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Šifra: 014-13/2011-4
Datum: 23. 05. 2011
Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža

Zadeva:

Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Straža

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010
Odl.US: U-I-176/08-10),
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92,
8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08).

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:
1. PRIPOMBE IN PREDLOGI PODANI S STRANI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA V PRVI
OBRAVNAVI ODLOKA IN STALIŠČA DO NJIH:
PRIPOMBE g. DUŠANA DULARJA:
a) Potrebno je preveriti obseg dejavnosti javnega zavoda oziroma prilagoditi dejavnost
osnovnemu namenu zavoda – vzdrževanju športnih, mladinskih, kulturnih, turističnih in
drugih objektov ter vzpodbujanju dejavnosti na teh področjih.
b) Potrebno je preveriti, ali so lahko vse dejavnosti združene v enem zavodu.
STALIŠČA DO PRIPOMB:
a) Občinska uprava je ponovno pregledala obseg dejavnosti zavoda, ki je zajet v 5. členu
predloga odloka. Pri tem je ugotovila, da so zajete dejavnosti, ki ustrezajo osnovnemu namenu
delovanja javnega zavoda – to je upravljanje z objekti in vzpodbujanju dejavnosti na
področjih, ki so zajeta v odloku. Zato je v dopolnjenem predlogu odloka ohranila obseg
dejavnosti zavoda. S soglasjem ustanoviteljice pa bo lahko zavod uvajal tudi nove dejavnosti
oz. izpustil kakšno dejavnost.
b) V skladu s 1. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št.
17/1991 - ZUDE, 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - Odl. US, 8/1996,

31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 – ZJZP) so zavodi organizacije, ki se ustanovijo
za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva,
socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih
dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Dejavnosti, ki so vključene
v okvir odloka ustrezajo opredelitvi dejavnosti iz Zakona o zavodih, zato tudi ni dvoma, da se
ne bi mogle izvajati v okviru enega zavoda.
PRIPOMBE IGORJA VIZJAKA:
a) Iz predloga odloka in obrazložitve ni čisto jasno, kaj je namen zavoda.
b) Predlagal je izdelavo poslovnega načrta, realne ocene trga in tveganj, potrebnih vlaganj v
prvih petih letih, analizo potreb, kdo so kupci, kdo konkurenti, da se naredi načrt trženja, opis
storitev in proizvodov, naredi finančna konstrukcija za prvih pet let oz. bilanca uspeha ter
opredelijo obveznosti ustanovitelja za prvih pet let.
STALIŠČA DO PRIPOMB:
a) V predlogu odloka je bil prvi člen, ki opredeljuje namen ustanovitve zavoda, pomanjkljivo
zapisan, saj je kot dejavnost javnega zavoda opredeljeval le vzdrževanje objektov na
predmetnih področjih. Direktor občinske uprave je že pri prvi obravnavi odloka na zastavljeno
vprašanje pojasnil, da je bila opredelitev namena zavoda v prvem členu nepopolna in je
predstavil spremenjeno besedilo člena, ki se glasi:
»S ciljem zagotovitve organizirane dejavnosti na področju športa, kulture, izobraževanja,
turizma in mladine ter vzdrževanja športnih, mladinskih, kulturnih, turističnih in drugih
objektov ustanavlja Občina Straža javni zavod »Javni zavod Straža.«
V dopolnjenem predlogu odloka je ta sprememba tudi upoštevana.
b) Predlagani dokumenti so v prilogi.
PRIPOMBA BORUTA LIKARJA:
a) Predlagal je, da se izdela SWOT analiza.
STALIŠČE DO PRIPOMBE:
a) SWOT analiza je del Poslovnega načrta javnega zavoda, ki je v prilogi.
PREDLOGI ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR, KOMUNALO IN PROMET:
Pri prvi obravnavi odloka je podal predloge za spremembo tudi Odbor za okolje, prostor,
komunalo in promet, in so naslednje:
a) V zadnjem odstavku 8. člena se za besedo župan postavi pika in se črta besedilo »na predlog
sveta zavoda«.
b) 30. člen se preimenuje v 31 in 31. člen v 32. člen. Besedilo 30. člena se po novem glasi:
»Do sprejema statuta opravlja funkcijo predstavnika zainteresirane javnosti v svetu zavoda v.d.
direktorja oz. direktor javnega zavoda«.
STALIŠČE DO PREDLOGOV:
Vsi predlogi so upoštevani v dopolnjenem predlogu odloka.
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Finančne posledice:

V prvem letu delovanja (2012) bo morala občina kot ustanoviteljica zagotoviti
denarna sredstva v višini 49.003,55 EUR prihranki v proračunu zaradi
zmanjšanja odhodkov pa znašajo 25.009,00 EUR, in v naslednjih letih v
skladu s Poslovnim načrtom Javnega zavoda Straža.

Predlog sklepa:
1.

Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok ustanovitvi Javnega zavoda Straža.

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:
− Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Straža
− Poslovni načrt Javnega zavoda Straža
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