Predlog 3. 11. 2021

Na podlagi Sestr,ajste alineje 28. dlena Statuta Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko in
9. dlena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda >>Zayod za
kulturo, turizem in Sport Vransko< (Uradne objave Obdine Vransko, !1.5/2O21)je Svet zavoda
za kulturo, turizem in Sport Vransko na

_seji

d.,e

_sprejel

naslednje:

Spremembe in dopolnitve Statuta Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko

l

dlen

V 5. 6lenu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
>SedeZjavnega zavodaje: Vransko. Poslovni naslovje Vransko 23a, 3305 Vransko<.

2. dlen

Drugi odstavek 19. dlena se spremeni tako, da se za piko doda nov stavek, ki

se

glasi:

>Pri opravljanju svoje funkcije ima direktor v delovnem procesu pravico in dolinost dolo6ati
in odrejati dela in naloge posameznim delavcem ali skupini delavcev za izvr5ilev dolodenih
zadev v skladu z dolodbami splo5nih aktov zavoda.<<

Tretji odstavek 19. dlena se spremeni tako, da se glasi:
>Direktorja zavoda imenuje in razre5uje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodno
pridobljenem soglasju obdinskega sveta obdine ustanoviteljice. Javni razpis objavi
ustanoviteljica.(
Cetrti odstavek 19. dlena se drta.
Peti odstavek in Sesti odstavek 19. dlena postaneta detrti in peti odstavek.
3.

ilen

V 20. dlenu se drta enajsta alineja pri nalogah direktorja, in sicer: >sklepa zavodsko kolektivno
pogodbo, 6e.jo zavod ima<.
4. dlen

V drugem odstavku 24. tlern
besedno zvezo >Svet zavoda<<

se besedna zveza >Obdinski svet Obdine Vransko< nadomesti z
-

Tretji odstavek 24. dlena se spremeni tako, da se glasi:
>Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razreSitvi seznaniti direktorja
razre5itev in mu dati moZnost, da se o njih izjavi v 30 dneh.<

detrti odstavek

se drta. Peti in Sesti odstavek postaneta aetrti in peti odstavek.
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5. dlen

V prvem odstavku 26. dlena

se

v tretji alineji doda beseda >Sportnih< tako, da se glasi:

trije predstavniki uporabnilov oziroma zainteresirane javnosti, ki izhajajo iz wst kultumih,
turistidnih in Sportnih druStev oziroma iz predstavnikov javnih zavodov za ista podrodja.<
>-

Peti odstavek 26. dlena se drta in v istem besedilu doda kot prvi odstavek 27. 6lena.
6. dlen

V 27. dlenu

r

se doda

prvi odstavek tako, da

se glasi:

Predstavnike ustanovitelja imenuje Obdinski svet Obdine Vransko

s

podrodja dela zavod4

financ ali pravnih zadev.<
7. dlen

V 28. dlenu

se:

- v peti alineji 6rta besedilo: >k zavodski kolektivni pogodbi ter<

- besedilo sedme alineje nadomesti z besedilom v naslednji vsebini: > - imenuje in razre5uje
direktorja ob predhodno pridobljenem soglasju obtine ustanoviteljice(
8. dlen

Te spremembe in dopolnitve statuta se po pridobitvi soglasja obCine ustanoviteljice objavijo na
oglasni deski zavoda':-l:, pridnejo veljati osmi dan po objavi.
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