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Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93,
66/93, 45/94 odl. US, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), Odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto (Uradni list RS,
št. 70/07, 79/07 – pop., 58/2009), Zakon o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08,
42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13) in Statut
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15)

POROČEVALEC:

Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino
Ana Tošić, vodja Urada za splošne zadeve

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme naslednje
sklepe:
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog Odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem
Novo mesto v prvi obravnavi.

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
PRILOGE:
1. Predlog odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto,
2. Predlog sklepa o redni likvidaciji Javnega zavoda za turizem Novo mesto,
3. Obrazložitev.

Številka:
Datum:

007-11/2015
7. 4. 2015

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Predlog Odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto

I. UVOD
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 7. seji dne 12.7.2007 sprejel Odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto, z namenom spodbujanja razvoja
turizma v okviru turističnega območja Mestne občine Novo mesto. Poglavitne dejavnosti
zavoda so:
- oblikovanje, promocija in pospeševanje trženja celovite turistične ponudbe Mestne
občine Novo mesto,
- informiranje obiskovalcev v okviru turistično - informacijskega centra,
- sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
- organiziranje turističnih prireditev,
- vključevanje v aktivnosti turističnih društev,
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju Mestne
občine Novo mesto.
II. OBRAZLOŽITEV
Predlog Odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto je posledica reorganizacije
in optimizacije širše občinske uprave. Za stroškovno učinkovito delovanje je nujno
zmanjševanje število zavodov in bolj sinergično delovanje preostalih. Mestna občina Novo
mesto je ustanoviteljica večjega števila malih zavodov, ki imajo velike fiksne administrativne
stroške in relativno nizek delež programskih sredstev. Zavod za turizem je glede na število
zaposlenih najmanjši zavod, zato je to razmerje še posebej nesmotrno.
Za večjo učinkovitost sredstev, ki so namenjena turizmu je nujno potrebno vsebine razdeliti
programsko sorodnim zavodom. S povezovanjem vsebin bo zagotovljena večja integriranost
različnih vsebin, časovna usklajenost dogodkov in tudi boljša obveščenost občanov.
Aktivnosti, ki morajo biti zagotovljene v občini za razvoj turizma v tem trenutku so:
1. Dejavnost Informacijskega centra,
2. Dejavnost povezovalca ponudbe / dogodkov in obveščanja javnosti,
3. Turistični management,
4. Razvoj turističnih programov / produktov.

Dejavnost pod točko 1 ima določene prostorske in kadrovske zahteve, ki jih lahko
najučinkoviteje zagotavlja izvajalec, ki lahko to dejavnost izvaja sinergično s svojo
dejavnostjo in je tako stroškovno učinkovitejši. Zato bo Mestna občina Novo mesto za to
dejavnost iskala koncesionarja.
Dejavnosti pod točko 2 izvaja v določeni meri Kulturni center Janeza Trdine. S prevzemom
še tega dela bo informiranje javnosti bolj celovito in usklajeno. S tem bodo dobili producenti
na enem mestu vpogled v terminsko razporeditev vseh dogodkov v občini in bo manj
podvajanj ob istih terminih.
Dejavnost pod točko 3 - za delo s ponudniki turističnih storitev in njihovo povezovanje v
celovito turistično ponudbo je potrebna oseba, ki razume turizem kot gospodarsko dejavnost.
Takšna oseba mora poznati trende turizma in imeti kompetence komunikacije, povezovanja
in organiziranja ponudnikov na trgu. Primarna naloga bo najti tako vsestransko osebnost –
»turističnega ali mestnega managerja«, kot najprimernejše okolje za njegovo delovanje pa
vidimo Kulturni center Janeza Trdine, ki bi tako prevzel koordinacijo vseh turistično –
kulturnih prireditev.
Dejavnost pod točko 4 - večji del podpore razvoja turističnih programov mora dajati RDO
(Regijska destinacijska organizacija v okviru Razvojnega centra), ki pomaga ponudnikom do
tržno zanimivih produktov, ki jim omogoča preživetje in rast. Vzpodbujati je treba direktno
povezavo med RDO in ponudniki / skupinami ponudnikov pri razvoju novih in starih turističnih
produktov.
Z Odlokom o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto predlagamo sprejem odločitve
o prenehanju delovanja tega zavoda. Z uveljavitvijo tega odloka bodo nastopile naslednje
posledice:
- direktorju in članom sveta zavoda bo prenehal mandat z dnem uveljavitve tega
odloka,
- zaposlenim bo skladno z veljavno zakonodajo odpovedana pogodba o zaposlitvi iz
poslovnega razloga,
- na Mestno občino Novo mesto, kot ustanoviteljico zavoda bo preneseno premično
premoženje, morebitna denarna sredstva, ki bodo ostala na računu zavoda,
ustanoviteljske pravice, obveznosti zavoda, ki jih ima zavod kot ustanovitelj oziroma
soustanovitelj, avtorske in sorodne pravice.
Zakon o zavodih v 54. členu določa, da je potrebno, če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju
zavoda, ker so prenehale potrebe za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod
ustanovljen, izvesti postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske
družbe.
Postopek likvidacije bo potekal tako, da bo Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel
sklep o redni likvidaciji Javnega zavoda za turizem in imenoval likvidacijskega upravitelja, ki
bo izvedel vsa potrebna dejanja za uspešen zaključek likvidacijskega postopka. O poteku
likvidacijskega postopka bo likvidacijski upravitelj seznanil Občinski svet MONM, ki bo tudi
odločal o predlogu za razdelitev premoženja Javnega zavoda za turizem.
III. VPLIV NA PRORAČUN
Ukinitev javnega zavoda bo imelo prihranek v proračunu Mestne občine Novo mesto v višini
sredstev, ki jih je občina do sedaj namenjala zavodu za plače in materialne stroške.

IV. PREDLOG SKLEPA
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo sprejem naslednjega
sklepa:
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog Odloka o ukinitvi
Javnega zavoda za turizem Novo mesto v prvi obravnavi.

Pripravila:
Ana TOŠIĆ,
vodja Urada za splošne zadeve

Aleš BERGER,
vodja Urada za šolstvo, šport in
mladino

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

PREDLOG ODLOKA
Na podlagi tretje alineje 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92,
13/93, 66/93, 45/94 odl. US, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda za turizem Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/2007, 79/2007, 58/2009), Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08,
42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13) in 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na __ seji, dne _______ sprejel
ODLOK
o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto
1. člen
(1) S tem odlokom Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, kot
ustanoviteljica Javnega zavoda za turizem Novo mesto sprejema odločitev o prenehanju
delovanja javnega zavoda zaradi ukinitve.
(2) Javni zavod za turizem Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto, matična številka:
2342375000, davčna številka: SI14787466, preneha delovati z dnem uveljavitve tega odloka.
2. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka za zaposlene in za organe javnega zavoda nastopijo posledice
v skladu z zakonom.
(2) Mandat organov javnega zavoda preneha z dnem uveljavitve tega odloka.
3. člen
(1) Sredstva, ki so na računu javnega zavoda ob uveljavitvi odloka, se po poplačilu
obveznosti prenesejo na ustanoviteljico, Mestno občino Novo mesto. Premično premoženje
javnega zavoda se prenese na ustanoviteljico Mestno občino Novo mesto.
(2) Na ustanoviteljico Mestno občino Novo mesto se prenesejo tudi morebitne ustanoviteljske
pravice in obveznosti zavoda, ki jih ima zavod kot ustanovitelj oziroma soustanovitelj v
drugih pravnih osebah.
(3) Vse avtorske in sorodne pravice, katerih imetnik je zavod, z dnem uveljavitve tega odloka
preidejo na ustanoviteljico Mestno občino Novo mesto.
4. člen
(1) Spremeni se ime zavoda, določeno v 2. členu odloka tako, da se na koncu doda »v
likvidaciji«, in se glasi:
Javni zavod za turizem Novo mesto – v likvidaciji.
5. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za
turizem Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/2007, 79/2007, 58/2009).

6. člen
(1) Ta odlok se objavi v Dolenjskem Uradnem listu in prične veljati s 1.7.2015.

Številka: ___________
Datum: ___________

ŽUPAN
Mestne občine Novo mesto
Gregor MACEDONI

PREDLOG SKLEPA
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 54. člena in drugega odstavka 54. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00,
36/00 in 127/06) in Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07,
33/07, 67/07, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13) ter 16.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na ____ seji, dne _______ sprejel
SKLEP O REDNI LIKVIDACIJI

Javnega zavoda za turizem Novo mesto
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sklene, da za Javni zavod za turizem Novo mesto,
Glavni trg 7, 8000 Novo mesto, matična številka: 2342375000, davčna številka: SI14787466,
katerega edina ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, začne postopek redne
likvidacije javnega zavoda, ker so prenehale potrebe za opravljanje dejavnosti zavoda, za
katero je bil zavod ustanovljen.
Izvede se postopek redne likvidacije v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah o
rednem prenehanju.
Upniki se pozovejo, da v roku 30 (trideset) dni od objave tega sklepa na spletni strani
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) prijavijo svojo
terjatev do javnega zavoda likvidacijskemu upravitelju javnega zavoda. Upniki lahko prijavijo
svoje terjatve do Javnega zavoda za turizem Novo mesto – v likvidaciji na naslov
ustanovitelja: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.
Firma javnega zavoda se spremeni tako, da se ji na koncu doda »v likvidaciji«, in se glasi:
Javni zavod za turizem Novo mesto – v likvidaciji.
III.
Za likvidacijskega upravitelja, ki bo vodil postopek redne likvidacije javnega zavoda, se
imenuje __________________________________________________________.
IV.
Ob zaključku likvidacije preostanek premoženja javnega zavoda prevzame ustanovitelj.
Po zaključku postopka redne prostovoljne likvidacije se dokumentacija zavoda izroči
ustanovitelju Mestni občini Novo mesto.
Številka: ___________
Datum: ___________

ŽUPAN
Mestne občine Novo mesto
Gregor MACEDONI

