OBČINA KAMNIK
ŽUPAN
Glavni trg 24
1240 Kamnik
Številka: 007-0004/2015-4/1
Datum: 29. 10. 2015
OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA
KAMNIK – PRVA OBRAVNAVA
PREDLAGATELJ:

Marjan Šarec, župan Občine Kamnik

POROČEVALCI:

Katja Vegel, višja svetovalka za družbene dejavnosti
mag. Ivan Kenda, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Tina Trček, strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve
mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica knjižnice

PRAVNA OSNOVA: 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 1. in
20. člen Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 s
spremembami), 26. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo - ZUJIK (Uradni list RS št. 77/07-UPB1 s spremembami) in 17. člen
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 16. člen Statuta
Občine Komenda (Uradne objave GOK-UPB-1, št. 02/09)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v prvi obravnavi.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe,
dane na seji Občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati.
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Ur. list RS, št. 34/15),
ki je bil na Občinskih svetih občin Kamnik in Komenda sprejet v aprilu 2015, je sprožil mnoge
polemike o ustreznosti poimenovanja po pesniku Francetu Balantiču, a hkrati pripadniku enot, ki
so sodelovale z okupatorjem. Občinska sveta občin Kamnik in Komenda sta ga obravnavala kot
pesnika in ne v prej omenjenem kontekstu. Ne glede na to pa je v delu javnosti poimenovanje

sprožilo nestrinjanje, oziroma protest proti poimenovanju po pesniku. Nekatere občane moti
konkretno ime, nekateri pa so sploh proti kakršnemkoli poimenovanju in bi rajši videli, da se
knjižnica imenuje krajevno.
Občinski upravi občin Kamnik in Komenda sta se odločili, da odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Mestna knjižnica Kamnik ponovno pošljeta v obravnavo na Občinska sveta obeh občin, saj sta
obe občini ustanoviteljici javnega zavoda KFBK. V kolikor bosta oba občinska sveta v skladu z
veljavno zakonodajo ter predvideno proceduro sprejela predlagane spremembe, bosta župana
občin ustanoviteljic tako sprejete spremembe posredovala v objavo v uradno glasilo, izvedli pa
se bodo tudi vsi potrebni nadaljnji postopki.
Med prvo in drugo obravnavo (druga obravnava bo v Kamniku predvidoma januarja) bo možno
soočiti stališča in podati morebitne druge predloge poimenovanja. Predlog, ki je trenutno v
gradivu, je zgolj predlog in ga je možno spremeniti, bodisi na predlog občinske uprave, ali pa z
amandmajem na seji v drugi obravnavi.
Vsekakor si bosta občinski upravi obeh občin prizadevali, da bo v konkretni zadevi v kar največji
možni meri upoštevan čim širši konsenz.
2. Cilji in načela predloga odloka
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Ur. list RS, št. 34/15),
ki je bil na Občinskih svetih občin Kamnik in Komenda sprejet v aprilu 2015, je sprožil mnoge
polemike o ustreznosti poimenovanja po pesniku Francetu Balantiču, a hkrati pripadniku enot, ki
so sodelovale z okupatorjem. Občinska sveta občin Kamnik in Komenda sta ga obravnavala kot
pesnika in ne v prej omenjenem kontekstu. Ne glede na to pa je v delu javnosti poimenovanje
sprožilo nestrinjanje, oziroma protest proti poimenovanju po pesniku. Nekatere občane moti
konkretno ime, nekateri pa so sploh proti kakršnemkoli poimenovanju in bi rajši videli, da se
knjižnica imenuje krajevno.
Predlog, ki je trenutno v gradivu, je zgolj predlog in ga je možno spremeniti, bodisi na predlog
občinske uprave, ali pa z amandmajem na seji v drugi obravnavi.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:
Sprejem odloka ne pomeni finančne obremenitve za proračun.

Marjan Šarec
ŽUPAN

Priloga:
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
- Besedilo trenutno veljavnih členov, v zvezi s katerimi se predlagajo spremembe

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 1. in 20. člena
Zakona knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 s spremembami), 26. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK (Uradni list RS št. 77/07-UPB1 s
spremembami), 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 16. člena Statuta
Občine Komenda (Uradne objave GOK-UPB-1, št. 02/09) sta Občinski svet Občine Kamnik na
…. seji dne …. in Občinski svet Občine Komenda na …. seji dne …. sprejela
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik« (Uradni list RS,
št. 34/15) se v nazivu besedna zveza »Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik« nadomesti z
besedno zvezo »Mestna knjižnica Kamnik - Komenda«.
2. člen
1. odstavek 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
(Uradni list RS, št. 34/15) se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik in Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,
Komenda (v nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanavljata javni zavod Mestna knjižnica Kamnik Komenda (v nadaljevanju zavod).«
3. člen
1. in 2. odstavek 2. člena odloka se spremenita tako, da se glasita:
»Ime zavoda je: Mestna knjižnica Kamnik - Komenda.
Skrajšano ime zavoda je: MKKK.«
4. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta obe občini ustanoviteljici. Odlok se objavi v Uradnem
listu RS oziroma v uradnem glasilu Občine Komenda in začne veljati naslednji dan po zadnji
objavi.
Št. 007-0004/2015-4/1
Kamnik, dne …………………
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec
Št. ……..
Komenda, dne …………………
Župan
Občine Komenda
Stanislav Poglajen

BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH ČLENOV, V ZVEZI S KATERIMI
SE PREDLAGAJO SPREMEMBE

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
1. člen
S tem odlokom Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik in Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,
Komenda (v nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanavljata javni zavod Knjižnica Franceta Balantiča
Kamnik (v nadaljevanju zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujeta Občini Kamnik in Komenda po naslednjem
ključu, ki izhaja iz delitvene bilance:
- Občina Kamnik 85,67 %,
- Občina Komenda 14,33 %.
Ustanoviteljici za izvajanje in uresničevanje ustanoviteljskih pravic ustanovita Svet ustanoviteljic.
2. člen
Ime zavoda je: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik.
Skrajšano ime zavoda je: KFBK.
Sedež zavoda je: Ljubljanska cesta 1, 1241 Kamnik.
Zavod ima poleg osrednje knjižnice v sestavi naslednje organizacijske enote:
- Krajevna knjižnica Komenda, Glavarjeva ulica 37, 1218 Komenda,
- Krajevna knjižnica Šmarca, Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik,
- Krajevna knjižnica Motnik, Motnik 8, 1221 Motnik,
- Potujoča knjižnica.

