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Zavod opravlja dejavnost za obmoije obdine Zirovnica. Zavod rahko opravlja
dejavnosttudi za obmodje drugih obdin, de se obcina ustanoviteljicain javni
zavod tako dogovorita in skleneta z zainteresiranimiobdinami o;riromaz drugimi osebamijavnegapravaustreznepogodbe.

III. tME IN SEDEZ ZAVODA
3. clen
lme javnega zavoda je Zauod za turizem in kulturo Zirovnica.
Sede2 javnega zavoda:Zirovnica 14, 4274 Zirovnica.
' Sestavnidel imenasta znak in grafidnaoblika imena,doloceni s statutom
za_
voda.

oBEINAZIRoVNIcA.BREZNICA
3, Z'RoVNICA

Javni zavo.dje pravna oseba.
Na podlagi15. clena odloka o proraiunu zaleto 2OO4(Ur.vestnikGorenjske
35/03, 25/O4 in 27 /O41, 18. 6lena statutaObdine Zirovnica(Ur. tist RS 5t.
23/99,71/O1 in 1o9/O1)

Akt o ustanovifuizavodase vpi5e v sodni register pri Okro2nem sodiscu v Kranju.

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

IV. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

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 zagotavljajosredstva proracunske rezerveza sanacijo Skode po naravninesreci, ki jo j6 v dneh 13. in 14. novembra 2OO4 porzroiil mocan 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. dlen.
Ta odlok stopi v vellavo z dnem objave v Uradnem vestniku Gorenjske.
Stevilka: 4031O-OOO2
/ 2OO4
Datum:23.11.2O04
Franc Pfaifar, gradb.ini.
ZUPAN

Na podlagi 3. clena zakonao zavodih(Uradnilist RS, St. 12191, 66/93), in
18. dfena statutaObdine Zirovnica(Uradni list RS, 5t. 23199, 71/O1 in
109/01 )1) je Obdinski svet obdine Zirovnica na 4. izredni seji dne
23.11.2004sprejel
O DLO K
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Zirovnica I. UVODNEDOLOcBE
S tem odlokom obcina Zirovnica
zavod (v nadaljevanjuzavod)
""ffi,""",
za iz'tajaniedejavnosti, ki so v javnem
interesu na podrodju spodbujanja razvoja turizma po zakonu o spodbujanju razvojaturizma, turisticne dejavnosti in
izvajanjedejavnosti na podrodju kulture, ki se izvajajov javnem interesu in sicer upravl.janje
s premidnodediSdinoin drugim premoZenjemna obmodjuobcine Zirovnica,namerijenimizvajanjudejavnostikulture,in izvajanjekulturnih
programovin kulturnihprojeKov

II,IME IN SEDEZ USTANOVITELJA
2. dlen
Edinaustanoviteljica
zavodaje ObdinaZirovnica,Breznica3, 4274 Zirovnica.
Ustanoviteljicaizvriuje ustanoviteljskepravice preko svojih predstavnikovv
svetuzavodaoz. na drug naiin, doloden s tem odlokom.

4. clen
Glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen, opravlja zavod naslednje
naloge:
- informira turiste,
- zbira podatke za potrebe informiranjaobiskovalcev oziroma obiskovalk,
- ugotavljanjemnenj obiskovalcevo kakovostituristicne ponudber,
- sprejema in posreduje predloge in pritoZbe obiskovalcevv zvezi s turistidno
ponudbo pristolnimorganom,
- ureja in uzd.i:uieturistidno signalizacijo, ^
- spodbuja razvoj celovitih turistidnih proia,rodovturisticnega obmoija,
- tr2i celoviio turistiino ponudbo na ravni turistidnega obmocja,
- razija in wdr2uje skupno turistidno infrastruKuro,
- raaija in wdriuje javne povr6ine, namenjene turistom,
- organizirain ianajaprireditue,
- ozave5dain spodbula pozitivniodnos lokalnega prebivalstvaza pozitivenodnos do turistov in turizma,
- aKivno sodeluje in se povezuje z iztajalci spodbujanja raztoja Iunzmav z*
okro2enem turistidnem obmodju, drugih obdinah in na drZavnemnivoju,
- aKivno sodeluje s turistidnim dru5tvom in drugimi druSM v obcini,
- druge storitue, ki jih v turislidnem obmodju brezpladno nudijo turistom
- varuje in p,redstavljakulturno dedi66ino, ohranja materialnein vsebinske lastnosti predmetov in obiektov ali obmodij, ki so opredelieni kot kulturna dedi5'
dina, skrbi za njihovo celovitost in neokrnjenost
- zagotavllajavno dostopnost kultume in druge dediSdine,s kater,f,upravljater
omogoia njeno prouievanje in raziskovanje,
- skrbi za uveljavljanjein ohranjanje kulturne in druge dediScine, s katero
upravlja,
- aKivno sodeluje ziz.rajalci.iawresluZbe na obmoiju obdine Zirovnica,
- pripravlja in iaraia pedago5ke programe ter programe za te2je prilagodliive
dru2beneskupine,
- omogoia dostopnost do programov telesno oviranim osebam,
- za ogled dedi66ine in informiranjeturistov je javni zavod odprt po sprejetem
urniku in ceniku, ki sta javno objavljena,
- letni program prir'editevzaradi dostopnosti usklajuje z drugimi prireditelii v
obdini
- iaaja galerijsko in razstavnodejavnost,
- izdajatiskanogradivo,video, arodne in radunalni5kezapise,ki i;rhaiaioiz po"
slanstvazavoda ter druge oblike promocilskega materialas podrocja dejavnosti zavoda,
- upravljaz nepremidninami,ki fuorijojavno infrastrukturo,in drugimi nepremi6ninamiv skladus pogodbo, ki jo sklene z ustanoviteliemoziromadrugim
lastnikominfrastruktureoz. neoremidnine.
Poleg nalog iz prej6njegaodstavkaopravljazavod tudi naslednienaloge:
- nadrtujedejavnostzavodav skladuz niegovims poslanstuom'
- organizirainianaiaprotokolarne,izobraievalne, druZabne in druge prireditue
v prostorih,s katerimiupravlja,
-organizirainianala razne oblike izobra2evania(tecaji, seminarii, delavnice
ipd.) s podroija dejavnostiturizma,kulturein drugih,
- oddaja prostorein tehnidnoopremo zaizuedboprireditev,
- zalo2ni6tuopublikacij vseh vrst, povezanihz dejavnostjo zavooa'
- prodaiapublikacijvseh vrst, likovnihdel, replik eksponatov,izdelkovdomagradiva,kniig, Ilosilcevzvode in umetneobrti, informativno-oglaSevalskega
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ka in videokaset, spominkov,izdelkovdoma6ih proiaraialcev,namenienihturistom,ipd.,
- iaraia gostinske storitve za obiskovalce razstavin drugih kulturnih prireditev
ter za zaposlene,
- opravljadruge nalogev soglasiuz ustanoviteljemin lastnikomdedi5cine,s
katero upravlia.

st. 36 - 26. Xt . 2C14

- O/92.720 druge dejavnostiza sprostitev,d. n- O/93.050 druge osebnestoritve
Zavod lahko opravlis tudi drugo gospodarsko dejavnost, ce ie le-ta cziroma
nien prihodek namenjenopravljanjudejavnosti,s katerimi uresnicuje poslanstvo zavooa.

5. clen
Naloge, ki jih zavod opravlia, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, 6I- 2/O2\ razvriiene, kakor
sledi:
- OE/22.11Oizdaianieknjig
DE/ 22.120 izdajaniedasoPisov
-DE/22130 izdaianjerevij in periodike
- DE/ 22.140 izdalanjeposnetih nosilcev alocnega zapisa
- DE/22.150 drugo zaloZni5tvo
- DE/ 22.220 drugo tiskarstvo
- DE/22.31Q razmno2evanleanodnihzapisov
video zapisov
- DE/ 22.320 razmnoZevan.ie
- DE/ 22. 330 razmno2evanjeradunalni5kih zapisov
-DEl51.160 posredni5tuopri prodaji tekstila, oblaiil, obutve, usnjenih izdelr
kov
-DE/51.17Oposredni6tuopri prodaji2ivil,pijad,.tobadnihizdelkov
- DE/51.180 posredni6tvo,specializiranoza prodaio drugih dolodenihizdelkov
. DEl51.190 posrednistuopri prodaji raznowstnih izdelkov
prodajalnah
-DE/52.12O trgovinana drobno v drugih nespecializiranih
pisal- G/52.47O trgovinana drobno s kniigami,dasQpisi,reviiami,papiriem,
nimi potreb56inami
- G/52.471 dejavnost knjigarn
- G/52.486 trgovina na drobno z umetni5kimiizdelki
- G/52.488 trgovinana drobno v drugih specializiranihprodaialnah,d'n.
- G/52.610 trgoyinana drobno po po6ti
'- G/52.630 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
- H/55.302 dejavnost okrepdevalnic,samopostreZnihrestavracii
- H/55.303 dejavnostslaSdidarn,kavarn
- H/ 55,4OOtoienie piiac
- P/60.22O dejavnost taksistov
- P/63.300 deiavnost potovalnih agencij in organizatorjevpotovanj; s turizmom povezane de.iavnosti
- K/7O:2OOdaianielastnihnepremidninv naiem
- K/7O.32O upravljaniez nepremidninamiza pladilo ali po pogodbi
-K/71.21O daianje drugih kopenskih vozil v najem
- K7 1. 4O1 izposojanieSpoftne opreme
- K/71.4O3 izposoianjedrugih izdelkov.Sirokeporabe
- K/ 7 2.3OO obdelava podatkov
- K/ 7 2.4oO omreZne podatkovne storitue
-K/74.12O radunovodske; knjigovodske in revizijskedeiavnosti,davcno svetovanje
-K/74.4OO oglaSevanie
-K/74.5O0 deiavnost posredovanjain zaposlovanjadelovne sile
- K/ 74.81 O fotografska dejavnost
-K/74.851 prevajanie
- K/ 74.85 2 fotokopiranje in drugo razmno2evanje
- K/74.853 druga sploina tajniBkaopravila
- 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 poslovnedejavnosti,d.n.
- K/75.130 urejanje gospodarskih podrodii za udinkoviteiSeposlovanie
-M/80.421 delavnostglasbenihin drugih umetniSkih5ol
- M / 80. 422 dr:ugoizobra2evanje,izpolnjevanjein usposablianje,d. n.
- O/92.110 snemanjefilmovin videoiilmov
- O/92.12O distribucilafilmovin videofilmov
- O/92.31O umetniSkoustvarjanjein poustvarjanie
- O/92.32O obratovanjeobiektov za kulturne priredifue
- O/52.330 dejavnost sejmi5d in zabavi5dnihparkov
- O/92.34O druge razvedrilnedejavnosti
- O/92.4oo deiavnosttiskovnihagencii
- O/92.511 dejavnostknii2nic
- 0/92.512 dejavnost arhivov
- O/g2.511 dejavnostknjiZnicq*
- O/92.512 dejavnost arhivov
- O/52.521 deiavnost muzejev
- O/92.522 varstuokulturne dedi6dine
- 0/92.530 dejavnost botanidnih in Zivalskihvrtov ter naravnih rezervatov
- O/92.610 obratovanieSportnihobjektov
- 0/92.622 dejavnost smudarskih centrov in smuii6i
- O/92.623 druge Sportne dejavnosti
- 0/92.711 prirejanieklasicnihiger na sreco

V. ORGANIJAVNEGAZAVODA
6. clen
Organaiavnega zavodasta:
1. Direktor
2. Svet zavoda.
Direktor
7. dlen
Direktor opravlia naloge programskega in poslovnega direkiorja, zastopa,
predstavljain vodi poslovanjejavnega zavoda, ter odgovarja za zakonitost in
strcikovnostdela iavnegazavoda. Poleg nalog direKoria opravlja direktor tudi
strokovnein druge nalogezavoda. Obseg posameznihdel se opredeli v sistemizaciiidel in nalog.
8. 6len
Pristoinostidirektorja:
- nacrtuie, organizirain vodi delo in poslovanje zavoda,
- sprejema akt o organizacijidela,
- sprejema akt o sistemizacijidelovnih mest,
- spreiema kadrovskinadrt,
- predlaga svetu zavodaoz. ustanovitelluv sprejem druge splo5ne alde
- poroda ustanovitelluin svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomemF
no vplivajona delovanlezavoda,
- pripraviletno porodilo,
- iansuje sklepe in odloditueiveta zavoda in drugih organov,
- oblikuie predloge dodatnih programovin dodatnih storitev,
- skrbi za tr2enje blagain storitevin daje predloge za cene blaga in rstoritev,
- skrbi za promocijozavoda,
- skrbi za sodelovanjez drugimi zavodi in organizacijami,
- zagotavljaobveSdanjedelavcevv skladu s predpisi,
, zagotavljajavnostdela,
- doloda podatke, ki se Stejeioza poslovno tainost,
- izvaiavse pristoinostis podrodja delovnih razmenjv skladu z veljavnimipredPisi,
- odloda o disciplinskiin od5kodninski odgovornosti delavcev v skladu Z ve'
liavnimipredPisi,
- odloca o razporeianiudelovnegadasa in odreia delo preko polnegeidelovne'
ga dasa,
- doloca plade, o delovniuspe6nosti in o napredovanju delavcev rr skladu s
predPisi,
- imenuje delovneskupineali druga telesa za izvedbo dolodenih nalog ali orouditev posameznihWra5anjiz svoje pristoinosti,
- opravljadruga delain naloge, ki jih doloiajo zakon in drugi predpii;i, t? sr.'op
in splo6ni akti javnegazavoda.
Sistemizaciiadelovnihmest in kadrovski nadrt morata biti usklajena s finaninim nacrtom zavoda9. clen
Direktorzastopain predstavljajavnizavod pred drZavnimiorgani, organi ustanoviteljain nosilciiavnihpooblastil,ter v pravnihposlihz drugimipravnimiin fizidnimi osebamineomeieno,razen:
- pogodbe o najemuposojilsklepa samo s soglasjem ustanovitelja,
- ne more sklepatipogodbo pridobitviin odtujituipremoZenja,o k€rterihodloca obdinski svet,
- pogodbe o pridobitviin odtujiM premidnin sklepa samo na podlagi letnega
linancnega programa,ki gaje sprejel svet zavoda.
'Direktormora pri vodenjuposlov ravnati javnimi
z
sredsM s skrbnostio vestne-

gagospodarstvenika.

10. clen,
javnega
zavoda
DireKorja
v funkciio imenuje na podlagl javnega razpisa svel
zavodapo predhodnemsoglasju ustanoviteljice.Ustanoviteljicazavoda^je
dol2naposredovatisvojesogJasiev roku 9o dni od dne preiema zerprosila.Ob
prijavi na razpisje dolian kandidat predlo2ititudi predlog raztola in dela Javnega zavodaza mandatnoobdobie.
Polegjavnegarazpisaso lahko povabljeniposameznikandidatitucli neposreono. Tudi vtem primeruje dol2ankandidat predloZititudi predlog rc'l:'tolaindela
zavodaza mandatnoobdobje.

;s{}
St.eo - 26.xt.2oo4

URADNIVESTN|KGORENJSKE
11. c len

Za direldoiaje lahko imenovan kandidat, ki poleg splo6nih pogolev izpolnjuje nasledniePogoie:
- ima najmanj vi6jo izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v nosilnih deiavnostih javnega zavoda (podrodje turizma, ekonomska, druga druZboslovna),
- ima najmanj 5 let delovnih izkuSenj,od tega najmanj 2 leti na vodstuenihdelovnihmestih,
- ooznavaniedela v zavodu.
Pogodbo o zaposlifuisklene z direktorjem svet zavoda, za dolocen das, das
trajanja mandata. Mandat direktorjatraja pet let, po preteku mandataje lahko
ponovnoimenovan.

Posameznegakandidatapredlagaianajman.idva delavca. Kandirlatelahko
predlagajo tudi reprezentaiivnislndikati zavoda. Volitve so veljavne, de se jih
udele2i vecina vseh zaposlenihv 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 izvolifuipredstavnikadelavcev zavoda na podlagi porocilavolilnekomisije.
19.6len
Predstavnikauporabnikov imenuje v svet javnega zavoda na predlog turistic_
ponudnikovturistiinih produktovin <lrugihdru_
nega dru$tva,zainteresiranih
Stev,ki se jih k posredovahjupredlogov pozove z javnim pozivom.

0e nihie izmed priiavljenihkandidatovza direktorjani imenovan,ustanoviteljica imenu.ievriilca dolZnostidirektorja,vendar najvecza eno leto.
12. c len
DireKorja med njegovo odsotnostjo nadome5ca oseba, kijo direktor posebej
pooblasti za zastopanle v posameznih zadevah iz njegove pristojnosti. V primeru daljie odsotnosti lahko direktor izda tudi generalno pooblastilo.
13. dlen
Direktorjaje 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 razmerjihpreneha
dele"no razmerjepo samemzakonu,
*emeljeno ne uresnidujesklepov sveta javnega zavoda,
- de
- 6e ne ravna po veljavnihpredpisih in notraniih aktih javnega zavoda,
- ce z nepravilnimali nevestnimdelom polrzroii zavodu vedjo Skodo ali d,ezanemaria ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko
nastale hulSe motnle pri opravljanjudeiavnostijavnega zavoda,
14. dlen
Organ, ki je direktorja imenoval, mora pred sklepom o razre6ifuiseznanitidirektorja o razlogih za razreSitevin mu dati mo2nost, da se o njih izjavi.
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20. clen
e lanu sveta zavoda preneha mandat, oziromaje lahko razre6enpred potekom
mandata, za katerega je imenovan, de:
- sam zahteva razre5itev,
- se neopraviceno ne udeleZidveh 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 imenovalv svet zavoda, po enakem postopku, kot velja za imenovanje,
- de dlanu sveta zavoda- predstavnikudelavcev - preneha delovno razmerjev
zavodu.
-javnem
Clan sveta javnega zavoda se razreSipo enakem postopku, kot je bil imeno.
van oziromaizvoljen.
21. clen
V primeru predcasne razreiifue clana sveta javnega zavoda se za ias do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov clan po enakem postopku, kot je bil
imenovan oziroma iaroljen razre5eniclan.
Nadombstno imenovanjeoziroma izvolitevnovega 6lana sveta javnergazavoda
ni potrebno, ce je prenehalmandatenemu dlanu in se bo mandatsvetajavnega zavoda iztekelv roku 6 mesecev od dne prenehaniafunkcije po 22. dlenu tega odloka.

Svet javnega zavoda
15. c len
Pristojnostisveta zavoda so:
: sprejemastatut in druge splosneakte,
-.sprejema program dela in strate6ki nadrt zavoda,
- doloia finandninadrt in sprejemazakljudniracun,
- predlaga ustanoviteljuspremembo ali razSiritevdejavnosti,
- oceniujedelo direktorja,
- obravnavavpra5anjas podrodia strokovnega dela javnega zavoda in daje direKorju mnenja,predlogein pobude za re5evanjeteh vpra6anj,
- pre.llaga revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor,pooblaSi
. strani ustanoviteljice,
- sprejema cene blaga in storitev,
- imenuje direktoria zavoda,
- razre5ujedirektoria,
- druge zadeve, dolocene za zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.

I6. cle-llt
Svet javnega zavoda sestavljapet dlanov:
- dva predstavnikaObdineZirovnica,
- dva predstavnikauporabnikov,
- en predstavnikdelavcev.
Mandat clanov sveta lavnega zavodatraja 5 let in so po preteku mandata lahko ponovnoimenovani.Svetujavnegazavodapricne tedi mandatz dnem.konstituirania.
g0
Direktorje dol2ano prenehanjumandataobvestitiobcino soustanoviteljico
dni pred potekom mandata dlanom sveta javnega zavoda.

22. dlen
Svet zavoda sprejema odlodifue iz svoje pristojnosti na sejah.
Seie sklicuje predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa niegov namestnik.
Predsednik sveta-morasklicati seio tudi, de to zahtevajo direktor, ustanovite.
ljica.alivecina clanovsieta zavoda.Ce predsedniksveta ne sklice seje, sklide sejo direktorjavnegazavoda.
Prvo konstitutivnoseio sveta skli6e direktor zavoda v roku 30 dni po imenovaniu oziroma po izvolitvidlanov v svet zavoda. Na prvi konstitutivni.seiidlani izmed sebe iarolijopredsednikain namestnika.
23. clen
Svet zavoda lahko veljavnosklepa; de je na seji prisotna vecina clianovsveta
zavooa.
Svet zavoda odloda z vedino opredeljenih glasov narzocih dianov rsveta.Clani sveta glasujejo javno z dvigovanjemrok, razen de se odlodijo, da o posameznem predlogu odloditueglasujeio tajno.
Podrobnei6e delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
VI, SREDSTVA, KI SO ZAVODU ZAGOTOVLJLENA ZA USTANOVITEV IN
ZAEETEK DELA
24. clen
Sredsfuaza ustanovitevin zacetek dela zavoda se zagotoviiov proracunu v viSini2.000.000,00 SlT.

VII. VIRI, NAEIN IN POGOJI PRIDOBIVANJASREDSTEVZA DE:LO
ZAVODA
Predstavnika ustanoviteljicev svetu javnega zavoda imenuie pristoini organ
ObdineZirwnica.
18. c len
Predstavnikadelavcev javnega zavoda izvolijo delavci javnega zavoda na neposrednih in talnih volitvahizmed sebe.
Volitvevodi (triclanska)volilna komisija, ki jo imenuje direktor, za dobo 5 let.
Volilnakomisijanaikasneje60 dni pred iztekom mandata dolodi rokovnikza izvedbo volitev.

25. clen
pravna
oseba, ki nastopa v pravnem prometu.v okviru
Zavodie samostoina
svoje dejavnostisamostojno, z vsemi pravicamiin obveznostmi,v svojem imenu in za svoj racun, ne more pa sklepati pramih poslov pridobitve oziroma razpolaganiaz nepremicninami.
obmocju
Nepremicno premo2enieza potrebe delovaniajavnega zavoda nil
ooiin" 2iiouni"" pnooo,u"uttanoviteljica in ga prenese zavodu v urpravljanie'
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Z nepremiinim premo2enjemjavni zavod upravlja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
S premiinim premo2enjemupravljajavni zavod samostojno, v skladu z veljavnimipredpisi.
26. clen
Sredstvaza izvajaryedejavnostipridobivazavod:
- iz proradunskihsredstev ustanoviteljain iz drugih javnih sredstev,
- iz sredstev Evropske skupnosti,
- pladil uporabnikovza storifue,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- iz sredstev drZave,ki s pogodbo poveri zavodu upravl.ianjekulturnih spome
nikov,
oseb, pod pogoji in na nadin,doloden s posebno
- s prispevkizainteresiranih
pogodbo in brez upravljavskihpravic,
- iz drugih virov (donacije, dotacije, sponzorsfuo, kandidatura na javnih natedajih za sredsfuaiz nejavnihvirov idr.).
27. clen
Finandneobveznosti zaizvalaniedejavnosti,ki so vjavnem interesu na podlagi zakona o spodbujanju razvojaturizma, pokriva obdina ustanoviteljica:
- iz osnovnega kapitala zavoda,
- iz dotaciie ustanovitellaza pokrivanjeobratovalnihin drugih stro6kov delovanja zavodav skladu s finandnimnairtom 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 namenskihvirov),
- iz dotacije ustanoviteljaza pokrivanjeprogramskih stro5kov zavoda v skladu
s financnimnadrtom'zavoda,ki ga sprejmeObdinskisvet ustanoviteljice,
Javna sredstvase zavodu zagotavljajov skladu z veljavno zakonodajo.

32. clen
Javni zavod upravljqz naslednjimnepremicnim premo2enjemobdine ustanoviteljice:
- eopovo hiSo v Zirovnici z zbirko Matije Copa
Zavodupravljatudi z vso opremo in muzejskimipredmeti,ki se nahajajov zgoraj navedenem prostoru in pripadajodihdepojih.
Po pogodbi lahkojavni zavod upravljatudi z nepremicninami,opremo in muzeiskimipredmeti, ki se nahaiajona obmoiju obdine Zirovnicain jih lastniki
dajo zavodu v upravljanles posebno pogodbo.
33. clen
Nepremicninein oprema v Copovi hi$i, parc. Sl. 59/2 k.o. Zirovnicer
so bile
razgla5enekot javna infrastrul<turana podrodju kulture.
34: dlen
XI. NOTRANJI AKTI ZAVODA
Notranli aKi zavoda so:
- statut
- strateski nacrt
- akt o organizacijidela,
- akt o sistemizaciji,
- kadrovski nadrt,
- navodiloo zigih,
- letni delovninacrt,
- pravilniko varovanjuosebnih podatkov,
- pr4vilniko oddaji javnih naroiil male vrednosti,
- pravilniko varsfuupri delu,
- vamostna ocena s pozamim redom,
- drugo.
Pogoj za uvellavitevsprejetega akta je njegova oblava na obiiajen nadin.

VIII. NAEIN RAZPOLAGANJASPRESEZKOMPRIHODKOVNAD ODHODKI
IN NAEIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
28. clen
PreseZekprihodkov nad odhodki zavod nameniza izvajanjein raanojsvoje dejavnosti. O nadinu razpolaganjas prese2kom odloda svet zavoda na predlog
direktorja in v soglasju z ustanoviteljico.
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35. clen
Akte zavoda sprejema svet zavoda na predlog direktorja, razen aktov, ki jih po
tem odloku sprejemadireKor.
S statutom se podrobneje ureja orEanizacijazavoda, organi, njihove p,ristojnosti in nacin odlocanja ter druga vpra3anja,pomembna za opravljanjedejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom. Statut sprejme
svet zavoda s soglasjem ustanovitella.

29. clen
Zavod je dolZan omogociti ustanoviteljuvpogled v poslovne knjige. Ustanovitelj odgovarjaza obveznostizavoda do vi6ine proracunskih sredstev, ki jo po.
trdi z letnim poslovnimhacrtom zavodaza delovanlezavodain izvedbo programov. Za druge obveznosti zavoda odgovarja samo, de tako doloda zakon ali
posebnapogodba.

XIt. PREHODNEIN KONENEDOLOEBE
36. dlen
Ustanoviteljob sprejemu akta o ustanovitviimenuje vrtilca dol2nosti direktorja, ki je poobla5den, da pod nadzorstvomustanoviteljaopravi priprave na zaietek dela zavoda.

IX. PRAVICE,OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTIZAVODA V PRAVNEM
PROMETU
30. dlen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

37. clen
Vpis zavoda v sodni register mora biti prigla6en najkasneje v trides€'tihdneh
po uveljavituitega odloka
38. ilen

Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno v okviru svoje dejavnosti, dolodene s tem odlokom.

Akt o sistemizacijidelovnih mest in kadrovskinadrt morata biti sprejeta najkasneje v 6O dneh po uveliaviMtega odloka.

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravljadruge pravne posle samo v okviru dejavnosti,ki je vpisanav sodni register.

39. clen
Svet javnega zavodase konstituiranajkasnejev 6 mesecih od uveljavifuetega
odloka.

X. MEDSEBOJNEPRAVICEIN OBVEZNOSTIUSTANOVITELJAIN
ZAVODA
31. c len
Obdinski svet ustanoviteliiceima v razmerju do zavoda 5e nastednje pravice
in obveznosti:
- ugotavljaskladnost strateSkeganadrta in letnega programa dela javnega zavoda z razvojnimiprogrami obdine,
- spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih pr.idobijavni zavod z letnimi programi in financniminacrti,
- daie soglas.iek dolgorodnim pogodbam, s katerimi da drzavaali drugi lastniki nepremicnin in dedi5cine zavodu v upravljanjekulturno in.drugo dedi6cino oz. nepremicninev upravlianje,
- opravl.jadruge zadeve v skladu zzakonom, ustanovifuenimaktom in drugimi
predpisi.

40. clen
Zavod prenehav primerih,dolocenihz zakonomin tem odlokom po postoF
ku, po kateremje bil ustanovljen"
4 1 "6 l e n
Ta odlok zaine veljati naslednji dan po oblaviv Uradnemvestniku Gorenjske.
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