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VSEBINA

oeirNa ZrRovrqrca

oDLoK o UpoRABT SREDSTEV pRonliuttsKE REZERVE zA sANA-
cuo Sxooe NA osNovNl 5olr ZlnovucA ZARADT vETRA 1s. tN 14.
NOVEMBRA 2OO4

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN
KULTURo ZrRovuca

Na podlagi 15. clena odloka o proraiunu zaleto 2OO4 (Ur. vestnik Gorenjske
35/03, 25/O4 in 27 /O41, 18. 6lena statuta Obdine Zirovnica (Ur. tist RS 5t.
23/99,71/O1 in 1o9/O1)

je Obiinski svet Obdine Zirovnica na svoii 4. izredni seji dne 23j1.2004
sI\raiel

Odlok o uporabi sredstev proradunske rezerve za sanacijo Skode na
Osnovni Soli Zirovnica zaradi vetra 13. in 14. novembra 2OO4

1. dlen

S tem odlokom se zagotavljajo sredstva proracunske rezerve za sanacijo Sko-
de po naravni nesreci, ki jo j6 v dneh 13. in 14. novembra 2OO4 porzroiil mo-
can veter na stavbi Osnovne Sole Zrovnica, Zabreznica 4.

2. dlen

Sredsfua proracunske rezerve proraduna Obiine Zirovnica se za sanacilo
Skode na stavbi Osnovne Sole Zirovnica porabijo v visini 8.001.565,00 SlT.

3.  d len.

Ta odlok stopi v vellavo z dnem objave v Uradnem vestniku Gorenjske.

Stevilka: 4031 O-OOO2 / 2OO4
Datum: 23.11.2O04

Franc Pfaifar, gradb.ini.
ZUPAN

Na podlagi 3. clena zakona o zavodih (Uradni list RS, St. 12191, 66/93), in
18. dfena statuta Obdine Zirovnica (Uradni l ist RS, 5t. 23199, 71/O1 in
109/01 )1) je Obdinski svet obdine Zirovnica na 4. izredni sej i  dne
23.11.2004 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Zirovnica -

I .  UVODNE DOLOcBE

S tem odlokom obcina Zirovnica 
""ffi,""", 

zavod (v nadaljevanju zavod)
za iz'tajanie dejavnosti, ki so v javnem interesu na podrodju spodbujanja raz-
voja turizma po zakonu o spodbujanju razvoja turizma, turisticne dejavnosti in
izvajanje dejavnosti na podrodju kulture, ki se izvajajo v javnem interesu in si-
cer upravl.janje s premidno dediSdino in drugim premoZenjem na obmodju ob-
cine Zirovnica, namerijenim izvajanju dejavnosti kulture, in izvajanje kulturnih
programov in kulturnih projeKov

II, IME IN SEDEZ USTANOVITELJA

2. dlen
Edina ustanoviteljica zavoda je Obdina Zirovnica, Breznica 3, 4274 Zirovnica.

Ustanoviteljica izvriuje ustanoviteljske pravice preko svojih predstavnikov v
svetu zavoda oz. na drug naiin, doloden s tem odlokom.

Zavod opravlja dejavnost za obmoije obdine Zirovnica. Zavod rahko opravlja
dejavnost tudi za obmodje drugih obdin, de se obcina ustanoviteljica in javni
zavod tako dogovorita in skleneta z zainteresiranimi obdinami o;riroma z dru-
gimi osebami javnega prava ustrezne pogodbe.

III. tME IN SEDEZ ZAVODA

3. clen
lme javnega zavoda je Zauod za turizem in kulturo Zirovnica.
Sede2 javnega zavoda: Zirovnica 14, 4274 Zirovnica.

' Sestavni del imena sta znak in grafidna oblika imena, doloceni s statutom za_
voda.

Javni zavo.d je pravna oseba.

Akt o ustanovifui zavoda se vpi5e v sodni register pri Okro2nem sodiscu v Kra-
nju.

IV. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

4. clen
Glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen, opravlja zavod naslednje
naloge:

- informira turiste,
- zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk,
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turisticne ponudber,
- sprejema in posreduje predloge in pritoZbe obiskovalcev v zvezi s turistidno

ponudbo pristolnim organom,
- ureja in uzd.i:uie turistidno signalizacijo, ^

- spodbuja razvoj celovitih turistidnih proia,rodov turisticnega obmoija,
- tr2i celoviio turistiino ponudbo na ravni turistidnega obmocja,
- razija in wdr2uje skupno turistidno infrastruKuro,
- raaija in wdriuje javne povr6ine, namenjene turistom,
- organizira in ianaja prireditue,
- ozave5da in spodbula pozitivni odnos lokalnega prebivalstva za pozitiven od-

nos do turistov in turizma,
- aKivno sodeluje in se povezuje z iztajalci spodbujanja raztoja Iunzma v z*

okro2enem turistidnem obmodju, drugih obdinah in na drZavnem nivoju,
- aKivno sodeluje s turistidnim dru5tvom in drugimi druSM v obcini,
- druge storitue, ki jih v turislidnem obmodju brezpladno nudijo turistom
- varuje in p,redstavlja kulturno dedi66ino, ohranja materialne in vsebinske last-

nosti predmetov in obiektov ali obmodij, ki so opredelieni kot kulturna dedi5'
dina, skrbi za njihovo celovitost in neokrnjenost

- zagotavlla javno dostopnost kultume in druge dediSdine, s kater,f, upravlja ter
omogoia njeno prouievanje in raziskovanje,

- skrbi za uveljavljanje in ohranjanje kulturne in druge dediScine, s katero
upravlja,

- aKivno sodeluje ziz.rajalci.iawre sluZbe na obmoiju obdine Zirovnica,
- pripravlja in iaraia pedago5ke programe ter programe za te2je prilagodliive

dru2bene skupine,
- omogoia dostopnost do programov telesno oviranim osebam,
- za ogled dedi66ine in informiranje turistov je javni zavod odprt po sprejetem

urniku in ceniku, ki sta javno objavljena,
- letni program prir'editev zaradi dostopnosti usklajuje z drugimi prireditelii v

obdini
- iaaja galerijsko in razstavno dejavnost,
- izdaja tiskano gradivo, video, arodne in radunalni5ke zapise, ki i;rhaiaio iz po"

slanstva zavoda ter druge oblike promocilskega materiala s podrocja dejav-
nosti zavoda,

- upravlja z nepremidninami, ki fuorijo javno infrastrukturo, in drugimi nepre-
mi6ninami v skladu s pogodbo, ki jo sklene z ustanoviteliem oziroma drugim
lastnikom infrastrukture oz. neoremidnine.

Poleg nalog iz prej6njega odstavka opravlja zavod tudi naslednie naloge:

- nadrtuje dejavnost zavoda v skladu z niegovim s poslanstuom'
- organizirainianaiaprotokolarne, izobraievalne, druZabne in druge prireditue

v prostorih, s katerimi upravlja,
-organizirainianala razne oblike izobra2evania (tecaji, seminarii, delavnice
ipd.) s podroija dejavnosti turizma, kulture in drugih,

- oddaja prostore in tehnidno opremo zaizuedbo prireditev,
- zalo2ni6tuo publikacij vseh vrst, povezanih z dejavnostjo zavooa'
- prodaia publikacij vseh vrst, likovnih del, replik eksponatov, izdelkov doma-

de in umetne obrti, informativno-oglaSevalskega gradiva, kniig, Ilosilcev zvo-
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ka in videokaset, spominkov, izdelkov doma6ih proiaraialcev, namenienih tu-

ristom, ipd.,
- iaraia gostinske storitve za obiskovalce razstav in drugih kulturnih prireditev

ter za zaposlene,
- opravlja druge naloge v soglasiu z ustanoviteljem in lastnikom dedi5cine, s

katero upravlia.

5. clen

Naloge, ki jih zavod opravlia, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, 6I- 2/O2\ razvriiene, kakor
sledi:
- OE/22.11O izdaianie knjig

DE / 22.1 20 izdajanie dasoPisov
-DE/22130 izdaianje revij in periodike

- DE/ 22.1 40 izdalanje posnetih nosilcev alocnega zapisa
- DE/22.150 drugo zaloZni5tvo
- DE/ 22.220 drugo tiskarstvo
- DE/22.31Q razmno2evanle anodnih zapisov
- DE/ 22.320 razmnoZevan.ie video zapisov
- DE / 22. 330 razmno2evanje radunal n i5kih zapisov
-DEl51.160 posredni5tuo pri prodaji tekstila, oblaiil, obutve, usnjenih izdelr

kov
-DE/51.17O posredni6tuo pri prodaji 2ivil, pijad,.tobadnih izdelkov

- DE/51.180 posredni6tvo, specializirano za prodaio drugih dolodenih izdel-
kov

. DEl51.190 posrednistuo pri prodaji raznowstnih izdelkov
-DE/52.12O trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah

- G/52.47O trgovina na drobno s kniigami, dasQpisi, reviiami, papiriem, pisal-

nimi potreb56inami
- G/52.471 dejavnost knjigarn
- G/52.486 trgovina na drobno z umetni5kimi izdelki
- G/52.488 trgovina na drobno v drugih specializiranih prodaialnah, d'n.

- G/52.610 trgoyina na drobno po po6ti
'- G/52.630 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln

- H/55.302 dejavnost okrepdevalnic, samopostreZnih restavracii
- H/55.303 dejavnost slaSdidarn, kavarn
- H/ 55,4OO toienie piiac
- P/60.22O dejavnost taksistov
- P/63.300 deiavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-

mom povezane de.iavnosti
- K/7O:2OO daianie lastnih nepremidnin v naiem
- K/7O.32O upravljanie z nepremidninami za pladilo ali po pogodbi

-K/71.21O daianje drugih kopenskih vozil v najem
- K7 1. 4O1 izposojanie Spoftne opreme
- K/71.4O3 izposoianje drugih izdelkov.Siroke porabe

- K/ 7 2.3OO obdelava podatkov

- K/ 7 2.4oO omreZne podatkovne storitue
-K/74.12O radunovodske; knjigovodske in revizijske deiavnosti, davcno sve-

tovanje
-K/74.4OO oglaSevanie
-K/74.5O0 deiavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile

- K/ 7 4.81 O fotografska dejavnost
-K/74.851 prevajanie
- K / 7 4.85 2 fotokopiranje in drugo razmno2evanje
- K/74.853 druga sploina tajniBka opravila
- K/74.860 deiavnost klicnih centrov
-K/74.871 prireianje razstav, sejmov in kongresov
- K/ 74.87 2 oblikovanie, aranZerstuo, dekoraterstvo
-K/74.873 druge poslovne dejavnosti, d.n.
- K/75.130 urejanje gospodarskih podrodii za udinkoviteiSe poslovanie

-M/80.421 delavnost glasbenih in drugih umetniSkih 5ol
- M / 80. 422 dr:ugo izobra2evanje, izpolnjevanje in usposablianje, d. n.

- O/92.110 snemanje filmov in videoiilmov
- O/92.12O distribucila filmov in videofilmov
- O/92.31O umetniSko ustvarjanje in poustvarjanie

- O/92.32O obratovanje obiektov za kulturne priredifue

- O/52.330 dejavnost sejmi5d in zabavi5dnih parkov
- O/92.34O druge razvedrilne dejavnosti

- O/92.4oo deiavnost tiskovnih agencii
- O/92.511 dejavnost knii2nic
- 0/92.512 dejavnost arhivov
- O/g2.511 dejavnost knjiZnic q*
- O/92.512 dejavnost arhivov
- O/52.521 deiavnost muzejev
- O/92.522 varstuo kulturne dedi6dine
- 0/92.530 dejavnost botanidnih in Zivalskih vrtov ter naravnih rezervatov

- O/92.610 obratovanie Sportnih objektov
- 0/92.622 dejavnost smudarskih centrov in smuii6i
- O/92.623 druge Sportne dejavnosti
- 0/92.711 prirejanie klasicnih iger na sreco

- O/92.720 druge dejavnosti za sprostitev, d. n-
- O/93.050 druge osebne storitve

Zavod lahko opravlis tudi drugo gospodarsko dejavnost, ce ie le-ta cziroma
nien prihodek namenjen opravljanju dejavnosti, s katerimi uresnicuje poslan-
stvo zavooa.

V. ORGANI JAVNEGA ZAVODA

6. clen
Organa iavnega zavoda sta:
1. Direktor
2. Svet zavoda.

Direktor
7. dlen

Direktor opravlia naloge programskega in poslovnega direkiorja, zastopa,
predstavlja in vodi poslovanje javnega zavoda, ter odgovarja za zakonitost in
strcikovnost dela iavnega zavoda. Poleg nalog direKoria opravlja direktor tudi
strokovne in druge naloge zavoda. Obseg posameznih del se opredeli v siste-
mizaciii del in nalog.

8. 6len

Pristoinosti direktorja:
- nacrtuie, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
- sprejema akt o organizaciji dela,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
- spreiema kadrovski nadrt,
- predlaga svetu zavoda oz. ustanovitellu v sprejem druge splo5ne alde
- poroda ustanovitellu in svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomemF

no vplivajo na delovanle zavoda,
- pripravi letno porodilo,

- iansuje sklepe in odloditue iveta zavoda in drugih organov,
- oblikuie predloge dodatnih programov in dodatnih storitev,
- skrbi za tr2enje blaga in storitev in daje predloge za cene blaga in rstoritev,
- skrbi za promocijo zavoda,
- skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
- zagotavlja obveSdanje delavcev v skladu s predpisi,
, zagotavlja javnost dela,
- doloda podatke, ki se Stejeio za poslovno tainost,
- izvaia vse pristoinosti s podrodja delovnih razmenj v skladu z veljavnimi pred-

Pisi,
- odloda o disciplinski in od5kodninski odgovornosti delavcev v skladu Z ve'

liavnimi predPisi,

- odloca o razporeianiu delovnega dasa in odreia delo preko polnegei delovne'
ga dasa,

- doloca plade, o delovni uspe6nosti in o napredovanju delavcev rr skladu s
predPisi,

- imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo dolodenih nalog ali oro-
uditev posameznih Wra5anj iz svoje pristoinosti,

- opravlja druga dela in naloge, ki jih doloiajo zakon in drugi predpii;i, t? sr.'op
in splo6ni akti javnega zavoda.

Sistemizaciia delovnih mest in kadrovski nadrt morata biti usklajena s finani-
nim nacrtom zavoda-

9. clen

Direktor zastopa in predstavljajavni zavod pred drZavnimi organi, organi usta-
novitelja in nosilci iavnih pooblastil, ter v pravnih poslih z drugimi pravnimi in fi-
zidnimi osebami neomeieno, razen:
- pogodbe o najemu posojil sklepa samo s soglasjem ustanovitelja,
- ne more sklepati pogodb o pridobitvi in odtujitui premoZenja, o k€rterih odlo-

ca obdinski svet,
- pogodbe o pridobitvi in odtujiM premidnin sklepa samo na podlagi letnega

linancnega programa, ki gaje sprejel svet zavoda.

'Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredsM s skrbnostio vestne-
ga gospodarstvenika.

DireKorja javnega zavoda v funkciio imenuje na podlagl javnega razpisa svel

zavoda po predhodnem soglasju ustanoviteljice. Ustanoviteljica zavoda^je
dol2na posredovati svoje sogJasie v roku 9o dni od dne preiema zerprosila. Ob
prijavi na razpis je dolian kandidat predlo2iti tudi predlog raztola in dela Jav-
nega zavoda za mandatno obdobie.
Poleg javnega razpisa so lahko povabljeni posamezni kandidati tucli neposreo-
no. Tudi vtem primeru je dol2an kandidat predloZiti tudi predlog rc'l:'tolaindela
zavoda za mandatno obdobje.

10. clen,
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11. c len

Za direldoiaje lahko imenovan kandidat, ki poleg splo6nih pogolev izpolnju-
je naslednie Pogoie:
- ima najmanj vi6jo izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v nosilnih deiavno-

stih javnega zavoda (podrodje turizma, ekonomska, druga druZboslovna),
- ima najmanj 5 let delovnih izkuSenj, od tega najmanj 2 leti na vodstuenih de-

lovnih mestih,
- ooznavanie dela v zavodu.

Pogodbo o zaposlifui sklene z direktorjem svet zavoda, za dolocen das, das
trajanja mandata. Mandat direktorja traja pet let, po preteku mandata je lahko
ponovno imenovan.

0e nihie izmed priiavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, ustanovitelji-
ca imenu.ie vriilca dolZnosti direktorja, vendar najvec za eno leto.

12. c len

DireKorja med njegovo odsotnostjo nadome5ca oseba, kijo direktor posebej
pooblasti za zastopanle v posameznih zadevah iz njegove pristojnosti. V pri-
meru daljie odsotnosti lahko direktor izda tudi generalno pooblastilo.

13. dlen

Direktorja je organ, ki ga je imenoval, dolZan razresiti pred potekom mandata:
- de direktor sam zahteva razreSitev,
- ce-nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha

dele"no razmerje po samem zakonu,
- de *emeljeno ne uresniduje sklepov sveta javnega zavoda,
- 6e ne ravna po veljavnih predpisih in notraniih aktih javnega zavoda,
- ce z nepravilnim ali nevestnim delom polrzroii zavodu vedjo Skodo ali d,e za-

nemaria ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko
nastale hulSe motnle pri opravljanju deiavnosti javnega zavoda,

14. dlen

Organ, ki je direktorja imenoval, mora pred sklepom o razre6ifui seznaniti di-
rektorja o razlogih za razreSitev in mu dati mo2nost, da se o njih izjavi.

Svet javnega zavoda

15. c len
Pristojnosti sveta zavoda so:
: sprejema statut in druge splosne akte,
-.sprejema program dela in strate6ki nadrt zavoda,
- doloia finandni nadrt in sprejema zakljudni racun,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razSiritev dejavnosti,
- oceniuje delo direktorja,
- obravnava vpra5anja s podrodia strokovnega dela javnega zavoda in daje di-

reKorju mnenja, predloge in pobude za re5evanje teh vpra6anj,
- pre.llaga revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor, pooblaS-

i . strani ustanoviteljice,
- sprejema cene blaga in storitev,
- imenuje direktoria zavoda,
- razre5uje direktoria,
- druge zadeve, dolocene za zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.

I6. cle-llt

Svet javnega zavoda sestavlja pet dlanov:
- dva predstavnika Obdine Zirovnica,
- dva predstavnika uporabnikov,
- en predstavnik delavcev.
Mandat clanov sveta lavnega zavoda traja 5 let in so po preteku mandata lah-
ko ponovno imenovani. Svetu javnega zavoda pricne tedi mandat z dnem .kon-
stituirania.
Direktor je dol2an o prenehanju mandata obvestiti obcino soustanoviteljico g0
dni pred potekom mandata dlanom sveta javnega zavoda.

Predstavnika ustanoviteljice v svetu javnega zavoda imenuie pristoini organ
Obdine Zirwnica.

18. c len

Predstavnika delavcev javnega zavoda izvolijo delavci javnega zavoda na ne-
posrednih in talnih volitvah izmed sebe.
Volitve vodi (triclanska) volilna komisija, ki jo imenuje direktor, za dobo 5 let.
Volilna komisija naikasneje 60 dni pred iztekom mandata dolodi rokovnik za iz-
vedbo volitev.

Posameznega kandidata predlagaia najman.i dva delavca. Kandirlate lahko
predlagajo tudi reprezentaiivni slndikati zavoda. Volitve so veljavne, de se jih
udele2i vecina vseh zaposlenih v javnem zavodu.
Delavci glasujejo za vsakega kandidata posebei. lzvoljen je tisti kandidat, ki
dobi najved opredeljenih glasov del4vcev javnega zavoda, ki so se udeleZili
volitev.
Svet zavoda sprejme sklep o izvolifui predstavnika delavcev zavoda na podla-
gi porocila volilne komisije.

19.6len

Predstavnika uporabnikov imenuje v svet javnega zavoda na predlog turistic_
nega dru$tva, zainteresiranih ponudnikov turistiinih produktov in <lrugih dru_
Stev, ki se jih k posredovahju predlogov pozove z javnim pozivom.

20. clen

e lanu sveta zavoda preneha mandat, oziroma je lahko razre6en pred potekom
mandata, za katerega je imenovan, de:
- sam zahteva razre5itev,
- se neopraviceno ne udeleZi dveh sej zaporedoma, oziroma treh sej od Stirih

sklicanih,
- pri svolem delu v svetu zavoda vedoma kr5i predpise,
- ne opravlja svojih nalog, oziroma jih ne opravlia strokovno,
- 6e ga odpoklice organ, ki ga je imenoval v svet zavoda, po enakem postop-

ku, kot velja za imenovanje,
- de dlanu sveta zavoda - predstavniku delavcev - preneha delovno razmerje v

-javnem 
zavodu.

Clan sveta javnega zavoda se razreSi po enakem postopku, kot je bil imeno.
van oziroma izvoljen.

21. c len

V primeru predcasne razreiifue clana sveta javnega zavoda se za ias do izte-
ka mandata imenuje oziroma izvoli nov clan po enakem postopku, kot je bil
imenovan oziroma iaroljen razre5eni clan.
Nadombstno imenovanje oziroma izvolitev novega 6lana sveta javnerga zavoda
ni potrebno, ce je prenehal mandat enemu dlanu in se bo mandat sveta jav-
nega zavoda iztekel v roku 6 mesecev od dne prenehania funkcije po 22. dle-
nu tega odloka.

22. dlen

Svet zavoda sprejema odlodifue iz svoje pristojnosti na sejah.
Seie sklicuje predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa niegov namestnik.
Predsednik sveta-mora sklicati seio tudi, de to zahtevajo direktor, ustanovite.
ljica.ali vecina clanov sieta zavoda. Ce predsednik sveta ne sklice seje, skli-
de sejo direktorjavnega zavoda.
Prvo konstitutivno seio sveta skli6e direktor zavoda v roku 30 dni po imenova-
niu oziroma po izvolitvi dlanov v svet zavoda. Na prvi konstitutivni.seii dlani iz-
med sebe iarolijo predsednika in namestnika.

23. c len

Svet zavoda lahko veljavno sklepa; de je na seji prisotna vecina clianov sveta
zavooa.
Svet zavoda odloda z vedino opredeljenih glasov narzocih dianov rsveta. Cla-
ni sveta glasujejo javno z dvigovanjem rok, razen de se odlodijo, da o posa-
meznem predlogu odloditue glasujeio tajno.
Podrobnei6e delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.

VI, SREDSTVA, KI SO ZAVODU ZAGOTOVLJLENA ZA USTANOVITEV IN
ZAEETEK DELA

24. clen

Sredsfua za ustanovitev in zacetek dela zavoda se zagotoviio v proracunu v vi-

Sini 2.000.000,00 SlT.

VII. VIRI, NAEIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DE:LO
ZAVODA

25. clen

Zavod ie samostoina pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu.v okviru

svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem ime-

nu in za svoj racun, ne more pa sklepati pramih poslov pridobitve oziroma raz-

polagania z nepremicninami.

Nepremicno premo2enie za potrebe delovania javnega zavoda nil obmocju

ooiin" 2iiouni"" pnooo,u"uttanoviteljica in ga prenese zavodu v urpravljanie'



Stran 4 URADNI VESTNIK GORENJSKE st.  36 -  26.X1.2)O4

Z nepremiinim premo2enjem javni zavod upravlja s skrbnostjo dobrega go-
spodarja.

S premiinim premo2enjem upravlja javni zavod samostojno, v skladu z veljav-
nimi predpisi.

26. clen

Sredstva za izvajarye dejavnosti pridobiva zavod:
- iz proradunskih sredstev ustanovitelja in iz drugih javnih sredstev,
- iz sredstev Evropske skupnosti,
- pladil uporabnikov za storifue,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- iz sredstev drZave, ki s pogodbo poveri zavodu upravl.ianje kulturnih spome

nikov,
- s prispevki zainteresiranih oseb, pod pogoji in na nadin, doloden s posebno

pogodbo in brez upravljavskih pravic,
- iz drugih virov (donacije, dotacije, sponzorsfuo, kandidatura na javnih nate-

dajih za sredsfua iz nejavnih virov idr.).

27. clen

Finandne obveznosti zaizvalanie dejavnosti, ki so vjavnem interesu na podla-
gi zakona o spodbujanju razvoja turizma, pokriva obdina ustanoviteljica:
- iz osnovnega kapitala zavoda,
- iz dotaciie ustanovitella za pokrivanje obratovalnih in drugih stro6kov delova-

nja zavoda v skladu s finandnim nairtom zavoda, ki ga spreime Ob6inski svet
ustanoviteljice (iz dav6nih prihodkov, namenskih sredstev turisticne takse in
koncesijske dajatue po zakonu o igrah na sredo in drugih namenskih virov),

- iz dotacije ustanovitelja za pokrivanje programskih stro5kov zavoda v skladu
s financnim nadrtom'zavoda, ki ga sprejme Obdinski svet ustanoviteljice,

Javna sredstva se zavodu zagotavljajo v skladu z veljavno zakonodajo.

VIII. NAEIN RAZPOLAGANJAS PRESEZKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI
IN NAEIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

28. clen

PreseZek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in raanoj svoje de-
javnosti. O nadinu razpolaganja s prese2kom odloda svet zavoda na predlog
direktorja in v soglasju z ustanoviteljico.

29. clen

Zavod je dolZan omogociti ustanovitelju vpogled v poslovne knjige. Ustanovi-
telj odgovarja za obveznosti zavoda do vi6ine proracunskih sredstev, ki jo po.
trdi z letnim poslovnim hacrtom zavodaza delovanlezavoda in izvedbo progra-
mov. Za druge obveznosti zavoda odgovarja samo, de tako doloda zakon ali
posebna pogodba.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM
PROMETU

30. dlen

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpo-
laga.

Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno v okviru svoje dejavnosti, do-
lodene s tem odlokom.

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru de-
javnosti, ki je vpisana v sodni register.

X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN
ZAVODA

31. c len

Obdinski svet ustanoviteliice ima v razmerju do zavoda 5e nastednje pravice
in obveznosti:
- ugotavlja skladnost strateSkega nadrta in letnega programa dela javnega za-
voda z razvojnimi programi obdine,

- spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih pr.idobi javni zavod z letnimi pro-
grami in financnimi nacrti,

- daie soglas.ie k dolgorodnim pogodbam, s katerimi da drzava ali drugi lastni-
ki nepremicnin in dedi5cine zavodu v upravljanje kulturno in. drugo dedi6ci-
no oz. nepremicnine v upravlianje,

- opravl.ja druge zadeve v skladu zzakonom, ustanovifuenim aktom in drugimi
predpisi.

32. clen

Javni zavod upravljq z naslednjim nepremicnim premo2enjem obdine ustano-
viteljice:
- eopovo hiSo v Zirovnici z zbirko Matije Copa
Zavod upravlja tudi z vso opremo in muzejskimi predmeti, ki se nahajajo v zgo-
raj navedenem prostoru in pripadajodih depojih.
Po pogodbi lahko javni zavod upravlja tudi z nepremicninami, opremo in mu-
zeiskimi predmeti, ki se nahaiajo na obmoiju obdine Zirovnica in jih lastniki
dajo zavodu v upravljanle s posebno pogodbo.

33. clen

Nepremicnine in oprema v Copovi hi$i, parc. Sl. 59/2 k.o. Zirovnicer so bile
razgla5ene kot javna infrastrul<tura na podrodju kulture.

34: dlen

XI. NOTRANJI AKTI ZAVODA

Notranli aKi zavoda so:
- statut
- strateski nacrt
- akt o organizaciji dela,
- akt o sistemizaciji,
- kadrovski nadrt,
- navodilo o zigih,
- letni delovni nacrt,
- pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
- pr4vilnik o oddaji javnih naroiil male vrednosti,
- pravilnik o varsfuu pri delu,
- vamostna ocena s pozamim redom,
- drugo.
Pogoj za uvellavitev sprejetega akta je njegova oblava na obiiajen nadin.

35. clen

Akte zavoda sprejema svet zavoda na predlog direktorja, razen aktov, ki jih po
tem odloku sprejema direKor.
S statutom se podrobneje ureja orEanizacija zavoda, organi, njihove p,ristojno-
sti in nacin odlocanja ter druga vpra3anja, pomembna za opravljanje dejavno-
sti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom. Statut sprejme
svet zavoda s soglasjem ustanovitella.

XIt.  PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

36. dlen

Ustanovitelj ob sprejemu akta o ustanovitvi imenuje vrtilca dol2nosti direktor-
ja, ki je poobla5den, da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi priprave na za-
ietek dela zavoda.

37. clen

Vpis zavoda v sodni register mora biti prigla6en najkasneje v trides€'tih dneh
po uveljavitui tega odloka

38. i len

Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski nadrt morata biti sprejeta najka-
sneje v 6O dneh po uveliaviM tega odloka.

39. clen

Svet javnega zavoda se konstituira najkasneje v 6 mesecih od uveljavifue tega
odloka.

40. clen

Zavod preneha v primerih, dolocenih z zakonom in tem odlokom po postoF
ku, po katerem je bil ustanovljen"

41" 6len

Ta odlok zaine veljati naslednji dan po oblavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
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Datum:23.11.2004

Franc Pfajfar, gradb. inZ.
2uparu


