Na podlagi 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02ZGO), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94 – odločba US, 8/96, 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št 96/02) ter 16. in 76. člena Statuta Občine Velike Lašče (Ur.
glasilo Občine Vel. Lašče, št. 2/06) je Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji 17. redni
seji dne 7. marca 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in
turizem Občine Velike Lašče – Trubarjevi kraji
1. člen
V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Velike Lašče –
Trubarjevi kraji (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/06) se 5. člen spremeni in se po
novem glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/2008) razvrščene:
– 13.200 Tkanje tekstilij;
– 13.300 Dodelava tekstilij;
– 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
– 13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
– 14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil;
– 14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
– 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja;
– 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja;
– 58.110 Izdajanje knjig;
– 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev;
– 58.130 Izdajanje časopisov;
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike;
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij;
– 58.190 Drugo založništvo;
– 18.120 Drugo tiskanje;
– 58.190 Drugo tiskanje;
– 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti;
– 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapis;
– 23.700 Obdelava naravnega kamna;
– 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov;
– 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov;
– 46.340 Trgovina na debelo s pijačami;
– 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
– 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom;
– 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;

– 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli;
– 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
– 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
– 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in
materiali;
– 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
– 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo;
– 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
– 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
– 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki;
– 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami;
– 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom;
– 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili;
– 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki;
– 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in steklom;
– 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami;
– 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami;
– 47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami;
– 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami;
– 47.761 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo;
– 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili,
hišnimi živalmi in hrano za živali;
– 47.789 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili,
hišnimi živalmi in hrano za živali;
– 47.770 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom;
– 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom;
– 47.789 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom;
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu;
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki;
– 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo;
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom;
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;
– 55.204 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno
bivanje;
– 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov;
– 55.203 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno
bivanje;
– 55.209 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno
bivanje;
– 56.101 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi;
– 56.102 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi;
– 56.103 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi;
– 56.104 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi;
– 56.105 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi;
– 56.300 Strežba pijač;

– 56.290 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi;
– 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi;
– 49.391 Drug kopenski potniški promet;
– 79.110 Dejavnost potovalnih agencij;
– 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj;
– 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;
– 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in
pokojninske sklade;
– 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov;
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
– 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost;
– 77.210 Dajanje športne opreme v najem;
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije;
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
– 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije;
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije;
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
– 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo;
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij;
– 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora;
– 74.200 Fotografska dejavnost;
– 82.920 Pakiranje;
– 74.300 Prevajanje in tolmačenje;
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti;
– 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev;
– 82.200 Dejavnost klicnih centrov;
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
– 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij;
– 63.990 Druge dejavnosti informacijskih storitev;
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
– 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje;
– 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije;
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
– 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj;
– 59.110 Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj;
– 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj;
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij;
– 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj;
– 90.010 Umetniško uprizarjanje;
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje;
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje;
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
– 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov;

– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti;
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje;
– 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
– 63.910 Dejavnost tiskovnih agencij;
– 91.011 Dejavnost knjižnic in arhivov;
– 91.012 Dejavnost knjižnic in arhivov;
– 91.020 Dejavnost muzejev;
– 91.030 Varstvo kulturne dediščine;
– 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot;
– 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije;
– 93.110 Obratovanje športnih objektov;
– 93.190 Druge športne dejavnosti;
– 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
2. člen
V četrtem odstavku 7. člena se beseda »pet« zamenja z besedo »štiri«.
V sedmem odstavku 7. člena se pred piko doda besedilo » po predhodnem soglasju župana«.
3. člen
8. člen se spremeni in se po novem glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima univerzitetno oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo;
– ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 (tri) leta na vodstvenih
delovnih mestih;
– poznavanje dela s področja glavnih dejavnosti zavoda, predvsem področje turizma in
kulture;
– aktivno znanje slovenskega jezika in osnovno znanje vsaj enega tujega jezika.
Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega
razvoja zavoda za mandatno obdobje.
4. člen
V 9. členu se v prvem odstavku doda nova alineja, ki se glasi:
»– z ukinitvijo zavoda.«

5. člen
10. člen se spremeni in se po novem glasi:
»Naloge direktorja:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;
– predlaga program dela, finančni načrt in zaključni račun;

– predlaga akt o organizaciji dela in o sistemizaciji delovnih mest, po predhodnem soglasju
župana;
– predlaga kadrovski načrt;
– predlaga načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja;
– sprejema druge splošne akte, razen če ni s tem odlokom ali drugimi predpisi določeno, da
jih sprejema ustanovitelj oziroma svet javnega zavoda;
– poroča ustanoviteljici in svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na
delovanje javnega zavoda;
– pripravi letno poročilo;
– izvršuje sklepe in odločitve sveta javnega zavoda in ustanoviteljice;
– oblikuje predloge dodatnih programov in dodatnih storitev;
– skrbi za trženje storitev in predlaga cene javnih kulturnih dobrin in storitev;
– skrbi za promocijo javnega zavoda;
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi, društvi in organizacijami;
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi;
– zagotavlja javnost dela;
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi;
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev v skladu z veljavnimi predpisi;
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko polnega delovnega časa;
– določa del plače za delovno uspešnost in odloča o napredovanju delavcev v skladu s
predpisi;
– opravlja druga dela in naloge, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta sklep in splošni akti
javnega zavoda.
Akte, ki jih direktor predlaga, sprejema svet javnega zavoda.«
6. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedilo »5 (pet)« zamenja z besedilom »4 (štiri)«.
7. člen
14. členu se spremeni in se po novem glasi:
»Naloge sveta:
– sprejema statut zavoda;
– nadzira in spremlja zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda;
– predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor,
pooblaščen s strani ustanoviteljice;
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v
razmerju do direktorja, določa ustrezen honorar direktorju za njegovo delo in ocenjuje
njegovo delo;
– sprejema program dela, finančni načrt in zaključni račun;
– sprejema akt o organizaciji dela in o sistemizaciji delovnih mest;
– sprejema kadrovski načrt;
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja;
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja javnega zavoda;
– daje ustanoviteljici pobudo za razrešitev direktorja;
– daje predhodno mnenje k razrešitvi direktorja, razen če je sam dal pobudo za njegovo
razrešitev;

– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja,
predloge in pobude za reševanje teh vprašanj;
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda;
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti javnega
zavoda.«
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in začne veljati naslednji dan po
objavi.
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