Številka: 007-73/2008
Datum: 21. 10. 2008
OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA:

PREDLOG Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto

Namen:

Sprejem odloka
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 17/1991, 55/1992,
13/1993, 66/1993, 45/1999, 8/1996, 31/2000, 36/2000 in 127/2006),
- Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/2007 - UPB1 in 56/2008),
- Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB)

Poro evalec: Oddelek za družbene dejavnosti
Obrazložitev: V prilogi

PREDLOG SKLEPA:
Ob inski svet sprejme besedilo predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto po skrajšanem
postopku.

Priloge:
- Obrazložitev
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski
muzej Novo mesto
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto

Številka:
Datum:

007-73/2008
16. 10. 2008

KOLEGIJU OB INSKE UPRAVE
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA DOLENJSKI MUZEJ NOVO
MESTO
1.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PREDLOGA BESEDILA ODLOKA

I. Uvod
V juliju 2003 je ob inski svet sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
(Uradni list RS, št. 79/03). S sprejetjem odloka je ob inski svet nadomestil odlok iz leta 2001, ki je bil
zaradi razvoja zakonodaje na podro ju kulture že nekoliko zastarel, predvsem pa z novo podro no
zakonodajo v veliki meri neskladen. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Dolenjski muzej Novo mesto je Ob inski svet sprejel v letu 2004 zaradi spremembe pe ata ter
prodaje dela zemljiš a in nove parcelacije.
Nova sprememba in dopolnitev veljavnega odloka je potrebna zaradi spremembe podro nega zakona.
V juniju 2008 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresni evanju javnega
interesa za kulturo, ZUJIK-B (Uradni list RS, št. 56/08), s katerim se spremeni število in sestava lanov
sveta ter njegove naloge. V spremembe smo vklju ili tudi novo standardno klasifikacijo dejavnosti, pri
imenovanju direktorja pa smo spremenili dikcijo znanja tujega jezika ter dodali zahtevo po opravljenem
strokovnem izpitu (najkasneje v dveh letih).

II. Vsebina sprememb in dopolnitev odloka
Pregled posegov v besedilo odloka iz leta 2003 je zaradi ve je preglednosti zasnovan tako, da
prikazuje vsebino oz. pomen vsakega lena predloga odloka.
V 1. lenu predlagamo, da se rta citiranje podro ne zakonodaje z navedbo številk Uradnih listov, da
ne bi ob vsaki spremembi podro ne zakonodaje posegali v spremembo navedb citiranih Uradnih
listov.
V 2. lenu se na podlagi nove standardne klasifikacije spremeni šifra dejavnosti zavoda, in sicer
dejavnost muzejev. AJPES je posamezne dejavnosti samodejno spremenil in o tem tudi obvestil javne
zavode. Kljub temu smo v odlok vnesli nove šifre standardne klasifikacije dejavnosti zavoda.
V 3. lenu predlaganega odloka smo v celoti uskladili šifre »drugih dejavnosti muzeja«, ki so se z novo
standardno klasifikacijo spremenile.
V 4. lenu odloka smo dikcijo »da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik« nadomestili s primernejšo
obliko, in sicer »da ima znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika«. Dodana je zahteva po
opravljenem strokovnem izpitu s podro ja muzealstva, ki ga kandidat mora opraviti v roku dveh let od
imenovanja. Direktorju mandat preneha, v kolikor ne opravi strokovnega izpita.

5. len odloka je usklajen s spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
uresni evanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK-B (Ur.l. RS, št. 56/08), ki je za el veljati od 21. 6.
2008. Sprememba se nanaša na število in novo sestavo lanov sveta. Pred sprejetjem tega zakona je
bila v veljavi sestava lanov sveta, ki so imenovani zgolj s strani ustanovitelja s podro ja stroke, prava
in financ. Po novem zakonu je poleg lanov sveta, ki jih imenuje ustanovitelj potrebno imenovati tudi
predstavnika delavcev zavoda, ki imajo najmanj enega lana in najve do ene tretjine lanov sveta
zavoda.
V drugem odstavku je opredeljen na in glasovanja lanov sveta v primeru neodlo enega glasovanja.
V primeru neodlo enega glasovanja je odlo ilen glas predsednika.
V 6. lenu so opredeljene naloge sveta na podlagi zakonskih sprememb.
V 7. lenu je predlagano, da se za besedami ob inski svet postavi pika. Zato, da bi v primeru razli nih
danih podlag po podro jih dejavnosti ne bili vezani striktno na odlok, ki ureja v ob ini izhodiš a za
soglasje k pove ani delovni uspešnosti, e je morebiti podana neka druga obvezujo a ali možna
podlaga

III. Finan ne in druge posledice sprejetja odloka
Sprejem odloka ne povzro a finan nih ali drugih posebnih posledic za ob ino.

2.

PREDLOG SKLEPA

Predlagamo, da kolegij OU sprejme naslednji sklep:
Kolegij OU sprejme besedilo predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto po skrajšanem postopku.

Pripravila:
Sandra BORŠI , višja svetovalka

Mateja JERI
VODJA ODDELKA

Mag. Sašo Murti
DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

PRILOGE:
1. priloga 1: predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
2. priloga 2: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto Novo mesto
(Ur.l. RS, št. 79/03)

PRILOGA 1
Na podlagi 3. lena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 17/91, 55/92, 13/1993,
66/1993, 45/1999, 8/1996, 31/2000, 36/2000 in 127/2006), 26. in 31. lena Zakona o
uresni evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1 in 56/08) in 16.
lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB2) je Ob inski svet
na svoji __. seji dne _______ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Dolenjski muzej Novo mesto
1. len
V prvem odstavku 1. lena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo
mesto (Uradni list RS, št. 79/2003) se v celoti spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna ob ina Novo mesto ( v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) uskladi
delovanje javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto z zakonskimi dolo bami, ki urejajo
dejavnost muzejev in javni interes za kulturo. Na podlagi veljavne zakonodaje se urejajo
njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede
organizacije, dejavnosti in na ina financiranja zavoda.«
2. len
V 6. lenu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Dejavnost muzejev je v standardni klasifikaciji dejavnosti vodena pod šifro 91.020, v okviru
katere zavod:«
3.

len

V celoti se spremeni 7. len tako, da se glasi:
»Druge dejavnosti muzeja so:
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediš ine
90.030 Umetniško ustvarjanje
93.299 Druge nerazvrš ene dejavnosti za prosti as
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
91.011 Dejavnost knjižnic
79.900 Rezervacija in druge s potovanji povezane dejavnosti
90.020 Spremljajo e dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
31.090 Proizvodnja drugega pohištva
32.990 Drugje nerazvrš ene predelovalne dejavnosti
58.110 Izdajanje knjig
59.200 Snemanje in izdajanje zvo nih zapisov in muzikalij
58.190 Drugo založništvo
58.290 Drugo izdajanje programja
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisov

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
56.102 Dejavnost restavracij in druge strežbe jedi
56.103 Slaš i arne in kavarne
56.300 Strežba pija
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
74.200 Fotografska dejavnost
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
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
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podro ju kulture in umetnosti
85.320 Srednješolsko, poklicno in strokovno izobraževanje
85.590 Drugje nerazvrš eno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
4. len
V 11. lenu se spremeni šesta alineja, ki se glasi:
»- da ima znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika.«
Za šesto alinejo se doda nova, sedma, ki se glasi:
»- da ima opravljen strokovni izpit s podro ja muzealstva; v kolikor kandidat še nima
opravljenega strokovnega izpita, je pogoj, da je prijavi priložil izjavo, da prevzema obveznost
opraviti ga v roku dveh let od imenovanja; v kolikor ga ne opravi, mu mandat preneha takoj.«
5. len
Prvi odstavek 16. lena se v celoti spremeni in se glasi:
»Svet sestavljajo štirje lani. Tri lane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s podro ja
dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, enega pa izvolijo zaposleni v muzeju izmed
strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen.«
Peti odstavek 16. lena se dopolni tako, da se doda novi stavek, ki se glasi:
»V primeru neodlo enega glasovanja je odlo ilen glas predsednika sveta.«
6.

len

V celoti se spremeni 17. len, ki se glasi:
»Svet ima naslednje naloge:
- nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor
ustanovitelja,
- ocenjuje delo direktorja,

-

daje soglasje k strateškemu na rtu, programu dela, finan nemu na rtu, sistemizaciji
delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu na rtu, na rtu nabav in k zavodski
kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,
daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
odlo a o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti
delavcev iz delovnega razmerja,
opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.«

7. len
V petem odstavku 26. lena se za besedo »svet« doda piko in rta besedilo za piko.
8. len
Vse ostale dolo be nespremenjene ostanejo v veljavi.
Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 007-73/2008
Datum:
župan
Alojzij MUHI

