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Sprejme se Odlok o ukinitvi Javnega zavoda Zavod za kulturo,
turizem in šport Polzela po skrajšanem postopku.
Sprejme se Odlok o ukinitvi Javnega zavoda Zavod za kulturo,
turizem in šport Polzela.

O b r a z l o ž i t e v:

1) Razlogi za sprejem odloka
Javni zavod Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela je je bil ustanovljen v letu 2011 ter vpisan
v sodni register Okrožnega sodišča v Celje pod št. Srg 2011/18689, dne 18. 5. 2011. Namen in
poslanstvo zavoda je zagotavljanje kontinuirane prisotnosti kvalitetnih vsebin s področja kulture,
turizma in športa ter učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih
področjih s ciljem dviga kvalitete življenja v občini in boljše prepoznavnosti Občine Polzela.
3. alineja 1. odstavka 54. člena Zakona o zavodih določa, da zavod med drugim preneha, če
ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za
opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen.
Razlogi za sprejem odloka:
- ni potrebe in ni vsebinskih razlogov, da bi bilo pospeševanje razvoja kulture, turizma in
športa v Občini Polzela organizirano v obliki javnega zavoda,
- zmanjšanje finančnih sredstev za plače in materialne stroške,
- splošni varčevalni ukrepi skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list
RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 –
ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C,
99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14,
95/14 in 24/15 – odl. US)
- večja in bolj učinkovita integriranost različnih vsebin.
Za večjo učinkovitost sredstev, ki so namenjena pospeševanju razvoja kulture, turizma in športa
v Občini Polzela je nujno potrebno vsebine prerazporediti in povezati med javnim in zasebnim
sektorjem.

2) Cilji, ki bodo doseženi s sprejetjem odloka
S sprejetjem odloka bo sicer ukinjena pravnoorganizacijska oblika, v kateri se trenutno izvaja
pospeševanje razvoja kulture, turizma in športa v Občini Polzela, vendar pa se bo dejavnost
kulture, turizma in športa v Občini Polzela še naprej bolj učinkovito izvajala v okviru občinske
uprave in deloma v okviru TIC Polzela (kot delu občinske uprave).
Občina bo na področju kulture v okviru nove organizacije:
- sledila sprejetemu Lokalnemu programu kulture v Občini Polzela za obdobje 2014 - 2020, s
tem, da bo kulturna ponudba prilagojena potrebam občanov,
- TIC Polzela bo pripravljal kulturne prireditve, ki so javnega značaja v Občini Polzela ter
prevzel koordinacijo in pomagal lokalnima kulturnima društvoma pri soorganizaciji
prireditev,
- podala večjo podporo gledališki dejavnosti domačih kulturnih društev in glede na to, da je
število abonentov v upadanju, bo občanom ponujena in omogočena večja informiranost z
abonmaji celotnega slovenskega prostora,
- ponudila organizacijo koncertov s prodajo vstopnic zunanjim izvajalcem, ki se pojavljajo na
trgu.
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Občina bo na področju športa v okviru nove organizacije:
- sledila sprejetemu Letnemu programu športa, ki zagotavlja uresničevanje javnega interesa v
športu na ravni lokalne skupnosti in se že sedaj izvaja v okviru občinske uprave,
- TIC Polzela bo pripravljal športne prireditve, ki so javnega značaja v Občini Polzela ter
prevzel koordinacijo in pomagal lokalnim športnim društvom ter Zvezi športnih društev
Polzela pri soorganizaciji prireditev.
Občina bo na področju društvenega delovanja v okviru nove organizacije prevzela koordinacijo
lokalnih društev.
V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/2004, 57/2012, 25/2014,
17/2015) je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni
turističnega območja v pristojnosti občin. Občina Polzela pa si je zastavila kot enega izmed
pomembnejših razvojnih ciljev tudi razvoj turizma.
Na področju turizma ima občina veliko potencialov in bo v okviru nove organizacije:
- okrepila in prenovila turistično ponudbo ter jo implementirala v širši slovenski prostor, s
poudarkom na sodelovanju s slovenskimi zdravilišči, romarskemu turizmu,…
- podala večji poudarek na prezentaciji objektov etnološke in naravne dediščine v občini
ter jim dodala zanimivo zgodbo,
- spodbudila in povezala zasebne ponudnike turističnih storitev na domačem in širšem
območju (turistična društva, kmetije, muzeji…),
- izvajala lokalno turistično vodniško službo in jo razvijala v smeri, da tudi turistične
agencije v občino pripeljejo čim večje število turistov,
- TIC Polzela bo pripravljal turistične prireditve, ki so javnega značaja v Občini Polzela ter
prevzel koordinacijo in pomagal lokalnemu turističnemu društvu pri soorganizaciji
prireditev,
S prenehanjem delovanja Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela ter prenosom javne službe
pospeševanja razvoja kulture, turizma in športa na novega delodajalca - Občino Polzela:
–

bo vse navedene aktivnosti v okviru občinske uprave in s primernim kadrom mogoče
izvajati bolj učinkovito, racionalno, usklajeno, koordinirano in nadzorovano,

–

bodo odpadla številna administrativna in birokratska opravila, npr. priprava letnih
poročil, planov dela, priprava aktov zavoda, kataloga informacij javnega značaja, registra
tveganj, načrta integritete, davčna blagajna, računovodska opravila,…

–

so bo uredilo in uskladilo pravno stanje, ki ni v skladu z delovnopravno zakonodajo, saj
sedaj računovodske storitve za zavod opravlja delavka, zaposlena v občinski upravi,
čiščenje občinske stavbe pa izvaja delavka, zaposlena na zavod.

3) Finančne posledice sprejetega odloka
Prenehanje Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela bo imelo za posledico prihranek v
proračunu Občine Polzela na področju plač in materialnih stroškov v višini več kot 40.000 EUR
letno.
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4) Druge posledice sprejetega odloka
Z uveljavitvijo Odloka o prenehanju Javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela
bodo nastopile tudi naslednje posledice:
- na podlagi 2. odstavka 54. člena Zakona o zavodih bo opravljen postopek likvidacije
zavoda v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
- direktorju in članom sveta zavoda bo prenehal mandat z dnem uveljavitve tega odloka,
- skladno z določbo 107. člena Zakona o delovnih razmerjih bo zaposlenim odpovedana
pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga in ponujena nova zaposlitev za nedoločen čas
na Občini Polzela,
- na Občino Polzela, kot ustanoviteljico zavoda bo preneseno premično premoženje,
morebitna denarna sredstva, ki bodo ostala na računu zavoda, avtorske in sorodne
pravice,
- na Občino Polzela, kot ustanoviteljico zavoda, bo preneseno upravljanje gradu Komenda,
s katerim je ZKTŠ Polzela na podlagi pogodbe št. 478-3/2012-1 upravljal od 2. 12. 2011.
Druge posledice zaradi sprejetja odloka niso pričakovane.
Občina Polzela je v zvezi z ustanovitvijo in prenehanjem Zavoda za kulturo, turizem in šport
Polzela glede na pogoje Drugega in Tretjega javnega razpisa za prednostno usmeritev
„Regionalni razvojni programi“ v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojih
potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete „Razvoj regij“ ter glede na določila
sklenjenih pogodb, dne 9. 11. 2015 pridobila pravno mnenje.
Iz pravnega mnenja izhaja, da s prenehanjem zavoda Občina Polzela ne krši določb Pogodbe o
sofinanciranju operacije Rekonstrukcija gradu Komenda na Polzeli št. C1536-08S330011, z dne 21.
03. 2008 in Pogodbe o sofinanciranju operacije Grad Komenda -II. faza št. C1536-08S330141, z dne
10. 09. 2008.
Občina se je z vsako od pogodb zavezala, da bo z izvedbo operacije dosegla naslednja merljiva
cilja operacije:
- po tri novo ustanovljena delovna mesta ter
- en obnovljen objekt kulturne dediščine.
Skupaj torej šest delovnih mest in en obnovljen objekt kulturne dediščine. Obveznost, ki izhaja iz
pogodb, je tudi opravljanje dejavnosti vsaj še naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev, v
primeru najema posojila z dobo odplačevanja več kot pet let pa toliko časa, kolikor traja
odplačilo. Občina Polzela je izvedbo te operacije najela posojilo, pri čemer zadnji obrok v plačilo
zapade 15. 12. 2026.
Prvo fazo rekonstrukcije gradu Komenda je občina zaključila 30. 9. 2010, drugo fazo pa 30. 9.
2011. Pet zaposlenih na zavodu, in sicer: direktor, dve strokovni sodelavki, čistilka in hišnik (ki je
bil kasneje premeščen na Občino Polzelo, vendar še vedno opravlja delo tudi na gradu) ter dva
zaposlena v gostinskem lokalu, pa predstavljajo dosežen cilj glede ustvarjanja novih delovnih
mest (7).
S prenehanjem zavoda bo občina na gradu Komenda še vedno opravljala dosedanjo dejavnost
pospeševanja razvoja kulture, športa in turizma, le v drugi pravnoorganizacijski obliki, vsa
delovna mesta, ki so bila sistemizirana v okviru zavoda (razen direktorja), pa bodo sistemizirana
v okviru občinske uprave.
Priloga:
- Elaborat o prenehanju Javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela
Pripravila:
Alenka Kočevar,
direktorica občinske uprave
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PREDLOG – I. in II. obravnava
Na podlagi 3. alineje 1. odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91,
55/92, 13/93, 66/93, 45/94 odl. US, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06) in 23. alineje 2. odstavka 16. člena
Statuta Občine Polzela(Uradni list RS št. 78/2013, Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne
objave št. 3/2015), je Občinski svet Občine Polzela na …. seji dne …… sprejel

ODLOK
o prenehanju Javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela
1. člen
S tem odlokom Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela kot ustanoviteljica javnega zavoda
Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela, sprejema odločitev o prenehanju delovanja javnega
zavoda zaradi ukinitve.
Javni zavod Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela, Grajski trg 1, 3313 Polzela, matična
številka: 397538, davčna številka: 59514248, vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celje
pod št. Srg 2011/18689 dne 18. 5. 2011, preneha delovati z dnem uveljavitve tega odloka.
2. člen
Z uveljavitvijo tega odloka za zaposlene in za organe javnega zavoda nastopijo posledice v
skladu z zakonom.
Mandat organov javnega zavoda preneha z dnem uveljavitve tega odloka.
3. člen
Sredstva, ki so na računu javnega zavoda ob uveljavitvi odloka, se po poplačilu obveznosti
prenesejo na ustanoviteljico Občino Polzela.
Nepremičnine in oprema, s katerimi upravlja javni zavod, se z dnem uveljavitve tega odloka
prenese na ustanoviteljico Občino Polzela.
Vse avtorske in sorodne pravice, katerih imetnik je zavod, z dnem uveljavitve tega odloka
preidejo na ustanoviteljico Občino Polzela.
4. člen
Spremeni se ime zavoda tako, da se na koncu doda »v likvidaciji«, in se glasi: Zavod za kulturo,
turizem in šport Polzela – v likvidaciji.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za
kulturo, turizem in šport Polzela (Uradni list RS št. 12/2011, 31/2015, Polzelan, poročevalec
Občine Polzela - Uradne objave št. 1/2015).
6. člen
Ta odlok se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela in prične veljati z 31. 12. 2015
Polzela, …………………..……..
Številka: ………………………

Jože Kužnik
Župan
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