
Original Message----- 
From: Saša Gradišnik (Občina DRAVOGRAD) [mailto:sasa.gradisnik@dravograd.si]  
Sent: Monday, August 24, 2009 11:33 AM 
To: Brigita Rajšter 
Cc: Marijana CIGALA 
Subject: Odlok KPM 
  
Spoštovani! 
  
V zvezi s spremembami Odloka o ustanovitvi Koroškega pokrajinskega muzeja predlagam, da se v 
odloku poleg naštetih zbirk na temo zgodovine Dravograda opredelijo statusi še drugih stalnih 
muzejskih razstav, ki smo jih v preteklih letih skupaj zasnovali in postavili (Trg Dravograd, Šentjanž, 
Ribiška zbirka), obenem pa tudi kustodiata v Bukovju.     
  
  
Lep pozdrav,  
  
  
____________________ 
Občina Dravograd 
Trg 4. julija 7 
2370 Dravograd 
____________________ 
mag. Aleksandra Gradišnik 
  
Tel. 02 87 23 561, faks: 02 87 23 574 
e-naslov:  sasa.gradisnik@dravograd.si 
splet: www.dravograd.si 
 



              
 

OBČINA MUTA 
Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

 
Številka: 01403-1/2009-2 
Datum:24.8.2009 
 
 
KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ 
Glavni trg 24 
2380 Slovenj Gradec 
 
 
 
ZADEVA: Pripombe na osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej 
 
Dne 20.7.2009 smo prejeli vaše zaprosilo za podajo pripomb na osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej in čistopis Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej. 
 
Občinska uprava je osnutka obeh aktov pregledala in glede Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (v nadaljevanju: odlok) 
podaja naslednje pripombe: 
 
• V preambuli akta je potrebno popraviti uradne objave aktov, ki so pravna podlaga za sprejem 

odloka, in sicer: Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45l/94-odl.US, 8/96, 18/98-odl. US, 36/00-
ZPDZC, 127/06-ZJZP), Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08- odl. US, 
76/08, 100/08- odl. US), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08); 

 
• V 1. členu se za besedo »dodata« doda beseda »nova«; Namesto besedila »Drugi odstavek 2. 
člena, ki postane 4. odstavek….« je potrebno zapisati »Dosedanji 3. odstavek, ki postane 5. 
odstavek, se spremeni tako, da se glasi:«; 

 
• Celotno besedilo 4. člena odloka je potrebno uskladiti z novo Uredbo o standardni klasifikaciji 

dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08), saj je Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02) prenehala veljati s 15.7.2008; 

 
• O alternativnem predlogu 7. člena odloka bo odločal občinski svet; 
 
 
 
Glede osnutka čistopisa Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej pa 
imamo zgolj pripombo: 
 
• Sprememba preambule akta, ki naj se glasi: »Na podlagi ____ člena Poslovnika občinskega sveta 

Občine Črna na Koroškem je občinski svet Občine Črna na Koroškem na svoji ___ seji, dne _____ , 
____ člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dravograd je občinski svet Občine Dravograd na 
svoji ____ seji dne _____ ……., sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Koroškega 
pokrajinskega muzeja, ki obsega 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (Ur. l. RS, št. 56/02) in 



- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški 
pokrajinski muzej (ur. l. RS, št. ____ /09)  

 
Uradno prečiščeno besedilo se sprejme šele po objavi sprememb in dopolnitev v uradnem glasilu. 
 
Morebitna dodatna pojasnila glede podanih pripomb, vam bomo podali na samem delovnem sestanku. 
 
 
 
Lepo vas pozdravljamo! 
 
 
 
Pripravila: 
Ksenija DITINGER, v.s.                                                          Silva SKUTNIK, dir. obč. uprave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pripombe k predlogu 

 
 

 
ODLOKA o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej 
 
 
 

 
(1) 2. člen predloga čistopisa osnovnega odloka:       
 
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (UL RS, št. 56/02) se v 
2. členu dodajo drugi, tretji in četrti odstavek z naslednjim besedilom: 
 
»V mednarodnem poslovanju lahko muzej uporablja tudi ime Carinthian Regional 
Museum / Carinthian County Museum.  
 
Muzej ima pečat okrogle oblike z besedilom "Koroški pokrajinski muzej" in logotipom oz. 
simbolom muzeja.  
 
Poslovni enoti lahko poleg logotipa muzeja uporabljata tudi naslov sedeža in logotip 
posamezne enote muzeja.« 
 
Drugi odstavek 2. člena, ki postane 5. odstavek istega člena, se spremeni tako, da se 
glasi: 
 
»Koroški pokrajinski muzej programsko in organizacijsko v skladu s poslanstvom in 
namenom, za katerega je ustanovljen, in v skladu s posebnimi dogovori vrši strokovni 
nadzor nad naslednjimi zbirkami v javni in zasebni lasti: stalna razstava Partizanska 
saniteta na Koroškem in stalna arheološka razstava v prostorih enote muzeja v Slovenj 
Gradcu, Sokličev muzej v Slovenj Gradcu, stalna razstava v cerkvi  sv. Jurija na Legnu,  
stalna razstava v stari orožarni pri cerkvi  sv. Pankracija v Starem trgu pri Slovenj 
Gradcu, Pavčkove partizanske bolnišnice, Herčeva žaga in mlin v Tomaški vasi, spominski 
muzej v gestapovskih zaporih v  Dravogradu, stalne razstave Koroški plebiscit 1920-1922 
v Libeličah, Prehrambena kultura prebivalcev Libelič in okolice v stari kuhinji v župnišču 
Libeliče, Kovaški in gasilski muzej Muta, Slomškova soba v župnišču Vuzenica, Splavarski 
muzej v Podvelki, Muzej kamnoseštva in steklarstva v Josipdolu na Pohorju, Etnološka 
zbirka in Rudarska zbirka v Črni na Koroškem, Kramolčeva spominska soba na Šentanelu, 
muzejska zbirka tehniške dediščine na Ravnah na Koroškem, etnološka zbirka in lapidarij 
antičnih fragmentov na gradu Ravne, Prežihova bajta na Preškem Vrhu nad Kotljami, 
zbirka Forme vive s skulpturami na Ravnah na Koroškem, v Črni na Koroškem, Mežici in 
na Prevaljah.« 
 
Op.: Ločiti glede na zbirke v upravljan ju in zbirke, kjer gre le za strokovni nadzor. 
 
 
 
(2)   3b člen predloga čistopisa osnovnega odloka:  

Preveriti šifre klasifikacije dejavnosti in jih uskladiti z novo – veljavno klasifikacijo! 
 
 
 



(3) Doda se 6e člen, ki se glasi: 
 
»Direktor muzeja je hkrati vodja ene od enot muzeja. Vodja druge enote muzeja 
ima status pomočnika direktorja za področje vodenja strokovnega dela. Mandat 
pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi.  
 
Pomočnik direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

- univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja, 
- sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, 
- poglobljeno znanje slovenskega jezika, 
- aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,  
- poznavanje osnov dela z osebnim računalnikom. 

 
Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot 
direktor. Pred sprejetjem sklepa o razrešitvi na podlagi razlogov iz prejšnjega 
odstavka mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in 
mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi. Pomočniku direktorja 
predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata 
direktorja.« 
  

 
(4) 7. člen predloga čistopisa osnovnega odloka:  

Preveriti pripravljenost Občine Prevalje za prevzem obvez na osnovi 
ustanoviteljskih  pravic. 
 
Sestava sveta zavoda naj se uskladi s sedaj veljavnimi določili Zujika o tem 
vprašanju (brez predstavnikov javnosti).  
 
Mandat članov sveta – predlog:  
Mandat članov sveta traja štiri leta oziroma v skladu s statutom posameznega 
ustanovitelja za obdobje mandata občinskega sveta.  
 
Odločanje v svetu – predlog: 
Svoje odločitve sprejema svet z večino glasov opredeljenih članov sveta. 
 
 

(5) 10. člen predloga čistopisa osnovnega odloka: 
Preveriti ustreznost črtanja tega člena; ali bi bilo bolj smotrno zadeve pravilno 
urediti v skladu s 4. odstavkom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (zadevo 
naj podrobneje preverijo pravniki in podajo svoje pisno stališče). 

 
 
(6)  2. odstavek 17. člena predloga čistopisa osnovnega odloka: 

Morda bi bilo bolje, da bi bilo to besedilo novega 17 a člena.  
Preveriti pripravljenost Občine Prevalje … 
 
 

 
 
Ravne na Koroškem, avgust 2009    Pripravil: Vojko Močnik 
 


