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Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Sinet d.o.o., Hrastnik, tel. 03 56 54 090, e-mail: tiskarna@sinet.si

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih Zakon o zavodih (ZZ) (Ur.l.RS št. 12/91,17/91,55/92,13/93,  
66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06) in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Ur. list RS št.  77/2007-UPB1, 56/2008), 37. člena Statuta občine Trbovlje (UVZ št. 28/07 UPB) in 83. člena 
Poslovnika občinskega sveta (UVZ št. 27/07), je občinski svet Občine Trbovlje na svoji 15. redni seji, dne 
17.11.2008, sprejel naslednji

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zavod za kulturo Delavski dom

Trbovlje 

1. člen

Spremeni se 25. člen odloka in se glasi:

Zavod je pravna oseba in vpisana v sodni register.
Zavod je pravni naslednik Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, ki je bil ustanovljen z odlokom občinskega 
sveta, objavljenim v (UVZ št. 3/93).
Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno in neomejeno, razen pri pravnih poslih z nepremičninami, ki 
so del javne kulturne infrastrukture. 
Pri poslih z nepremičninami zavod odloča skladno z veljavno zakonodajo o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin in sicer: 
       - župan daje predhodno soglasje o pridobivanju, razpolaganju, najemu in obremenjevanju s stvarnimi  
 pravicami nepremičnega premoženja, katerega nakup ne presega 70.000 € in odplačna odsvojitev  
 10.000 € ter premičnega premoženja, katerega nakup in odplačna odsvojitev ne presega 10.000 € ;
       - občinski svet daje  predhodno soglasje o pridobivanju, razpolaganju, najemu in obremenjevanju s  
 stvarnimi pravicami nepremičnega premoženja, katerega nakup presega 70.000 € in odplačna odsvo 
 jitev presega 10.000 €  ter premičnega premoženja, katerega nakup in odplačna odsvojitev presega  
 10.000 €. 
 

2. člen 

Spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi  dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.
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