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Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 
29/03)  

 
R A Z G L A Š A M 

 
O D L O K 

o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Koper Teatro Capodistria  

 
 
 
Številka: K0153-1/2003                                                ŽUPAN 
Koper, 10. oktobra 2003                                                                            Boris Popovič 
                                                                                             
       
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 
45/94-odl US, 8/96 in 36/00), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 96/02) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 
40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji  dne 9. oktobra 2003 
sprejel 
 

O D L O K 

o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Koper Teatro Capodistria  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

S tem odlokom Mestna občina Koper, Verdijeva 10, ustanavlja javni zavod Gledališče Koper 
Teatro Capodistria (v nadaljnjem besedilu: zavod). 
 
Ustanoviteljske pravice izvršujeta Občinski svet in župan. 
 

2. člen 
 
Ime zavoda : Gledališče Koper  
                     Teatro Capodistria  
 
Sedež  zavoda: Verdijeva ulica 3, Koper – Via Verdi 3, Capodistria 
 
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljico. 
 

II. DEJAVNOSTI ZAVODA  
 

3. člen 
 
Gledališče je javni zavod, ki opravlja dejavnosti s področja gledališke dejavnosti in 
ustvarjalnosti kot javno službo. 
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Zavod opravlja naslednje dejavnosti: 
 
O/92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje 
O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve 
O/93.340 druge razvedrilne dejavnosti 
O/92.11 snemanje filmov in video filmov 
DE/22.11 izdajanje knjig 
DE/22.14 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa 
K/74.853 druga splošna tajniška opravila 
K/70.32 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi 
H/55.403 točenje pijač in napitkov v drugih lokalih 
I/60.24             cestni tovorni promet 
DB/18.2 proizvodnja drugih oblačil in dodatkov 
DD/20             obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in  
             protja, razen pohištva 
DE/22.13 izdajanje revij in periodike 
DJ/28.7 proizvodnja drugih kovinskih izdelkov 
K/74.87 druge raznovrstne poslovne dejavnosti 
M/80.42 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
 
 

III.ORGANI ZAVODA 
 

4. člen 
Organa zavoda sta: 

- Direktor zavoda 
- Svet zavoda 

 
Direktor  

   
                                                                     5. člen 
 
Javni zavod zastopa, predstavlja in vodi direktor. 
 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
 

- univerzitetna izobrazba družboslovne smeri; 
- najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, ki dajejo izkušnje v 

poslovnem in umetniškem vodenju ter poznavanje področja dela gledališča in 
kulturne dejavnosti; 

- sposobnost za organiziranje in vodenje dela; 
- znanje slovenskega jezika; 
- znanje italijanskega in enega svetovnega jezika. 

 
Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti program razvoja zavoda.  
 

6. člen 
 
Direktorja imenuje župan na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda. 
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Mandat direktorja traja pet let. Po izteku mandata je direktor lahko ponovno imenovan.  
 

7. člen 
 
Direktor opravlja naslednje naloge: 

- organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda; 
- predstavlja in zastopa zavod; 
- vodi umetniško strokovno delo zavoda; 
- pri vodenju poslov ravna z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja; 
- odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda; 
- oblikuje poslovno politiko gledališča; 
- sprejema strateški načrt zavoda in program dela; 
- sprejema letni program in finančni načrt in sprejema ukrepe za njuno izvajanje; 
- poroča o rezultatih poslovanja in predlaga zaključni račun ter letno poročilo; 
- poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje 

javnega zavoda; 
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega 

zavoda; 
- sprejema akt o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest po predhodnem 

mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu; ; 
- sprejema kadrovski načrt; 
- izvršuje sklepe in odločitve sveta gledališča in drugih organov zavoda; 
- v skladu s finančnim načrtom med letom razporeja sredstva zavoda po posameznih 

namenih; 
- odloča o uporabi tekočih likvidnosti sredstev; 
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja; 
- odloča o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev do obsega, ki je določen s 

finančnim načrtom; 
- odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja 

druge pristojnosti s področja delovnih razmerij na prvi stopnji v skladu z zakoni, 
kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda;  

- pripravlja predloge za napredovanje zaposlenih in jih posreduje financerju; 
- odloča o delovni uspešnosti na predlog umetniškega vodje in vodje tehničnega 

sektorja; 
- začne postopek za ugotavljanje znanja in delovne zmožnosti pri delavcih, ki ne 

dosegajo pričakovanih rezultatov; 
- odloča  o izobraževanju delavcev v skladu s kolektivnimi pogodbami; 
- izvaja pristojnosti s področja disciplinske in odškodninske odgovornosti delavcev in 

kot organ prve stopnje izreka javni opomin in denarno kazen; 
- sklepa pogodbe z zunanjimi sodelavci in strankami; 
- izdaja odredbe, sklepe in druge posamične akte ter imenuje komisije, delovne skupine 

in druga telesa za proučitev določenih vprašanj ali za izvedbo določenih nalog, če ni 
izrecno določeno, da gre za pristojnost sveta; 

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti 
zavoda. 

 
8. člen 

 
Direktor je v skladu z zakonom lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil 
imenovan. 
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Župan je dolžan razrešiti direktorja: 
 

- če direktor sam zahteva razrešitev; 
- če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno 

razmerje po samem zakonu; 
- če pri svojem delu ne spoštuje zakonov in splošnih aktov zavoda, ali neutemeljeno ne 

izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi; 
- če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če 

zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko 
nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda. 

 
V primerih iz prejšnjega odstavka razreši direktorja župan na predlog sveta zavoda.  Župan 
mora direktorja seznaniti o razlogih za razrešitev in mu  dati možnost, da se o njih izreče. 
 

9. člen 
 
Če direktorju preneha mandat pred potekom mandatna, se javni razpis za imenovanje novega 
direktorja opravi takoj oziroma najpozneje v treh mesecih po prenehanju mandata prejšnjega 
direktorja. Za čas imenovanja novega direktorja imenuje župan vršilca dolžnosti direktorja, 
vendar najdlje za eno leto. 
 
 

Svet zavoda 
 

10. člen 
 
Svet zavoda sestavlja 7 članov in sicer: 

- štirje predstavniki ustanoviteljice, 
- en predstavnik delavcev zavoda in 
- dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, od katerih je eden 

predstavnik italijanske narodne skupnosti. 
 

Mandat članov sveta zavoda traja štiri (4) leta in so po preteku mandata lahko ponovno 
izvoljeni oziroma imenovani.  
 
Predsednika in namestnika sveta izvolijo člani izmed sebe na prvi seji sveta. 
 
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. 
 
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. 
 
Direktor in sindikalni zaupnik ne moreta biti člana sveta  zavoda. 
 
Direktor zavoda je dolžan obvestiti ustanoviteljico 90 dni pred potekom mandata članom 
sveta zavoda. 
  

11. člen 
 
 
Predstavnike ustanoviteljice in enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane 
javnosti imenuje občinski svet na predlog župana. Enega predstavnika uporabnikov oziroma 
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zainteresirane javnosti pa imenuje občinski svet na predlog samoupravne skupnosti 
italijanske narodnosti. 
 
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno. 

 
 

12. člen 
 
Naloge sveta zavoda so: 
 

- nadziranje zakonitost dela in poslovanja zavoda; 
- spremljanje, analiziranje in ocenjevanje delovanja zavoda; 
- ocenjevanje dela direktorja; 
- predlaganje ustanoviteljici revizije poslovanja, ki jo lahko opravi notranji revizor 

ustanoviteljice; 
- dajanje soglasja, ugotavljanje ustreznosti in nadziranje izvajanja  strateškega načrta, 

programa dela, finančnega načrta, sistemizacije delovnih mest, organizacije dela, 
kadrovskega načrta, načrta nabav glede na namen zaradi katerega je zavod 
ustanovljen; 

- dajanje predhodnega mnenja k imenovanju direktorja; 
- sklepanje pogodbe o zaposlitvi z direktorjem; 
- obravnavanje vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in dajanje direktorju 

mnenje, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj; 
- opravljanje drugih nalog v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda. 

 
 
 

IV. SREDSTVA ZA DELO  ZAVODA 
 

13. člen 
 
Zavod upravlja z objektom na Verdijevi 3, parc. št. 98, zkv. 24, k.o.Koper in objektom  na 
Mladinski 4, parc.št. 100/1, ki sta opredeljena kot javna infrastruktura na področju kulture in 
osnovnimi sredstvi v objeku. 
Zavod za svoje nemoteno delovanje uporablja za dohodno pot prostor na parceli štev. 97/1 
zkv. 24, k.o. Koper. 
 

 
14.člen 

 
Sredstva za opravljanje svoje dejavnosti zavod pridobiva: 

- iz občinskega proračuna,  
- iz sredstev republiškega proračuna, 
- z vstopninami, 
- s prodajo blaga in storitev na trgu, 
- z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov. 

 
15. člen 

 
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. 
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O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča župan na predlog 
direktorja. 
 
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča občinski svet na predlog župana. 
 
 

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRA VNEM 
PROMETU 

 
16.člen 

 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, 
z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. 
 

17 .člen 
 
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo 
dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last 
ustanoviteljice. 
 

18.člen 
 
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanoviteljice. S premičnim premoženjem 
upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju 
ustanoviteljice. 
 

19.člen 
 
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v 
tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda. 
 
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod 
opravlja za druge naročnike. 
 
 

VI. PREHODNE IN KON ČNE DOLOČBE 
 

20.člen 
 
Svet zavoda se konstituira najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat 
opravljajo nujne naloge obstoječi organi. 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata, za 
katerega je bil imenovan.  

21. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Gledališče Koper (Uradne objave, št.40/00) in Statut Gledališča Koper Teatro Capodistria.  
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22. člen 
 
Direktor zavoda poskrbi za vpis zavoda v sodni register na podlagi tega odloka. 
 

23. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah.  
 
 
 
 
 
Št.: K0153-1/2003                                           ŽUPAN 
Koper, 9. oktobra 2003             Boris Popovič 
 
                        
 
  


