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OB INSKI SVET
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ZADEVA:

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KULTURNI CENTER JANEZA
TRDINE – skrajšani postopek

Namen:

Obravnava in sprejem odloka

Pravna podlaga:

- Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št.
77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in 100/2011 Odl.US: U-I210/1010)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45/1994 Odl.US: U-I104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US:U-I-34/94, 36/2000-ZPDZC in
127/2006-ZJZP)

Poro evalec:

Mateja Jeri , vodja urada za kulturo, zdravstvo in socialo

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepa:

Ob inski svet Mestne ob ine
Novo mesto po skrajšanem
postopku sprejme besedilo Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza
Trdine

Alojzij MUHI ,
Priloge:
- obrazložitev predloga
- predlog odloka

ŽUPAN

Številka: 007-9/2013
Datum: 14. 5. 2013
OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE PO
SKRAJŠANEM POSTOPKU
I. UVOD

Temeljni akt KC Janeza Trdine je Odlok o ustanovitvi javnega Kulturni center Janeza Trdine iz leta
2003. S tem aktom so dolo ena razmerja med zavodom, ustanoviteljico Mestno ob ino Novo mesto,
temeljna vprašanja glede organizacije, statusa, dejavnosti in na ina financiranja zavoda.
Odlok je bil objavljen leta 2003 (Ur. l. RS, št. 79/2003) in je bil od takrat dvakrat spremenjen in
dopolnjen (Ur. l. RS, št. 85/2004 in 102/2005). Predhodne dopolnitve in spremembe so se nanašale
na dopolnitve dejavnosti zavoda ter prenos objekta Dom kulture v upravljanje takratnemu Gledališ u
Novo mesto (danes Anton Podbevšek Teatru).

II. OBRAZLOŽITEV

V spremembah se predlaga dopolnitev 27. lena odloka in sicer, da sprejeta pravila zavod v skladu z
veljavno zakonodajo sprejema v soglasju z ustanoviteljem tako kot je opredeljeno pri Knjižnici Mirana
Jarca Novo mesto in Dolenjskemu muzeju Novo mesto.
V 7. lenu odloka se na podlagi nove standardne klasifikacije spremeni šifra dejavnosti zavoda, in
sicer dejavnost na podro ju kulture. V odlok smo vnesli nove šifre standardne klasifikacije dejavnosti
zavoda. Uredba o standardni klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/2007 in 17/2008) v 9. lenu
dolo a, da se dejavnosti zavoda morajo uskladiti ob prvi spremembi akta o ustanovitvi in ker temeljni
akti nismo spreminjali od leta 2005, ob tej spremembi urejamo tudi standardno klasifikacijo dejavnosti
zavoda.

III. VPLIV NA PRORA UN

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda KC Janeza Trdine nima
finan nih posledic na prora un Mestne ob ine Novo mesto, razen njegova objava v Uradnem listu RS.

IV. PREDLOG SKLEPA

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto po skrajšanem postopku sprejme besedilo Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza
Trdine in se ga sprejme po skrajšanem postopku.
Pripravila:
Sandra BORŠI , višja svetovalka
Mateja JERI ,
VODJA URADA

Borut NOVAK,
direktor

Predlog odloka
Na podlagi 16. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) je Ob inski svet
Mestne ob ine Novo mesto na svoji __. seji dne _______ potrdil besedilo Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center
Janeza Trdine
1.

len

7. len se spremeni v celoti tako, da se glasi:
Naloge iz prejšnjega lena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 67/2007 in 17/2008), ki so razvrš ene pod šifro 90 Kulturne, razvedrilne
in rekreacijske dejavnosti in 91 Dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti.
Naloge zavoda so v skladu z Uredbo razvrš ene na naslednji na in:
90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
90.01 Umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.020 Spremljajo e dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
93.299 Druge nerazvrš ene dejavnosti za prosti as
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in periodike
58.190 Drugo založništvo
58.290 Drugo izdajanje programov
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov in televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvo nih zapisov in muzikalij
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisov
31.090 Proizvodnja drugega pohištva
32.990 Drugje nerazvrš ene predelovalne dejavnosti
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s asopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebš inami
47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu
47.990 Druge trgovine na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
56.102 Dejavnost restavracij in druge strežbe jedi
56.103 Slaš i arne in kavarne
56.300 Strežba pija
62.020 Svetovanje o ra unalniških napravah in programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in ra unalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezanih dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremi nin
71.129 Drugo tehni no projektiranje in svetovanje
72.200 Raziskovanje in razvojna dejavnost na podro ju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
74.300 Prevajanje in tolma enje
74.200 Fotografska dejavnost
74.900 Drugje nerazvrš ene strokovne in tehni ne dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške opreme in ra unalniških naprav v najem ali zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaš itenih pravic
78.300 Druga oskrba s loveškimi viri
79.900 Rezervacija in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posami ne pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sre anj
82.990 Drugje nerazvrš ene spremljajo e dejavnosti zaposlovanja
85.320 Srednješolsko, poklicno in strokovno izobraževanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podro ju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrš eno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
2.

len

27. len se dopolni z novim prvim, drugim in tretjim odstavkom:
» Zavod ima pravila, s katerimi se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in na in
odlo anja ter druga vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z
zakonom in aktom o ustanovitvi.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se ureja vprašanja pomembna za delo in
poslovanje zavoda, v skladu s pravili.
Pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.«
Prejšnja prvi in drugi odstavek postaneta etrti in peti odstavek.
Prehodne in kon ne dolo be
3.

len

Zavod mora v roku šestdesetih dni sprejeti svoja pravila v skladu z odlokom in veljavno zakonodajo.
4.

len

Vse ostale dolo be ostanejo v veljavi.
Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 007-9/2013
Datum:
Župan
Alojzij MUHI

