
Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 17/91-I, 55/1992, 13/1993, 
66/1993, 45/1994, 8/1996, 31/2000, 36/2000, 127/2006) in Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem KRC Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja 6.11.2020, 
št. 32/2020) je Svet Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem KRC Hrastnik  na svoji 
_____________ , dne ____________ sprejel 
 
 

STATUT 

JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT, MLADINO IN TURIZEM 

KRC HRASTNIK 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Ta statut ureja statusne določbe, organizacijo in organe, njihove pristojnosti, način odločanja 
ter druga vprašanja pomembna za poslovanje in opravljanje dejavnosti javnega zavoda »Javni 
zavod za kulturo, šport, mladino in turizem KRC Hrastnik«. 
 
Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik  KRC Hrastnik je bil ustanovljen z 

odlokom občinskega sveta Občine Hrastnik, št. 007-12/2020, z dne 5. 11. 2020, z namenom 

opravljanja dejavnosti na področju kulture, športa, mladinskih dejavnosti in turizma. 

 
Določila Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik, ki je bil ustanovljen z Odlokom 
občinskega sveta Občine Hrastnik, štev. 007-6/2009, z dne 29.10.2009, z namenom, da 
opravlja dejavnosti na področju kulture, športa in prireditev, z dnem ustanovitve zgoraj 
navedenega prenehajo veljati. 
 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, za katere 
je registriran.  
 
V besedilu statuta so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, ki so 
uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske. 
 

2. člen 
 
S tem statutom se v Javnem zavodu za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik  KRC 
Hrastnik (v nadaljevanju zavod) ureja: 
 

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

 
3. člen 

 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem 

prometu kot jih določata zakon in Odlok o ustanovitvi zavoda. 

 

 
Ime zavoda se glasi: »Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem KRC Hrastnik«. 
Skrajšano ime zavoda je: »KRC Hrastnik«. 
Naslov in sedež zavoda je: Log 3, 1430 Hrastnik. 
 
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja. Sprememba imena ali sedež 
podjetja se mora vpisati v sodni register. 
 

4. člen 
 
Zavod uporablja pri svojem poslovanju pečat. Ta je okrogle oblike premera 32 mm. Sredi 
pečata je grb Občine Hrastnik. Na zunanjem robu je napis »KRC Hrastnik«. 
 
O številu pečatov, uporabnikih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanje 
pečatov odloča direktor s posebnim splošnim aktom. 
 
Zavod posluje preko transakcijskega računa pri UJP Ljubljana, Enota Trbovlje. 

 
 
II. DEJAVNOST ZAVODA 
 

5. člen 
 
Dejavnosti  zavoda so opredeljene v 5. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo, 
šport, mladino in turizem Hrastnik,  KRC Hrastnik (UVZ št.32/2020). 
 
 

6. člen 
 
Opredelitev dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti je navedena v 5. členu Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik,  KRC Hrastnik (UVZ 
št.32/2020). 
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Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodatnih projektov. Pri tem lahko zavod 
pridobiva sredstva za izvajanje takih programov in projektov od zainteresiranih pravnih in 
fizičnih oseb. 
 
Zavod lahko opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnostim 
opredeljenim z odlokom in prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti in sredstev, ki 
se uporabljajo za opravljanje dejavnosti. 
 
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.  
 
 
 
III. ORGANIZACIJA IN NAČIN POSLOVANJA ZAVODA 
 
 7. člen  
 
Zavod je organiziran tako, da zagotavlja nemoteno izvajanje javne službe in v razpoložljivem 
obsegu izvaja tržne dejavnosti. 
 
Izvajanje tržne dejavnosti ne sme škodovati izvajanju dejavnosti, ki jih zavod opravlja kot javno 
službo, prihodki in odhodki iz tržne dejavnosti se izkazujejo ločeno. 
 

8. člen 
 
Zavod je organiziran za območje občine ustanoviteljice in izvaja svojo dejavnost na sedežu 
zavoda ter izven sedeža zavoda. 
 
Za izvajanje posameznih projektov lahko zavod oblikuje projektne skupine, sestavljene iz 
zaposlenih ali zunanjih sodelavcev, oziroma odda izvajanje projektov drugi fizični ali pravni 
osebi. 
 

9. člen 
 
Delo v zavodu mora biti organizirano tako, da omogoča doseganje ciljev letnega programa 
dela zavoda in razvojnih strategij občine ustanoviteljice. 
 
Natančneje se notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest določi s posebnim splošnim 
aktom, ki ga pripravi direktor in po predhodnem soglasju ustanovitelja potrdi svet zavoda. 
 

10. člen 
 
Zavod pri izvajanju svojih nalog lahko sodeluje in se vključuje v druge organizacije s področja 
športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti oziroma s tem povezanih področij, na 
lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju. 
 
O vključevanju zavoda v druge organizacije, na predlog direktorja, odloča svet zavoda. Predlog 
direktorja mora vsebovati vsebinske in finančne vidike vključevanja. 
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IV. ORGANI ZAVODA 
 

11. člen 
 
Organi zavoda so: 

- direktor, 
- svet zavoda, 
- strokovni svet. 

 
 
 
1. Direktor 

12. člen 
 
 
Zavod vodi direktor. Direktor vodi poslovanje in strokovno delo zavoda, zastopa zavod in 

odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor vodi zavod neomejeno, razen 

omejitev, določenih z Odlokom o ustanovitvi zavoda. 

Direktor lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge 

osebe. V odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja zavod oseba, ki jo določi direktor s pisnim 

pooblastilom, v katerem sta določena obseg in vsebina zastopanja. 

Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in občini ustanoviteljici. Direktor mora pri 
vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbjo vestnega gospodarja. 
 

13. člen 
 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kdor strokovno pozna področje dela zavoda in ima 

vodstvene sposobnosti ter izpolnjuje naslednje pogoje: 

- ima univerzitetno izobrazbo oziroma 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. 

 
14. člen 

 
Naloge direktorja so:  

- organizira delo zavoda, 

- sprejema strateški načrt, 

- sprejema program dela, 
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- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata 

v zavodu, 

- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnega 

sindikata v zavodu, 

- sprejema kadrovski načrt, 

- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, 

- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, 

- poroča ustanovitelju in Svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na 

delovanje zavoda, 

- pripravi letno poročilo, 

- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima, 

- in druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom. 

 

Strateški načrt iz druge alineje 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 daje soglasje Svet zavoda. 

 
15. člen 

 
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj javnega zavoda po predhodnem 

mnenju Sveta zavoda 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 1.odstavka tega člena ni omejeno na kandidata po izbiri občinskega 

sveta. 

Če Svet zavoda ne da mnenje iz 1.odstavka tega člena v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje 

pozitivno. 

16. 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. 
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Predlog za imenovanje direktorja zavoda pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve ter 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 pregledati razpisna gradiva in v 15. dneh po prejemu obvestila o izbiri zahtevati sodno 

varstvo pri sodišču, pristojnemu za upravne spore. 

 
 

17. člen 
 

Če direktorju predčasno preneha mandat, se do izpeljave postopka imenovanja, s strani 

občinskega sveta imenuje 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. 

 
18. člen 

 
Pri opravljanju svoje funkcije ima direktor v delovnih procesih in postopkih pravico ter dolžnost 
določati in odrejati dela ter naloge delavcem zavoda v skladu z delovno pravno zakonodajo in 
splošnimi akti zavoda.  
 

19. 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 dejavnost, zaradi katere 

je bil zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva, če ima prevzemnik delež, 

ki presega polovico javnih sredstev, potrebnih za delovanje zavoda. 
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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 prizadeti v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri sodišču, 

pristojnem za upravne spore. 

 
 
 
1. Svet zavoda 
 

20. člen 
 
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga  pet članov in sicer: 
 

- štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela 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. 

 
 

21. člen 
 

Način imenovanja zunanjih predstavnikov – predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda 

predpisujejo akti ustanovitelja, ki imenuje svoje predstavnike v Svet zavoda. Predstavnika 

delavcev v Svet zavoda volijo delavci zavoda neposredno po postopku in na način, ki ga v 

skladu z zakonom določa statut zavoda. 

22. člen 
 

Volitve predstavnika delavcev zavoda v Svet zavoda 

Svet zavoda razpiše volitve predstavnika delavcev v Svet zavoda s sklepom, največ 90 dni in 

najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 

potekom mandata Sveta zavoda. 
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S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov Sveta, ki se volijo. 

Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu na oglasni tabli. S sklepom o razpisu 

volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana 

ter njuna namestnika. Člani volilne komisije oziroma njihovi namestniki ne morejo biti 

kandidati za predstavnike v Svetu zavoda. Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let. 

 
 

23. člen 
 
 

Pravico predlagati kandidate za člane Sveta zavoda ima najmanj 10% delavcev z aktivno volilno 

pravico in reprezentativni sindikat. Predlog kandidatov za Svet zavoda, ki se predložijo volilni 

komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh 

predlagateljev in priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 

Kandidati za predstavnika delavcev v Svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. 

 
24. člen 

 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija 

lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih 

volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo 

imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli. Voli se 

tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se želi 

glasovati. Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, 

sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je 

potrebno izvoliti. 

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno 

pravico. 

25. člen 
 

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane Sveta zavoda kot je predstavnikov delavcev v Svetu 

zavoda. Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil največje število glasov. Če dobi več kandidatov, ki 

jih je potrebno izvoliti enako število glasov, se izvolitev kandidata določi z žrebom. O poteku 

volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga 

objavi v roku pet dni od dneva izvedbe glasovanja. 
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26. člen 
 

Odpoklic predstavnikov delavcev v Svetu zavoda 

Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v Svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve 

najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre 

za člana Sveta, ki ga je kandidiral sindikat. 

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki 

predlagajo odpoklic. 

Zahteva za odpoklic mora vsebovati vzroke za odpoklic. 

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala 

razloge za odpoklic. 

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, razpiše v 30. dneh glasovanje o odpoklicu 

predstavnika delavcev v Svetu zavoda in določi datum glasovanja. 

Predstavnik delavcev v Svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev 

zavoda, ki imajo volilno pravico v času glasovanja. Za izvedbo glasovanja o odpoklicu 

predstavnika delavcev v Svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnikov 

delavcev v Svet zavoda. 

Odpoklic članov, ki predstavljajo ustanovitelja predlaga Svet zavoda ustanovitelju. 

27. člen 
 

Mandat članov sveta zavoda je štiri  leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po 
preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani oziroma izvoljeni. 
 

28. člen 
 
Prvo sejo novoimenovanega sveta zavoda skliče direktor v roku tridesetih (30) dni po izvolitvi 
oziroma imenovanju večine vseh članov sveta zavoda. 
 
Svet zavoda je konstituiran na prvi seji in lahko začne opravljati svoje delo. 
 
 

29. člen 
 
Mandat člana sveta zavoda lahko preneha tudi predčasno, in sicer: 

- v primeru smrti, 
- v primeru nastopa nezdružljive funkcije, 
- na podlagi pisne odstopne izjave, 
- zaradi prenehanja delovnega razmerja predstavnika delavcev zavoda, 
- predstavniku občine ustanoviteljice, če ga razreši občinski svet. 
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30. člen 

 
Svet zavoda ima naslednje naloge: 

- nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda, 

- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda, 

- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor 

ustanovitelja, 

- ocenjuje delo direktorja, 

- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu 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 zavoda. 

 

 

31. člen 
 
Predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo 
člani sveta zavoda, z večino glasov vseh članov sveta, za mandatno obdobje sveta zavoda. 
 
Predsednika sveta zavoda izvoli svet zavoda izmed predstavnikov ustanoviteljice. 
 

32. člen 
 
Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta zavoda, ki: 

- vodi in koordinira delo sveta zavoda, 
- vodi seje sveta zavoda, 
- sklicuje in obvešča ostale člane o sklicanih sejah sveta zavoda, 
- zastopa stališča in sklepe sveta zavoda, 
- opravlja druge naloge po pooblastilu sveta zavoda. 

 
33. člen 

 
Svet zavoda dela in odloča na sejah. Seje sveta zavoda so lahko redne, izredne in dopisne. Na 
dopisnih sejah svet zavoda odloča le izjemoma. Seje se lahko skličejo tudi preko video 
konference z uporabo sodobnih komunikacijskih aplikacij. 
 
Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji prisotna večina članov sveta. 
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Svet zavoda sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov prisotnih članov sveta zavoda. V 
primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik sveta 
zavoda, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik sveta zavoda. 
 
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo, kadar to zahteva direktor ali vsaj trije  člani sveta 
zavoda.  
 
Zahtevo za sklic seje je potrebno podati pisno in podpisano. Predsednik sveta zavoda mora 
sklicati sejo sveta zavoda v roku desetih  dni po prejemu pisnega zahtevka. 
 

34. člen 
 
Podrobneje se način dela sveta zavoda uredi in določi s poslovnikom o delu sveta zavoda, ki 
ga sprejme svet zavoda. 
 
 
3. Strokovni svet 

35. člen 
 

Strokovni svet je strokovno svetovalno telo, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega in 
programskega dela zavoda. Določa strokovne podlage za programe dela in razvoj zavoda ter 
daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj 
dejavnosti zavoda. 
 

Strokovni svet sestavlja devet članov, izmed katerih so trije člani predstavniki s področja 

kulture, trije člani so predstavniki s področja športa in trije s področja mladinske dejavnosti. 

 

Člane, predstavnike s področja kulture, se imenuje na način, da se enega člana imenuje izmed 

zaposlenih v zavodu, ki je pristojen za področje kulture, enega predlaga Zveza kulturnih 

društev Hrastnik, en član pa se imenuje na podlagi javnega poziva. Član, ki je imenovan na 

podlagi javnega poziva mora izpolnjevati naslednje pogoje: je polnoleten, je občan občine 

Hrastnik in je aktiven na področju kulture. 

 

Člane, predstavnike s področja športa, se imenuje na način, da se enega člana imenuje izmed 

zaposlenih v Zavodu, ki je pristojen za področje športa, enega predlaga Športna zveza Hrastnik, 

en član pa se imenuje na podlagi javnega poziva. Član, ki je imenovan na podlagi javnega 

poziva mora izpolnjevati naslednje pogoje: je polnoleten, občan občine Hrastnik in je aktiven 

na področju športa. 
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Člane, predstavnike s področja mladinske dejavnosti, se imenuje na način, da se enega člana 

imenuje izmed zaposlenih v Zavodu, pristojnega za področje mladinske dejavnosti, en član je 

predsednik Sveta za mlade, en član pa se imenuje na podlagi javnega poziva. Član ki je 

imenovan na podlagi javnega poziva mora izpolnjevati naslednje pogoje: je polnoleten, je 

občan občine Hrastnik in  je aktiven na področju mladinske dejavnosti. 

 

Člane strokovnega sveta, imenovane na podlagi javnega poziva, izbira in potrjuje komisija, ki 

je sestavljena iz enega predstavnika zaposlenih v zavodu, predsednika sveta zavoda ter 

zaposlenega na Občini Hrastnik, ki pokriva posamezno področje (kultura, šport, mladinske 

dejavnosti). Komisija prispele vloge ustrezno ovrednoti in točkuje. Prednost pri izbiri imajo 

kandidati, ki delujejo na mednarodni ravni, podredno na regionalni ter podredno na lokalni 

ravni. V primeru enakega števila točk kandidatov, odloči žreb. Podrobnejši način dela komisije 

in postopek izbire člana imenovanega na podlagi javnega poziva se določi s posebnim aktom. 

Strokovni svet nastopa kot enovito telo razen pri potrjevanju programskih načrtov za 
posamezna področja dela. Programske načrte za posamezna področja dela potrjujejo samo 
posamezniki, ki so imenovani za točno določeno področje dela. 
 

36. člen 

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

katerega je zavod ustanovljen, 
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela 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 zavoda, 
– druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi zavoda. 

 

 
37. člen 

 
Mandat članov Strokovnega sveta traja štiri leta. Člani Strokovnega sveta so lahko po poteku 

mandata ponovno imenovani oziroma voljeni. 

 
38. člen 

 
Predsednika strokovnega sveta izmed sebe izvolijo člani strokovnega sveta, z večino glasov 
vseh članov strokovnega sveta, za mandatno obdobje strokovnega sveta. 
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39. člen 
 
Strokovni svet predstavlja in zastopa predsednik strokovnega sveta, ki: 

- vodi in koordinira delo strokovnega sveta, 
- vodi seje strokovnega sveta, 
- sklicuje in obvešča ostale člane o sklicanih sejah strokovnega sveta, 
- zastopa stališča in sklepe strokovnega sveta, 
- opravlja druge naloge po pooblastilu strokovnega sveta. 

 
40. člen 

 
Strokovni svet se najmanj enkrat letno sestane na seji in obravnava poročilo o opravljenem 
delu in izhodišča za izdelavo programa dela v prihodnjem obdobju. 
 

 
41. člen 

 
Strokovni svet lahko zahteva, da se posamezno vprašanje obravnava na seji sveta zavoda. Za 
pripravo gradiva je v takem primeru zadolžen predsednik strokovnega sveta. 
 

42. člen 
 
 
Mandat članov strokovnega sveta lahko preneha tudi predčasno, in sicer: 

- v primeru smrti, 
- v primeru nezdružljivosti funkcij, 
- na podlagi pisne odstopne izjave, 
- zaradi razrešitve, ki jo na predlog direktorja sprejme svet zavoda, in sicer iz razloga 

hujše kršitve določb odloka o ustanovitvi, tega statuta ali splošnih aktov zavoda ali iz 
razloga neaktivnosti ali nestrokovnosti člana strokovnega sveta. 
 

Direktor lahko svetu zavoda predlaga razrešitev in imenovanje novega člana strokovnega 
sveta. 
 
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
 

43. člen 
 
Zavod sprejema program dela in finančni načrt letno ter ga skladno s časovnimi opredelitvami 
tudi izvaja. V ta namen sodeluje z občino ustanoviteljico, zunanjimi sodelavci in strokovnjaki 
ter zainteresirano javnostjo. 
 
 
 
 



Statut Javnega Zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem KRC Hrastnik 

Stran 14 / 18 

 

44. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje: 
 

- iz občinskega proračuna, 
- iz državnega proračuna, 
- z vstopninami, 
- iz sredstev Evropske unije, 
- iz drugih javnih virov sredstev, 
- s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu, 
- z dotacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih virov na način in pod pogoji, 

določenimi z zakonom, odlokom o ustanovitvi in s tem statutom. 
 

Zavod ločeno izkazuje rezultate za javni in tržni del svojega poslovanja. 
 

45. člen 
 
Zavod pridobi iz vsakoletnega proračuna ustanoviteljice proračunska sredstva, katerih višina 
se določi na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa zavoda. 
 
Po sprejemu proračuna za tekoče leto, skleneta ustanoviteljica, v njenem imenu župan, in 
zavod  letno pogodbo o financiranju, s katero se določijo sredstva, ki so v tekočem letu 
namenjena delovanju zavoda ter ostale medsebojne pravice in obveznosti. 
 

 
46. člen 

 
Sredstva iz občinskega proračuna se zagotavljajo zavodu na podlagi Odloka o ustanovitvi po 

postopku, ki ga določa zakon, ki ureja javne finance za posredne proračunske uporabnike. 

Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda 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. 

47. člen 
 

Zavod ima do ustanovitelja in lastnika nepremičnin in opreme 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: 
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-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 sistemizaciji, 

-druge zadeve v skladu z zakoni in Odlokom o ustanovitvi 

 
 

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

48. člen 
 

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu neomejeno, v okviru svoje dejavnosti 
samostojno, z vsemi pravicami, v svojem imenu in za svoj račun.  
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti in samostojno nastopa v pravnem prometu do višine 
sredstev, s katerimi razpolaga. 
 
 

49. člen 
 
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z zakonodajo in veljavnimi predpisi in 
odgovarjajo za zakonitost poslovanja. 
 

50. člen 
 

Medsebojne pravice in obveznosti zavoda in občine ustanoviteljice določa odlok o ustanovitvi. 
 
VII. NEPREMIČNINE IN OPREMA S KATERO UPRAVLJA ZAVOD 
 

51. člen 
 
Premoženje zavoda je last ustanoviteljice. 
 

Zavod upravlja z nepremičninami in premičnim premoženjem v lasti Občine Hrastnik, ki se mu 

je dalo v upravljanje z aktom o ustanovitvi zavoda in je navedeno v 21. členu Odloka o 

ustanovitvi Javnega zavoda  za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik. 

 

Premoženje iz tega člena predstavlja javno infrastrukturo na področju kulture, športa in 

mladinske dejavnosti ter še naprej ostane v lasti ustanovitelja. Razmerja med zavodom in 

ustanoviteljem pa se glede upravljanja s premoženjem uredi s posebno pogodbo. 
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VIII. POLOŽAJ IN VLOGA SINDIKATA 
 

52. 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 
 
V postopkih pri odločanju o pravicah, obveznostih in odgovornosti iz delovnega razmerja ter 

sprejemanja splošnih aktov centra, ki se nanašajo na delovna razmerja, so pristojni organi 

zavoda dolžni omogočiti udeležbo sindikata. 

Glede vloge, pristojnosti in drugih vprašanj, povezanih z delovanjem sindikata, se neposredno 

uporabljajo določbe kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti. 

IX. DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELOVNIH RAZMERIJ V ZAVODU 
 

53. 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, 

sistemizaciji 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. 

Sistemizirana delovna mesta se lahko zasedejo le v skladu s kadrovskim načrtom. 

 
 
 
 
X. OBVEŠČANJE 

54. člen 
 

Delo zavoda je javno. Javnosti so dostopne vse informacije o zavodu, razen tistih, ki veljajo za 

poslovno skrivnost. 

Zavod zagotavlja javnost dela s posredovanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in s 

katalogom informacij javnega značaja. Javnost dela zagotavlja direktor. 

Delavcem v zavodu se zagotavlja redno obveščanje o vseh zadevah, ki so pomembne za 

uveljavljanje njihovih pravic. Delavci zavoda se obveščajo: 

- ustno 
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- pisno – oglasna deska, v »papirnati« ali elektronski obliki 

 

 
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 

55. člen 
 

 
Zavod ima poleg statuta tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna 

za delo in poslovanje zavoda. 

 

Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski predpisi, sklepi in navodila s 

področja dela ali v zvezi z delom in druga področja določena z zakonom, odlokom o 

ustanovitvi, tem statutom ali zaradi potreb dela zavoda. 

 
 
 
 
XII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE TAJNOSTI 
 

56. člen 
 
Zavod s splošnim aktom v skladu z zakonom določi, katera dela, opravila ali podatki niso 
dostopni javnosti ter določi način varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov v skladu 
z zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
 
Zavod obvešča javnost o svojem delu preko sredstev javnega obveščanja, internega 
obveščanja, z objavami v Uradnem listu Republike Slovenije ali na drug javno dostopen način. 
 
Obveščanje javnosti zagotavlja direktor ali druga od njega pooblaščena oseba. 
 
 
 

57. člen 
 
Kršitev določb tega statuta in splošnega akta, ki ureja varstvo osebnih podatkov in poslovne 
tajnosti, pomeni hujšo kršitev delovne obveznosti zaposlenih zavoda, za katero se lahko izreče 
prenehanje delovnega razmerja, oziroma člana organa zavoda, zaradi katere mu predčasno 
preneha mandat v organu zavoda. 
 
Zaposleni zavoda in člani organov zavoda so v skladu z zakonodajo, kazensko in materialno 
odgovorni za ravnanje, ki je v nasprotju z določili odloka o ustanovitvi in tega statuta. 
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XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

58. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik, 
z dne 6. 2. 2014. 
 
Splošni akti zavoda se morajo uskladiti z določbami tega statuta v čim krajšem času. 
 

59. člen 
 
Ta statut začne veljati z dnem pridobitve soglasja občine ustanoviteljice in sprejemom na svetu 
zavoda. 
 
 
 
Datum: 27.1.2021 
 

Andrej Jerman 
Predsednik sveta zavoda 

 


