Na podlagi Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)
je Občinski svet na _____. seji, dne _______ sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA CANKARJEVA
KNJIŽNICA VRHNIKA
1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva
knjižnica Vrhnika (Naš časopis, št. 398/2012 – UPB3, 419/14)
se za prvim odstavkom doda naslednji nov odstavek:
Zavod opravlja tudi naloge, povezane z varovanjem in
prezentacijo kulturne dediščine, v okviru notranje organizacijske
enote zavoda.
2. člen
V 8. členu se na koncu doda nov odstavek:
V okviru javne službe delovanja doživljajskega razstavišča
zavod izvaja tudi naslednje dejavnosti:
- pripravo razstav in drugih oblik predstavljanja izsledkov
muzejskega in galerijskega dela doma in v tujini ter
organiziranje gostovanja domačih in tujih razstav;
- izdajo strokovnih in znanstvenih publikacij o gradivu iz svojih
zbirk, sintetičnih monografskih študij, razstavnih katalogov in
poljudnih publikacij s svojega področja
- dela;
- pripravo strokovnih in znanstvenih pogovorov ter srečanj,
javno predstavljanje gradiva, pomembnega za zgodovino,
kulturno zgodovino in likovno umetnost za območje, na
katerem deluje;
- izvajanje različnih oblik pedagoških in andragoških
programov v sodelovanju z vzgojno – izobraževalnimi
organizacijami, društvi in nevladnimi organizacijami;
- skrb za popularizacijo in razvijanje zavesti o dejavnosti s
področja dela zavoda;
- sodelovanje z domačimi in tujimi kulturnimi institucijami,
združenji in strokovnjaki s področja dela zavoda z
raziskovalnim, strokovnim delom in tehničnimi sredstvi.
3. člen
V 9. členu se na koncu dodata naslednji novi alineji:
- R/91.020 Dejavnost muzejev,
- R/91.030 Varstvo kulturne dediščine.
4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev iz
Zakona o javnih uslužbencih izpolnjuje še naslednje pogoje:
-

ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja družboslovja
ali humanistike,
strokovno pozna področje dela zavoda,
izkazuje sposobnost organiziranja in vodenja dela,

-

ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri
leta na vodstvenih delovnih mestih,
- obvlada slovenski jezik in najmanj en svetovni jezik
- predloži program dela in razvoja zavoda tako za področje
knjižničarstva kot dejavnosti doživljajskega razstavišča za
mandatno obdobje petih let.
Mandat direktorja traja 5 let. Direktor je lahko po izteku te dobe
ponovno imenovan.
Način in postopek imenovanja ter razrešitve direktorja se
podrobneje uredi s statutom zavoda.
5. člen
V 21. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine
Vrhnika izmed delavcev občinske uprave ali občanov Vrhnike,
pri čemer imenuje vsaj enega strokovnjaka s področja
varovanja dediščine.
6. člen
V 24. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet
zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in izmed zunanjih
strokovnjakov s področja knjižnične dejavnosti, najmanj enega
pa s področja varovanja dediščine.
7. člen
V 27. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
Zavodu je dan v upravljanje del nepremičnine na Tržaški cesti
32 na Vrhniki, s parc. št. 1929, k.o. Vrhnika, v katerem se
nahajata knjižnica in doživljajsko razstavišče.
8. člen
V 28. členu se doda nov tretji odstavek:
Vsaka notranja organizacijska enota zavoda vodi ločeno
računovodstvo.
9. člen
V 40. členu se doda nov tretji odstavek:
V primeru, da so določbe tega odloka v nasprotju z določili
statuta zavoda, veljajo določbe odloka.
10. člen
5. člen se prične uporabljati ob poteku mandata sedanjim
članom sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja.
11. člen
6. člen se prične uporabljati ob poteku mandata sedanjim
članom strokovnega sveta zavoda.
12. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Naš časopis.

