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Pravni temelj

Pravni temelj predlaganih sprememb Odloka o ustanovitvi javnega zavoda >Zavod za kulturo, turizem
in Sport Vransko< je v I . dlenu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda (Uradni list RS, 5t. l612005), ki
govori o tem, da ustanoviteljske pravice in obveznosti v njenem imenu izvaja Obdinski svet Obdine
Vransko, v 3. dlenu Zakona o zavodih (Uradni list RS, St. 12/91,8196,36100 - ZPZDC in 127106 ZJZP),

ki doloda, da se za opravljanjejavnih sluib ustanovijojavni zavodi in v I 6. dlenu Statuta Obdine Vransko
(Uradni fist RS, St. I 7/ 10, 53/ l0 ter Uradne objave Obdine Vransko, it. 2112012, 4612015 in 5412016),

ki opredeljuje pristojnosti obdinskega sveta za sprejemanje aktov.

Ocena stanja

Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko opravlja nalogejavnega interesa na podrodju kulture, turizma
in Sporta. Obdina Vransko je leta 2002 ustanovila navedeni zavod z Odlokom o ustanovitvi javnega

zavoda >>Zavod za muzejsko, kultumo, turistidno in Sportno dejavnost Vransko<< (Uradni list RS, 5t.

2102). Leta 2005 je bilo z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda >>Zavod za kulturo, turizem in Sport

Vransko< njegovo delovanje usklajeno z dolodbami Zakona o uresnidevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, !t.96/02).

Uradni naslov zavoda je Vransko 134. Od odprtja 5portne dvorane zavod deluje v poslovnih prostorih

na naslovu Vransko 23a, kar pogosto predstavlja teZave strankam in dostavljavcem poSiljk.

V Odloku o ustanovitvijavnega zavoda >Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko< je v 4. dlenu kot
sedeZ zavoda navedeno: Vransko 134, 3305 Vransko. V 16. dlenu Zakona o zavodihje opredeljeno, da
je sedeZ zavoda kraj, v katerem zavod opravlja dejavnost.

Svet zavodaje na 7. redni seji | 1.3.2020 sprejel sklep o uradni spremembi sedeia zavoda, h kateremu
je na 10. redni seji 16. 6. 2020 podal soglasje tudi Obdinski svet Obdine Vransko.

Glede na Uredbo o vpisu druZb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, 5t. I 8/02) je za

spremembo sedeLa zavoda potrebno predlagati lpis spremembe. Predlog za lpis spremembe zahteva

tudi lpis sprernembe ustanovitvenega akta z ustrezno spremenjeno dolodbo o sedeiu zavoda.

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda >>Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko< se v dolodenih

segmentih spremeni in dopolni zaradi spremembe poslornega naslova in uskladitve z zakonodajo.

Zavodje vpisan v sodni register pri OkoZnem sodi5du v Celju pod registrsko Stevilko Srg 609/2002 z

dne 15. 5. 2002.



Poglavitne spremembe in dopolnitve

K l. Ilenu

V prvem dlenu se v tretjem odstavku spremeni sedeZ zavoda tako, da ostane le kaj, v katerem zavod

opravlja dejavnost, odstrani se naslov Vransko 134 in doda nov stavek, ki opredeljuje poslovni naslov
zavoda. Za nlim se doda nov detrti odstavek, ki v skladu z Zakonom o zavodih opredeljuje, da zavod
lahko spremeni ime in sedeZ le s soglasjem ustanovitelja. Sedanji detri odstavek postane peti

odstavek.

K 2. Ilenu

V sedanjem petem dlenuje pri opisu pedata napaka, ki se nanala na opis pedata iz Odloka o
ustanovitvi ja\/nega zavoda >>Zavod za muzejsko, kultumo, turistidno in Sportno dejavnost Vransko<<

(Uradni list RS, St. 2/02), zato se 6rta besedilo >na spodnji polovici pa DEJAM,,IOST.<

K 3. Elenu

Do sedaj veljavni deveti dlen je urejal imenovanje direktorja prek Obdinskega sveta Obdine Vransko,
nova ureditev paje usklajena z ureditvijo, kijo imajo obidajnojavni zavodi, da direktorja imenuje in
razreiuje svet zavoda s soglasjem obdinskega sveta obdine ustanoviteljice.

Celotna vsebina devetega dlena se nadomesti zaradi odprave tekstovnih in slovnidnih napak.

K 4. Elenu

irta se naloga direktorja, da sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, kerje v neskladju z veljavno
zakonodajo. Za javru zavod, velja delor.nopravna zakonodaja jarmega sekto{a. Ker je direktor v skladu

s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Kolektivno pogodbo zajavni sektor dolZan vsa

kljudna vpra5anja v povezavi zjavnimi usluZbenci urejati na podlagi socialnega dialoga s socialnimi
partnerji (sindikati), zaposleni javni usluZbenci ne smejo sklepati zavodske kolektivne pogodbe z
direkto{em. Navedeni socialni dialog poteka med reprezentativnimi sindikati javnega sekto{a in
predstavniki Vlade RS.

K 5. Elenu

V dlenu se spreminja nadin razre5itve direktorja, in sicer ga razreSuje svet zavoda in ne ved Obdinski

svet Obdine Vransko, karje skladno s spremembo devetega dlena in Zakonom o zavodih.

K 6. tlenu

ilen se dopolni z manjkajodimi besedami, da ustreza pravilni definiciji.

K 7. Ilenu

V dlenu je drtana podaja soglasja k zavodski kolektivni pogodbi. Dodanaje nova naloga sveta zavoda

v povezavi z imenovanjem in razreiitvijo direktorja zavoda.

K 8. ilenu

V sedanjem dvajsetem dlenuje opredeljena javna infrastruktura, kijoje imel zavod v upravljanju ob
ustanovitvi. Kasnejeje dobil v upravljanje Sportno dvorano Vransko, zatoje vsebina dlena
pomanjkljiva. Ker se javna infrastruktura preda v upravljanje s pogodbo, v kateri je natandno opisana



injo zavod mora izkazovati v vsakoletni bilanci stanja, se vsebina dlena nadomesti s predlagano

vsebino.

K 9, Elenu

ilen doloda delovanje sveta zavoda in direkto{a po sprejemu sprememb in dopolnitev odloka ter
dasovnico uskladitve aktov zavoda s tem odlokom.

K 10. 6lenu

elen doloda, da pridne ta odlok veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Obdine Vransko.
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