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Zadeva: Obrazložitve k odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem in 

kulturo Poljanska dolina 

 

 

1. RAZLOGI ZA USTANOVITEV ZAVODA 

 
Občinskemu svetu se predlaga v sprejem osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda za 

turizem in kulturo Poljanska dolina iz dveh temeljnih razlogov: 

- Za namen upravljanja in trženja objektov Šubičeve hiše in dvorca Visoko, ki je v postopku 

razglasitve za kulturni spomenik lokalnega pomena in ki mu je potrebno določiti 

upravljavca. Oba objekta sta deloma oziroma v celoti obnovljena do te mere, da že 

omogočata trženje kulturnih programov in storitev v obsegu, ki ne sodi več v izvirne 

pristojnosti občine. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 

št. 77/07 in nasl.), ki v takšnih primerih za zagotavljanje kulturnih dobrin predpostavlja 

ustanovitev javnega zavoda na področju kulture. Država lahko na podlagi 24. in 81. člena 

navedenega zakona  uresničuje javni interes na področju kulture tudi s podeljevanjem 

statusa organizacije v javnem interesu na področju kulture. Prevideno je, da zavod 

postopno prevzema tudi upravljanje drugih kulturnih enot razglašene in nerazglašene 

kulturne dediščine na območju občine, kot sta Rupnikova linija ter Fotomuzej Vlastja. 

- Za spodbujanje in razvoj turistične ponudbe na vseh področjih, prikazanih v priloženem 

elaboratu delovnih področij novega zavoda, in sicer s ciljem povečevati obseg turistične 

panoge tudi po merljivih kriterijih, kot je število nočitev, širitev ponudbe nastanitvenih 

dejavnosti, razvoj novih turističnih programov in produktov, ki bi turistom za daljši čas 

ponudile kakovostne možnosti za preživljanje oddiha na območju Poljanske doline, kjer 

se sedaj beleži veliko enodnevnih obiskovalcev. Z obiski nekaterih primerljivih že delujočih 

zavodov na področju turizma in kulture (Tolmin, Idrija, Šenčur, Železniki) s ciljem 

proučitve različnih praks in načinov dela na področju razvoja turizma se je izkazalo, da je 

potrebno veliko aktivnosti nameniti medregijskemu povezovanju na področju trženja 

turizma, ter krepitvi notranje povezanosti posameznih turističnih ponudnikov na območju 

zavoda s ciljem prepoznavanja izvedljivih področnih potencialov in njihove postopne 

realizacije.  



Prioritetna naloga zavoda bo pridobiti licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja 

turističnih aranžmajev in prodaje turističnih aranžmajev po Zakonu s spodbujanju razvoja 

turizma, Uradni list RS št. 2/2004, ki jo je potrebno pridobiti v primeru sočasnega trženja 

turističnega programa, gostinske storitve, prevoza in prenočitve, v kategorijo česar sodi tudi 

organizacija enodnevnih izletov.  

 

 

2. STRUKTURA ODLOKA O USTANOVITVI 

 
Zavod se ustanovi z odlokom občinskega sveta, katerega osnutek se predlaga v obravnavo in 

sprejem občinskemu svetu.  

Kot je razvidno iz prvega dela odloka, je med dejavnostmi zavoda predviden širok nabor nalog 

tako na področju kulture kot turizma, s čimer se zasleduje cilj interdisciplinarnega dela zavoda 

na različnih področjih, ki bodo obenem omogočala zavodu pričakovan nabor aktivnosti, ki 

bodo zagotavljale tudi lastne prihodke za financiranje dejavnosti zavoda.  

Kot ključna organa zavoda odlok predpostavlja svet zavoda kot krovni organ odločanja, ter 

direktorja, ki je odgovoren za izvajanje vseh dejavnosti zavoda, is se izbere na javnem 

razpisu, ki ga izvede svet zavoda. Odlok podrobno navaja ključne naloge obeh organov 

zavoda, sestavo, način delovanja in imenovanja. 

Odlok v 23. členu zavodu prenaša v neposredno upravljanje dvorec Visoko in Šubičevo hišo, 

kar se podrobneje uredi z upravljavsko pogodbo. 

Odlok v drugem delu opredeljuje tudi finančne vire za delovanje zavoda in način njihovega 

pridobivanja, podrobnejša struktura le-teh pa je prikazana tudi v priloženem elaboratu 

delovnih področij zavoda. 

Sklepno odlok prikazuje medsebojne obveznosti in pravice ustanovitelja in zavoda, predpisuje 

obvezne splošne akte zavoda ter določa postopek imenovanja vršilca dolžnosti direktorja do 

imenovanja direktorja. 

 

 

3. SKLEP 

 
Sprejem odloka o ustanovitvi zavoda je predviden v dvofaznem postopku, zato se po 

sprejemu osnutka odloka predvideva izvedba enomesečne javne obravnave, ter nato druga 

obravnava predloga odloka na seji občinskega sveta. Na podlagi 30. člena zakona o 

uresničevanju javnega interesa na področju kulture je predviden vpis zavoda v evidenca 

javnih zavodov na področju kulture pri ministrstvu, pristojno za kulturo ter vpis v register 

pravnih oseb ter imenovanje vršilca dolžnosti direktorja, v drugi polovici tekočega leta za 

polovični delovni čas. Nadaljnje zaposlitve v prihodnjem letu so odvisne od pridobitve 

nepovratnih sredstev LASa, k bo predvideva objavo novih razpisov, s katerimi se bodo 

odpirala nova delovna mesta na razvojnih projektih. 
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