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Na podiagi 46. alena Zakona o zavodih {Uradni tist RS, ir. 12191 in nasLe.lnli) ier 12. atena O.ttoka o
ustanovitvi javnega zavoda za kulturo ir turizem obaine Kostel (t]radno glasilo obajne Kostet, it. 14l2022)
je svet zavoda s soglasjem obiine Lrstanovitetjire, dne 01.07.2022 sprejel

STATUT

Zayada za kulturo in turizem Kostel

I. SPLOSNE DOt OCBF

1. alef

Ta statul ureja vpraaanja gtede organizacije, orga|ov, njihovth prjstojnosU in raaina odtoianja ter druga
vpraianja, ki so ponrembfa za opravLjafle dejavnosti in poslovanle Zavoda za kutturo in turizer. KosteL

{v nadaljevanju: zavod), iktadno ? zakonorn in Odtokom o ustaf ovltvj j avn ega zavoda za kutturo tn turjzem
obaine KosteL (llradno gLasilo Obaine Xostel, it. 14l2022; v nadatjevafju: odtok).

Uporabtjeni izrazl, zaplsani v stovniini obtiki moikega spola, so uporabtleni kor nevtraini za moike in

2. aten

Usranovitelj zavoda je Obaina KosteL (v nadatjevarju: ustanovitetji.a), pri iemer ustanovitetjske pravice
ln obveznosti izvaja Obiinski svet Obijne Koslet.

3. aten

Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicaml, obveznostmi in odgovonrostmi kor jih doloia zakon,

Tenreljna statusna vpraianja, namen in posLanstvo ter dejavnostizavoda dotoaa odtok.

+. iten

lme javnega zavodaje: ZAVOD ZA (ULTURO N TURIZEI4 (O5TEL

SkrajSano ime javnega zavoda je: ZKT KosteL

Sedei javneqa zavoda je: Vas 4, 1136 KOSTEL

Tavod tahko sprenreni jme ali sedei samo s soglasjem usranovjtetja. Sprememba se mora vpisati v sodni
register
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II. ORGANIZACI]A

5. aien

V zavodu se tahko za opravtjanje posamezne delavnosti obLikujejo organizacjjske enole. Organizacjja
zavoda se podrobneje doLoij z aktom, ki ureja fotranjo orgafjzacljo tn sjstemjzadjo deiovnjh mest.

Novo enolo zavoda ustanovi Lrstanovitetjica, s sogtasjem gvela zavoda, ukinitev enote zavoda se izvede
Prav lako s soqlasjem svela zavoda.

II'. ORGANI

6. aten

Organa zavoda sta:
. svet zavoda,
. direktor.

1. SVET ZAVODA

Svet zavoda je organ upravtjanja zavoda, ki jma naloge in pristojnosti kor jih dotoaa odlok.

8. ;ren

Svel zavoda ima pet (5) atanov, jn sjcer:
trije (3) itani predstavnjki ustanoviLetjice,

- en (1) alan predstavnik uporabnikov ozjroma zarnteresirane jaynostj,
- en (1) alan predslavnik zaposLenih zavoda.

Predstavnike ustanoviteljjce imenuje obatnskj svet Obaine (ostet, in sjcerjzmed strokovnjakov s podroaja
deta zavoda, financ in pravnih zadev. Postopek imenovanja predsravnikov uporabnikov ozjroma
zalnteresirane javnoslj ir) postopek jzvolttve predstavnika zapostenih za!oda dotoia ta s!atut.

I\andat atanov sveta traja itiri (41 1eta. Po preteku mandata so Lahko alani ponovno imenovani. vendar
fajvea za dvakratno dobo mandata zapored.

Naain prenehanja mandata itana sveta zavoda dotoaa odLok.
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9. alen

Deto svela zavoda vodi predsednik, kl ga izmed sebe lzvotijo aLafi sveaa zavoda jn je predstavnik
ustanovileLjice. Predsednika v njegovi odsolnosh nadomeita iamestnik predsednika, ki ga izmed sebe
jzvolijo aLani sveia zavoda.

oba se izvoliia na ko.stilLtivni seji sveta zavoda.

l0. aten

Svet zavoda sprejme pos(ovnjk, s katerim podrobneje Lredi naain deta, postopek odLoaanja in vodenja.

A. portope[ irrprova'rrd pJedydvn'(o rporabnikov oziro-no rdinreresirane idvn05li

11. iten

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirafejavnostiimenuje Obainskisvet Obaine Kostel, na podiagi
predtogo! druatev oziroma orqanizacij s podroail deLovanja zavoda.

12. aten

menovanje predstavnika uporabnikov oTlroma Tainteresjrane javnostj temetji na javnem pozivu, ki ga

objayi uslanovltetjlca najmanj 60 dni pred potekom rnandara sveta zavoda. pri aemer rok za podajo
predtogov ne sme bitl krajii od 15 dni.

B. Postopek voliiev predsiavnika zaooslenih v svet zavoda

13. alen

Predstavnika zapostenih iTvotijo zaposteni izmed sebe na neposrediiih in tajnih votitvah. Pravlco votiti in
bilj votjen imajo vsi zaposteni v zavod!, razen direktorja. Vsak zaposleri ima en qlas.

Sver zavoda razpiie volitve za predstavnika zapostefih v svet zavoda s sktepom najmanj l0 dnt pred
izlekorn mandatne dobe. VoUtve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandara sveia zavoda.

SkLep o razpjsu votilev se javno objavi na ogtasni deskl zavoda. S sklepom o razpisu volitev se dotoaj dan,
aas in kraj votitev ier imenuje volilna komisija. Votitno komisijo sestavtjajo predsednik tn dva atdna. atan
voULne komjslje ne more biti kandldat za predstavnika zaposlenih v sveru zavoda.

VoLilna komisija:
- pripravl seznam votitnih Lpraviaencev,

14. al€n
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preverja pravoaasnost in ustreznosi prejetih kandrdatur,
objavi kandidale za atane sveta zavoda,
pripravtja glarovni.e in drugo gradrvo za volltve,
neposredno vodi poslopek voLitev,

ugolovj in razgtasl izld voliiev,
opravtja drlge faloge, doloaene v lem slatutu 

'n 
v sktepu o razplsu votitev.

l5. ate l

Pravi.o predlagall kandidata ima vsak;zmed zaposlenih v zavodu.

PredLogi kandldatov za predslavnika zaposlenih v sveiu zavoda !e predto:ljo volilni komisiji v pisni oblikj
s podpisi predtagatetjev in podpisom kandjdata, da se s kandidaturo strinia.

Predloge kandidalov je potrebno predlo:ili komisiji v 10 dneh od objave sklepa o razpisu votitev. VoLilna
komhlja objavi seznam kandidatov za alana 5ve!a zavoda na oglasni deski zavoda najmanj 3 dn] pred
izvedbo votitev.

V prime.u, da je za predstavnika zaposLenih v svetu zavoda vloiena ena sama kandjdatura, se postopek
votitev ne izvede.

V primeru iz prejinjega odstavka votitna koJnisija seznani svet zavoda, da je brta vto:ena ena sama
kandidatura. 5vet zavoda o kandidatud odloii s skLepom.

l6. alen

Voti se z qlasovni.anri in na naain, da je zagotovtjena talnost gtasovanja.

Na glasovnici se navedejo rmena kandidatov po abeaednem vrstnem red$. Voli se tako, da se obkroii
zaporedna ilevilka pred imenom Lislega kandidala, za katerega se ieti qtasovati.

Nejzpotnjena glasovni.a in gtasovnica, na kalerj ni mogoae ugoioviti votje votiv.a, sta nevetjavni.
Nevetjavna je tudi gLasovfica, ie je votivec glasovaL 7a vea kandidatov.

lzvoLjen je tjsti kardldat, ki prejnle najveale ilevito glasov zapostenih v zavod!, kiso se udeleiitivotitev.
ae sia.dva kandidata dobiLa enako ateviLo gtasov, je izvotjen tisli kandidat, ki jma dali;o detovno dobo v

17. iten

Volitna konrisija o poleku vohtev vodi zapisnlk, ki ga podpiiejo vsi alani voLilne komisije.
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18. aten

VoliLnl rezuttat lrgotovi in objavi na ogLasnj deski zavoda votilna komisija v roku 3 deLovnih dnj po izvedbi
votitev. Zapisfik o delu volitfe konrisile se predloii svetu zavoda.

Svet zavoda sprejme sktep o izvoLlivl predstavnlka zaposLenih na podlagi zapisnika o deLL vollne komisije

2. DIREKTOR

19. aten

Pogoje za zasedbo delovnega mesla drektorja ler postopek imenovanj6 oziroma razreiitve direktorja
dolotata odlok in zakon.

20. iten

Direktor je poslovodni organ zavoda.

Djrektor zastopa zavod v okviru dejavnosti, za kalere je zavod regjslriran, predstavlja ln zastopa zavod,
vodj in organizira delo zavoda ter je odgovoren za zakonjtost in sirokovnost dela zavoda.

V pravnern prometu zastopa in predstavtja direktor zavod neomejeno ln je poobta;ien za sktepanje
poqodb v okviru finananega naarta, razen poeodb o inverticijah in najemnih pogodbah, katere vrednost
presegajo tiste, do(oaene s predpisi, ki urejajo naroilta rnatih vrednosli in za katere je potreben skLep

sveta zavoda.

Djrektor mora pri vodenju poslov ravnati z lavnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.

V prinrerLr direktorleve odsotnoslr mora direktor zagorovitj nadonreaianje. Direktor Lahko prl
uresniaevanju svojih poobLastit. doloaenih z zakonom, odtokom ln tem siatutom, prenese opravtjanje
posameznih zadev na posarnezne javne usL!:bence s posebnimi poobtasliLi. v skladu z aklom o notranjl
organizaciji deta in sislernizaciji detovnih mesi.

21. aLen

NaLoee in Dristoinosti direklorja sol
- faartuje, orqanizlra in vodi delo in postovanje javnega zavoda,
. sprejema strale<ki nairt,
- sprejema program deLa in linanani naarl ter je odgovoren za njeqovo tzvedbo,
- sp.ejema akt, ki ureja organjzacjjo deta in sistemizacijo deiovnih mest,
- sprejerna kadrovski nairl,
- sprejema nairt nabav osnovnih sredsiev in investicljskeea vzdr;evanja,

sprejemadrugeakte,kiurejajopomenrbnavpraianjavzvezizdetovanjemjavnegazavoda,
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- porota ustanovitetju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje la?neqa

pripravi letno poroaito,
- jzvriuje skLepe ir odto;irve svela zavoda in druqih orqanov,
. skrbi za lr;efje btaga in \torilev.
- predlaqa .ene javnlh kutturnih dobrin jr'r druglh storjrev, ki jih zaqotavlla zavod,

skrbi za promocijo zavoda in obajne,
.l,b: .d od- o\o r'a - d. o -' a oj r,1 o e. k _on,l

izvaja vse prrslojnosll s podroaja detovnlh razmerjj v sktadu: vetjavniml predpisi.
. ?agotavtja javnosl dela,
- zagotavtja obveiaanje javnlh usluibencev v skladu s predpisi,
- opravLja naloge po skLepu ustanoviteLjire,

drLrge naloge, doLoaene z odlokon in predpisj.

22- tlen

Direkior lahko imenule posvetovalno telo (tLdi: koLegij) za posamezno podroaje deia, ki obravnava
vpraianja s podroaja strokovnega deta zavoda in daje direktorju mnenja, predtoge in pobude za resevanje
razLiinih sirokovnih vpraianj.
Seslavo kolegija doloai direktor, pri femer ga skticuje po potrebi.

O sklepih posveiovalneea teLesa se vodi zapisnjk.

IV. JAVNOST DELA

2'l ilen

Delo zavoda je javno. O deL! zavoda obveaaala javnosl predsednlk sveta zavoda in direkror, po njunem
pooblastilu pa tahko tudi drugi aiani svela zavoda ali javni ustuiben.i zavoda.

.lavnost deta se zagoiavtja z uradnimj sporoaitiza javrost, posredovanjem info.maclj javnega z.aaaja v

svelovni splet v sktadu z veLjavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, okrogLimi mizami in z drugimi
obLikami sodetovanja s predstavniki sredslev javnega obveiianja ter fa druge ustrezne naaine, ki
omogoiajo obaanom in iirii javnostj, da se seznanr z detom zavoda.

dLani sveta zavoda. javni uslu:ben.i in alani posvetovalnjh teles morajo varovah lajnost podatkov, kj jih
kor talne doLoia zakon aLi drLej predp's.

V. JPLoiNIAKTI zAVoDA

24. aten

Zavod ima poleg staluta tudi dnrge sptoine akte, in siceri
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sptoiniakt, ki ureja notranjo organizacijo in sirlemizacijo delovnih mest,

'' spioili akt, ki lreja podroale raaunovodstva,

spLoini akt, ki Lieja iLevilo posameznih peaatov zavoda, njihovo r-rporabo, naain varor'anla

uniaevanja ler zaposlene, kr so zanje odgovorni,

spLoini akt, ki ureja podroaje varovanja osebnrh podatkov,

- druge sploine akte, ki jih do(oaajo predpisi ozlroma so polrebni za nemo(eno detovanje
poslovanje zavoda-

Sptoi]le akte sprejema direktor zavoda, skLadno s predpisi, odLokom jn te,n slatutom.

vt.

25. iLen

Direklo. zavoda v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega statuta sprejme vse polrebne ukrepe, da se

poslovanje in deLovanje zavoda uskladi z doloibami tega slatula.

Na dan uveljavitve tega staluta preneha veljati Statur Z.AVODA ZA KULTUR0 lN TURIZEM |(O5TEL z dne

27 -46-7411-

PREHODNE IN KONCNE DOLOCB[

27. aten

Ta slatut priane veLjati nastednji dan po oblavi na spLetni strani/oglasni

itevitkai
V Vasi, dne 1.07.2022

Obiavlieno na oqtasni deski dne 05.07.2022


