Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06ZJZP) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 in 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 11.
redni seji dne 20.11.2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 34/07, 52/09 in 66/11) se 9. člen spremeni tako,
da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja šest članov, in sicer:
- trije predstavniki ustanoviteljice – člani občinskega sveta, ki jih imenuje občinski svet,
- en predstavnik, ki ga na poziv župana predlaga zainteresirana javnost in imenuje župan,
- en predstavnik delavcev zavoda,
- en predstavnik ministrstva, pristojnega za kulturo.
Predstavnika ministrstva, pristojnega za kulturo, v svet zavoda imenuje ministrstvo in ima v svetu
enake glasovalne pravice kot ostali člani sveta zavoda, vendar le, ko gre za odločanje o zadevah, ki
se nanašajo na del kulturnega spomenika grad Negova.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Po preteku mandata so lahko člani – predstavnik
zainteresirane javnosti in predstavnik delavcev zavoda ponovno imenovani, vendar največ za
dvakratno dobo mandata zapored.«
2. člen
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje dejavnosti turizma in promocije se ustanovita enoti zavoda:
1. Ime: Turistično informativni center Gornja Radgona
Sedež: Kerenčičeva 14, 9250 Gornja Radgona
2. Ime: Turistično informativni center Negova
Sedež: Negova 13, 9245 Spodnji Ivanjci.«
3. člen
Dopolni se 29. člen tako, da se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Zavod je dolžan na vseh prireditvah, ki jih organizira, sodeluje kot soorganizator ali kot sponzor,
promovirati ustanoviteljico zavoda. Prav tako je dolžan, na vseh promocijskih materialih, poleg
svojega logotipa, navajati tudi logotip ustanoviteljice zavoda – grb in ime Občine Gornja Radgona.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalnem časopisu Prepih.
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