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Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta 
Udoviča Cerknica – SKRAJŠANI POSTOPEK 



 
Številka:    007-0011/2017 
Datum:       24. 10. 2017 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKNICA 
 
ZADEVA:  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA  
 

NAMEN: Obravnava in sprejem odloka  
 

ZAKONSKA OSNOVA: 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 127/2006 – uradno 
prečiščeno besedilo);   
26. in 135. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007- Uradno prečiščeno besedilo);  
20. člen Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 
in 92/15);  
61. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 
– uradno prečiščeno besedilo);  
17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list, št. 2/17- UPB-1)  
 

PREDLAGATELJ: Marko Rupar, župan 
 

POROČEVALKA: Bogdana BIZJAK, višja svetovalka  
 

MATIČNO TELO: Odbor za družbene dejavnosti  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Sprejme se osnutek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica 
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica 

 
O b r a z l o ž i  t e v : 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica je v petek, 6. oktobra 2017 prevzela od zakonitih dedičev 
Janeza Matičiča in Polonce Matičič Štefanac celotno zapuščino slovenskega pisatelja Ivana 
Matičiča in njegove hčerke, pisateljice Nade Matičič. Bogata zapuščina je bila prevzeta na osnovi 
predhodne pogodbe, ki jo je Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica sklenila z obema zakonitima 
dedičema. S tem je bilo pridobljeno izjemno bogato in pomembno gradivo, ki bistveno dopolnjuje 
fond domoznanske zbirke. Pridobljeno gradivo obsega več tisoč strani Matičičevih rokopisov 
različnih literarnih del, ki posegajo na dokaj razvejan splet literarnih zvrsti od pravljic, del za 
mladino, povesti, črtic, radijskih iger, dramski del, romanov in drugih zvrsti literarnega ustvarjanja. 
Poleg navedenega zbirka vsebuje tudi izredno bogat fond osebnih dokumentov in korespondence, 
še posebej pomemben in za Matičičevo zapuščino pa je značilen bogat in obsežen fond gradiv, ki 
se nanašajo na I. svetovno vojno, ki je tega slovenskega pisatelja na podlagi lastnih izkušenj tako 
usodno zaznamovala. Pomemben del zapuščine predstavljajo tudi Matičičeva dela, zabeležke in 
rokopisna gradiva s področja tiskarstva in grafične dejavnosti, ki je predstavljala Matičičev 
življenjski poklic. Poleg vsega navedenega zbirka Ivana Matičiča vsebuje tudi več predmetov iz 
njegove udeležbe v I. svetovni vojni in literarnega ustvarjanja. 
 
Skupaj z zapuščino pisatelja Ivana Matičiča je bila prevzeta tudi zapuščina njegove hčerke in 
pisateljice Nade Matičič. Tudi ta zbirka vsebuje bogat korpus osebnih dokumentov in 
korespondence, njenih tekstov ter osebnih dnevnikov in zapisov. 



 

Natančnejših podatkov o obsegu zbirke ni možno posredovati, ker se nahaja v procesu urejanja, 
sistemiziranja, digitaliziranja in arhiviranja. Natančne številčne podatke bo možno posredovati po 
zaključni strokovni obdelavi zbirke.  
 
Sledeč dosedanja načela in principe pri poimenovanju posameznih enot Knjižnice Jožeta Udoviča 
Cerknica se je tako oblikovala ideja, da se enota knjižnice na Rakeku, ki edina še nima imena po 
priznanem literarnem ustvarjalcu iz našega območja, poimenuje po Ivanu Matičiču. Pričujoči odlok 
tako dopolnjuje veljavni odlok o delovanju Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica in v četrti alineji 8. 
člena namesto sedanjega splošnega imena uveljavlja poimenovanje po slovenskemu pisatelju in 
rojaku iz Ivanjega sela Ivanu Matičiču. 
 
Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča 
Cerknica je obravnaval Svet za kulturo občine Cerknica, na svoji 4. seji, dne 11. oktobra 2017 in 
ga sprejel ter posredoval osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica v nadaljnjo obravnavo strokovnim službam občine Cerknica s 
priporočilom, da se odlok obravnava na novembrski in decembrski seji občinskega sveta in tako 
omogoči izvedbo preimenovanja ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju ali krajevnem 
prazniku KS Rakek. 
 
Finančne posledice: 
Pridobitev tako pomembne zapuščine za lokalno skupnost in Knjižnico Jožeta Udoviča ni imela 
finančnih posledic. Postopke urejanja, sistemiziranja, digitaliziranja in arhiviranja bo Knjižnica 
Jožeta Udoviča izvedla v okviru redne dejavnosti in ne zahteva dodatnih sredstev. Postopke 
preimenovanja na Rakeku, obeleževanje enote in prireditve ob javnem preimenovanju bo Knjižnica 
Jožeta Udoviča izvedla v okviru redne dejavnosti. Iz navedenega sledi, da sprejem odloka in 
njegova uveljavitev ne zahteva dodatnih proračunskih finančnih sredstev. 

 
Občinskemu svetu   predlagamo, da sprejme odlok o spremembah odloka, ki se nanaša na 
preimenovanje enote po skrajšanem postopku. 
 
 

 
Pripravila: 

           Bogdana Bizjak 
 
 

Bogdan Urbar 
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Priloge: 

- Osnutek Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica 
-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 127/06 – uradno 
prečiščeno besedilo), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 
št. 87/01, 96/02 in 92/15) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo), in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17- UPB-
1) je Občinski svet Občine Cerknica na ______redni seji dne ____________sprejel 
 
 
 

ODLOK 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica 

 
 
 

1. Člen 

Spremeni se četrta alineja prvega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica (Uradni list RS, št. 32/04, 69/04 in 19/08) in se na novo glasi: 

 »- Ivana Matičiča, Rakek«. 
 

2. Člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 

 

 
Številka:007-0011/2017 
Datum:            
            OBČINA CERKNICA 
               Župan Marko Rupar 


