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ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO,
MLADINO IN ŠPORT BRDA – prva obravnava – obrazložitev
Javni zavod Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen
z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 27/2009 in naslednji), ki je pričel veljati 8. 1. 2010. Odlok je v tem času bil
spremenjen in dopolnjen trikrat (Uradno glasilo slovenskih občin: št. 8/2019, 57/2020 in 6/2021).
Zaradi sprememb področne zakonodaje in prilagoditve poslovanja samega zavoda se je pokazala
potreba po sprejemu novega ustanovitvenega akta. Odlok se sprejme na podlagi Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in naslednji), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo in naslednji), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in naslednji) ter Statuta Občine Brda.
V nadaljevanju podajamo obrazložitev k členom novega odloka.
I.

Splošne določbe

1.člen
Občina Brda bo tudi v prihodnje edina občina ustanoviteljica javnega zavoda, ki bo še naprej opravljal
javno službo na področju turistične, kulturne, mladinske in športne dejavnosti v Občini Brda.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Občinski svet Občine Brda.
II.

Statusne določbe

4. – 6. člen
V navedenih členih so urejene temeljne statusne prvine javnega zavoda, kot so ime, sedež,
zastopanje in vprašanja glede pečata zavoda.
III.

Dejavnosti zavoda

7. – 10. člen
V teh členih so urejena vprašanja, ki se tičejo dejavnosti in nalog javnega zavoda po posameznih
področjih delovanja. Zavod lahko, poleg javne službe na področju turizma, kulture, mladine in športa,
opravlja tudi posamezne tržne dejavnosti. Javni zavod opravlja tržne dejavnosti, ki so povezane z
opravljanjem javne službe, jo dopolnjujejo ali pa povečujejo učinkovitejšo uporabo sredstev javnega
zavoda.

Dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti zavoda so specificirane po standardni klasifikaciji
dejavnosti. Glavna dejavnost zavoda je »N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj«. V tem delu
so dodane tri dejavnosti, in sicer: ž
H/52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
I/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
Q/88.910 Dnevno varstvo otrok.
IV.

Organiziranost zavoda

11. in 12. člen
Javni zavod bo organiziran v samostojne organizacijske in programske enote, ki so razčlenjene glede
na področja delovanja zavoda. To so:
Enota za turizem in promocijo,
Enota za kulturo,
Enota za mladino,
Enota za šport.
V kolikor se izkaže potreba, se lahko organizirajo tudi druge enote.
Podrobnejša organizacija dela zavoda in delovanja posameznih enot zavoda se prepušča v urejanje
splošnim aktom zavoda, tj. statutu ter pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
V.

Organi zavoda

13. člen
Organi zavoda so svet zavoda, strokovni svet in direktor.
14. – 17. člen
Navedeni členi urejajo položaj sveta zavoda, ki upravlja javni zavod. Svet zavoda ima devet (9) članov,
pri čemer ga sestavljajo štirje (4) predstavniki občine ustanoviteljice, en (1) predstavnik delavcev
zavoda in štirje (4) predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. Člani so imenovani za
mandatno obdobje štirih (4) let in so lahko imenovani največ dvakrat zapored. Predstavnike
ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Brda, predstavnika delavcev izvolijo delavci izmed sebe,
predstavnike uporabnikov oz. zainteresirane javnosti pa imenuje župan na predlog komisij, ki delujejo
v okviru Občine Brda. Svet zavoda ima svojega predstavnika, ki je predstavnik ustanoviteljice, in
namestnika predsednika. V 15. členu so urejeni tudi dodatni razlogi za razrešitev člana sveta zavoda
in postopek razrešitve člana sveta zavoda.
Pristojnosti sveta zavoda so navedene v 16. členu, pri čemer je podrobnejša ureditev imenovanja in
izvolitve članov ter načina dela in drugih pristojnosti sveta zavoda prepuščena v urejanje statutu
zavoda in poslovniku sveta zavoda.
18. – 20. člen
Strokovni svet zavoda sestavlja osem (8) zunanjih članov, katere imenuje občina ustanoviteljica.
Vsako področje delovanja zavoda (turizem, kultura, mladina in šport) je zastopano z dvema
predstavnikoma. Člani so imenovani za mandatno obdobje petih (5) let in so lahko ponovno
imenovani.

V 19. členu so določene naloge strokovnega sveta. Podrobnejša ureditev vprašanj povezanih s
strokovnim svetom se uredijo s statutom zavoda, ob tem pa strokovni svet pri svojem delu smiselno
uporablja poslovnik sveta zavoda.
21. – 28. člen
Navedeni členi urejajo položaj direktorja javnega zavoda, ki ga imenuje svet zavoda na podlagi
javnega razpisa in s soglasjem ustanoviteljice. Mandat direktorja je štiri (4) leta in je lahko ponovno
imenovan. Njegove pristojnosti so določene v 26. členu.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba
(prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali visokošolska
univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja),
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– vodstvene izkušnje pri vodenju podjetja ali zavoda, ki pokriva oz. vključuje podobne ali
sorodne strokovne in programske dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti ter strokovno poznavanje področja delovanja
zavoda,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat za direktorja mora ob prijavi priložiti življenjepis ter vizijo poslovnega in programskega
razvoja zavoda za mandatno obdobje.
VI.

Viri, načini in pogoji pridobivanja sredstev za delo zavoda

29. – 32. člen
V navedenih členih je urejeno financiranje in pogoji za delo javnega zavoda. Ustanoviteljica je
odgovorna za zagotavljanje ustreznih pogojev za opravljanje dejavnosti. Vso premoženje in druga
lastniška upravičenja so v lasti ustanoviteljice, pri čemer so sredstva dana v upravljanje zavodu za
izvrševanje javne službe v skladu z namenom, za katerega je bil ustanovljen. S posebnim aktom se
določi konkretno premoženje (javna infrastruktura), ki ga ima zavod v upravljanju.
VII.

Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu

33. – 35. člen
Navedeni členi se dotikajo pravne subjektivitete javnega zavoda ter pravic, obveznosti in
odgovornosti le tega v pravnem prometu.
VIII.

Odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti
ustanoviteljice

36. in 37. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu
zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljice za delovanje zavoda. Ustanoviteljica ne odgovarja za
obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike. Pravice in
obveznosti ustanoviteljice do zavoda so določene v 37. členu.

IX.

Javnost dela

38. – 40. člen
V navedenih členih je določena javnost dela zavoda. Določene so oblike zagotavljanja javnosti dela in
pooblaščene osebe zavoda na tem področju.
X.

Splošni akti zavoda

41. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice. V njem se uredijo druga
pomembna vprašanja glede organizacije, dela in poslovanja zavoda, ki jih ne zajema ta odlok.
XI.

Prehodne in končne določbe

42. člen
Določa razloge za prenehanje javnega zavoda.
43. člen
Splošni akti zavoda se uskladijo z določbami tega odloka v roku enega meseca po začetku veljavnosti
tega odloka.
44. člen
Za zadeve, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se uporabljajo določila Zakona o zavodih, razen če
jih posebni zakon ne ureja drugače.
45. člen
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati stari Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
turizem, kulturo, mladino in šport Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2009) z vsemi
spremembami in dopolnitvami.
46. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Občinskemu svetu Občine Brda se predlaga, po razpravi, v sprejem naslednje sklepe:
1. Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem,
kulturo, mladino in šport Brda, v prvi obravnavi.
2. V skladu z določili petega odstavka 79. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda, na
predlog odloka v prvi obravnavi ni bistvenih vsebinskih pripomb. Ker bi besedilo odloka v
drugi obravnavi bilo enako besedilu odloka v prvi obravnavi, Občinski svet Občine Brda
sprejme odlok na isti seji tako, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
3. Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem,
kulturo, mladino in šport Brda.
Pripravili:
Idealis v sodelovanju z ZTKMŠ Brda
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