Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in
29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/2005, 67/2006 in 39/2008)
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 –
ZVDK, 13/93, 66/93, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK
– UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), je
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. julija 2012 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper
1. člen
Besedilo 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (Uradne
objave, št. 10/04) se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
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R 91.012
R 91.030
R 91.011
R 90.030
R 90.040
R 93.290
C 18.120
C 18.130
C 18.140
C 18.200
G 47.621
G 47.782

Dejavnost muzejev
Dejavnost arhivov
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost knjižnic
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
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H 49.410
J 58.110
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L 68.320
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M 73.110
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N 82.300
P 85.590
S 94.999

Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
Cestni tovorni promet
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
Obdelovanje podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Prevajanje in tolmačenje
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Fotografska dejavnost
Dajanje videokaset in plošč v najem
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.«.
2. člen

V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Muzej z občinami, za katere opravlja javno službo na področju premične kulturne dediščine,
lahko za opravljanje dodatnih dogovorjenih nalog sklene pogodbe, s katerimi določi
medsebojne obveznosti .«
3. člen
V drugem odstavku 11. člena se črta besedilo »in strokovno delo«.
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja v primeru odsotnosti ali zadržanosti nadomešča pomočnik direktorja.«
4. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Za direktorja muzeja je lahko imenovan, kdor poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjuje
še naslednje pogoje:
- univerzitetno, visoko strokovno ali višjo izobrazbo družboslovne smeri;
- znanje italijanskega jezika na višji ravni;
- najmanj tri leta delovnih izkušenj.«
5. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta 17. alinea.
Dosedanje osemnajsta do enaindvajseta alinea postanejo sedemnajsta do dvajseta alinea.
V drugem odstavku se beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo ''desete'' pa se doda besedilo
''in dvanajste''.
6. člen
Za 17. členom se doda nov podnaslov ''Pomočnik direktorja''.
Doda se nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
Pomočnik direktorja opravlja strokovne naloge s področja delovanja zavoda v skladu z
navodili direktorja.
Pomočnika direktorja imenuje in razrešuje direktor izmed strokovnih delavcev zaposlenih v
zavodu ob soglasju sveta zavoda.
Mandat pomočnika direktorja je vezan na mandat direktorja. Po izteku mandata je lahko
ponovno imenovan.«
7. člen
V 18. členu se v tretjem odstavku dodata nov drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
Konstitutivno sejo skliče direktor zavoda najkasneje v roku 30 dni po imenovanju članov
sveta.«
Besedilo petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo sveta, če to zahtevajo najmanj trije člani
sveta ali direktor zavoda. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku 15 dni od prejema pisne
zahteve, jo lahko skliče in vodi direktor zavoda.«

8. člen
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo »izmed strokovnjakov s področja dela javnega
zavoda, financ in pravnih zadev«.
9. člen
V 20. členu se za 11. alineo doda nova 12. alinea, ki se glasi:
» - daje soglasje k imenovanju in razrešitvi pomočnika direktorja;«.
Dosedanja dvanajsta alinea postane trinajsta.
10. člen
V 22. členu se črta besedilo drugega odstavka.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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