjiznica organizira prireditve... « se zapise »Knjiznica organizira dogodke...«

13. clen

Minimalni obratovalni cas se uskladi z dolocbami novega Pravilnika 0 pogojih za izvajanje
knjiznicne javne sluzbe

15. clen

Zadnji stavek prvega odstavka 15. elena se spremeni tako, da se glasi:
» ...Knjiinica opredeli vrste storitev in cenik kot dodatek k pravilniku 0 poslovanju. Ce
pravilnik z vrstami storitev in cenikom za naslednje poslovno leto ostane nespremenjen, ga ni
potrebno ponovno sprejeti, ampak velja do spremembe. Spremenjen pravilnik mora biti
sprejet do konca tekocega leta za naslednje leto. ...«

17. in 18. clen

Spremenita se tako, da se glasita:
knjiznica uskladi izvajanje osnovnih storitev in pravilnik 0 poslovanju z novo uredbo z novim
poslovnim letom.

Upamo, da bodo nasi predlogi upostevani in da bosta oba spremenjena podzakonska akta,
Pravilnik 0 pogojih za izvajanje knjiznicne jayne sluzbe in Uredba 0 osnovnih storitvah
knjiznic, sprejeta se v letu 2021, s cimer bodo knjiznice dobile dobre podlage za razvoj in
delovanje v korist uporabnika.
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