Uradni list Republike Slovenije
VI. SREDSTVA IN PREMOŽENJE
21. člen
Zavod pridobiva sredstva:
– za dogovorjene programe iz sredstev ustanovitelja,
– za nacionalne programe iz sredstev državnega proračuna,
– po pogodbah z naročniki skladno z letnim delovnim
načrtom,
– preko javnih razpisov in
– iz dotacij, daril in prispevkov gospodarstva.
22. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj
do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
23. člen
Zavod samostojno upravlja s premičnim premoženjem.
Pri odtujitvi premičnega premoženja, mora zavod od ustanovitelja pridobiti pisno soglasje, ki ga v imenu ustanovitelja poda
v pisni obliki župan.
24. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta
zavoda.
25. člen
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o skladnosti porabe sredstev z letnimi programi in ﬁnančnimi načrti ter mu dajati
druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Sedanja svet zavoda in strokovni svet zavoda opravljata
svoje naloge do izteka mandata, za katerega sta imenovana.
27. člen
Sedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do izteka
mandata, za katerega je imenovan.
28. člen
Zavod uskladi statut zavoda s tem odlokom najkasneje v
šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana
(Uradni list RS, št. 93/04, 43/05, 109/05 in 37/08).
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport,
turizem in prosti čas Sežana

Na podlagi 7. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/I 94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJPZ) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 17. 11.
2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport,
turizem in prosti čas Sežana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport,
turizem in prosti čas Sežana (Uradni list RS, št. 124/04) se
spremeni četrti odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»(4) Sedeži enot so:
1. Športni center, Kosovelova 5, 6210 Sežana,
2. Mladinski center Podlaga, Kosovelova 4b, 6210 Sežana,
3. Mladinski hotel Pliskovica, Pliskovica 11, 6221 Dutovlje,
4. Turistično informacijski center (TIC), Partizanska cesta
63, 6210 Sežana.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena, tako da se glasi:
»(1) Z namenom strokovnega, racionalnega in učinkovitega poslovanja se znotraj zavoda oblikujejo organizacijske
enote:
– Športni center,
– Mladinski center Podlaga,
– Mladinski hotel Pliskovica,
– Turistično informacijski center (TIC).«
3. člen
V 9. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zavod s svojo dejavnostjo skrbi za uresničevanje
javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni v
skladu z zakonom.«
4. člen
V 10. členu se za obstoječim besedilom doda naslednje
besedilo:
»A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
C10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.1
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.89 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim
blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H52.100 Skladiščenje
I55
J58.120
J63.120
J63.990
M73.110
M73.12
N81.3
N82.3
P85.5

Gostinske nastanitvene dejavnosti
Izdajanje imenikov in adresarjev
Obratovanje spletnih portalov
Druge dejavnosti informacijskih storitev
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
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P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju športa in rekreacije
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju kulture in umetnosti
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot«
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 18. člena, tako da se glasi:
»Za direktorja je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan
kandidat, ki izpolnjuje splošne, z zakonom določene pogoje. Imeti
mora:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta
delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz
prejšnje alineje,
– strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti in
– predložen program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo
vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).«
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti
odstavek, ki se glasijo:
»(3) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imenovan:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih
razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih
zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda
oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči
zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja
svoje delo, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri
opravljanju dejavnosti.
(4) Postopek razrešitve se izvede na enak način kot imenovanje v skladu z zakonom.
(5) Če ustanovitelj ne poda soglasja k imenovanju ali razrešitvi direktorja v roku 60 dni, se šteje, da je podal soglasje k
imenovanju oziroma razrešitvi.«
6. člen
19. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Če se na razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih
kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja
direktorja na podlagi ponovljenega razpisa se imenuje vršilec
dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.«
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 23. člena, tako da se glasi:
»(1) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda. Ustanovitelj ne odgovarja
za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja
za druge naročnike.«
Tretji odstavek se črta.
8. člen
Spremeni se tretji odstavek 24. člena tako, da se glasi:
»(3) Občinski svet ima v imenu ustanovitelja do zavoda
naslednje pravice in obveznosti:
– daje predhodno soglasje svetu zavoda k imenovanju in
razrešitvi direktorja,
– daje soglasje k statutu,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki in načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja.«

Spremeni se četrti odstavek, tako da se glasi:
»(4) Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in
obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z usmeritvami
ustanovitelja,
– daje soglasje k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje
osnovne dejavnosti,
– daje v primerih iz 27. člena tega odloka soglasje k oddaji
nepremičnega premoženja v upravljanju zavoda v najem,
– daje soglasje k odtujitvi premičnega premoženja,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo.«
9. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Športne objekte in drugo tovrstno nepremično premoženje v lasti Občine Sežana, prostore mladinskega hotela in mladinskega centra v lasti Občine Sežana, se prenese v upravljanje
zavodu. Nepremično premoženje, ki se prenese v upravljanje
zavodu, se določi s sklepom župana.
(2) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je
preneseno v upravljanje. V primeru, ko se premoženje določeno
v prejšnjem stavku oddaja v najem za čas, daljši od enega leta
oziroma za namene, ki niso neposredno povezani z osnovno dejavnostjo zavoda, mora zavod predhodno pridobiti pisno soglasje
ustanovitelja.
(3) Zavod samostojno upravlja s premičnim premoženjem.
Pri odtujitvi premičnega premoženja, mora zavod od ustanovitelja
pridobiti pisno soglasje, ki ga v imenu ustanovitelja poda župan.
(4) Zavod je dolžan upravljati z nepremičnim premoženjem
in s premoženjem, ki mu je preneseno v upravljanje s skrbnostjo
dobrega gospodarja.«
10. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta
zavoda.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Svet zavoda mora uskladiti določbe statuta z določbami tega
odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
12. člen
Sedanji direktor opravlja svojo funkcijo do konca mandata,
za katerega je imenovan.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2011-13
Sežana, dne 17. novembra 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

4098.

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine
Sežana

Na podlagi VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list
RS, št. 24/92, 29/95 – ZPDF) v povezavi s 56. členom Zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), v povezavi

