PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK
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 ____.
redni seji dne ______ 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.
Številka: 007-1/2007
Datum: ________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBRAZLOŽITEV:
Uvod in razlogi za sprejetje odloka
Meseca julija v letošnjem letu je bila s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
(v nadaljevanju: ministrstvo), Zavoda za kulturo, turizem in promocijo občine Gornja Radgona (v
nadaljevanju: zavod) in Občino Gornja Radgona, podpisana Pogodba o oddaji dela kulturnega
spomenika grad Negova, objekta Pristave in Stražnega stolpa ob vhodu v upravljanje in dela
poslovnih prostorov v pritličju in kleteh Novega gradu ter grajskega parka v uporabo.
Pogodba o oddaji dela kulturnega spomenika grad Negova, objekta Pristave in Stražnega stolpa ob
vhodu v upravljanje in dela poslovnih prostorov v pritličju in kleteh Novega gradu ter grajskega
parka v uporabo, v 19. členu vsebuje navedbo in zavezo, da bo občina Gornja Radgona v 90. dneh
po podpisu pogodbe s spremembami temeljnih aktov o ustanovitvi in delovanju Zavoda omogočila,
da bo ministrstvo po tej pogodbi imenovalo enega svojega predstavnika v najvišji organ zavoda –
svet zavoda. Predstavnik ministrstva v svetu zavoda ima enake glasovalne pravice kot ostali člani
zavoda, vendar le, ko gre za odločanje o zadevah, ki se nanašajo na del kulturnega spomenika grad
Negova.
V sled navedenega se je dopolnil 9. člen predlaganega odloka. Število članov sveta zavoda se je
povečalo na račun predstavnika iz ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki bo kot
član sveta zavoda enakovredno zastopan le pri sejah, ki bodo obravnavale tematiko gradu Negova.
Navedeni člen se je dopolnil še glede možnosti ponovnega imenovanja članov v svet zavoda.
Po podpisu pogodbe o oddaji dela gradu Negova, se je v objektu Pristava vzpostavil Turistično
informativni center Negova. Tako se je 20. člen dopolnil še z eno enoto zavoda, ki skrbi za
izvajanje dejavnosti promocije in turizma v Občini.
Odlok se je v 29. členu smiselno dopolnil glede medsebojnih pravic in obveznosti med zavodom in
ustanoviteljico.
Ocena finančnih in drugih posledic
Finančne posledice pri sprejemanju odloka bodo dodatno bremenile proračun občine. V proračun je
vnesena nova postavka z naslovom Grad Negova. V to postavko so zajeti stroški delovanja TIC-a v
Negovi in vsi letni obratovalni stroški vezani na uporabo dela gradu v Negovi.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog odloka obravnava in sprejme v
predlagani vsebini po skrajšanem postopku.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – skrajšani
postopek.
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