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Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni
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NAMEN:

Obravnava in sprejem odloka

PRAVNA PODLAGA:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US:
U-I-104/92, 8/96, 18/98 odl. US: U-I-34/98, 31/00 – ZP-L,
36/00 – ZPDZC in 127/06 - ZJZP),
- Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 110/06),
- Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08–
UPB2).

PORO EVALEC:

Mateja Jeri , vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
Marjeta Gašperši , direktorica Razvojno izobraževalnega
centra Novo mesto

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto po skrajšanem postopku sprejme besedilo
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno
izobraževalni center Novo mesto.
Alojzij MUHI
ŽUPAN
MESTNE OB INE NOVO MESTO
Priloge:
- Obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto,
- predlog odloka, kot izhaja iz teksta.
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OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO

ZADEVA:

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto

I. UVOD
Zavod se bo preselil na novo lokacijo, zato je potrebno s spremembo in dopolnitvijo odloka
dolo iti nov sedež zavoda, poleg tega pa tudi uskladiti peto alinejo 12. lena in prvi odstavek
14. lena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
(Uradni list RS, št. 31/98, 92/02, 75/08 - v nadaljevanju odlok), s 53.a in 59. lenom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11 - v nadaljevanju ZOFVI), ter uskladiti dejavnosti zavoda, opredeljene v
odloku s standardno klasifikacijo dejavnosti iz leta 2008 oziroma dejavnosti razširiti z novimi.
II. OBRAZLOŽITEV
Sprememba sedeža
Javnemu zavodu Razvojno izobraževalni center Novo mesto konec novembra 2011 pote e
5-letna najemna pogodba za prostore na Ljubljanski cesti 28. Do selitve na novo lokacijo na
Topliški cesti 2, bodo koristili prostore na Ljubljanski cesti 28 kot nadomestne prostore.
Primopredaja za prostore na Topliški cesti 2 naj bi se izvedla že v decembru 2011, zato je
potrebno urediti spremembo sedeža zavoda.
Sprememba pete alineje 12. lena in prvega odstavka 14. lena (mnenje k imenovanju
in razrešitvi direktorja)
Ker Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list , RS, št. 11/06) ne dolo a postopka o
imenovanju in razrešitvi direktorja, se v skladu s 1. lenom ZOFVI za podro je izobraževanja
odraslih uporabljajo dolo be tega zakona. V skladu s 53.a lenom ZOFVI si mora svet
zavoda pred odlo itvijo o izbiri direktorja za vse kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za
imenovanje, pridobiti mnenje lokalne skupnosti in pristojnega strokovnega organa zavoda. V
skladu z 59. lenom ZOFVI svet zavoda za razrešitev direktorja ne potrebuje mnenja lokalne
skupnosti, temve svet zavoda s predlogom za razrešitev direktorja lokalno skupnost in
pristojni strokovni organ zavoda le seznani. Zato se peta alineja 12. lena odloka, ki se glasi:
»- zaproša ustanovitelja in pristojni strokovni organ zavoda za mnenje k imenovanju in
razrešitvi direktorja zavoda« spremeni tako, da glasi:
»- zaproša ustanovitelja in pristojni strokovni organ zavoda za mnenje o kandidatih, ki
izpolnjujejo pogoje za imenovanje direktorja zavoda,«

Osmi in deveti odstavek 53.a lena ZOFVI pa dolo ata, da ko svet zavoda izmed prijavljenih
kandidatov izbere kandidata za direktorja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje
direktorja v mnenje ministru in ne ve v soglasje ministru, kot je to v preteklosti dolo ala
zakonodaja. e minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko
svet odlo i o imenovanju brez tega mnenja. Zato se prvi odstavek 14. lena odloka, ki se
glasi:
»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem pristojnega ministra.«
spremeni tako, da glasi:
»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z zakonom.«
Uskladitev dejavnosti zavoda s standardno klasifikacijo dejavnosti
Do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (Uradni list
RS, št. 33/07, v nad. ZSReg-B) se je dejavnost vpisovala v sodni register. Od uveljavitve
ZSReg-B pa se dejavnost vpisuje v Poslovni register Slovenije, ki se vodi pri Ajpesu. Na
podlagi dolo b 8. lena Zakona o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in
33/07, v nad. ZPRS-1) ter ob upoštevanju prakse Ajpes-a se v poslovni register vpisuje le
glavna dejavnost in najve 5-6 drugih »nosilnih« dejavnosti. V preostalem pa lahko poslovni
subjekt opravlja vse dejavnosti iz ustanovitvenega akta, ki jih 8. alineja opredeljuje kot
»druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, dolo ene v aktu o ustanovitvi subjekta, ki jih
subjekt dejansko opravlja in pomenijo pomemben del njegovega poslovanja«. Zato je zelo
pomembno, da se ustanovitveni akt vnesejo vse dejavnosti, ki jih zavod opravlja.
Dolo ba 2. odst. 2. lena Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/2008 – v nadaljevanju uredba), dolo a, da je
potrebno dejavnosti, ki so opredeljene v aktih o ustanovitvi, uskladiti z novo standardno
klasifikacijo dejavnosti - SKD 2008 ob prvi spremembi navedenih aktov. Zadnja sprememba
odloka RIC Novo mesto je bila izvedena julija 2008 (torej po uveljavitvi SKD 2008), vendar
ob tem ni bila hkrati opravljena tudi uskladitev dejavnosti, temve le sprememba sedeža
zavoda. Dejavnosti RIC Novo mesto so bile nazadnje dolo ene v spremembah in
dopolnitvah odloka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/02, in še vedno temeljijo na
SKD iz leta 2002. S predlagano spremembo in dopolnitvijo odloka se bodo dejavnosti
uskladile z novo SKD iz leta 2008 in razširile oz. dopolnile z naslednjimi dejavnostmi
(razvrš ene so po naraš ajo em zaporedju - kot v SKD; v oklepaju je kratka utemeljitev):
59.200.1
47.910
47.990
58.140
58.190
69.200
77.290
77.330
85.600
88.999

Snemanje in izdajanje zvo nih zapisov in muzikalij (dejavnosti izdelav izvornih
zvo nih kopij, kot so trakovi, laserske ploš e ipd., objavljanje)
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu (prodaja storitev po internetu, npr.
te aji)
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (prodajni avtomati
za obiskovalce in zaposlene)
Izdajanje revij in druge periodike (izdajanje priložnostnih publikacij, tudi v
elektronski obliki in na internetu)
Drugo založništvo (izdajanje razli nih tiskanih materialov, tudi na internetu)
Ra unovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; dav no svetovanje
(izvajanja dejavnosti za druge subjekte)
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup (dajanje razli nih
pripomo kov v najem)
Dajanje pisarniške opreme in ra unalniških naprav v najem in zakup (v sklopu
oddajanja u ilnic se zunanjim uporabnikom oddaja v najem tudi oprema ra unalniki, projektor itd.)
Pomožne dejavnosti za izobraževanje (svetovanje, izvajanje NPK, izmenjava
študentov…)
Drugo drugje nerazvrš eno socialno varstvo brez nastanitve (socialne,
svetovalne, dobrodelne in podobne storitve, ki se nudijo posameznikom in
družinam na njihovih domovih ali drugje)
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Na podlagi 3. lena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 odl. US: U-I-34/98, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 15. lena
Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 110/06) ter 16. lena statuta Mestne ob ine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08–UPB2) je Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na
seji _______dne ____________ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno
izobraževalni center Novo mesto
1.

len

Ta odlok dolo a spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno
izobraževalni center Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/98, 92/02, 75/08 – v nadaljnjem besedilu
odlok).
2.

len

Spremeni se tretja vrstica 2. lena tako, da se glasi:
»Sedež zavoda je: Novo mesto, Topliška cesta 2«.
3.

len

6. len odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost zavoda je:
85.590
Drugje nerazvrš eno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
Zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti:
18.120
Drugo tiskanje
18.130
Priprava za tiski in objavo
18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
56.290
Druga oskrba z jedmi
56.300
Strežba pija
58.110
Izdajanje knjig
58.130
Izdajanje asopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo (izdajanje razli nih tiskanih materialov, tudi na internetu)
59.200
Snemanje in izdajanje zvo nih zapisov in muzikalij
62.020
Svetovanje o ra unalniških napravah in programih
62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in ra unalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremi nin
69.200
Ra unovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; dav no svetovanje
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na podro ju družboslovja in humanistike
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.300
Prevajanje in tolma enje
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77.290
77.330
78.100
78.200
78.300
82.190
82.300
82.990
85.100
85.200
85.310
85.320
85.421
85.422
85.520
85.530
85.600
86.909
88.109
88.910
88.999
91.011
94.999

Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in ra unalniških naprav v najem in zakup
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Posredovanje za asne delovne sile
Druga oskrba s loveškimi viri
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posami ne pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, sre anj
Drugje nerazvrš ene spremljajo e dejavnosti za poslovanje
Predšolska vzgoja
Osnovnošolsko izobraževanje
Srednješolsko splošno izobraževanje
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Višješolsko izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podro ju kulture in umetnosti
Dejavnost vozniških šol
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Druge zdravstvene dejavnosti
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Dnevno varstvo otrok
Drugo drugje nerazvrš eno socialno varstvo brez nastanitve
Dejavnost knjižnic
Dejavnost drugje nerazvrš enih lanskih organizacij«
4.

len

Peta alineja 12. lena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»- zaproša ustanovitelja in pristojni strokovni organ zavoda za mnenje o kandidatih, ki
izpolnjujejo pogoje za imenovanje direktorja zavoda,«
5.

len

Prvi odstavek 14. lena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z zakonom.«
6.

len

Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-15/2011
Novo mesto, dne ____________2011.
Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij Muhi
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