OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO

Številka: 322-5/2009 (1417)
Datum: 23. 6. 2009

ZADEVA:

Odlok o spremembi odloka o ustanoviti javnega gospodarskega
zavoda za turizem Novo mesto – predlog za skrajšani postopek

NAMEN:

Sprememba pravno organizacijske oblike

PRAVNA
PODLAGA:

3. len Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, s spremembami in
dopolnitvami), 16. len Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Ur. l. RS,
št. 96/08-UPB2), prvi odstavek 19. lena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Ur. l. RS, št. 02/04)

PORO EVALEC:

mag. Sašo Murti , direktor ob inske uprave

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi poziva in sklepa Ministrstva za finance je potrebno
spremeniti pravno organizacijsko obliko javnega gospodarskega
zavoda, saj le ta po dolo ilu 3. lena Pravilnika o dolo itvi neposrednih
prora unskih uporabnikov državnega in ob inskih prora unov (Ur.l. RS,
št. 46/03) ne šteje za posrednega uporabnika prora una.
V enaki situaciji se nahajajo ostali javni gospodarski zavodi v državi
(tudi Zavod za turizem Maribor, Zavod za turizem Ljubljana, Slovenska
turisti na organizacija, ipd.)
Ker je Zavod za turizem Novo mesto dejansko posredni porabnik
prora una, je potrebno zadostiti zahtevam ministrstva in spremeniti
pravnoorganizacijsko obliko iz javnega gospodarskega zavoda v javni
zavod.
Sprememba odloka ne vpliva na pove anje prora unskih sredstev.
Skrajšan postopek spremembe odloka predlagamo na podlagi 4.
alineje 92. lena Poslovnika Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo
mesto.

PREDLOG
SKLEPA:

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme Odlok o
spremembi odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
Zavod za turizem Novo mesto po skrajšanem postopku.
Po pooblastilu župana
št. 021-22/200, z dne 13. 6. 2007
podžupan
Rafko Križman

Priloge:
- Sklep Ministrstva za finance z dne 20.5.2009,
- Predlog odloka z obrazložitvijo.

Priloga 2
PREDLOG
Na podlagi 3. lena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami),
16. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 92/08-UPB2), prvega odstavka
19. lena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 02/04) je Ob inski svet Mestne
ob ine Novo mesto na ___ seji dne ____ sprejel
ODLOK
O SPREMEMBI
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ZA TURIZEM NOVO
MESTO
1.

len

V Odloku o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto (Ur. l. RS, št.
79/08) se spremeni naslov odloka, ki se po novem glasi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
za turizem Novo mesto.
2.

len

V prvem odstavku 1. lena se rta beseda »gospodarski«.
3.

len

V 2. lenu se v prvem odstavku rta beseda »gospodarski« in za petim odstavkom se doda
nov šesti odstavek:
»(6) Zavod je pravni naslednik Javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto, s
sedežem v Novem mestu, Glavni trg 7, ki je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Javnega
gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto, ki ga je dne 12.07.2007 sprejel Ob inski
svet Mestne ob ine Novo mesto in je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodiš u v Novem
mestu pod št. vložka 1/05158/00.«
4.

len

V 4. lenu se v prvem odstavku rta beseda »gospodarska«, v tretjem odstavku pa se rta
»strategije slovenskega turizma« in se doda »drugimi razvojnimi programi«.
5.

len

Spremeni se besedilo 9. lena:
» (1) Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto daje soglasje k statutu zavoda in k
imenovanju direktorja zavoda. Ostale ustanoviteljske pravice izvršuje župan.«
6.
V drugem in etrtem odstavku 10.
»gospodarsko«.

len

lena se

rta beseda »gospodarske« oziroma

SPREMEMBE IN POPRAVKI BESEDILA ODLOKA
7.

len

8.

len

9.

len

Spremeni se besedilo 11. lena:
» (1) Organa zavoda sta svet in direktor.«

Spremeni se prva to ka VIII. poglavja:
»1. Svet zavoda«

Spremeni se besedilo 12. lena:
» (1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavljajo:
- predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto,
- predstavnik delavcev zavoda, ki ga delavci izvolijo s tajnim glasovanjem ter
- predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan.
(3) Na in imenovanja oziroma izvolitve
dolo ijo s statutom ali pravili zavoda.«

lanov, trajanje mandata in pristojnosti sveta se
10. len

Spremeni se drugi odstavek 13. lena:
»(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja. Direktor je
imenovan na podlagi javnega razpisa. Pogoji za imenovanje, na in ter postopek imenovanja,
so dolo eni z zakonom in statutom zavoda.«
11. len
rta se tretji odstavek 14. lena.
12. len
Spremeni se besedilo 16. lena:
»(1) Nadzor nad zakonitostjo dela, finan nim poslovanjem in nad strokovnostjo dela zavoda
opravljajo z zakonom dolo eni organi.«
PREHODNE IN KON NE DOLO BE
13. len
(1) Vpis spremembe pravnoorganizacijske oblike v sodni register mora izvesti direktor v roku
15 dni po za etku veljavnosti tega odloka.
(2) Zavod mora svoje akte uskladiti s tem odlokom v roku 6 mesecev po za etku veljavnosti
odloka.
(3) Svet zavoda mora biti imenovan v roku 6 mesecev po za etku veljavnosti odloka. Do
imenovanja sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda že imenovani upravni odbor.

2

SPREMEMBE IN POPRAVKI BESEDILA ODLOKA
14. len
(1) Z dnem pri etka veljavnosti tega odloka preneha veljati 18. to ka 3. lena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni ob ini Novo mesto.
15. len
(1) Odlok pri ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 322-5/2009
Novo mesto, _______________

Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij Muhi
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OBRAZLOŽITEV

K 1. lenu
Spremeni se naslov odloka, saj se spremeni pravno organizacijska oblika zavoda.
K 2.

lenu

Spremeni se pravno organizacijska oblika iz javnega gospodarskega zavoda v javni zavod.
Skladno z dolo ilom 6. lena Zakona o gospodarskih javnih službah, po katerem se
gospodarska javna služba ne more opravljati v javnem zavodu, je torej potrebno javno službo
zavod definirati zgolj kot javno službo, katere izvajanje ostane v javnem interesu.
Sama dejavnost spodbujanja razvoja turizma kot javne službe pa ima ohranjeno podlago
tako v Zakonu o lokalni samoupravi (2. alinea 21. lena) kot tudi v Zakonu o spodbujanju
razvoja turizma.
K 3. lenu
K spremembi prvega odstavka je obrazložitev podana v prejšnji to ki.
Nov šesti odstavek pa se doda z namenom jasne ureditve pravnega nasledstva za vse
pravice in obveznosti javnega gospodarskega zavoda, v katere sedaj vstopa javni zavod.
K 4. lenu
rtanje besede »gospodarska« je obrazloženo v to ki k 2. lenu.
Sprememba tretjega odstavka pa je namenjena upoštevanju drugih razvojnih dokumentov
ob ine, regije in države na podro ju turizma.
K 5. lenu
Sprememba 9. lena je rezultat uskladitve pravic in obveznosti ustanovitelja v razmerju do
zavoda z ostalimi javnimi zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna ob ina Novo mesto.
K 6. in 7. lenu
S spremembo pravnoorganizacijske oblike se spremenijo tudi organi zavoda. Skladno z
dolo ilom Zakona o zavodih sta tako organa zavoda svet zavoda in direktor, upravnega
odbora kot organa zavoda ni ve .
K 8. in 9. lenu
Sestava sveta zavoda je dolo ena skladno z Zakonom o zavodih. Od prejšnje sestave
upravnega odbora se razlikuje po tem, da ima svet tudi predstavnika zainteresirane javnosti
oz. uporabnikov.
Število lanov upravnega organa zavoda se naj ne bi spremenilo, kar pomeni, da bi bila s
strani ustanovitelja imenovana dva lana (enega ob inski svet, drugega pa župan) ter
predstavnik delavcev.
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K 10. lenu
Dolo ilo je le neznatno spremenjeno, z namenom ve je jasnosti in usklajenosti z zakonom o
zavodih.
K 11. lenu
Odstavek je nepotreben, saj naloge sveta dolo a zakon in statut, pri emer je v tretjem lenu
tega odloka (v spremenjenem 9. lenu osnovnega odloka) jasno dolo eno, da ustanovitelj
daje soglasje k statutu.
K 12. lenu
Dolo ila o nadzoru so usklajena z dolo ilom 50. lena zakona o zavodih, ki dolo a nadzor
pristojnih državnih organov, pooblaš enih organizacij ter z zakonom dolo enih strokovnih
organov.
K 13. lenu
V roku je potrebno poskrbeti za vpis spremembe pravno organizacijske oblike. Prav tako je
potrebna uskladitev internih aktov zavoda, predvsem statuta, ki dolo a med drugim tudi
postopek, na in imenovanja lanov sveta zavoda, ki so potem pristojni za ostale spremembe
aktov v zavodu.
K 14. lenu
S tem dolo ilom 18. to ka Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni ob ini Novo
mesto, ki dolo a spodbujanje razvoja turizma kot gospodarsko javno službo, preneha veljati.

Pripravila:
Monika MEŽAN
podsekretarka za pravne zadeve
Ivan KULJAJ
svetovalec župana

Direktor ob inske uprave
mag. Sašo Murti

ODLOK
o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto
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I. UVODNE DOLO BE
1. len
(1) S tem odlokom ustanavlja Mestna ob ina Novo mesto, s sedežem v Novem mestu
Seidlova cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju: ustanoviteljica), lokalno turisti no organizacijo
kot Javni gospodarski zavod za turizem Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) z namenom
spodbujanja razvoja turizma v okviru turisti nega obmo ja Mestne ob ine Novo mesto.
(2) Osnovna dejavnost zavoda je na rtovanje, oblikovanje in trženje turisti ne ponudbe
turisti nega obmo ja Mestne ob ine Novo mesto.
(3) Zavod lahko sodeluje z drugimi pravnimi subjekti s podro ja turizma, lokalnimi
skupnostmi in civilno društvenimi dejavnostmi.
II. FIRMA IN SEDEŽ ZAVODA
2. len
(1) Ime zavoda je: Javni gospodarski zavod za turizem Novo mesto.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Zavod za turizem Novo mesto.
(3) Sedež zavoda je: Novo mesto, Glavni trg 7.
(4) Sestavni del imena je tudi grafi na oblika, dolo ena s statutom zavoda.
(5) Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
(6) Zavod je pravni naslednik Javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto, s
sedežem v Novem mestu, Glavni trg 7, ki je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Javnega
gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto, ki ga je dne 12.07.2007 sprejel Ob inski
svet Mestne ob ine Novo mesto in je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodiš u v Novem
mestu pod št. vložka 1/05158/00 .

III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
3. len
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za
svoj ra un ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v
sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati
pravnih poslov v zvezi z nepremi ninskim premoženjem.
(2) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanovitelj
odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so
predvidena v prora unu ustanovitelja za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
4. len
(1) Dejavnost zavoda je gospodarska javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(2) Na sedežu zavod opravlja dejavnost spodbujanja razvoja turizma, ki obsega:
- oblikovanje, promocija in pospeševanje trženja celovite turisti ne ponudbe Mestne ob ine
Novo mesto,
- informiranje obiskovalcev v okviru turisti no informacijskega centra,
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- sooblikovanje turisti ne ponudbe Slovenije in njene promocije,
- organiziranje turisti nih prireditev,
- vklju evanje aktivnosti turisti nih društev,
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turisti ne infrastrukture na obmo ju Mestne ob ine
Novo mesto.
(3) Obseg dejavnosti zavoda se dolo i z letnim programom dela na podlagi strategije razvoja
turizma Mestne ob ine Novo mesto in drugimi razvojnimi programi.

5. len
(1) V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti zavod opravlja naslednje
dejavnosti:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvo nega zapisa
DE 22.150 Drugo založništvo
DE 22.250 Druge s tiskarstvom povezane storitve
G. 52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
G. 52.472 Trgovina na drobno s asopisi in revijami
G. 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G. 52.630 Trgovina na drobno zunaj prodajaln
H. 55.2 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih obratov
H. 55.3 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
H. 55.400 To enje pija
I. 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d. n.
J. 67.1 Pomožne dejavnosti povezane s finan nim posredovanjem (menjalnice,
zastavljalnice)
K. 71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K. 71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K. 72.300 Obdelava podatkov
K. 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K. 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K. 74.400 Oglaševanje
K. 74.83 Prevajanje
K. 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K. 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
L. 75.130 Urejanje gospodarskih podro ij za u inkovitejše poslovanje
M. 80.422 Drugo izobraževanje, d. n.
O. 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O. 92.330 Dejavnost sejmiš in zabaviš nih parkov
O. 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d. n.
O. 92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
O. 92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
(2) Zavod lahko opravlja dejavnosti, opredeljene s tem odlokom, tudi za druge zainteresirane
pravne in fizi ne osebe pod pogoji in na na in, ki se dolo i s posebno pogodbo.
(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le v soglasju z ustanoviteljem.
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V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZA ETEK DELA ZAVODA
6. len
Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in za etek dela zavoda:
- z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod
ustanovljen, vklju no s poslovnim prostorom turisti no informacijskega centra in sicer na
naslovu Novo mesto, Glavni trg 7,
- s prenosom obstoje e opreme iz poslovnega prostora informacijskega centra iz prejšnje
alineje tega lena - z dodelitvijo finan nih sredstev iz prora una Mestne ob ine Novo mesto,
potrebnih za vzpostavitev in za etek delovanja zavoda.
VI. VIRI, NA IN IN POGOJI FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
7. len
(1) Viri financiranja za izvajanje dejavnosti zavoda so:
- turisti na taksa,
- druga prora unska sredstva ustanovitelja,
- del koncesijske dajatve, ki se po dolo ilih zakona o igrah na sre o nameni lokalnim
skupnostim v zaokroženem turisti nem obmo ju in se uporablja za ureditev prebivalcem
prijaznejšega okolja in za turisti no infrastrukturo - sredstva Slovenske turisti ne organizacije
za pospeševanje razvoja in promocije turizma,
- lastni prihodki zavoda,
- sredstva, pridobljena iz javnih razpisov,
- darila, dotacije in drugi prihodki.
(2) Sredstva, ki jih zavod namenja za izvajanje svoje dejavnosti in jih pridobi od turisti nih
taks in od koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na sre o, se morajo namensko
porabiti za dejavnosti, ki so v javnem interesu in so opredeljene z zakonom.
8. len
(1) Za izvajanje dejavnosti pospeševanja turizma, za katero je zavod ustanovljen, ustanovitelj
zagotavlja:
- sredstva za financiranje potrjenega letnega programa dela zavoda,
- sredstva za financiranje pla in materialnih stroškov za zaposlene,
- pokritje drugih stroškov, ki obsegajo stroške za obratovanje, amortizacijsko in investicijsko
vzdrževanje.
(2) Ustanovitelj in zavod skleneta pogodbo, s katero opredelita obseg financiranja za
namene iz prvega odstavka tega lena na osnovi potrjenega letnega programa dela zavoda.
Pri ugotavljanju obsega sredstev za pla e se upošteva število zaposlenih, ki jih je na osnovi
sistemizacije odobril ustanovitelj ter obvezna izpla ila po kolektivni pogodbi. Ustanovitelj in
zavod s pogodbo dolo ita tudi druge medsebojne pravice in obveznosti.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
9. len
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(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnim spremembam,
2. daje soglasje k notranji organizaciji zavoda in sistemizaciji delovnih mest,
3. daje soglasje k programom dela zavoda,
4. daje soglasje k najemanju posojil, ki niso predvidena v letnem programu dela zavoda,
5. sprejme poslovno poro ilo, obra une in zaklju ni ra un zavoda,
6. opravlja druge zadeve, dolo ene s tem odlokom in drugimi predpisi,
7. odlo a o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin.
(2) Ustanoviteljske pravice iz 1., 3., 4., 5. in 7. to ke tega lena izvaja Ob inski svet Mestne
ob ine Novo mesto, vse ostale pa župan.
(1) Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto daje soglasje k statutu zavoda in k imenovanju
direktorja zavoda. Ostale ustanoviteljske pravice izvršuje župan.
10. len
(1) Zavod za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, uporablja premoženje
ustanovitelja. Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega
gospodarja.
(2) Morebitni presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže z opravljanjem svoje
dejavnosti kot gospodarske javne službe, uporablja za opravljanje in razvoj te dejavnosti.
(3) Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s povra ili za storitve, opravljene za
druge zainteresirane pravne in fizi ne osebe.
(4) V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost, ki jo zavod opravlja kot gospodarsko javno
službo, se na in kritja tega primanjkljaja dolo i v soglasju z ustanoviteljem.
(5) Ustanovitelj ima pravico do neposrednega vpogleda v vse finan ne in ra unovodske
listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finan nem poslovanju.
VIII. ORGANI ZAVODA IN ORGANIZIRANOST ZAVODA
11. len
(1) Organi zavoda so upravni odbor in direktor zavoda.
(1) Organa zavoda sta svet in direktor.

1. Upravni odbor
1. Svet zavoda

12. len
(1) Zavod upravlja upravni odbor.
(2) Upravni odbor ima tri lane, ki ga sestavljajo:
- dva predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto,
- en predstavnik delavcev zavoda, ki ga delavci zavoda izvolijo s tajnim glasovanjem.
Trajanje mandata, pristojnosti upravnega odbora in druga vprašanja se dolo ijo s statutom
zavoda.
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(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavljajo:
- predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto,
- predstavnik delavcev zavoda, ki ga delavci izvolijo s tajnim glasovanjem ter
- predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan.
(3) Na in imenovanja oziroma izvolitve
dolo ijo s statutom ali pravili zavoda.

lanov, trajanje mandata in pristojnosti sveta se

2. Direktor
13. len
(1) Poslovanje in delo zavoda vodi direktor. Direktor predstavlja in zastopa zavod ter je
odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je
odgovoren za strokovnost dela zavoda.
(2) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda na podlagi javnega razpisa
ter pod pogoji in na na in ter po postopku, dolo enim s statutom zavoda, ter s soglasjem
ustanovitelja.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja. Direktor je
imenovan na podlagi javnega razpisa. Pogoji za imenovanje, na in ter postopek imenovanja,
so dolo eni z zakonom in statutom zavoda.
(3) Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno
imenovana na to funkcijo.
(4) S statutom se dolo ijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.
3. Splošni akti zavoda
14. len
(1) Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in
na in odlo anja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in delovanje
zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za
delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom.
(3) Statut sprejme upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja.
4. Organizacija zavoda
15. len
Organizacija zavoda se dolo i s statutom zavoda. Zavod ima lahko organizacijske enote, ki
nimajo pooblastil v pravnem prometu.
X. NADZOR
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SPREMEMBE IN POPRAVKI BESEDILA ODLOKA
16. len
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravlja Nadzorni odbor Mestne ob ine Novo mesto.
(1) Nadzor nad zakonitostjo dela, finan nim poslovanjem in nad strokovnostjo dela zavoda
opravljajo z zakonom dolo eni organi.

XI. PREHODNE IN KON NE DOLO BE
17. len
(1) Za as do imenovanja direktorja zavoda, vendar najve za dobo enega leta, Ob inski
svet Mestne ob ine Novo mesto imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblaš en, da
opravi vse potrebno za za etek dela zavoda.
(2) Za as do imenovanja lanov upravnega odbora skladno z dolo ili statuta zavoda
imenuje ustanovitelj tri lane upravnega odbora zavoda, ki najkasneje v šestdesetih dneh po
svojem oblikovanju sprejmejo statut zavoda in ga predložijo v soglasje ustanovitelju.
18. len
(1) Vpis zavoda v sodni register mora vršilec dolžnosti direktorja priglasiti najkasneje v
petnajstih dneh od njegovega imenovanja.
(2) Z dnem vpisa zavoda v sodni register zavod na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in
sporazuma, ki ga skleneta župan in vršilec dolžnosti direktorja, prevzame delavce Turisti no
informacijskega centra - Oddelek za kmetijstvo in turizem.
(3) Do vpisa v sodni register opravlja naloge pospeševanja turizma Oddelek za kmetijstvo in
turizem.
19. len
Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij Muhi l.r.

V PREDLAGANI SPREMEMBI ODLOKA :
PREHODNE IN KON NE DOLO BE
11. len
(1) Vpis spremembe pravnoorganizacijske oblike v sodni register mora izvesti direktor v roku
8 dni po za etku veljavnosti tega odloka.

11

SPREMEMBE IN POPRAVKI BESEDILA ODLOKA

(2) Zavod mora svoje akte uskladiti s tem odlokom v roku 6 mesece po za etku veljavnosti
odloka.
(3) Svet zavoda mora biti imenovan v roku 6 mesecev po za etku veljavnosti odloka Do
imenovanja sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda že imenovani upravni odbor.
12. len
(1) Z dnem pri etka veljavnosti tega odloka preneha veljati 18. to ka 3. lena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni ob ini Novo mesto.
13. len
(1) Odlok pri ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Novo mesto, 18.6.2009
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OSNUTEK PRE IŠ ENEGA BESEDILA
ODLOK
o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto
I. UVODNE DOLO BE
1. len
(1) S tem odlokom ustanavlja Mestna ob ina Novo mesto, s sedežem v Novem mestu
Seidlova cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju: ustanoviteljica), lokalno turisti no organizacijo
kot Javni zavod za turizem Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) z namenom spodbujanja
razvoja turizma v okviru turisti nega obmo ja Mestne ob ine Novo mesto.
(2) Osnovna dejavnost zavoda je na rtovanje, oblikovanje in trženje turisti ne ponudbe
turisti nega obmo ja Mestne ob ine Novo mesto.
(3) Zavod lahko sodeluje z drugimi pravnimi subjekti s podro ja turizma, lokalnimi
skupnostmi in civilno društvenimi dejavnostmi.
II. FIRMA IN SEDEŽ ZAVODA
2. len
(1) Ime zavoda je: Javni zavod za turizem Novo mesto.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Zavod za turizem Novo mesto.
(3) Sedež zavoda je: Novo mesto, Glavni trg 7.
(4) Sestavni del imena je tudi grafi na oblika, dolo ena s statutom zavoda.
(5) Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
(6) Zavod je pravni naslednik Javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto s
sedežem v Novem mestu, Glavni trg 7, ki je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Javnega
gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto, ki ga je dne 12.07.2007 sprejel Ob inski
svet Mestne ob ine Novo mesto in je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodiš u v Novem
mestu pod št. vložka 1/05158/00 .

III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
3. len
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za
svoj ra un ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v
sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati
pravnih poslov v zvezi z nepremi ninskim premoženjem.
(2) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanovitelj
odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so
predvidena v prora unu ustanovitelja za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
4. len
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(1) Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(2) Na sedežu zavod opravlja dejavnost spodbujanja razvoja turizma, ki obsega:
- oblikovanje, promocijo in pospeševanje trženja celovite turisti ne ponudbe Mestne ob ine
Novo mesto,
- informiranje obiskovalcev v okviru turisti no informacijskega centra,
- sooblikovanje turisti ne ponudbe Slovenije in njene promocije,
- organiziranje turisti nih prireditev,
- vklju evanje aktivnosti turisti nih društev,
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turisti ne infrastrukture na obmo ju Mestne ob ine
Novo mesto.
(3) Obseg dejavnosti zavoda se dolo i z letnim programom dela na podlagi strategije razvoja
turizma Mestne ob ine Novo mesto in drugimi razvojnimi programi.

5. len
(1) V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti zavod opravlja naslednje
dejavnosti:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvo nega zapisa
DE 22.150 Drugo založništvo
DE 22.250 Druge s tiskarstvom povezane storitve
G. 52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
G. 52.472 Trgovina na drobno s asopisi in revijami
G. 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G. 52.630 Trgovina na drobno zunaj prodajaln
H. 55.2 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih obratov
H. 55.3 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
H. 55.400 To enje pija
I. 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d. n.
J. 67.1 Pomožne dejavnosti povezane s finan nim posredovanjem (menjalnice,
zastavljalnice)
K. 71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K. 71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K. 72.300 Obdelava podatkov
K. 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K. 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K. 74.400 Oglaševanje
K. 74.83 Prevajanje
K. 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K. 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
L. 75.130 Urejanje gospodarskih podro ij za u inkovitejše poslovanje
M. 80.422 Drugo izobraževanje, d. n.
O. 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O. 92.330 Dejavnost sejmiš in zabaviš nih parkov
O. 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d. n.
O. 92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
O. 92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
(2) Zavod lahko opravlja dejavnosti, opredeljene s tem odlokom, tudi za druge zainteresirane
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pravne in fizi ne osebe pod pogoji in na na in, ki se dolo i s posebno pogodbo.
(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le v soglasju z ustanoviteljem.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZA ETEK DELA ZAVODA
6. len
Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in za etek dela zavoda:
- z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod
ustanovljen, vklju no s poslovnim prostorom turisti no informacijskega centra in sicer na
naslovu Novo mesto, Glavni trg 7,
- s prenosom obstoje e opreme iz poslovnega prostora informacijskega centra iz prejšnje
alineje tega lena - z dodelitvijo finan nih sredstev iz prora una Mestne ob ine Novo mesto,
potrebnih za vzpostavitev in za etek delovanja zavoda.
VI. VIRI, NA IN IN POGOJI FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
7. len
(1) Viri financiranja za izvajanje dejavnosti zavoda so:
- turisti na taksa,
- druga prora unska sredstva ustanovitelja,
- del koncesijske dajatve, ki se po dolo ilih zakona o igrah na sre o nameni lokalnim
skupnostim v zaokroženem turisti nem obmo ju in se uporablja za ureditev prebivalcem
prijaznejšega okolja in za turisti no infrastrukturo - sredstva Slovenske turisti ne organizacije
za pospeševanje razvoja in promocije turizma,
- lastni prihodki zavoda,
- sredstva, pridobljena iz javnih razpisov,
- darila, dotacije in drugi prihodki.
(2) Sredstva, ki jih zavod namenja za izvajanje svoje dejavnosti in jih pridobi od turisti nih
taks in od koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na sre o, se morajo namensko
porabiti za dejavnosti, ki so v javnem interesu in so opredeljene z zakonom.
8. len
(1) Za izvajanje dejavnosti pospeševanja turizma, za katero je zavod ustanovljen, ustanovitelj
zagotavlja:
- sredstva za financiranje potrjenega letnega programa dela zavoda,
- sredstva za financiranje pla in materialnih stroškov za zaposlene,
- pokritje drugih stroškov, ki obsegajo stroške za obratovanje, amortizacijsko in investicijsko
vzdrževanje.
(2) Ustanovitelj in zavod skleneta pogodbo, s katero opredelita obseg financiranja za
namene iz prvega odstavka tega lena na osnovi potrjenega letnega programa dela zavoda.
Pri ugotavljanju obsega sredstev za pla e se upošteva število zaposlenih, ki jih je na osnovi
sistemizacije odobril ustanovitelj ter obvezna izpla ila po kolektivni pogodbi. Ustanovitelj in
zavod s pogodbo dolo ita tudi druge medsebojne pravice in obveznosti.
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VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
9. len
(1) Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto daje soglasje k statutu zavoda in k imenovanju
direktorja zavoda. Ostale ustanoviteljske pravice izvršuje župan.
10. len
(1) Zavod za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, uporablja premoženje
ustanovitelja. Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega
gospodarja.
(2) Morebitni presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže z opravljanjem svoje
dejavnosti kot javne službe, uporablja za opravljanje in razvoj te dejavnosti.
(3) Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s povra ili za storitve, opravljene za
druge zainteresirane pravne in fizi ne osebe.
(4) V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost, ki jo zavod opravlja kot javno službo, se
na in kritja tega primanjkljaja dolo i v soglasju z ustanoviteljem.
(5) Ustanovitelj ima pravico do neposrednega vpogleda v vse finan ne in ra unovodske
listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finan nem poslovanju.
VIII. ORGANI ZAVODA IN ORGANIZIRANOST ZAVODA
11. len
(1) Organa zavoda sta svet in direktor.

1. Svet zavoda

12. len
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavljajo:
- predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto,
- predstavnik delavcev zavoda, ki ga delavci izvolijo s tajnim glasovanjem ter
- predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan.
(3) Na in imenovanja oziroma izvolitve
dolo ijo s statutom ali pravili zavoda.

lanov, trajanje mandata in pristojnosti sveta se

2. Direktor
13. len
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(1) Poslovanje in delo zavoda vodi direktor. Direktor predstavlja in zastopa zavod ter je
odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je
odgovoren za strokovnost dela zavoda.

(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja. Direktor je
imenovan na podlagi javnega razpisa. Pogoji za imenovanje, na in ter postopek imenovanja,
so dolo eni z zakonom in statutom zavoda.
(3) Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno
imenovana na to funkcijo.
(4) S statutom se dolo ijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.
3. Splošni akti zavoda
14. len
(1) Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in
na in odlo anja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in delovanje
zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za
delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom.
4. Organizacija zavoda
15. len
Organizacija zavoda se dolo i s statutom zavoda. Zavod ima lahko organizacijske enote, ki
nimajo pooblastil v pravnem prometu.
X. NADZOR
16. len
(1) Nadzor nad zakonitostjo dela, finan nim poslovanjem in nad strokovnostjo dela zavoda
opravljajo z zakonom dolo eni organi.

XI. PREHODNE IN KON NE DOLO BE
17. len
(1) Vpis spremembe pravnoorganizacijske oblike v sodni register mora izvesti direktor v roku
15 dni po za etku veljavnosti tega odloka.
(2) Zavod mora svoje akte uskladiti s tem odlokom v roku 6 mesecev po za etku veljavnosti
odloka.
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(3) Svet zavoda mora biti imenovan v roku 6 mesecev po za etku veljavnosti odloka. Do
imenovanja sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda že imenovani upravni odbor.
18. len
(1) Z dnem pri etka veljavnosti tega odloka preneha veljati 18. to ka 3. lena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni ob ini Novo mesto.
19. len
(1) Odlok pri ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-5/2009
Novo mesto, dne ____________
Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij Muhi l.r.
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