Na podlagi 8. in 20. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07), 11. člena
Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 45/94 z
dopolnitvami in spremembami), 21. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07,
65/08), 35., 42. in 46. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11), 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 108/09 UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), 12. in 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož in soglasja sveta zavoda, podanega na 10. redni seji dne 25.
02. 2014, sprejemam

SPREMEMBO PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI DELA IN
SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V JAVNEM ZAVODU
KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ

1. člen
17. člen Pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož se v celoti zamenja z naslednjim besedilom:

»V knjižnici se sistemizirajo naslednja delovna mesta:
1. V strokovni službi:
Delovno mesto

Število delavcev

Tarifni razred

Šifra DM

Bibliotekar

6

VII/1, VII/2

G027004, G027005

Višji knjižničar

1

VI

G026023

1,5

V

G025011

1

VII/1, VII/2

G027004, G027005

Knjižničar
Bibliotekar - pripravnik

Dela v obsegu 0,3 delavca na delovnem mestu bibliotekarja opravlja direktor.
2. V splošni službi:
Delovno mesto

Število delavcev

Tarifni razred

Šifra DM

0,70

VII/2

B017841

Računovodja (pisarniški ref.)

1

VI

J016027

Knjižnični manipulant

1

IV

J034035

Čistilka

1

II

J032001

Direktor

Vsak delavec je dolžan opraviti tudi vsa tista dela, ki morajo biti opravljena, da delovni proces poteka
nemoteno, in to ne glede na to, ali so vključena v opis del, in ne glede na to, ali jih je odredil nadrejeni,
pri čemer mora biti delavec usposobljen za varno opravljanje teh del.«

2. člen
V Katalogu delovnih mest se pri posameznih nazivih delovnih mest doda besedilo.
Naziv delovnega mesta BIBLIOTEKAR
V 6. alineji se pri točki Posebna znanja za tekstom »strokovni izpit za bibliotekarja« doda

zvezdica. Pojasnilo se zapiše na koncu opisa delovnega mesta bibliotekar z naslednjim
tekstom:
»* Opravljen bibliotekarski izpit ni pogoj za zasedbo delovnega mesta. Zaposleni ga mora
opraviti po končanem pripravništvu ali v roku, ki se določi v pogodbi o zaposlitvi.«
Pri točki DELOVNE RAZMERE se za prvo alinejo doda nova, ki se glasi:
- »delo na sedežu knjižnice in v vseh njenih organizacijskih enotah, v skladu z delovnim
procesom in razporeditvijo, ki jo določi direktor.«
Naziv delovnega mesta VIŠJI KNJIŽNIČAR
Pri točki DELOVNE RAZMERE se za prvo alinejo doda nova, ki se glasi:
- »delo na sedežu knjižnice in v vseh njenih organizacijskih enotah, v skladu z delovnim
procesom in razporeditvijo, ki jo določi direktor.«
Naziv delovnega mesta KNJIŽNIČAR
V 6. alineji se pri točki Posebna znanja za tekstom »strokovni izpit za strokovni naziv knjižničar«

doda zvezdica. Pojasnilo se zapiše na koncu opisa delovnega mesta knjižničar z naslednjim
tekstom:
»* Opravljen strokovni izpit ni pogoj za zasedbo delovnega mesta. Zaposleni ga mora opraviti
po končanem pripravništvu ali v roku, ki se določi v pogodbi o zaposlitvi.«
Pri točki DELOVNE RAZMERE se za prvo alinejo doda nova, ki se glasi:
- »delo na sedežu knjižnice in v vseh njenih organizacijskih enotah, v skladu z delovnim
procesom in razporeditvijo, ki jo določi direktor.«

3. člen
Sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po podaji soglasja Sveta zavoda Knjižnice Franca
Ksavra Meška Ormož.

V Ormožu, 25. februarja 2015

Direktorica
Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož
Milica Šavora

