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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in
mladino Novo mesto – 1. obravnava.

PRAVNA PODLAGA:

3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 13. člen Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 26. člen Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in
21/18 – ZNOrg), 44. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17
in 21/18 – ZNOrg), 5. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) in 15. člen
Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19
– UPB1)

PRIPRAVLJAVEC
GRADIVA:

Urad za družbene dejavnosti

POROČEVALEC

Dr. Jana Bolta Saje, vodja Urada za družbene dejavnosti

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo
mesto v 1. obravnavi.

Mag. Gregor Macedoni,
župan
PRILOGE:
1. obrazložitev,
2. predlog odloka
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zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

I RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO
NOVO MESTO
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v letu 2016 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (DUL, št. 35/2016). Bil je pravni
in organizacijski temelj za združevanje štirih različnih področij oziroma različnih javnih zavodov.
V času nekajletnega delovanja zavoda se je v praksi izkazalo, da je potrebnih nekaj manjših
sprememb veljavnega odloka, ki pa ne bodo vplivale na vsebino in program delovanja zavoda.
II OCENA STANJA
Obrazložitve predlaganih sprememb in dopolnitev:
1. Sprememba 7. člena:
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo
mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16, v nadaljevanju odlok) se v 7. členu v prvem odstavku
za devetdeseto alinejo dodata novi enaindevetdeseta in dvaindevetdeseta alineja, ki se
glasita:
»- N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
- N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,«
Dosedanje alineje od enaindevetdeset
triindevetdeset do sto sedemindvajset.

do sto petindvajset postanejo alineje od

Obrazložitev:
Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (v nadaljevanju zavod) širi dejavnost
na področju turizma zaradi novih aktivnosti v Olimpijskem centru Češča vas. V Novo mesto
želi privabiti športnike in ekipe, ki bi izvajale športne priprave, in spodbuja izvajalce
dejavnosti, da v objektu organizirajo večja tekmovanja na mednarodni ravni. S tem namenom
zavod nudi organizacijam celotno podporo, ki jo potrebujejo, in se dotika tudi nastanitev in
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drugih turistično servisnih storitev, kot so npr. prevozi. Skladno s 26. in 27. členom Zakona o
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) je vsaka storitev, ki vsebuje vsaj dve
povezani storitvi turističnega značaja turistični paket, za katerega je potrebno pridobiti licenco
organizatorja potovanja. Licenco bo zavod pridobil med drugim tudi na podlagi v
ustanovitvene akte vpisanih dejavnosti.
2. Sprememba 8. člena:
V 8. členu odloka se v prvem odstavku v tretji alineji črta besedilo »za šport« ter vejico
nadomesti s piko.
Četrta, peta in šesta alineja se črtajo.
Obrazložitev:
Veljavni odlok določa, da ima Svet zavoda štiri strokovne svete. Po Zakonu o zavodih je
potreben en strokovni svet. Prvotno so bili zaradi združitve različnih dejavnosti zavoda
predvideni štirje, vendar se je v praksi izkazalo, da je potreben en, ki bi združeval delovanje
vseh področij. Namen spremembe je, da zavod deluje kot ena celota, saj se z imenovanjem
enega strokovnega sveta ustvarjajo sinergije posameznih področij, kar je potrebno za dobro
delovanje zavoda.
3. Sprememba 9. člena:
V 9. členu se v prvem odstavku v prvem delu povedi število »8« nadomesti s številom »9«, v
prvi alineji pa se besedo »štirje« nadomesti z besedo »pet«.
V tretjem odstavku se v četrti povedi besedo »vseh« nadomesti z besedo »navzočih«.
Obrazložitev:
S spremembo veljavnega odloka se število članov sveta zavoda spremeni v neparno število
članov, saj se odločitve v tem primeru sprejemajo lažje in bolj transparentno. Predlagamo, da
se za ta namen poveča število predstavnikov ustanoviteljice zavoda. V veljavnem odloku ima
svet parno število članov. V tem primeru je nemogoče odločati, če je situacija 50:50, saj
predsednikov glas ni prevladujoč in ni izrecno navedeno, da lahko v tem primeru glas enega
pretehta nad drugimi.
Dodatno predlagamo, da Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov,
saj je s tem delovanje Sveta zavoda bolj fleksibilno in operativno.
4. Sprememba 12. člena:
V 12. členu se v prvem odstavku v osmi alineji besedilo »strokovne svete« nadomesti z
besedilom »strokovni svet«, v šestnajsti alineji pa se besedilo »javnih kulturnih dobrin, ki jih
zagotavlja zavod« nadomesti z besedilom »javne službe«.
Obrazložitev:
Število strokovnih svetov se zmanjša iz štiri na ena, zato se v prvem odstavku v osmi alineji
12. člena besedilo »strokovne svete« nadomesti z besedilom »strokovni svet.«
V veljavnem odloku so navedene javne kulturne dobrine, ki ne zajemajo celotnega področja
delovanja zavoda. Zato se nadomestijo z javno službo, saj mora svet zavoda dati soglasje k
vsem cenam, ki jih zavod oblikuje za vsa področja, ne samo k kulturnim.

5. Sprememba 14. člena
V 14. členu se v drugem odstavku v drugi povedi besedilo »strokovnih svetov« nadomesti z
besedilom »strokovnega sveta«.
Obrazložitev:
Gre za tehnično spremembo, ker se besedi »strokovnih svetov« nadomestita z besedama
»strokovnega sveta.«
6. Spremembe 15. člena
V 15. členu se v prvem odstavku v osmi alineji besedilo »javnih kulturnih dobrin, ki jih
zagotavlja zavod« nadomesti z besedilom »javne službe«.
Obrazložitev:
Predlagana sprememba je obrazložena pod točko 4.
7. Sprememba 19. člena
V 19. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za besedo »zavoda« doda besedo »lahko«.
Obrazložitev:
Predlagamo, da se ohrani možnost vodenja posameznega področja s strani koordinatorja,
kadar je to potrebno. V nasprotnem primeru (npr. če je na posameznem področju zaposlena
samo ena oseba) pa lahko koordinator ni potreben, če njegovo delo prevzame direktor.
8. Sprememba 20. člena
V 20. členu se v prvem odstavku za besedo »ima« črta dvopičje in doda besedilo »strokovni
svet.«
Prva, druga, tretja in četrta alineja se črtajo.
V drugem odstavku se prvi del povedi spremeni tako, da se glasi: »Strokovni svet ima
naslednje naloge:«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Strokovni svet ima osem članov, in sicer dva člana s področja športa, dva člana s
področja kulture, dva člana s področja turizma in dva člana s področja mladine.«
V četrtem odstavku se v prvi povedi besedilo »strokovnih svetov« nadomesti z besedilom
»strokovnega sveta«, druga poved pa se spremeni tako, da se glasi: »En član s področja
kulture je obvezno izvoljen izmed zaposlenih na področju kulture.«
Obrazložitev:
Ker predlagamo, da ima zavod en strokovni svet, ki bo združeval delovanje štirih področij, je
potrebno, da so posamezna strokovna področja uravnoteženo zastopana.
Pri predlogih sprememb 1., 2. in 4. odstavka 20. člena gre za tehnične spremembe, ki so
obrazložene pod točko 4.

9. Sprememba 21. člena
V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavod upravlja z nepremičnino in opremo, ki je kot del javne infrastrukture določena v
Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 3/20).«
Obrazložitev:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na svoji 11. seji Odlok o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto razveljavil zaradi uskladitve z
Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg), in sprejel Sklep o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto.
II CILJI IN NAČELA
S sprejemom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto se bo veljavni odlok uskladil s
potrebami iz prakse, ki so se pokazale v večletnem delovanju zavoda. Z njimi prav tako
dosegamo bolj smiselno strukturo zavoda.
IV OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod
za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto nima finančnih posledic na veljavni
proračun Mestne občine Novo mesto.
V PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme naslednji sklep:
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto v 1.
obravnavi.
Pripravila:
Ivica Menger,
višja svetovalka za šport in mladino
dr. Jana Bolta Saje
vodja Urada za družbene dejavnosti

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),
26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 44.
člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 5. člena Zakona o
javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) in 15.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na __. redni seji dne, ______, sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport,
kulturo, turizem in mladino Novo mesto
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo
mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16) se v 7. členu v prvem odstavku za devetdeseto alinejo
dodata novi enaindevetdeseta in dvaindevetdeseta alineja, ki se glasita:
»- N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
- N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,«
Dosedanje alineje od enaindevetdeset
triindevetdeset do sto sedemindvajset.

do sto petindvajset postanejo alineje od
2. člen

V 8. členu se v prvem odstavku v tretji alineji črta besedilo »za šport« ter vejico nadomesti s
piko.
Četrta, peta in šesta alineja se črtajo.
3. člen
V 9. členu se v prvem odstavku v prvem delu povedi število »8« nadomesti s številom »9«, v
prvi alineji pa se besedo »štirje« nadomesti z besedo »pet«.
V tretjem odstavku se v četrti povedi besedo »vseh« nadomesti z besedo »navzočih«.
4. člen
V 12. členu se v prvem odstavku v osmi alineji besedilo »strokovne svete« nadomesti z
besedilom »strokovni svet«, v šestnajsti alineji pa se besedilo »javnih kulturnih dobrin, ki jih
zagotavlja zavod« nadomesti z besedilom »javne službe«.
5. člen
V 14. členu se v drugem odstavku v drugi povedi besedilo »strokovnih svetov« nadomesti z
besedilom »strokovnega sveta«.

PREDLOG

6. člen
V 15. členu se v prvem odstavku v osmi alineji besedilo »javnih kulturnih dobrin, ki jih
zagotavlja zavod« nadomesti z besedilom »javne službe«.
7. člen
V 19. členu se v prvem odstavku v prvi povedi za besedo »zavoda« doda besedo »lahko«.
8. člen
V 20. členu se v prvem odstavku za besedo »ima« črta dvopičje in doda besedilo »strokovni
svet.«
Prva, druga, tretja in četrta alineja se črtajo.
V drugem odstavku se prvi del povedi spremeni tako, da se glasi: »Strokovni svet ima
naslednje naloge:«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Strokovni svet ima osem članov, in sicer dva člana s področja športa, dva člana s
področja kulture, dva člana s področja turizma in dva člana s področja mladine.«
V četrtem odstavku se v prvi povedi besedilo »strokovnih svetov« nadomesti z besedilom
»strokovnega sveta«, druga poved pa se spremeni tako, da se glasi: »En član s področja
kulture je obvezno izvoljen izmed zaposlenih na področju kulture.«
9. člen
V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavod upravlja z nepremičnino in opremo, ki je kot del javne infrastrukture določena v
Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 3/20).«
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
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Mag. Gregor MACEDONI,
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