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Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve Pravilnika na podlagi 73. člena Poslovnika predlagam
skrajšan postopek.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar

I. Sklep o uskladitvi in razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo Bled
1. Dejavnosti zavoda se uskladijo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), tako da se usklajene dejavnosti zavoda glasijo:
C/18.120 Drugo tiskanje
C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G/46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G/47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G/47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G/47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G/47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G/47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G/47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki
G/47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I/56.101 Restavracije in gostilne
I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103 Slaščičarne in kavarne
I/56.104 Začasni gostinski obrati
I/56.300 Strežba pijač
J58.110 Izdajanje knjig
J/58.130 Izdajanje časopisov
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190 Drugo založništvo
J/58.290 Drugo izdajanje programja
J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
J/59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.140 Kinematografska dejavnost
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120 Obratovanje spletnih portalov
J/63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J/63.990 Drugo informiranje
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M/71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M/74.200 Fotografska dejavnost
M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške
dejavnosti
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in
umetnosti
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/90.010 Umetniško uprizarjanje
R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030 Umetniško ustvarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011 Dejavnost knjižnic
R/91.012 Dejavnost arhivov
R/91.020 Dejavnost muzejev
R/91.030 Varstvo kulturne dediščine
R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
2. Dejavnost zavoda se razširi s sledečo dejavnostjo:
J/60.200 Televizijska dejavnost

Na podlagi 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št.
30/17) je Občinski svet Občine Bled na 18. redni seje dne 25.9. 2018 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v
Občini Bled Zavod za kulturo Bled
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na
področju kulture v Občini Bled Zavoda za kulturo Bled (Uradni list RS, št. 126/04, 50/2012, v
nadaljnjem besedilu: Odlok).
2. člen

Besedilo 6. člena Odloka nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
C/18.120 Drugo tiskanje
C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G/46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G/47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G/47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G/47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G/47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G/47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G/47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki
G/47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I/56.101 Restavracije in gostilne
I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103 Slaščičarne in kavarne
I/56.104 Začasni gostinski obrati
I/56.300 Strežba pijač
J58.110 Izdajanje knjig
J/58.130 Izdajanje časopisov
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190 Drugo založništvo

J/58.290 Drugo izdajanje programja
J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
J/59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.140 Kinematografska dejavnost
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/60.200 Televizijska dejavnost
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120 Obratovanje spletnih portalov
J/63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J/63.990 Drugo informiranje
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M/71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M/74.200 Fotografska dejavnost
M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške
dejavnosti
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in
umetnosti
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/90.010 Umetniško uprizarjanje
R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030 Umetniško ustvarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011 Dejavnost knjižnic
R/91.012 Dejavnost arhivov
R/91.020 Dejavnost muzejev
R/91.030 Varstvo kulturne dediščine
R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
3. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah se objavi v uradnem glasilu občine in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št.
Bled, dne __.__.2018

Občina Bled
Janez Fajfar, župan

OBRAZLOŽITEV :
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za področje kulture v Občini Bled Zavoda za kulturo Bled
določa številne dejavnosti, za katere je registriran zavod. Tako je zavod že registriran za
dejavnost izdajanja knjig, založništvo, razmnoževanje zvočnih in video zapisov, fotografsko
dejavnost, snemanje filmov in videofilmov, kinematografsko dejavnost itn. Ker v času
ustanavljanja zavoda razvoj lokalne TV mreže še ni bil aktualen, zavod eksplicitno za to
dejavnost ni bil registriran, vse druge naštete registracije pa v celoti tega področja ne pokrivajo.
Zavod za kulturo Bled je s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS)
prejel zahtevo, da mora opraviti doregistracijo te dejavnosti na AJPES-u. K obstoječim
registriranim dejavnostim je treba dodati dejavnost 60.200.
Šifra

Dejavnost

60.200

Brezplačni televizijski programi, predvajanje

60.200

Difuzija televizijskih programov

60.200

Teletekst, oddajanje

60.200

Televizijska dejavnost

60.200

Televizijski kanali, obratovanje

60.200

Televizijski programi, predvajanje

60.200

Ustvarjanje televizijskih programov

60.200

Naročniški televizijski programi, predvajanje

60.200

Oddajanje teleteksta

60.200

Oddajanje televizijskih programov

Glede na določbe Zakona o zavodih in ustanovnega akta je za razširitev dejavnosti treba sprejeti
spremembe in dopolnitve odloka-ustanovnega akta, kar je predlagano. Ker se je od leta 2004, ko
je bil sprejet ustanovni akt zavoda spremenila zakonodaja na področju standardne klasifikacije
dejavnosti je treba sprejeti tudi Sklep o uskladitvi (in razširitvi) dejavnosti, ki bo podlaga na
noveliranje registracije v sodnem registru.
Finančnih posledic Sklep ter Odlok o spremembah in dopolnitvah ustanovnega akta na proračun
občine Bled nima.

