PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00ZPDZC in 127/06-ZJZP) 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
Spremeni in dopolni se besedilo 2. člena Odloka o ustanovitvi zavoda za kulturo, turizem in
promocijo Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 34/07 in 52/09) tako, da se glasi:
"Namen ustanovitve zavoda in njegovo poslanstvo je učinkovitejša organizacija, razvoj in
spodbujanje dejavnosti na področju kulture, mladine, prireditev, turizma in promocije."
2. člen
Spremeni in dopolni se besedilo 3. člena tako, da se glasi:
"Za uresničevanje poslanstva se zavod povezuje z vsemi izvajalci na področju kulture,
mladine in turizma v občini in regiji ter širše, ki s svojimi programi in dejavnostjo sodelujejo
pri pripravi programov in projektov ter pri promociji občine ter skrbi za usklajeno ponudbo
le-teh v občini."
3. člen
V prvem stavku 3. odstavka 6. člena se besedilo "Enota zavoda:" spremeni in dopolni tako, da
glasi:
"Na področju dejavnosti promocije in turizma enota zavoda organizira in izvaja naslednje
dejavnosti:".
V 6. členu se za 3. odstavkom doda nov 4. odstavek, ki se glasi:
"Na področju mladinske dejavnosti enota zavoda organizira in izvaja naslednje dejavnosti:
- koordinira dejavnosti in prireditve za mladino, ki jih organizirajo drugi zavodi, skupnosti,
organizacije, društva in posamezniki, ter pri tem nudi organizacijsko in tehnično pomoč;
- izvaja programe za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in
mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirane preventivne
programe, namenjene otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju;
- organizira in izvaja preventivne programe s področja zasvojenosti, informira in svetuje
mladim v stiski z organiziranjem različnih oblik svetovanja in pomoči, predvsem z
namenom zmanjševanja socialne izključenosti mladih;
- upravlja objekte, ki so mu s pogodbo ali sklepom preneseni v upravljanje, svetuje pri
načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju,
- razvija in izvaja programe mladinskega turizma in mladinskih izmenjav, informira oz.
posreduje informacije o prostorskih kapacitetah oziroma rezervacijah počitniških in
prometnih možnosti, namenjenih mladim;

-

-

prireja oziroma organizira strokovne, kulturno-umetniške in zabavne prireditve ter
predavanja, tečaje, seminarje, srečanja in druge oblike prostovoljnega dela za mlade;
sodeluje s sorodnimi organizacijami na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in
mednarodnem nivoju, s humanitarnimi in drugimi organizacijami, zavodi, društvi,
posamezniki pri osveščanju mladih oziroma okolja, v katerem živijo,
spodbuja raziskovalno delo mladih, mladinsko delo in neformalno izobraževanje mladih;
spodbuja aktivno participacijo mladih v družbeno dogajanje, kvalitetno preživljanje
prostega časa in razvoj ustvarjalnosti;
spremlja, analizira naloge na področju mladinskih dejavnosti, pripravlja in izvaja letne
akcijske načrte, zbira in posreduje podatke za potrebe informatike na področju mladih,
daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja na področju mladih, pripravlja
strokovna gradiva za ustanovitelja,
opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda."
4. člen

Doda se nov 20.a člen, ki se glasi:
"Za izvajanje mladinske dejavnosti se ustanovi enota zavoda:
Ime: Mladinski center Gornja Radgona
Sedež: Trg svobode 15, 9250 Gornja Radgona«
5. člen
Spremeni in dopolni se 4. alineja 1. odstavka 23. člena tako, da se glasi:
"- stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme javne infrastrukture na področju
kulture in mladine, s katero zavod upravlja."
6. člen
Spremeni in dopolni se 3. odstavek 24. člena tako, da se glasi:
"Nepremičnine, oprema in predmeti, ki so v lasti ustanoviteljice in s katerimi upravlja zavod,
se štejejo za javno infrastrukturo na področju kulture, mladine, turizma in športa."

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Direktor opravi vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela zavoda po
tem odloku v roku 1 meseca od uveljavitve tega odloka. Svet zavoda je dolžan uskladiti statut
in druge splošne akte, ki jih sprejema, v roku treh mesecev.
8. 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
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OBRAZLOŽITEV:
Uvod
Zaradi nenehne potrebe po ureditvi mladinskega organiziranja predvsem pa zagotovitve
urejenih in primernih prostorov za mlade, ki v občini Gornja Radgona še nimajo prostorov, se
na pobudo Mladinskega sveta Gornja Radgona in Zavoda Kultprotur Gornja Radgona uredi
pravno formalna enota Mladinski center Gornja Radgona. Namen ustanovitve enote je, da leta prvi dve leti deluje pod pravno-formalnim okriljem Kultprotura, nato pa se osamosvoji kot
samostojni zavod ali druga pravna oblika.
Razlogi za sprejetje odloka
Razlogi za ustanovitev mladinskega centra v takšni obliki so naslednji:
- Zagotavljanje urejenih nadzorovanih prostorov z zaposlen osebo v mladinskem centru.
- Dvoletno uvajanje in izvajanje namena mladinskega centra v obliki krepitve
mladinskega dela.
- Omogočanje mladim kreativno in dostojno vključevanje v programe mladinskega
centra.
- Izvajanje mednarodnih projektov, sodelovanja mladih iz pobratenih občin in
gostovanja domačih in tujih prostovoljcev v okviru evropske prostovoljne službe.
- Infrastrukturna podpora mladinskemu svetu za soustvarjanje programa in možnosti
krepitve mladinske politike.
Ocena stanja
Trenutno stanje, ki opredeljuje status mladih v občini Gornja Radgona, se je v zadnjem letu
dvignilo iz dolgoletnega individuliziranega ustvarjanja mladih v kvalitetno in organizirano
strukturo z ustanovitvijo mladinskega sveta. Tega namen je kvalitetno organiziranje mladih v
najrazličnejših mladinskih društvih in klubih, ki so preko članstva vključeni v krovno
organizacijo Mladinski svet Gornja Radgona. Ta zastopa in uresničuje interese mladih v
občini Gornja Radgona, hkrati pa skrbi za krepitev boljših pogojev mladih in razvoj lokalnih
mladinskih politik.
Cilji in načela odloka
Posamezni cilji, ki izhajajo iz potrebe po ustanovitvi mladinskega centra so:
- Mladim v letu 2011 zagotoviti primerno infrastrukturo za kvalitetno izvajanje
mladinskega programa v obliki mladinskega centra.
- V mladinskem centru bo zaposlena oseba, ki bo odgovorna za pripravo in vodenje
mladinskih programov.
- Mladinski center bo prostor druženja, informiranja, izobraževanja in krepitve odnosov
med mladimi.

Ocena finančnih in drugih posledic
Finančne posledice pri sprejemanju odloka ne bodo dodatno bremenile proračuna občine, saj
je zavod Kultprotur Gornja Radgona za vzpostavitev in delovanje mladinskega centra v letu
2011 že pridobil proračunska sredstva za uresničitev le-tega.
Sredstva za prvo leto vzpostavitve in delovanja mladinskega centra so že zagotovljena na
proračunski postavki zavoda Kultprotur Gornja Radgona (št. postavke 180390) proračuna
Občine Gornja Radgona za leto 2011.
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Sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev odloka je pogoj za pravno-formalno ustanovitev
enote Mladinski center Gornja Radgona.

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.

Gornja Radgona, maj 2011

Pripravil:
Zavod Kultpropur Gornja Radgona
direktorica mag. Norma Bale
v sodelovanju z občinsko upravo
predlagatelj:
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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