Pravila o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Branju prijazna
občina
Splošne določbe
1. Člen
(vsebina pravil)
S temi pravili se določijo pogoji, kriteriji in postopek za podeljevanje certifikata Branju
prijazna občina.
2. Člen
(certifikat Branju prijazna občina)
Certifikat Branju prijazna občina je priznanje občinam, ki uspešno izvajajo in podpirajo
ukrepe za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture. Tovrstni
ukrepi so usmerjeni v spodbujanje branja in pismenosti, v uveljavljanje pozitivne javne
podobe branja in izboljšanje zavesti o pomenu branja.
3. Člen
(izvajalec in način podeljevanja)
Podeljevanje certifikata Branju prijazna občina se izvaja na podlagi poziva, ki ga objavita
Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije.
Postopke podeljevanja certifikata in izbor upravičencev vodita Združenje splošnih knjižnic in
Skupnost občin Slovenije.
Pogoji za pridobitev certifikata Branju prijazna občina
4. Člen
(upravičeni predlagatelji)
Predlagatelj vloge za pridobitev certifikata Branju prijazna občina je lahko občina sama ali
katerakoli druga fizična ali pravna oseba. Splošna knjižnica ne more biti predlagatelj.
5. Člen
(pogoji za pridobitev certifikata)

Certifikat Branju prijazna občina lahko pridobi tista občina, ki izpolnjuje določbe 21. člena
Zakona o lokalni samoupravi1 in določbe 20., 52. in 53. člena Zakona o knjižničarstvu2 ter
financira knjižnično dejavnost za svoje območje vsaj v višini 80% slovenskega povprečja
financiranja knjižnične javne službe na prebivalca3.
Certifikat pridobi tista občina, ki izpolnjuje tri od petih kriterijev iz natečaja in tista mestna
občina, ki izpolnjuje vseh pet kriterijev.
Postopek podeljevanja certifikata
6. Člen
(postopek pridobitve certifikata)
Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije objavita na svojih spletnih straneh
javni natečaj za pridobitev certifikata Branju prijazna občina. V besedilu natečaja morajo
biti navedeni vsi potrebni podatki, ki omogočajo vlagatelju ustrezno pripravo in pošiljanje
vloge na natečaj, opredeljene pa morajo biti tudi vse zahteve, ki jih mora izpolnjevati vloga,
da velja kot formalno popolna.
O natečaju se po elektronski in/ali navadni pošti smiselno obvesti samoupravne lokalne
skupnosti v Republiki Sloveniji.
Vlogo mora vlagatelj vložiti v roku in na način, ki je določen v besedilu natečaja.
7. Člen
(pregled in vrednotenje prijav)
Za pregled in vrednotenje prijav je pristojna komisija, ki jo imenuje Upravni odbor Združenja
splošnih knjižnic, sestavljajo pa jo: predstavniki splošnih knjižnic, predstavnik Skupnosti
občin Slovenije in predstavnik Ministrstva za kulturo. Predlog za imenovanje predstavnika
Skupnosti občin Slovenije poda Skupnost občin Slovenije. Komisija odpira samo popolno
opremljene in pravočasno vložene vloge v skladu z določili poziva. O odpiranju prijav se vodi
zapisnik.
Komisija v 5. dneh po odpiranju vlog pisno pozove tiste vlagatelje, ki niso predložili popolnih
vlog, da jih dopolnijo. V pozivu za dopolnitev vloge se navede, kateri dokumenti, podatki ali
dokazila manjkajo in rok za dopolnitev prijave, ki ne sme biti krajši od treh dni.
Komisija pregleda in vsebinsko ovrednoti popolne vloge v skladu s pogoji in na podlagi
kriterijev določenih v besedilu natečaja in teh pravilih. O pregledu in vrednotenju vlog se vodi
uradni zaznamek.
Komisija ima diskrecijsko pravico in glasuje o predlaganih kandidatih na podlagi temeljite
analize vlog in razprave o njih. Izbrani so tisti kandidati, za katere glasuje večina članov
strokovne komisije.
Po opravljenem vrednotenju prijav komisija pripravi seznam vlagateljev glede na
izpolnjevanje pogojev in predlog seznama upravičencev do pridobitve certifikata Branju
prijazna občina, ki ga podpišejo člani komisije.
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Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
2
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Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)

Komisija za podelitev certifikatov podatke o višini financiranja knjižnične dejavnosti s strani občine na
prebivalca pridobi na Ministrstvu za kulturo.

8. Člen
(podelitev certifikatov)
Certifikate Branju prijazna občina podeljuje predsednik ZSK. Podelitev certifikatov Branju
prijazna občina je javna.
Nosilke certifikata Branju prijazna občina se certificira z listino. Obliko in vsebino listine
določi komisija za podelitev certifikata.
.

9. Člen
(obdobje veljavnosti certifikata)
Certifikat Branju prijazna občina se podeli za obdobje treh let.
Prehodne in končne določbe
10. Člen
(podaljšanje veljavnosti certifikata)
Po preteku treh let lahko občina pri ZSK vloži vlogo za podaljšanje veljavnosti certifikata
Branju prijazna občina,.
11. Člen
(veljavnost pravil)
Ta pravila se uporabljajo za prvo podeljevanje certifikata Branju prijazna občina. Ta pravila
so lahko predmet sprememb ob nadaljnjem razvoju certificiranja branju prijaznih občin.
12. Člen
(uveljavitev pravil)
Na predlog predsednika Združenja splošnih knjižnic pravilnik potrdi komisija za ocenjevanje
vlog. Ta pravila pričnejo veljati z dnem objave na spletnem portalu Združenja splošnih
knjižnic in Skupnosti občin Slovenije.
Grosuplje, 9. 11. 2017

