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Številka: 0140-0024/2020-2 
Datum: 6. 7. 2020 
 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

Soglasje k spremembi 39. člena Statuta Javnega zavoda za turizem  

Občine Miren-Kostanjevica 

 

Gradivo za obravnavo na seji 12. redni seji 

Točka dnevnega reda 8. 

Predlagatelj 
mag. Ariana B. Suhadolnik, direktorica Turizma Miren-
Kostanjevica 

Pripravljalec gradiva 
Andreja Slejko Merkun, Pravna služba OMK;  
mag. Ariana B. Suhadolnik, direktorica TMK 

Poročevalec Andreja Slejko Merkun, Pravna služba OMK 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
 
Priloge: 
- Statut Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica, čistopis, veljavnost 15. 1. 

2019. 
 

http://www.miren-kostanjevica.si/
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Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 

17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 

31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 16/2018) in 17. člena 

Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski 

svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 12. redni seji, dne 16. 7. 2020 sprejel naslednji 

 

 

 

S K L E P  

 

 

I.  

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša s spremembo 39. člena Statuta javnega 

zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica, ki določa, da bo po novem strokovni svet 

zavoda sestavljen iz petih, namesto iz treh članov. 

 

II.  

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

 

 

Številka: 0140-0024/2020-3 

Datum: 16. 7. 2020 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 
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O B R A Z L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Prejeli smo predlog direktorice Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica (v 

nadaljevanju: zavod) za spremembo 39. člena Statuta javnega zavoda za turizem Občine 

Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju: statut), ki določa sestavo strokovnega sveta zavoda. S 

predlogom se želi povečati število članov strokovnega sveta zavoda iz 3 na 5 članov. 

 

V skladu s 16. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren-

Kostanjevica (Uradni list RS, št. 16/2018; v nadaljevanju: odlok) je strokovni svet zavoda 

strokovni organ, ki ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje svet zavoda na predlog direktorja 

zavoda. Strokovni svet je kolegijski posvetovalni organ direktorja, v katerega se imenujejo 

strokovnjaki s področja dela zavoda (turizma) ter z njim povezanimi dejavnostmi. Mandat 

članov strokovnega sveta zavoda traja štiri leta. Natančneje se naloge, delovanje in način 

odločanja strokovnega sveta zavoda določijo v statutu zavoda, sicer pa strokovni svet 

zavoda predvsem: 

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z dejavnostjo zavoda, 

– določa strokovne podlage za programe in načrte dela zavoda, 

– daje svetu zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organiziranja dela, 

– opravlja druge naloge skladno z zakonom in statutom zavoda. 

 

S ciljem sestaviti svetovalni organ, ki bo imel znanje in kompetence za strokovno pomoč pri 

pripravi optimalnega programa dela na vseh strateških področjih delovanja zavoda tako, da 

bodo uravnoteženi vsi interesi, direktorica predlaga razširitev števila na 5 člansko zasedbo. 

 

V strokovni svet želi predlagati imenovanje članov, ki so predstavniki: 

I. ustanoviteljev Pomnika miru iz vrst veteranskih organizacij, 

II. Fundacije Poti miru , kot najpomembnejše partnerske organizacije, 

III. Goriškega muzeja, kot skrbnika muzejskih zbirk in z njimi povezanih dogodkov v 

pomniku, 

IV. turističnih deležnikov v destinaciji z ustreznim strokovnim znanjem, 

V. področja umetnosti, ki predstavlja pomembno gonilo dogajanja v Pomniku miru. 

 

Svet zavoda je predlog spremembe 39. člena Statuta javnega zavoda za turizem Občine 

Miren-Kostanjevica soglasno potrdil na 14. dopisni seji. 

 

V skladu s 46. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 

17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 

31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP) in 11. členom odloka pa mora k predlagani 

spremembi statuta zavoda podati soglasje tudi ustanovitelj zavoda.  

 

V zvezi s predlagano spremembo pa bo potrebno najprej uskladiti 16. člen odloka. Uskladitev 

oz. sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine 

Miren-Kostanjevica pa je pogoj za izdajo soglasja za želeno spremembo statuta oz. sprejem 

tega sklepa. 

 

2. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 

Ker je funkcija v strokovnem svetu častna, sprememba statuta nima finančnih posledic. 
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3. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša s spremembo 39. člena Statuta 

javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica, ki določa, da bo po novem 

strokovni svet zavoda sestavljen iz petih, namesto iz treh članov. 

 

 

Pripravili: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba OMK 

mag. Ariana B. Suhadolnik, direktorica Turizma Miren-Kostanjevica 


