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OBČINSKEMU SVETU OBČINE CERKNO 

 

 

 

Zadeva: Izdaja soglasja k Sklepu o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija  
 

Občinski svet Občine Cerkno je na svoji 6. redni seji dne 24. 09. 2015 sprejel sklep o izdaji soglasja k 

Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, na 9. 

redni seji 14. 3. 2016  in 21. redni seji 12. 10. 2017 pa sklepa o izdaji soglasij k spremembi prej omenjenega 

pravilnika. 

 

Vlada RS je 30. novembra 2017 sprejela Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 

68/17), ki je na novo določila plačne razrede, razpone plačnih razredov, kriterije in metodologijo za uvrstitev 

delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov pri proračunskih uporabnikih v plačne razrede. 

Razpon plačnih razredov za direktorje knjižnic se s prejšnjega 40 – 48 spremeni v 44 – 49. 

 

Vodstvo knjižnice predlaga še dopolnitev pri navedbi splošnih in posebnih pogojev na delovnem mestu 

direktorja. V prvi alineji se ob univerzitetni izobrazbi doda poimenovanje izobrazbe iste stopnje v skladu z 

novim sistemom študija. Tako bi se prva alineja v opisu DM direktorja po novem glasila: visokošolska 

univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba po bolonjskem sistemu. 

 

Svet Mestne knjižnice in čitalnice Idrija je spremembo Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest MKČI potrdil na svoji 2. seji 15. 01. 2018. 

 

Finančnih posledic za proračun Občine Cerkno še ni mogoče predvideti, ker vodstvo MKČI s strani 

ministrstva še ni prejelo sklepa o uvrstitvi direktorice v plačni razred. Po ugotovitvi, v kateri plačni razred se 

direktor uvrsti, glede na izpolnjevanje kriterijev na dan 1. november 2017, se ta uvrstitev v plačni razred 

uporablja od 1. januarja 2018 dalje - 8. člen uredbe. 

 

Na podlagi 5. alineje 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 

(Uradni list RS, št. 24/09 z dopolnitvami) Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji 

 

SKLEP: 

 

Občinski svet Občine Cerkno daje soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija. 

 

 

 

          

                                                                                                                             

Pripravila:                                                                                             Župan 

Jožica Lapajne                                                                                      Jurij Kavčič l. r.  

 



Popisni listi z opisom delovnih mest 

 

OPIS DELOVNIH MEST 

 
Delovno mesto: DIREKTOR                                                 Šifra delovnega mesta: B017841 

Šifra notranje organizacijske enote:  

 

 

Delovno mesto 

 

 

Šifra delovnega mesta 

 

Plačni razred 

Direktor B017841 44–49 

Število delovnih 

mest 

1 

Splošni  in 

posebni pogoji 

 

- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 

izobrazba po bolonjskem sistemu, 

- opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,  

- najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na področju 

knjižničarstva,  

- aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, 

- organizacijske in vodstvene sposobnosti, 

- obvladovanje osnov računalništva, 

- državljan Republike Slovenije 

Zdravstvene 

zahteve 

- v skladu z Izjavo o varnosti pri delu z oceno tveganja 

 

Plačna skupina B 

Plačna 

podskupina 

B1 

Tarifni razred VII/2 

Možnost 

napredovanja 

-  

 

Naloge 

 

- načrtuje in organizira delo zavoda, 

- sprejema razvojni program, 

- sprejema program dela s finančnim načrtom, 

- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju 

reprezentativnih sindikatov v zavodu, 

- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju 

reprezentativnih sindikatov v zavodu, 

- sprejema kadrovski načrt, 

- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega 

vzdrževanja, 

- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z 

delovanjem zavoda, 

- oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev, 

- skrbi za promocijo zavoda, trženje storitev in določa cene, 

- skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami, 

- zagotavlja obveščanje javnosti in delavcev, 

- izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu s 

predpisi, 

- odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev, 

- odloča o razporejanju delovnega časa, 



- določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju 

delavcev, 

- imenuje delovne skupine za izvedbo določenih nalog. 

- poroča ustanoviteljicama in svetu zavoda o zadevah, ki pomembno 

vplivajo na delovanje zavoda, 

- pripravi letno poročilo, 

- izvršuje druge naloge v skladu z zakoni in odlokom o ustanovitvi 

zavoda. 

 

Odgovornost za 

delo 

- za zakonitost in strokovnost dela, 

- za ugled knjižnice v javnosti, 

- za varovanje osebnih in poslovnih podatkov. 

 

Osnove za delo -      zakoni, predpisi, standardi 

 

 

Posebnosti 

delovnega časa  

- izmensko delo, 

- delo v deljenem delovnem času, 

- delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, 

- delo na sedežu knjižnice ali v enoti v skladu s potrebami 

delovnega procesa. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 


