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82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov
in druge posamične pisarniške dejavnosti;
82.300 Organizacija razstav, sejmov, srečanj;
84.130 Turizem, upravljanje in urejanje
področja;
85.520
Izobraževanje,
izpopolnjevanje
in usposabljanje na področjih kulture in
umetnosti;
90.010
Umetniško
uprizarjanje
in
poustvarjanje;
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje;
90.040 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.

Poleg navedenih dejavnosti bo zavod:
• nudil strokovno in drugo potrebno pomoč pri
delu društev ter drugih organiziranih skupinah
občanov s področja kulture, izobraževanja,
gospodarstva in turizma;
• s svojo dejavnostjo sooblikoval kulturne
programe, ki naj bi se izvajali v občini;
• dajal pobude za uvajanje novih dejavnosti s
področja kulture in za skupne dejavnosti v
regiji;
• opravljal razne znanstvene in kulturološke
raziskave v občini;
• nudil storitve svetovanja iz različnih področij
svojega delovanja;
• sodeloval pri osmišljanju vizij in strategij
razvoja lokalne skupnosti in regije;
• opravljal še druge dejavnosti v soglasju z
ustanoviteljico.«
5.člen
Vsi ostali členi in določila odloka ostanejo
nespremenjeni.
6.člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo
Delavski dom Trbovlje se objavi v Uradnem
vestniku Zasavja in začne veljati osmi dan po
objavi.
Številka:
Datum:

032 – 8/2019 – 4
11. 9. 2019
Županja občine Trbovlje
Jasna GABRIČ
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Na podlagi 471. in 515. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in
22/19 – ZposS), 19. člena Statuta Občine Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16 in 12/18) ter
79. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je
Občinski svet občine Trbovlje na svoji 6. redni
seji, dne 11. 9. 2019 sprejel naslednji
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
PODJETJA KOMUNALA TRBOVLJE D. O. O.
1.člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala
Trbovlje d. o. o. Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja,
št. 18/16 - uradno prečiščeno besedilo in 25/17)
se spremeni 15. člen tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje, določene z zakonom in tem odlokom.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom
ter ima:
-- najmanj univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo / 2. bolonjsko
stopnjo;
-- najmanj deset let delovne dobe, od tega
najmanj dve leti na vodilnih ali vodstvenih
delovnih mestih ali nalogah;
-- znanje angleškega jezika;
-- vodstvene, organizacijske in komunikacijske
sposobnosti.
Javni razpis za izbiro kandidata za imenovanje
direktorja objavi nadzorni svet v sredstvih
javnega obveščanja ali v Uradnem vestniku
Zasavja najmanj 4 mesece in največ 6 mesecev
pred iztekom mandata prejšnjega direktorja.
Kandidati morajo k prijavi za razpis priložiti
program strokovnega dela in razvoja podjetja za
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štiriletno obdobje in prijave na razpis poslati na
sedež javnega podjetja s pripisom ZA RAZPIS.
Nadzorni svet v petnajstih dneh po imenovanju
sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi.«
		
2.člen
Vsi ostali členi in določila odloka ostanejo
nespremenjeni.
3.člen
Direktor se skladno s 1. členom tega odloka
imenuje ob prvem imenovanju po uveljavitvi tega
odloka.
4.člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trbovlje
d. o. o. se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka:
Datum:

032 – 8/2019 – 11
11. 9. 2019
Županja občine Trbovlje
Jasna GABRIČ

Stran 5

