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OBČINSKI SVET 
OBČINE HRASTNIK 

Številka: 007-12/2020 
Datum: 26. 10. 2020 

 
 
ZADEVA: Predlog sklepa o pripojitvi javnega zavoda Mladinski center Hrastnik k javnemu zavodu     
                 Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik. 
                 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – 
                 KRC Hrastnik – 1. in 2. obravnava 
 
Namen:  Obravnava in sprejem 
 
Pravna podlaga: Zakon o zavodih (U.l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP ) 
                      Zakon o lokalni samoupravi (U.l. RS št. 94/07 – UPB, 27/08, 79/09, 51/10  
                               in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o    
                               uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08,  
                               4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) 
                               Statut občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) in Poslovnik občinskega sveta     
                               (UVZ, št. 28/17) 
 
Predlagatelj: Marko Funkl, župan občine Hrastnik 
 
Poročevalec: Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 
Predlog sklepov: 
 

1. Sklep o pripojitvi javnega zavoda Mladinski center Hrastnik k javnemu zavodu Kulturno 
rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik 

  
2. Občinski svet Občine Hrastnik obravnava in sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za 

kulturo, šport, mladino in turizem –  KRC Hrastnik. 
 

3. Sklepa in odlok se objavita v  Uradnem vestniku Zasavja. 
 
 
 
Priloge: 

 Obrazložitvi 

 Predlog sklepov, pogodbe in odloka 
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Občina Hrastnik 
Pot Vitka Pavliča 5 
1430  HRASTNIK 

  
 

 Občinski   svet 
 
Telefon: 03 56 54-350 
Fax: 03 56-54-369  
www.hrastnik.si 
email: obcina.hrastnik@hrastnik.si 

                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) in 78. člena  Poslovnika občinskega 
sveta (UVZ, št. 28/17) je Občinski svet občine Hrastnik na ____. redni  seji, dne _______  sprejel 
 
 

 
S  K  L  E  P  

 
o pripojitvi javnega zavoda Mladinski center Hrastnik k javnemu zavodu Kulturno rekreacijski 
center Hrastnik – KRC Hrastnik 
 

1. 
 
Javni zavod Mladinski center Hrastnik s sedežem Naselja Aleša Kaple 9 a, 1430 Hrastnik matična 
številka 6013929000, ID za DDV 37067982 (v nadaljnjem besedilu prevzeti zavod) 

 
                                                            se pripoji k 
 

javnemu zavodu Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik, s sedežem Log 3, 1430 
Hrastnik,  matična številka: 5186609000, ID za DDV : SI 44537069 (v nadaljnjem  besedilu: prevzemni 
zavod).  

 
2. 

 
Prevzeti javni zavod Mladinski center Hrastnik s pripojitvijo preneha obstajati kot samostojna pravna 
oseba, se izbriše iz sodnega registra ter drugih javnih evidenc ter postane del prevzemnega javnega 
zavoda  Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik. 
 

3. 
 
Na Javni zavod Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik se prenese vse premoženje, 
pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. 
 

4. 
 

Prevzeti zavod s pripojitvijo preneha obstajati kot samostojen pravni subjekt in se organizira kot 
notranja organizacijska enota prevzemnega zavoda. Prevzemni zavod kot univerzalni pravni naslednik 
prevzetega zavoda vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bil prevzeti zavod z dnem 
registracije te statusne spremembe pri registrskem sodišču.  
 

http://www.hrastnik.si/


5. 
 

Pripojitev se izvede s sklenitvijo pogodbe o pripojitvi, ki jo morata poslovodstvi obeh javnih zavodov 
skleniti v obliki notarskega zapisa na najkasnejši presečni datum 31. 12. 2020. Poslovodstvi 
prevzemnega in prevzetega zavoda skleneta pogodbo v besedilu, ki je priloga tega sklepa. 
 

6. 
 

Občinski svet Občine Hrastnik pooblašča župana občine in občinsko upravo Občine Hrastnik za 
izvedbo vseh potrebnih dejanj za realizacijo pripojitve in vpisa statusnih sprememb v poslovni in 
sodni register. 
 

7. 
 

Stroške pripojitvenih postopkov krije Občina Hrastnik. 
 

8. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Številka: 007-12/2020  
Datum: _________  2020 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Marko FUNKL 
                                                                                                                                       ŽUPAN 
                                                                                                                            OBČINE  HRASTNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Občina Hrastnik 
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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) in 78. člena  Poslovnika občinskega 
sveta (UVZ, št. 28/17) je Občinski svet občine Hrastnik na ____. redni  seji, dne _______  sprejel 
 
 

 
 

S  K  L  E  P 
 
 

1. Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel  Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, 

šport, mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik. 

 

2. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – 

KRC Hrastnik se objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 

 

3. Sklep velja takoj. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: 007-12/2020 
Datum: _________  2020 
 
 
 
                                                                                                                                      Marko FUNKL 
                                                                                                                                          ŽUPAN 
                                                                                                                                   OBČINE HRASTNIK 
 
 
 
 

http://www.hrastnik.si/


Javni zavod Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik, s sedežem Log 3, 1430 Hrastnik,  
matična številka: 5186609000, ID za DDV: SI 44537069, ki ga zastopa direktor Miha Mirt (v 
nadaljnjem  besedilu: prevzemni zavod) 

in 

Javni zavod Mladinski center Hrastnik s sedežem Naselja Aleša Kaple 9 a, 1430 Hrastnik matična 
številka  6013929000, ID za DDV 37067982, ki ga zastopa v.d. direktorja Nina Kavzar (v nadaljnjem 
besedilu prevzeti zavod) 
 
Skleneta naslednjo  
 

POGODBO 
 

o pripojitvi javnega zavoda Mladinski center Hrastnik k javnemu zavodu Kulturno rekreacijski 
center Hrastnik – KRC Hrastnik. 
 

1. 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je Občina Hrastnik edini ustanovitelj prevzemnega zavoda Kulturno 
rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik, ki je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi (UVZ št. 
7/1998, 21/2002, 18/2006, 6/2017, 10/2020) in prevzetega zavoda Mladinski center Hrastnik, ki je bil 
ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi (UVZ št. 37/2009, 16/2016). 
 
Občina Hrastnik bo po pripojitvi še naprej ostala edini ustanovitelj in lastnik prevzemnega zavoda. 
 

2. 
 

Pogodbeni stranki nadalje  ugotavljata, da je Občinski svet občine Hrastnik na svoji seji dne________ 
sprejel sklep št._________________ o pripojitvi javnega zavoda Mladinski center Hrastnik k javnemu 
zavodu Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku 
Zasavja, št._________. 
 

3. 
 
Pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojna razmerja v postopku poenostavljene pripojitve 
na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – 
ZJZP) ter smiselno uporabo določb Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – 
ZPosS), ki urejajo pripojitev kot obliko statusnega preoblikovanja družb. 
 

4. 
 

S pripojitvijo preide na prevzemni zavod vse premoženje ter pravice in obveznosti prevzetega zavoda. 
Prevzemni zavod je univerzalni pravni naslednik prevzetega zavoda. 
 

5. 
Prevzeti zavod z izvedeno pripojitvijo preneha obstajati kot samostojni pravni subjekt in se izbriše iz 
sodnega registra ter vseh javnih evidenc. 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
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6. 
 

Pogodba o pripojitvi temelji na računovodskih izkazih prevzemnega in prevzetega zavoda po stanju 
31. 12. 2020, kar je hkrati tudi dan obračuna in bilančni presečni dan. Za vsa dejanja prevzetega 
zavoda po bilančnem presečnem dnevu se šteje, da so opravljena na račun prevzemnega datuma. 
 

7. 
 

Poslovodji prevzetega zavoda z dnem vpisa v sodni register prenehajo vsa pooblastila v prevzetem 
zavodu in funkcija poslovodnega organa. Poslovodni organ prevzemnega zavoda ohrani svoj položaj 
in funkcijo poslovodnega organa tudi po izvedeni pripojitvi. 
 

8. 
 

Ker je ta priloga sklepa št.______________ o pripojitvi javnega zavoda Mladinski center Hrastnik k 
javnemu zavodu Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik, ki je bil objavljen v UVZ, št. 
_________, se šteje, da je soglasje ustanovitelja prevzemnega in prevzetega zavoda podano. 
 

9. 
 

K tej pogodbi se priložijo in spojijo priloge: 
- Bilanca stanja z izkazom poslovnega uspeha na dan  31.12.2020 za prevzemni zavod. 
- Bilanca stanja z izkazom poslovnega uspeha na dan  31.12.2020 za prevzeti zavod.  

 
10. 

 
Pogodbeni stranki se dogovorita za neposredno izvršljivost notarskega zapisa te pogodbe. 
 

11. 
 

Stroške pripojitvenih postopkov v celoti krije Občina Hrastnik, kot je določeno s sklepom št. _______ 
o pripojitvi javnega zavoda Mladinski center Hrastnik k javnemu zavodu Kulturno rekreacijski center 
Hrastnik – KRC Hrastnik. 
 
Hrastnik,___________________ 
 
 
 
 
 
Za prevzemni zavod                                                                                       Za prevzeti zavod 
Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik                              Mladinski center Hrastnik  
Miha Mirt, direktor                                                                                        Nina Kavzar, v.d direktorja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV SKLEPA O PRIPOJITVI JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER HRASTNIK K 
JAVNEMU ZAVODU KULTURNO REKREACIJSKI CENTER HRASTNIK – KRC HRASTNIK. 
 
Pravna podlaga: 

51. in 54. člen  Zakona o zavodih (U.l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP). 51. člen 
določa, da ustanovitelj lahko odloči, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov 
spoji v en zavod ali, da se zavod razdeli na dvoje ali več zavodov. 54. člen pa med drugim določa, da 
zavod preneha, če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, če so prenehale potrebe oziroma 
pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen in, če se pripoji drugemu zavodu 
ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov. 
 
Razlogi in cilji za sprejem sklepa: 
 
S pripojitvijo javnega zavoda Mladinski center Hrastnik k  javnemu zavodu Kulturno rekreacijski 
center Hrastnik – KRC Hrastnik se zasleduje racionalizacija v delovanju javnih zavodov na nekaterih 
družbenih dejavnosti v občini Hrastnik.  
 
V smeri zasledovanja optimizacije delovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Hrastnik 
in s ciljem, da se struktura obeh zgoraj navedenih zavodov tako organizacijsko kot statusno pravno 
kar najbolj prilagodi trenutnim in bodočim pogojem dela predlagamo, da se izvede pripojitev javnega 
zavoda Mladinski center Hrastnik k javnemu zavodu Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC 
Hrastnik. 
 
Širitvi Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik bo moral slediti tudi razvoj dejavnosti, saj 
je bilo ugotovljeno, da oba zavoda za uresničevanje poslanstva potrebujeta določene kadrovske 
okrepitve, širitev in združitev nekaterih administrativno tehničnih služb. V času, ko zaradi 
gospodarskih in finančnih razmer ni mogoče zagotavljati izpolnjevanja vseh kadrovskih zahtev 
posameznega področja, se kot najbolj smiselna možnost kaže združevanje posameznih zavodov s 
kompatibilno dejavnostjo. 
 
Z združitvijo zavodov oziroma s pripojitvijo Mladinskega centra Hrastnik k Javnemu Kulturno 
rekreacijskemu centru Hrastnik bi tako oba zavoda povezali predvsem na nivoju skupnih služb, s 
čimer bi privarčevali izdatna sredstva tudi s poenostavitvijo priprave in sprejema programov, načrtov 
in aktov zavoda (ki se sedaj podvajajo). 
 
Zavod bi po združitvi lahko bolj kompleksno izvajal široko paleto dejavnosti,  ki se nanaša na izvajanje 
javne službe na področju kulture, športa, mladine in turizma. 
 
Prav tako pričakujemo sinergijske učinke povezave obeh zavodov na področju marketinga, 
pridobivanja sredstev iz državnih razpisov in razpisov evropskih sredstev ter razvoja na področjih 
športa, kulture, mladine in turizma. 
 
Po analizi letnih poročil obeh zavodov lahko združevanju Javnega zavoda Mladinski center Hrastnik 
ter  Zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik pripišemo naslednje predvidene pozitivne učinke: 
 
1. Znižanje splošnih stroškov poslovanja:  

 računovodstvo in revizija (odprava podvajanja nekaterih stroškov); 

 del plače 

 pisarniška strojna in programska oprema; 

 stroški oblikovanja, celostne grafične podobe in spletne predstavitve (odprava podvajanja   
stroškov); 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348


 splošni stroški poslovanja vezani na obstoj pravne osebe (namesto dveh pravnih   
              oseb le ena), bančne storitve; 

 celovit pregled nad opremo zavoda in preprečevanje podvajanja nakupov. 
 

2. Možnost prihrankov na račun večjega obsega naročanja storitev in s tem boljšega  
              pogajalskega izhodišča: 

 zavarovanje; 

 čiščenje; 

 varovanje; 

 oglaševanje. 
 

3. Možnost prihrankov na račun boljše kadrovske zasedbe zavoda: 

 nižanje stroškov storitev po podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, s.p. in d.o.o. 
 

4. Okrepljena stabilna kadrovska zasedba: 

 odprava izgub na račun krivulje učenja; 

 boljše in celovitejše poznavanje možnosti in realizacija črpanja sredstev iz drugih javnih virov  
(državna sredstva in sredstva EU); 

 bolj učinkovito trženje nepremičnin; 

 vzpostavitev strokovnih svetov. 
 
Pri finančnih prihrankih govorimo predvsem o nižanju stroškov na dolgi rok, saj računamo na večji 
delež drugih virov financiranja.  
 
Pomisleki, da bodo posamezna področja znotraj zavoda zapostavljena in, da bi se lahko zgodilo, da bi 
izgubo manj uspešnih področij krila druga področja, so odveč, saj bodo v zavodu delovale enote 
(formalne ali neformalne) s svojimi stroškovnimi mesti, v planu dela pa bo jasno določena vsebina in 
finančna konstrukcija ter odgovorne osebe za posamezna področja. Zavodi, ki v eni pravni osebi 
združujejo področja kulture, športa, mladine in turizma uspešno delujejo v občinah Mozirje, Radlje ob 
Dravi, Ravne na Koroškem, Sevnica, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Litija, ... 
 
V.d direktorju Mladinskega centra Hrastnik z dnem vpisa pripojitve zavoda v sodni register prenehajo 
vsa pooblastila v prevzetem zavodu kakor tudi funkcija v.d. direktorja.  
 
Direktor prevzemnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik pa bo funkcijo 
direktorja opravljal tudi po izvedeni pripojitvi in sicer do izteka svojega mandata.  
 
 
 
Hrastnik, oktober 2020 
 
 
                                                                                    Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPA – Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, 
mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik 
 
1. PRAVNE PODLAGE 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda kot tudi njegove spremembe in dopolnitve se po vsebini, obliki, in 
načinu pripravijo v skladu z določili  Zakona o zavodih in področne zakonodaje.  
 
2. RAZLOGI ZA SPREMEMBE  ODLOKA  
 
Kulturno rekreacijski center Hrastnik je bil na osnovi zgoraj navedene zakonodaje ustanovljen s 
sprejemom odloka na občinskem svetu koncem leta 2009, z namenom upravljanja s kulturnimi in 
športnimi objekti in organizacijo različnih kulturnih, športnih in komercialnih prireditev. V letu 2020 
ga je bilo zaradi delovanja TIC- a dopolniti, z združitvijo Mladinskega centra Hrastnik pa je potrebno 
temu primerno uskladiti in dopolniti ustanovitveni akt na osnovi katerega bo omogočena sprememba 
registracije, s tem pa izvajanje nalog  zavoda. Iz tega razloga se spreminja tudi daljše ime zavoda in 
sicer: Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem. 
 
Spremembe se nanašajo na tudi na splošne določbe, dejavnost centra in organe centra. 
 
Dejavnosti centra, ki jih opravlja v javnem interesu kot javno službo je po predlogu odloka razdeljena 
po področjih in sicer področje športa, kulture, mladinske dejavnosti in turizma.  
 
Zaradi nemotenega delovanja vseh teh dejavnosti pa se dodajajo tudi številne  šifre SKD- jev. 
 
Druga sprememba je pri organih zavoda.  Spreminja se število članov sveta zavoda in sicer iz sedanjih 
šest članov na pet članov. 
Prav tako se spreminja število članov strokovnega sveta in sicer iz dosedanjih šest članov na devet 
članov. 
 
Druge spremembe so izključno nanašajo na uskladitev z zakonodajo.  
 
2. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA ODLOKA 
 
Finančnih posledic  ni.   
 

3. ZAKLJUČEK 

Na osnovi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta (UVZ, št. 28/2017),  Občinskemu svetu občine 
Hrastnik predlagamo, da Odlok o ustanovitvi  Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem 
Hrastnik – KRC Hrastnik, sprejme na isti seji, tako, da se združita prva in druga obravnava odloka. 
 

  

 
Hrastnik, oktober 2020 
 

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo  
 
 

 



 ODLOK 
 

O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT, MLADINO IN TURIZEM HRASTNIK  – KRC 
HRASTNIK (1. in 2. obravnava) 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
S tem odlokom Občina Hrastnik (v nadaljevanju ustanovitelj) ustanavlja za opravljanje dejavnosti na 
področju kulture, športa, mladinskih dejavnosti in turizma, Javni zavod za kulturo, šport, mladino in 
turizem Hrastnik s skrajšanim imenom KRC Hrastnik (v nadaljevanju zavod).  
 
Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem 
prometu, kot jih določata zakon in ta odlok. 
 

2. člen 
 
Ustanovitelj s tem odlokom določa: 
 

– ime in sedež zavoda 
– organiziranost zavoda, 
– dejavnost zavoda, 
– organe zavoda,  
– splošne akte zavoda, 
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo, 
– način razpolaganja presežkov prihodkov nad odhodki, 
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja, 
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda, 
– položaj in vloga sindikata, 
– druge določbe.  

 
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 

 
3. člen 

 
Ime javnega zavoda je: Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik. 
Skrajšano ime centra je: KRC Hrastnik.  
 
Sedež centra je v Hrastniku, Log 3. 
 

III. ORGANIZIRANOST ZAVODA 
 

4. člen 
 
Podrobnejša organiziranost se določi v statutu zavoda.  
 

 
 
 
 
 



IV. DEJAVNOST ZAVODA 
 

5. člen 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje naslednjih dejavnosti, ki jih opravlja v javnem interesu kot javno 
službo: 

1. Na področju kulture: 
– upravlja javno infrastrukturo na področju kulture, kulturne dediščine in mladine, ki mu  jo 

prenese v upravljanje ustanoviteljica; 
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost objektov in opreme; 
– organizira ustvarjalne delavnice, gledališke in druge predstave, koncerte, razstave in  
– druge predstavitve kulturno umetniške produkcije; 
– vodi in upravlja muzeje ter upravlja in vzdržuje druge objekte  kulturne dediščine v  
– občinski lasti; 
– posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve; 
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov na področju kulturnih 

dejavnosti; 
– opravlja strokovna opravila za izvedbo javnega razpisa o sofinanciranju  kulturnih  

            dejavnosti; 
– nadzira izvajanje kulturnih programov in projektov ter sodeluje z Zavodom za varstvo       
– kulturne dediščine Slovenije pri nadzoru izvajanja projektov in programov na področju  
– kulturne dediščine; 
– načrtuje in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev na področju kulturne dejavnosti  
– na področju kulturne dediščine. 

 
2. Na področju športa: 

– izvaja programe otrok in mladine iz Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se  
financirajo iz javnih sredstev; 

– skrbi za celovit razvoj športa v občini; 
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanja ;  
– upravlja športne objekte, opravlja in organizira vzdrževanje  objektov, naprav, igrišč  in 

tehnične ter športne opreme, ki mu  jo prenese v upravljanje ustanoviteljica; 
– zagotavlja normalno delovanje objektov in opreme, ki jo ima v upravljanju; 
– oddaja v najem prostore v športnih objektih in usklajuje  interese med posameznimi   
– uporabniki; 
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav; 
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju športnih objektov v občini; 
– izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev; 
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem programov športa v občini; 
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke,  
– mladino, invalide, starejše občane ter pri kulturno športnih in rekreativnih prireditvah; 
– spremlja in analizira razmere na področju športa; 
– načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu; 
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu; 

 
3. Na področju mladine: 

– nudi vsestransko podporo mladim pri uresničevanju njihovih zamisli, projektov in pobud; 
– izvaja preventivne in socialno varstvene programe in storitve za mlade; 
– posebno pozornost namenja podpori mladim s posebnimi potrebami, se posebej socialno   
– in  drugače prikrajšanim ter izjemno umetniško nadarjenim; 
– organizira in izvaja programe, prireditve ter dejavnosti z mladimi in za mlade na različnih 

področjih; 



– organizira in izvaja izobraževanja ter različne oblike svetovanja; 
– zbira in posreduje informacije za mlade; 
– organizira in izvaja počitniške dejavnosti; 
– organizira in izvaja prireditve širšega pomena in pridobiva sredstva zanje; 
– izvaja počitniške in druge dejavnosti za otroke in mladino. 

 
 
4. Na področju turizma: 

– opravlja turistično informacijsko dejavnost; 
– vodi turistično informacijski center; 
– spodbuja razvoj celovite turistične ponudbe; 
– oblikuje in trži celovito turistično ponudbo; 
– skrbi za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom; 
– organizira in izvaja turistične prireditve; 
– osvešča in spodbuja prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma; 
– spremlja izvajanje turističnih programov in projektov v občini; 
– nudi strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem turističnih programov in projektov v  

občini; 
– načrtuje, izvaja in spremlja izobraževanje strokovnih turističnih delavcev 
– izvaja program turističnega vodenja po občini;opravlja druge naloge na področju turizma 

 
Zavod pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, 
sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi. Vključuje se v kulturno in turistično 
ponudbo občine, regije in širše slovenske skupnosti, organizira predavanja, strokovna in znanstvena 
srečanja ter seminarje, koordinira prireditve po programu ustanoviteljice, opravlja gostinske storitve 
za lastne potrebe in potrebe udeležencev in obiskovalcev. 
 
Zavod opravlja naslednje dejavnosti: 
 
18.120 Drugo tiskanje 
18.130 Priprava za tisk in objavo 
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 
47.190 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah, pretežno z živili 
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo 
47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki 
47.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki 
47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami 
47.290 druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili 
47.410 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom 
47.590 trgovina na drobno v specializiranih  prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje  
             uvrščenimi predmeti za gospodinjstvo 
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 
47.621 Trgovina na drobno s časopisi, revijami 
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in   
             zabavo 
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili 
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki 
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki 
47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom 



47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom  
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah, tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki 
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo 
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
47.990 Trgovina na drobno po pošti ali internetu 
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
49.410 Cestni tovorni promet 
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov  
55.201 Počitniški domovi in letovišča 
55.202 Turistične kmetije s sobami 
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom  
55.209 Druge nastanitve za krajši čas 
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov 
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve  
56.101 Restavracije in gostilne 
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati  
56.103 Slaščičarne in kavarne 
56.104 Začasni gostinski obrati  
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
56.290 Druga oskrba z jedmi 
56.300 Strežba pijač 
58.110 Izdajanje knjig 
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev  
58.130 Izdajanje časopisov 
58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
58.190 Drugo založništvo 
58.210 Izdajanje računalniških iger  
58.290 Drugo izdajanje programja  
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
59.140 Kinematografska dejavnost 
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
60.100 Radijska dejavnost  
60.200 Televizijska dejavnost 
62.010 Računalniško programiranje 
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih  
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
63.120 Obratovanje spletnih portalov 
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij 
63.990 Informacije po telefonu 
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije  
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 



73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij  
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo  
74.200 Fotografska dejavnost 
74.300 Prevajanje in tolmačenje 
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti  
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem 
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup  
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve 
79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
81.210 Splošno čiščenje stavb 
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice  
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 
82.300 Organizacija razstav, sejmov, srečanj 
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti  
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe  
88.910 Dnevno varstvo otrok 
90.010 Umetniško uprizarjanje 
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
91.020 Dejavnost muzejev 
91.030 Varstvo kulturne dediščine 
93.110 Obratovanje športnih objektov  
93.130 Obratovanje fitnes objektov 
93.190 Druge športne dejavnosti 
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov  
93.292 Dejavnost smučarskih centrov 
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
 

V. ORGANI ZAVODA 
 

6. člen 
 
Organi zavoda so: 

1. direktor 
2. svet  
3. strokovni svet 
 

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih pristojnosti, sestavo, postopek izvolitve oz. imenovanja in 
način dela določa statut zavoda.  



A. Direktor 
 

7. člen 
 
Zavod neomejeno – razen omejitev določenih s tem odlokom, zastopa, predstavlja in vodi direktor, ki 
skrbi tudi za zakonitost in strokovnost dela zavoda.   
 
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbjo vestnega gospodarja.  
 
 

8. člen 
 
Naloge direktorja so:  
 
-       organizira delo javnega zavoda, 
-       sprejema strateški načrt, 
-       sprejema program dela, 
-       sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v   
        javnem zavodu, 
-       sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju, reprezentativnih  
        sindikatov v javnem  zavodu, 
-       sprejema kadrovski načrt, 
-       sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, 
-       sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega  
        zavoda, 
-       poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje  
         javnega zavoda, 
-       pripravi letno poročilo, 
-       sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima, 
-       in druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom. 
 
Strateški načrt iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena je dokument srednjeročnega 
razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za 
kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt. 
 
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alineje prvega odstavka tega člena daje 
soglasje svet zavoda. 
 

9. člen 
 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kdor strokovno pozna področje dela zavoda, ima vodstvene 
sposobnosti ter izpolnjuje naslednje pogoje: 
 
- ima univerzitetno izobrazbo oz. drugo bolonjsko stopnjo,  
- najmanj pet let delovnih izkušenj na področjih delovanja zavoda ali najmanj tri leta delovnih   
  izkušenj na vodstvenih in vodilnih delih, 
- predložiti mora program dela zavoda.  
 

10. člen 
 
Direktorja imenuje, na podlagi javnega razpisa ustanovitelj  javnega zavoda po predhodnem mnenju 
sveta in strokovnega sveta za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj. 



 
Poleg zbiranja kandidatov za direktorja z javnim razpisom, lahko občinski svet povabi posamezne 
kandidate tudi neposredno.  
 
Predhodno mnenje iz prvega odstavka tega člena ni omejeno na kandidata po izbiri občinskega sveta.  
 
Če svet zavoda ne da mnenje iz prvega odstavka tega člena v roku trideset dni, se šteje, da je mnenje 
pozitivno.  
 

11. člen 
 
Občinski svet pooblašča Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da objavi javni razpis 
za direktorja zavoda. Razpis mora biti objavljen najmanj pet mesecev pred potekom mandata 
direktorja zavoda.  
 
V javnem razpisu se navedejo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za direktorja, trajanje mandata 
z navedbo, da se z izbranim kandidatom sklene delovno razmerje za določen čas za čas trajanja 
mandata.  
 
Rok za sprejemanje prijav kandidatov ne sme biti krajši od osem dni.  
 
Predlog za imenovanje direktorja zavoda pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve,  
imenovanja in administrativne zadeve in ga skupaj z mnenjem sveta zavoda posreduje občinskemu 
svetu.  
 
Kandidati morajo biti o odločitvi občinskega sveta o izbiri, obveščeni najkasneje v roku, določenem v 
razpisu. Občinski svet mora vsakega prijavljenega kandidata tudi poučiti, da ima pravico pregledali 
razpisna gradiva in v petnajstih dneh po prejemu obvestila o izbiri zahtevati sodno varstvo pri 
sodišču, pristojnem za upravne spore.  
 

                                                       12. člen 
 
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje 
občinski svet vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto. Vršilca dolžnosti imenuje občinski svet tudi 
v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil, oziroma nihče 
izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.  
 
Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja zavoda pripravi za občinski svet Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.   
 

13. člen 
 
Direktorja zavoda lahko občinski svet razreši pred potekom časa za katerega je bil imenovan: 

– na lastno željo, 
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih  preneha delovno   
– razmerje po samem zakonu,  
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno 

ne   
– izvršuje  sklepov sveta zavoda  ali ravna v nasprotju z njimi, 
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali   
– malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri 

opravljanju dejavnosti zavoda, 



– zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnosti, zaradi katere je bil 
zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva, če ima prevzemnik delež, ki presega 
polovico javnih sredstev, potrebnih za delovanje zavoda.  

 
Razrešitev direktorja lahko predlaga občinskemu svetu župan, nadzorni odbor občine ali svet zavoda.  
 
Občinski svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in 
mu dati možnost, da se o njih izjavi.  
Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za 
razrešitev določeni postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na razrešitev, določeni v tem 
členu. Zahtevo lahko  vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri sodišču, pristojnem za 
upravne spore.   
 
B. Svet  
 

14. člen 
 
Svet je najvišji organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga pet članov: 
 

– štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega  
               zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj, 

– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, 
na način in po postopku, ki ga določa statut zavoda; pravico voliti in biti voljen ima vsak 
delavec s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kar velja tudi za osebo, vključeno v programe javnih 
del, ki ima sklenjeno posebno pogodbo o zaposlitvi; če ima poleg direktorja pogodbo o 
zaposlitvi samo en delavec, je ta član sveta zavoda. 

 
Podrobnejša sestava in način oblikovanja sveta se določi s statutom zavoda v skladu z zakonom in 
tem odlokom. 
 

15. člen 

Svet ima naslednje naloge: 
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda, 
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda, 
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor 

ustanovitelja, 
– ocenjuje delo direktorja, 
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih 

mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, 
ter nadzira njihovo izvajanje, 

– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, 
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja, 
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, 
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev 

iz delovnega razmerja, 
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda. 

 
16. člen 

 
Mandat sveta traja štiri leta. Člani sveta so lahko po preteku mandata ponovno imenovani oz. voljeni. 
 



C. Strokovni svet 
 

17. člen 
 

Zavod ima devet članski strokovni svet. 
 
Strokovni svet sestavljajo posamezniki, ki lahko s svojimi strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami 
in javnim ugledom prispevajo k boljšem delovanju javnega zavoda. Eno tretjino članov strokovnega 
sveta izvolijo zaposleni, pri čemer je najmanj eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, ostali pa, kolikor je 
predstavnikov delavcev več kot eden, izmed tistih, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni 
zavod ustanovljen. Preostale člane strokovnega sveta predlagajo Kulturniška zbornica Slovenije, 
društva oziroma druge organizacije s področja dela javnega zavoda izmed strokovnjakov ali 
uporabnikov.  
 
Sestava in način oblikovanja strokovnega sveta se podrobneje določijo s statutom zavoda v skladu z 
zakonom in tem odlokom. 

18. člen 

Strokovni svet, ki ima naslednje naloge: 
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njegovega ustanovitelja, 
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je 

javni zavod ustanovljen, 
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, 

predloge in pobude za reševanje teh vprašanj, 
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda, 
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, 
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda, 
– druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi javnega zavoda. 

 
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 

 
19. člen 

 
Zavod ima statut. 
 
S statutom se ureja zlasti: 

– organiziranost zavoda, 
– organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter 
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v  skladu z 

zakoni in tem odlokom. 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerim se urejajo vprašanja, pomembne za delo in 
poslovanje zavoda, v skladu z zakoni in tem odlokom. 
 

20. člen 
 
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 
 
Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če z zakoni in tem odlokom ni določeno, da jih sprejme 
direktor. 
 

 
 



VII. NEPREMIČNINE IN OPREMA, KI SE DAJEJO ZAVODU V UPRAVLJANJE ZA 
IZVAJANJE NJEGOVE DEJAVNOSTI 

 
21. člen 

Zavodu se za opravljanje njegove dejavnosti daje v upravljanje naslednje nepremičnine v lasti Občine 
Hrastnik: 

 Nogometno in rokometno igrišče s pripadajočimi površinami in objekti v Športnem parku na 
Logu, Log 19a, Hrastnik: 

- nogometno igrišče, ID znak 1855- 452 (ID 2373722),  
- atletska steza, ID znak 1855-454  (ID 861582), 
- zelenica, ID znak 1855-454  (ID 861582),   
- stavba, ID znak 1855-454  (ID 861582),   
- rokometno igrišče, ID znak 1855-453 (2541689)  
- stavba, ID znak 1855-453 (2541689)  
- tribune, ID znak 1855 - 451  

 Športna dvorana na Logu, Novi Log 1, Hrastnik, ID znak 1855-458  

 Športna dvorana Dolanka, Planinska cesta 4, Dol pri Hrastniku, ID znak 1856-774/33  

 Pokrito kopališče Novi Log 1b, Hrastnik, ID znak 1855-450, ID znak 1855-464/3  

 Delavski dom z galerijo, Log 2, Hrastnik, ID znak 1855 - 415.S, 

 Kulturni dom Dol pri Hrastniku, Trg borcev 12, Dol pri Hrastniku, ID znak 1856-720/14, ID 
znak 1856-1061 

 Muzej, C. 1. maja 41, Hrastnik, ID znak 1855-1235   

 Fitnes na prostem, ID znak 1855-445  

 Kašča v Šavni peči, ID znak 2685-  183/3, 

 Mlakarjevo stanovanje, ID znak 1855-353  

 Mladinski center, ID znak 1855-554-33, ID znak 1855-554-34, ID znak 1855-554-35, ID znak 
1855-554-36, ID znak 1855-554-37. 

 Strojnica jaška, ID znak 1855-376 

 Kompresorska postaja, ID znak 1855-377.  
 

Prav tako se mu daje v upravljanje vso opremo, ki se nahaja v objektih iz prejšnjih alinej, razen, če je 
bila kupljena z lastnimi sredstvi društev, ki imajo prostore oz. sedež v navedenih objektih. 
 
Premoženje iz tega člena predstavlja javno infrastrukturo na področju kulture, športa in mladine ter 
še naprej ostane v lasti ustanovitelja. Razmerja med zavodom in ustanoviteljem pa se glede 
upravljanja s premoženjem uredi s posebno pogodbo. 
 

VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI ZA DELO ZAVODA 
 

22. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo: 

- iz sredstev občinskega proračuna, 
- s prodajo blaga in storitev na trgu, 
- z najemninami, 
- s prispevki donatorjev, 
- iz javnih razpisov, 
- iz sredstev državnega proračuna 
- z vstopninami 
- iz sredstev Evropske Unije 
 



Sredstva iz občinskega proračuna se zagotavljajo zavodu na podlagi tega odloka po postopku, ki ga 
določa zakon, ki ureja javne finance za posredne proračunske porabnike. 
 
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavodu do višine sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom 
namenijo za izvajanje dejavnosti zavoda. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za obnovo in razvoj infrastrukture, s 
katero upravlja in za razvoj dejavnosti v skladu z letnim programom. V primeru izkazanega 
primanjkljaja sredstev za dejavnost se način kritja določi v soglasju z ustanoviteljem. 
 

23. člen 
 
Zavod ima do ustanovitelja in lastnika nepremičnin in opreme iz 21. člena odloka naslednje pravice in 
obveznosti: 

- najmanj enkrat letno poroča o uresničevanju sprejetega programa zavoda; 
- sodeluje pri sprejemu in uresničevanju ukrepov in  ciljev razvoja dejavnosti, za katere je 

zavod ustanovljen; 
- zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom. 

 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 

- ugotavlja skladnost programov dela zavoda z občinskimi programi za področja dela za katere 
je zavod ustanovljen; 

- spremlja izvajanje letnega programa dela in skladnost porabe sredstev; določenimi z letnim 
finančnim načrtom; 

- daje soglasje k statutu, statusnim spremembam, spremembam dejavnosti ter notranji 
organizaciji in sistematizaciji; 

- druge zadeve v skladu z zakoni in tem odlokom. 
 

IX. DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELOVNIH RAZMERI V ZAVODU 
 

24. člen 
 

V zavodu se glede na odločanja o delovnih razmerjih in z njimi povezanimi pravicami in obveznostmi 
delavcev zavoda uporabljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in kolektivne pogodbe za javne 
uslužbence, v kolikor zakon ne določa drugače. 
 
Določila zakona, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev in se nanašajo na odločanje o 
pravicah in obveznostih ter odgovornostih iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, sistematizacijo 
in kadrovski načrt ter premestitev zaradi kadrovskih potreb (brez soglasja) znotraj istega organa se 
smiselno uporablja tudi za ta zavod, v kolikor zakon ne določa drugače. Sistematizirana delovna 
mesta se lahko zasedejo le v skladu s kadrovskim načrtom. 
 

X. POLOŽAJ IN VLOGA SINDIKATA 
 

25. člen 
 
Delavci zavoda imajo pravico organizirati sindikat, ki varuje pravice in interese članstva v postopkih 
odločanja o pravicah, obveznostih in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja. 
 
 
 
 



26. člen 
 
V postopkih pri odločanju o pravicah, obveznostih in odgovornosti iz delovnega razmerja ter 
sprejemanja splošnih aktov zavoda, ki se nanašajo na delovna razmerja, so pristojni organi zavoda 
dolžni omogočiti udeležbo sindikata. 
 

27. člen 
 
Glede vloge, pristojnosti in drugih vprašanj, povezanih z delovanjem sindikata, se neposredno 
uporabljajo določbe kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti. 
 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

28. člen 
  
Zavod mora uskladiti svojo organiziranost ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v 
roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. 
 
Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno izvoliti in konstituirati v treh mesecih po začetku 
veljavnosti tega odloka. Do izvolitve novega sveta v skladu s tem odlokom, opravlja naloge sveta 
dosedanji svet, v okviru svojih dosedanjih pristojnosti. Z izvolitvijo sveta zavoda v skladu s tem 
odlokom, preneha mandat dosedanjemu svetu zavoda. 

29. člen 
 
Statut zavoda in drugi splošni akti se uskladijo z določili tega odloka v roku treh mesecev od sprejema 
odloka. 
 

30. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno 
rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik (UVZ št, 7/98 in 21/02, 18/06 in 6/17, 10/20).  
 

31. člen 
 
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 007-12/2020 
Datum:________________ 
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