
  



 



 

 opravljanje dejavnosti na področju kulture, športa, mladinskih dejavnosti in turizma na 

območju občine Hrastnik (

, Ustanoviteljske pravice na področju 

sprejemanja akta o ustanovitvi, njegovih sprememb, imenovanja predstavnikov ustanoviteljice v 

svet zavoda, dajanja soglasja k statutu, sprememb ali razširitev dejavnosti pa izvršuje Občinski 

svet.  

 

Svet Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik je na svoji 14. seji dne 27. 2. 

2023 sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in 

turizem Hrastnik, ki se nanašajo na uskladitev z zakonodajo in aktom o ustanovitvi.

• 

• 

 

 

K 1. členu: 

K 2. členu: 

V 13. členu se v prvi alinei spremeni besedilo. 

 

K 3. členu: 

 



K 4. členu: 

 

K 5. členu: 

 

 

 

K 6. členu: 

 

K 7. členu: 

 

K 8. členu: 

K 9. členu: 

 

 

K 10. členu: 



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), Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem KRC Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja 
6.11.2020, št. 32/2020) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja 
3.2.2023, št. 4/2023) je Svet Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem KRC 
Hrastnik  na svoji _14. seji_ , dne __27. 2. 2023_ sprejel 
 
 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

STATUTA JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT, MLADINO IN TURIZEM HRASTNIK 

 

 

1. člen 

 

V 9. členu drugega odstavka se izbriše besedilo »pripravi direktor in po predhodnem 

soglasju ustanovitelja potrdi svet zavoda« in doda besedilo »sprejme direktor po 

predhodnem mnenju sindikata in prejetem soglasju sveta zavoda«.  Novo besedilo 2. 

odstavka se sedaj glasi:  

 

»Natančneje se notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest določi s posebnim 
splošnim aktom, ki ga sprejme direktor po predhodno pridobljenem mnenju sindikata in 
prejetem soglasju sveta zavoda. 
 

 

2. člen 
 

V 13. členu se v prvi alinei spremeni besedilo 

 ima univerzitetno izobrazbo oz. drugo bolonjsko stopnjo 

 in nadomesti z besedilom 

-  ima specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja), oz. visokošolsko        

               univerzitetno izobrazbo (prejšnja) oz. magistrsko izobrazbo, 

 

 

3. člen 

 

V 14. členu  se briše enajsta alinea, prvega odstavka in sicer: 

»– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,« 

 

 

 



4. člen 

 

V 15. členu se spremeni prvi odstavek, tako da se izbriše besedilo »in strokovnega sveta« 

in se sedaj glasi: 

 

»Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj javnega zavoda po 

predhodnem mnenju Sveta zavoda za dobo petih let, z možnostjo ponovnih imenovanj«. 

 

5. člen 
 

V 17. členu se v prvem odstavku spremeni besedilo tako, da se prvi odstavek »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« izbriše. Doda se novo besedilo prvega odstavka novo besedilo, ki se glasi: 

 

»Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, 

imenuje svet vršilca dolžnosti, vendar za največ eno leto. Vršilca dolžnosti imenuje svet 

tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa s ni nihče 

prijavil, oziroma nihče izmed kandidatov ni bil izbran.« 

Drugi odstavek »Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja zavoda pripravi za 

občinski svet Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne 

zadeve«. se črta. 

 

 

6. člen 
 

V 30. členu se spremeni besedilo 5. alineje, tako se izbriše besedilo »organizaciji dela« 

ter »in k zavodski kolektivni pogodbi«. Novo besedilo se sedaj glasi: 

 

»- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji 

delovnih mest, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,« 

 

Dodajata se novi 11. in 12. alineja, ki se glasita: 

»- sprejme cenik za opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu, 

- imenuje vršilca dolžnosti.« 

 

 



7. člen 
 

V statutu se 36. člen spremeni tako, da se črtajo 1., 2. in 5 alineja, ki se glasijo: 

 

– »spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovega ustanovitelja, 
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, 

zaradi katerega je zavod ustanovljen, 
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,« 

Novo besedilo se glasi: 

»Strokovni svet ima naslednje naloge: 
– 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 druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda, 
– druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi zavoda.«  

 

 

8. člen 
 

V statutu se 44. členu doda tretji odstavek, ki se glasi: 

 
»V kolikor zavod opravlja poleg javne službe tudi prodajo blaga in storitev na trgu, lahko 
slednjo izvaja le v primeru, če bo z izvajanjem le-te zagotovil najmanj pokritje vseh s to 
dejavnostjo povezanih odhodkov. V tem primeru mora zavod pripraviti cenik z 
obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev 
tržne dejavnosti ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu. Iz cenika mora izhajati 
kalkulacija cene za dejavnost, ki jo zavod opravlja s prodajo blaga in storitev na trgu, 
cena pa mora biti določena tako, da so vanjo všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo 
blaga in storitev na trgu in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in 
investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.« 
 

 

9. člen 
 

V statutu se v 47. členu, 2. odstavka spremeni 3. alineja tako, da se izbriše besedilo »ter 

notranji organizaciji in sistemizaciji,«. Novo besedilo 3. alineje drugega odstavka se sedaj 

glasi: 

 

-daje soglasje k statutu, statusnim spremembam, spremembam dejavnosti, 

 

 

 

 



10. člen 

 

Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati z dnem pridobitve soglasja občine 
ustanoviteljice in sprejemom na svetu zavoda. 
 

Hrastnik, dne 27. 2. 2023 

Andrej Jerman 

predsednik sveta zavoda 

Javnega zavoda za kulturo, šport, 

mladino in turizem Hrastnik 

 

                                                                                                            
                                

 

 

 

 

Soglasje ustanovitelja podano dne: _______________ 

 


