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Datum: 3.2.2014
OBČINA KAMNIK, OBČINSKI SVET

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA „ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT V OBČINI KAMNIK“
- HITRI POSTOPEK
PREDLAGATELJI: SDS, LTS-ZA KAMNIK, NSI, LDS IN STRANKA MLADIH SLOVENIJE
-ZELENI EVROPE
POROČEVALEC: RUDI VERŠNIK, vodja svetniške skupine SDS
PRAVNA OSNOVA: Statut Občine Kamnik 14. člen (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10),
Odlok o ustanovitvi javnega Zavoda za turizem in šport v Občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 106/11)
NAMEN: Obravnava in sprejem po hitrem postopku
RAZLOGI ZA OBRAVNAVO PO HITREM POSTOPKU:
Predlagatelji smo prepričani, da so zaradi neodgovornega delovanja nekaterih članov
Sveta Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik nastale nepopravljive posledice pri
delovanju Zavoda. Z namenom, da preprečimo nadaljnje negospodarno delovanje in
odpravimo nepravilnosti zahtevamo, da se točka uvrsti na 28. sejo Občinskega sveta
Občine Kamnik po hitrem postopku.
PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«.
Obrazložitev
1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:
Predlagatelji, svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik ugotavljamo, da nekateri
predstavniki ustanovitelja, imenovani v Svet Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik s
svojo nezadostno aktivnostjo ne izpolnjujejo pričakovanj predlagateljev, zato predlagamo
spremembo Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik.
S to spremembo želimo predlagatelji omogočiti tudi odpoklic tistih imenovanih članov
Sveta Zavoda, ki ne izpolnjujejo pričakovanj ustanovitelja. Veljavni Odlok v 12. členu, ki
govori o Svetu zavoda predpisuje kdo lahko imenuje člane, koliko članov lahko delegira in
trajanje mandata v Svetu zavoda. V tem členu je predpisam tudi postopek za konstituiranje

in odločanje v Svetu zavoda. Navedeni 12.člen Odloka dovoljuje ponovno izvolitev člana
Sveta zavoda ne definira pa možnosti predčasnega odpoklica članov Sveta zavoda, zato
predlagamo spremembo.
Predlagamo spremembo prvega stavka 12. člena tako, da se za besedo imenuje doda
-“ in razrešuje“.
2. Cilji in načela predloga odloka:
Svet Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik je organ, ki mora intenzivno spremljati
gospodarnost delovanja, skrbeti za ugled in transparentnost poslovanja Zavoda.
Predlagatelji smatramo, da je potrebno dopustiti možnost za zamenjavo posameznih
članov Sveta Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, ki jih imenuje Občinski svet.
S predlagano spremembo smo predlagatelji prepričani, da bomo na ta način lažje
zagotavljali uspešnost delovanja Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in
34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na …….. seji dne …………… sprejel
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
»ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT V OBČINI KAMNIK«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«
(Uradni list RS, št. 8/00, 107/05, 58/06, 58/07, 121/08 in 106/2011) se 1. stavek 12. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet na predlog komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
2. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št.
Kamnik, dne
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

BESEDILO TRENUTNO VELJAVNEGA ČLENA, V
PREDLAGAJO SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
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12. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Predstavnika zaposlenih izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah,
po postopku in na način, določenem v statutu zavoda.
Predstavnika zainteresirane športne javnosti izberejo športna društva s sedežem in
pretežnim članstvom v Občini Kamnik, po postopku in na način, ki je določen v statutu
zavoda.
Predstavnika zainteresirane turistične javnosti izberejo turistična društva, ki so
registrirana na območju Občine Kamnik, po postopku in na način, ki je določen v statutu
zavoda.
Svet Zavoda se konstituira, ko člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Član sveta Zavoda je lahko v svet ponovno izvoljen oziroma imenovan.
Svet Zavoda veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina njegovih članov.
Svet Zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.«

