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ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda » Za vo d za kulturo, šport in turizem Žalec«

Občinskemu svetu posredujem v obravnavo p redlog Odloka o spremembah in
dop olnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem
Žalec« – p rva in druga obravnav a.
Občinskemu svetu p redlagam, da sp rejme p redlog Odloka o sp remembah in dop olnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šp ort in turizem Žalec« v
predlagan i vsebini.

Direktor občinske uprave :
S tojan Praprotnik, univ.dipl.ekon.

Priloga:
- obrazložitev
- predlog odloka – p rva in dru ga obravnava

ŽUPAN
LOJZE POSEDEL, univ. dipl. ekon.

OBRAZLOŽITEV
Občinski svet Občine Žalec je na 13. seji dn e 11.3.2004 sp rejel Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda »Zavod za ku lturo, šp ort in turizem Žalec«, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št.41/2004.
V obravnavo in sp rejem p osredujemo p redlog sp rememb in dop olnitev tega odlok a, ki
je prip ravljen na p odlagi :
-

Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur.l.RS, št.69/2007),
2. člena Zakona o spremembah in dop olnitvah Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ul.RS, št.56/2008),
p rip oročila iz revizijskega poročila za leto 2006 (op redelitev tržne dejavnosti).

Tako so v predlogu odlok a vnesena do ločila, ki :
- op redeljujejo tržno dejavnost in vrsto dejavnosti p o standardni klasifikaciji, k i se
lahko izvaja v zavodu,
- sp reminjajo sestavo in število članov sveta; število članov se zmanjša od 7 na 5
članov, od tega 1 člana izvolijo javni uslužbenci, 4 člane p a imenu je Občinski
svet Občine Žalec,
- sp remeni se p ogoj zahtevane izobrazbe p ri direktorju, ki se p oenoti s p ogojem
zahtevane izobrazbe za p rogramskega d irektorja.
Glede na nav edeno, se predlaga sp rememb a in dop olnitev dosedanjega odloka v :
-

6. členu (op redelitev tržne dejavnosti zavoda),
7. členu (op redelitev dejavnosti zavoda p o standardni klasifik aciji),
14. členu ( p ogoji za direktorja),
23. členu (sestava in število članov sveta zavoda); imenovanje oziroma izvolitev
članov sveta mora biti izvedena najkasneje v roku 3 mesecev po uveljavitvi
p redlaganega odlok a.

Predlog Odlok a o sp remembah in dop olnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« ne p rinaša dodatnih finančnih obv eznosti za
ustanovitelja zavoda.
Pri p ripravi p redloga sta sodelov ala v.d.direktorice ZKŠT Žalec M ajda Potočnik in
odvetnik M arko Savinek iz Žalca.
Predlog Odlok a o sp remembah in dop olnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« je bil potrjen na 7.redni seji sveta zavoda
ZKŠT Žalec dne 12.11.2008.

Vodja Oddel.za negosp.in gosp.dejavnosti :
Nataša Gaber Sivka, dipl.ekon.

PREDLOG – pr va in druga obravnava

Na p odlagi 3.člena in 20.člena Zakona o zavodih (Ur.l.RS, št.12/91, 45/94, 8 /96,18/98,
36/00 in 127/06), 2. člena Zakona o sp remembah in dop olnitvah Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ul.RS, št.56/2008) in 24.člen a Statuta Občine Žalec (Ur.l.R S,
št.37/99,43/00,37/01,25/02,5/03, 29/03, 134/04, 16 /05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet
Občine Žalec n a …..seji dn e………… sp rejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda » Za vo d za
kulturo, šport in turizem Žalec«

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turize m
Žalec« (Ur.list RS št. 41/2004) se v 6. členu doda nov 2. odstavek, ki glasi:
Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi tržne dejavnosti, s katerimi
dopolnjuje dejavnost iz. 1. odstavka in za katere izpolnjuje za konske pogoje in
sicer:
-

oddajanje infrastrukture na področjih kulture, športa in turizma, ki jo ima v
upravljanju ali v lasti, v najem;
organizacija komercialnih prireditev na področju kulture, športa in turizma;
prodaja storitev in blaga (turistični paketi, spominki, knjige, časopisi, revije
ipd.);
trženje oglasnega prostora v časopisu;
posredništvo pri prodaji (vstopnice za prireditve drugih organizatorjev
ipd.);
prodaja drugih storitev in blaga, ki so dopolnitev dejavnosti, ki jih opravlja
zavod kot javno službo, pa niso v celoti financirane iz proračuna in se
opredelijo v letnih planih.
2. člen

Črtajo se 2., 3. in 4. odstavek 7. člena. Doda se nov 2. odstavek 7. člena, ki glasi:
»Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
-

C/18.130 priprava za tisk in objavo

-

G/ 46.190
G/ 46.900
G/ 47.610
G/ 47.621
G/ 47.640
opremo
G/ 47.782
izdelki
G/ 47.810

nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
nespecializirana trgovia na debelo
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
trgovina na drobno s časopisi in revijami
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z u metniškimi

trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki
G/ 47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim b lagom
G/ 47.910 trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H/49.391 medkra jevni in drug cestni potniški promet
H/49.392 obratovanje žičnic
I/55.201 počitniški domovi in letovišča
I/55.204 planinski domovi in mladinska prenočišča
I/55.209 druge nastanitve za krajši čas
I/55.300 dejavnost avtokampov, taborov
I/56.102 okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103 slaščičarne in kavarne
I/56.104 začasni gostinski obrati
I/56.290 druga oskrba z jedmi
I/56.300 strežba pijač
J/58.110 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/59.140 kinematografska dejavnost
L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L/68.320 upravljanje nepremičnin za plačilo a li po pogodbi
M/70.220 drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M/73.110 dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.200 raziskovanje trga in javnega mnenja
N/77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup
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/82.300 organiziranje ra zstav, sejmov, srečanj
N/82.990 drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O/85.590
drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
usposabljanje

in

-

P/85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju
športa in rekreacije
P/85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju
kulture in umetnosti
P/85.590
drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
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/91.020 dejavnost muzejev
R/91.030 varstvo kulturne dediščine
R/93.110 obratovanje špornih objektov
R/93.190 druge športne dejavnosti
R/93.210 dejavnost zabaviščnih parkov
R/93.292 dejavnost smučarskih centrov
R/93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«

Dosedanji 5. in 6. odstavek postaneta 3. in 4. odstavek 7. člena.
3. člen
Spremeni se prva alineja 1. odstavka 14. člena tako, da glasi:
- univerzitetna ali visoka izobrazba ustrezne smeri.
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 23. č lena tako, da glasi:
Svet zavoda sestavlja 5 članov. Enega člana izvolijo javni uslužbenci izmed vseh
zaposlenih javnih uslužbencev v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah, 4 člane
pa izmed strokovnjakov s področja dela zavoda (kulture, športa in turizma) in
delavcev občinske uprave imenuje Občinski svet občine Žalec.
5. člen
Člani sveta zavoda po določbah tega odloka se morajo imenovati oz. izvoliti
najkasneje v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka. Novi člani sveta zavoda
nastopijo mandat na dan konstitutivne seje sveta, ki se opravi najkasneje 15. dan
po imenovanju oz. izvolitvi vseh članov sveta. Konstitutivno sejo sveta skliče
direktor zavoda.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Številka : 15201-0001/2004
Žalec, ………….

ŽUPAN
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ.dipl.ekon.

