
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni 
list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 
40/99 in 1/2002) je Občinski svet Občine Šentjur na 22. redni seji, dne 22. junija 2006 sprejel 
 
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O USTANOVITVI  JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA ŠENTJUR 

 
 

1. člen 
 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šentjur (Uradni list RS, št. 29/03) se spremeni 
drugi stavek v 4. členu, tako da glasi: 
»Sedež zavoda je Mestni trg 5 b, Šentjur«. 

 
2. člen 

 
Spremenita se prvi in drugi odstavek 8. člena, tako da glasita: 
»Zavod ima in uporablja svoj pečat pravokotne oblike z naslednjim besedilom: KNJIŽNICA 
ŠENTJUR, Mestni trg 5 b, ŠENTJUR in logotipom knjižnice. 
 
Zavod ima tudi pečat okrogle oblike, v katerem je izpisano: KNJIŽNICA ŠENTJUR, Mestni trg 5 
b.« 
 

3. člen 
 

Spremeni se drugi odstavek 27. člena, tako da glasi: 
»Svet zavoda šteje sedem članov, ki jih sestavljajo: 

a. štirje predstavniki ustanovitelja,  
b. dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, 
c. en predstavnik zaposlenih v zavodu.« 

 
V četrtem odstavku tega člena se beseda «predstavnike« nadomesti z besedo »predstavnika«. 
 
Spremeni se prvi stavek petega odstavka tega člena, tako da glasi: 
»Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti kandidirajo in izvolijo bralci z 
volitvami, pri čemer sta izvoljena kandidata, ki prejmeta najvišje število glasov.« 
 

4. člen 
 
Spremeni se peta alineja 33. člena, tako da glasi: 
»- iz članarine, zamudnin ter prodaje storitev in izdelkov uporabnikom,«. 
 

5. člen 
 

Nova sestava sveta zavoda se uveljavi po izteku mandata sedanjih članov sveta zavoda. 
 

6. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
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