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OSNUTEK 
Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 45/94, 
8/96, 31/00, 127/06) in 29. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine 
Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 16/2018), je Svet Javnega zavoda za turizem Občine 
Miren-Kostanjevica na ______________seji,  dne __________________sprejel naslednje 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA  
JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM 
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 

  
1. člen 

 
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Ustanovitelj odgovarja za obveznosti Zavoda, ki nastajajo z izvajanjem programov iz 
naslova uresničevanja javnega interesa, do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja 
zavodu iz občinskega proračuna za delovanje Zavoda.« 

 
2. člen 

 
V 20. členu se  drugi stavek prvega odstavka črta. 
 
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Dva predstavnika uporabnikov oziroma predstavnika zainteresirane javnosti imenuje 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Občine Miren-Kostanjevica. Za predstavnika uporabnikov oziroma 
predstavnika zainteresirane javnosti se lahko imenuje fizična oseba ali zastopnik pravne 
osebe, ki na območju Občine Miren-Kostanjevica opravlja turistično dejavnost oziroma 
turizmu podporno dejavnost.« 
 

3. člen 
 

V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»Članu sveta Zavoda preneha mandat pred potekom dobe za katero je bil imenovan za 
člana sveta Zavoda, če: 
– je imenovan v drugo funkcijo, ki je s članstvom v svetu Zavoda nezdružljiva, 
– odstopi, 
– izgubi status v katerem je izvoljen, 
– je razrešen, mu preneha delovno razmerje v Zavodu.« 
 
Za četrtem odstavkom 21. člena se doda nov odstavek, ki se glasi; 
 
»V primeru istočasnega prenehanja mandata več kot trem članom Sveta zavoda, morajo le ti 
opravljati tekoče in nujne naloge do imenovanja novih članov Sveta zavoda.« 
 
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo. 

 
 

4. členn 
 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:  
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»Sejo Sveta zavoda skliče predsednik na predlog člana sveta zavoda. 
 
Predsednik sveta Zavoda mora praviloma sklicati sejo sveta Zavoda v tridesetih dneh po 
pridobitvi vloge ali predloga za sklic, oziroma v najkrajšem možnem času, kadar se odloča o 
pravicah in obveznostih posameznika oziroma o zadevah, o katerih se odloča po 
predpisanem postopku ali so vezane na določene roke, oziroma je hitrejši sklic potreben iz 
poslovnega razloga.« 
 

5.člen 
 
V 45. členu se za osmo alinejo dodata še dve alineji in sicer: 
 
»- dotacije, darila in volila, 
  - ostala pridobljena sredstva.« 
 

6. člen 
 
46. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Presežek prihodkov nad odhodki Zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. 
 
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o pokrivanju primanjkljaja 
odloča ustanovitelj na predlog sveta Zavoda. 
 
V primeru primanjkljaja je direktor Zavoda dolžan pripraviti sanacijski program, ki ga sprejme 
svet Zavoda, k njemu pa da soglasje tudi ustanovitelj, prav tako pa se ustrezno popravi ali 
pripravi finančni načrt.« 
 

7. člen 
 
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
» Ustanovitelj za izvajanje programov, ki krepijo javni interes in ki ga preko Zavoda 
uresničuje Občina Miren – Kostanjevica, zagotovi finančna sredstva v letnem proračunu. 
Zavod v  letnem programu dela na podlagi soglasja ustanovitelja določi zgoraj opredeljene 
programe in jih finančno ovrednoti ter posreduje predlog županu, da ga vključi v predlog 
proračuna za naslednje leto. O višini sredstev, ki se bodo vključila v predlog proračuna 
odloči župan.« 
 

8. člen 
 
Tretji odstavek 54. člena se črta. 
 

9. člen 
 
Prvi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Zavod ima do ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti: 
- najmanj enkrat letno poroča o uresničevanju sprejetega programa Zavoda, 
- izvaja ukrepe za razvoj dejavnosti, za katere je Zavod ustanovljen, 
- izvaja dejavnosti v skladu z ustanovitvenim aktom, zakonom in letnim programom 
dela.« 
 

10. člen 
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56. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Zavod se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem ustanovitelja.« 
 

11. člen 
 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati, ko da k njim soglasje ustanovitelj 
Zavoda.  
 
Soglasje ustanovitelja je bilo dano dne, ____________. 
 
 
Številka:  
Datum:  
 
 

 
 

Predsednik Sveta zavoda 
                  Zvonko Ferfolja 


