
Predlog (prva obravnava)

Na podlagi 3.Llena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 5t. 12191, 8196,36100 - ZPZDC in 127lo6 -
ZJZP), 26. dlena Zakona o uresnidevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 5t. 77107 -
uradno prediSdeno besedilo, 56108, 4110,20lll, 11lll3, 68116, 61117 in 2lll8 - ZNOrg/02) in 16.

dlena statuta Obdine Vransko (Uradni list RS, St l7l10 in 53/10 ter Uradne objave Obdine Vransko, 5t.

2112012, 46/2015 in 5412016) je Obdinski svet Obdine Vransko na svoji _sej i_sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda >Zalod za kulturo, turizem

in Sport Vransko<<

1. Elen

V 4. dlenu se spremeni tretji odstavek tako, da glasi:

>SedeZ Zavoda: Vransko. Poslovni naslovje Vransko 23a, 3305 Vransko.<

Doda se nov detrti odstavek, ki glasi:
>Zavod lahko spremeni ime in sedeZ le s soglasjem ustanovitelja.(

Dosedanji detrti odstavek postane peti odstavek.

2. Elen

V prvem odstavku 5. dlena se drta besedilo >na spodnji polovici pa DEJAVNOST.(

3. ilen

Celotna vsebina 9. dlena odloka se nadomesti z dolodbo v naslednji vsebini:

>Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter
odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov rar.nati z javnimi sredstvi kot skrben in vesten gospodar. Pri
opravljanju svoje funkcije ima direktor v delovnem procesu pravico in dolZnost dolodati in odrejati
dela in naloge posameznim delavcem ali skupini delavcev za izvr5itev dolodenih zadev v skladu z
dolodbami splo5nih aklov zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razre5uje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodno
pridobljenem soglasju obdinskega sveta obdine ustanovitelj ice. Javni razpis objavi ustanoviteljica.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku lahko ponovno imenovan.
Direktor sklene delovno razmerje za doloden das, za das trajanja mandata.
Na podlagi akta o imenovanju sklene predsednik sveta zavoda z direktorjem pogodbo o zaposlitvi.<

4. Ilen

V 10. dlenu se drta enajsta alineja pri nalogah direktorja, in sicer: >sklepa zavodsko kolektivno
pogodbo, de jo zavod ima<.

5. Ilen

V drugern odstavku 14. dlena se besedna zveza >Obdinski svet obdine Vransko<< nadomesti z besedno
zvezo >>Svet zavoda<<.

Tretji odstavek 14. dlena se spremeni tako, da glasi:
>Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razre5itvi seznaniti direktorja o razlogih za razre5itev in
mu dati moZnost, da se o njih izjavi v 30 dneh.<
eetrti odstavek se drta. Peti in Sesti odstavek postaneta detrti in peti odstavek.
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6. ilen

Pred besedilom 16. dlena se doda naslov >>Svet zavoda<.
V prvem odstavku 16. dlena se v tretj i alineji doda beseda >Sportnih< tako, da glasi:
> - trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki izhajajo iz wst kulturnih,
turistidnih in Sportnih druitev oziroma iz predstavnikov javnih zavodov za ista podrodja.(

7. Ilen

V 18. 6lenu odloka se:

- v peti alineji drta besedilo: >k zavodski kolektivni pogodbi ter<
- besedilo sedme alineje nadomesti z besedilom v naslednji vsebini: >- imenuje in razre5uje

direktorja ob predhodno pridobljenem soglasju obdine ustanoviteljice,(.

8. tlen

Celotna vsebina 20. dlena odloka se nadomesti z dolodbo v naslednji vsebini:

>Zavod pri svojem delu uporablja jalno infrastrukturo, ki mu jo v upravljanje daje ustanoviteljica.
Zavod izkantje ta sredstva v bilanci stanja kot sredstva v upravljanju.(

PREHODNE IN KON.NA DOLOdBA

9. Ilen

Statut in drugi splo5ni akti zavoda se uskladijo s tem odlokom do konc a leta Z02l

Svet zavoda in direktor zavoda nadaljujejo svoje delo do izteka mandata, zakaterega so bili imenovani
pred uveljavitvijo tega odloka.

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vse dolodbe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
>>Zayod za kulturo, turizem in Sport Vransko< (Uradni list RS, 5t. 16/05), ki so predmet tega odloka,
vse ostale dolodbe pa ostanejo v veljavi.

10. Ilen

Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Obdine Vransko >Obdinski informator - Uradne objave Obdine
Vransko< in zadne veljati naslednji dan po objavi.
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