
Na podlagi Zakona o zavodih(Uradnilist RS‐ stari,St.12ノ 91,UradnHist RSノ :,こt.17ノ91
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zavoda Center za podietniこ tVo in tuHzem Krも ko(Uradni‖st RS,こt.29/20)je SVet
iaVnega zavoda Center za podietnistvo in tuHzem K「 こko,na l.seil,dne 3.9.2020
Spreiel

STATUT

JAVNEGA ZAVODA

CENTER ZA PODJETN:STVO!N TURIZEM KRSKO

I. UVODNE DOLOEBE

1. 6len

Statut javnega zavoda Center za podjetni5tvo in turizem Kr5ko (v nadaljevanju: zavod)
vsebuje oziroma doloda:
l. uvodne dolodbe,
l!. statusna dolo6ila,
lll. organiziranost zavoda,
lV. dejavnost zavoda,
V. organe zavoda,
Vl. notranjo organizacijo zavoda,
Vll. splo5ne akte zavoda,
Vlll. varovanje poslovne skrivnosti in prepoved konkurence,
lX. sredstva za delo in odgovornosti za obveznosti zavoda,
X. na6in razpolaganja s preseZkom prihodkov nad odhodki in na6in kritja

primanjkljaja,
Xl. pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravem prometu,
Xll. odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda ter medsebojne pravice in

obveznosti ustanovitelja in zavoda,
Xlll. prehodni in kondni dolodbi

It. STATUSNA DOLOEILA

1. Ustanovitelj zavoda

2. clen

Ustanovitelj zavoda je Obdina Kr5ko, Cesta kr5kih Zrtev 14, Kr5ko.

2. lme, sedei, Zig in pravni status zavoda

3. dlen

(1) lme javnega zavodaje: Center za podjetni5tvo in turizem Kr5ko.



(2) Skraj5ano ime zavodaje: CPT Kr5ko.
(3) SedeZ zavodaje: Cesta kr5kih Zrlev 46,8270 Kr5ko.
(4) Zavod lahko posluje in deluje tudi na drugih lokacijah.

4. 6len

Zig zavoda je kvadratne oblike z izbranim logotipom in besedilom: Center za
podjetni5tvo in turizem, javni zavod, Cl<Z 46, Kr5ko.

5. clen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem
prometu, ki so dolodene z zakonom, odlokom in tem statutom zavoda.

III. ORGANIZIRANOST ZAVODA

6. 6len

(1) Zavod predstavlja in zastopa direktor.
(2) Direktor lahko zazastopanje zavoda v dolodenih zadevah pooblastidelavce zavoda
in to pooblastilo izda v pisni obliki.

7. dlen

Zavod je ustanovljen za opravljanje javne sluZbe na podrocju podjetni5tva in turizma
za obmodje obdine Kr5ko.

8. 6len

Delo zavoda je javno. Javnost dela zavod zagotavlja z obve5danjem o svojem delu, z
informacijami ter s porodili o dejavnosti in opravljenem delu.

9. 6len

S svojo organiziranostjo in delom se zavod povezuje z drugimi zavodi s svojega
podrodja v drZavi in mednarodnimi organizac'rjami.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

10. clen

Namen zavodaje pospeSevanje, spodbujanje, nadrtovanje, organiziranje in izvajanje
razvojnih aktivnosti ter promocija na podro6ju podjetni5tva in turizma na obmo6ju
obdine Kr5ko.

11. dlen

Dejavnosti, kijih opravlja zavod na podro6ju podjetni5tva kot javno sluZbo:
- zasnova programa izvedbe spodbujanja razvqa podjetniStva,
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- splo5no podjetni5ko svetovanje obstojecim in potencialnim podjetnikom
(informiranje podjetnikov o ustanovitvi novega podjetja, preveritev poslovne ideje,
izbira statusne oblike, itd.),

- osnovno svetovanje obstojedim in potencialnim podjetnikom o moZnostih
pridobivanja financn ih virov,

- svetovanje glede izbora vrste razpisov in podrobnosti zahtev za prijave na
razpise,

- spodbujanje nastanka inovativnih idej in novih visoko tehnolo5kih podjetij,
- spodbuianje nastanka razvoinih projektov v podjetni5tvu,
- splo5no svetovanje in promocija lokalnega podjetni5kega okolja tujim

vlagateljem,
- organiziranje in izvajanje promocije podjetni5tva,
- organiziranje in izvajanje izobraZevalnih delavnic, konferenc, seminarjev in

drugih dogodkov,
- upravljanje s Podjetni5kim inkubatorjem Kr5ko, kije dislocirana enota zavoda ter

upravljanje druge lokalne infrastrukture, namenjene razvoju in spodbujanju
podjetniStva,

- izvaiarye pospe5evanja, spodbujanja nastanka inovativnih idej, start-upov,
nadrtovanja, organiziranja in izvajanja razvojnih aktivnosti, projektov ter promocij
na podrodju podjetniStua,

- sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov Regionalnega razvojnega programa
regije Posavje na podrodju podjetni5tua na obmo6ju obdine Kr5ko,

- sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi, drZavnimi in mednarodnimi
institucijami javnega, zasebnega in dru5tuenega sektorja na podro6ju
podjetniStva.

12. dlen

Dejavnosti, kijih opravlja zavod na podrodju turizma kot javno sluZbo:
- priprava in izvajanje strategije razvoja turizma,
- zbiranje in aZuriranje baze podatkov o turistidni ponudbi,
- oblikovanje in izvajanje razvojnih programov iz podrodja turizma,
- spodbujanje razvoja in oblikovanje celovitih turistidnih proizvodov in turistidne

ponudbe,
- organiziranje, vodenje, koordiniranje dela ter izvajanje nadzora nad lokalnimi

turistidnimi vodniki,
- organiziranje in izvajanjeizobraZevanj, delavnic in tedajev za akterje na podrodju

turizma,
- organiziranje, izvajanje, vodenje ter nadzor nad dejavnostjo Turistidno

informacijskih centrov na obmo6ju obdine Kr5ko,
- spodbujanje povezovanja in sodelovanja z nosilcituristidne ponudbe na lokalnem

nivoju,
- spodbujanje in organiziranje skupnih prireditvenih dejavnosti in drugih dogodkov,
- koordiniranje in izdelava letnega/obdobnega koledarja prireditev,
- urejanje vsebin turistidnega spletnega portala in drugih elektronskih medijev,
- statistidno obdelovanje in analiziranje podatkov o turistidnem prometu, o

kakovosti ponudbe in zadovoljstvu gostov,
- izdaianje informacijskega in promocijskega gradiva na podrodju turizma,
- na6rtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih aktivnosti in stikov z javnostjo

na podrodju turizma,



- organiziranje in izvajanje skupnih promocijskih nastopov na sejmih ali drugih
predstavitvah doma in v tujini,

- spodbujanje razvoja in raziskovanjz namenom razvijanja inovativne in atraktivne
turistidne ponudbe za ciljne skupine in trge,

- upravljanje javne turistidrre irrfrastrukture, ki jo rra zavod v upravljanje prenese
ustanovitelj,

- urejan je in vzdrZevanje neprometne turistidne signalizacije,
- sodelovanje in povezovarye z lokalnimi, regionalnimi, drZavnimi in mednarodnimi

institrrcijamijavnega, zasehnega in drrr5tvenega sektorja na podrodjtt turizma.

13. 6len

Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu, opravlja tudi druge gospodarske
dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:

- specializirana svetovanja in tehnidna priprava investicijske dokumentacije,
poslovnih na6rtov, pr'rjav na razpise itd. po naro6ilih podjetij in ostalih narodnikov,

- izvajanje drugih storitev za naro6nike,
- prodaja turistidnih storitev in proizvodov,
- trZenje celovite turistidne ponudbe na ravni turistidnega obmo6ja.

14. dlen

Obseg izvalanja dejavnosti v javnem interesu, ki so dolo6ene v 11. in 12. dlenu, je
zavod dolZan vsako leto uskladiti z ustanoviteljem in pri tem upo5tevati materialne in
finandne moZnosti ustanovitelja, in sicer je dolZan pripraviti finandni na6ft in pri tem
upoStevatiizhodi56a ustanovitelja, skladno s predpisi, ki urejajo izvr5evanje prora6una.

15. dlen

Dejavnost zavodaje v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvr5dena
v:
M170.220 Drugo podjetniSko in poslovno svetovanje
G/46.190 Nespecializirano posredni5tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G147.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G147.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvocnih zapisov in muzil<alij
J163.120 Obratovanjespletnih portalov
J/63.990 Drugo informiranje
Mnz.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na podrodju druZboslovja in

humanistike
M173.110 Dejavnost ogla5evalskih agencij
M173.200 Raziskovanje trga in javnega mnenje
M174.200 Fotografska dejavnost
M/74.900 Drugje nerazvrSdene strokovne in tehni6ne dejavnosti
N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov in sredanj
O/84.130 Urejanje gospodarskih podrod'rj za udinkovitej5e poslovanje
P/85.590 Drugje nerazvr56eno izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje



R/93.299 Druge nerazvrSdene dejavnosti za prosti cas
M173.120 Posredovanje oglaSevalskega prostora
G147.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trZnicah z drugim blagom
t(68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremi6nin
K168.320 Upravljanje nepremi6nin za placilo ali po pogodbi.

V.ORGANIZAVODA

16.こlen

Organa zavoda sta:
- direktor,
- svet zavoda

1. Direktor

17.6len

(1) Poslovodni organ zavodaje direktor.
(2) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod
ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Je poslovni in programski
direktor.
(3) Direktor lahko opravlja tudi strokovne naloge iz dejavnosti zavoda, kot redne
delovne naloge.
(4) V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je
poobla5den za sklepanje pogodb v okviru finandnega nadrta, razen pogodb o
razpolaganjrr z nepremi6ninami.

18. 6len

(1) Direktorjazavoda imenuje in razre5uje Svet zavoda na podlagijavnega razpisa pod
pogoji in po postopku, dolodenim v statutu zavoda in s soglasjem ustanovitelja.
(2) Mandat direktorja trqa 4leta z moZnostjo ponovnega imenovanja.
(3) Javni razpis se objavi najved 90 in najmanj 60 dni pred potekom direktorjevega
mandata. O datumu poteka mandata mora direktor obvestiti Svet zavoda najmanj 120
dni pred potekom.

19. dlen

(1) Javni razpis za imenovanje direktorja zavoda objavi Svet zavoda na spletni strani
zavoda in v sredstvih javnega obve5danja. Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajSi
kot 8 dni od dneva objave javnega razpisa.
(2) Svet zavoda opravi izbor in o svojem izboru obvesti prijavljene kandidate, v roku,
ki ni dalj5i kot 30 dni od dneva objave javnega razpisa, vendar je odlocitev o
imenovanju direktorja pravno veljavna Sele po izdanem soglasju ustanovitelja.
(3) Prijave za javni razpis po5ljejo kandidati na naslov, naveden v javnem razpisu s
pripisom: >>za razpis direktorja<. Prijavi morajo kandidati priloZiti dokazila o
izpolnjevanju z razpisom dolodenih pogojev ter svoj Zivljenjepis.



20. clen

(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki poleg sploSnih pogojev
dolodenih z zakonom, izpolnjuje 5e naslednje osnovne zahteve:
- ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokoSolskih strokovnih

programih ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
- ima najmanj 5 let delovnih izku5enj,
- ima organizacijske in vodsfuene sposobnosti,
- pozna delo na podrodju podjetniStva ali turizma,
- je drZavljan Republike Slovenije,
- aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
- drugi pogoji v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Poleg zgoral navedenih pogojev morajo prijavljeni kandidati predloZitiprogram dela
in razvoja zavoda ter ukrepe za dosego programskih ciljev in morebitne druge zahteve.

21.6len

(1) O sprejemu sklepa o izbiridirektorja Svet zavoda obvestivse prijavljene kandidate.
(2) ee se po prej5njem odstavku tega 6lena na razpis nihde ni pr'rjavil ali ni bil nihde
izmed prijavljenih kandidatov izbran za direktor)a zavoda, se postopek izbire ponovi z
novim razpisom.

22. dlen

ee direktorju preddasno preneha mandat, oziroma de nihde izmed prijavljenih
kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vrSilca dolZnosti direktorja
izmed strokovnih delavcev zAvodA, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendAr
najved za eno leto.

23. clen

(1) Svet zavoda lahko s soglasjem ustanovitelja razreSi direktorja zavoda pred
potekom 6asa, za katerega je imenovan, v naslednjih primerih:
- de direktor sam zahteva razreSitev,
- 6e nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha

delovno razmerje po samem zakonu,
- 6e direktor pri svojem dehr ne ravna po predpisih in splo5nih aktih zavoda ali

neutemeljeno ne izvr5uje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
- de direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzrodi zavodu vecjo Skodo

po oceni Sveta zavoda ali 6e zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolZnosti,
tako da nastanejo ali bi lahko nastale huj5e motnje pri opravljanju dejavnosti
zavoda,

- zaradi bistvenih sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi
katere je zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.

(2) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razre5itui seznaniti direktorja z razlogi
za razreilitev in mu dati moZnost, da se o njih izjavi.
(3) Sklep o razre5itvi direktorja, ki ga sprejme Sveta zavoda postane pravno veljaven
Sele po izdanem soglasju ustanovitelja.
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24.6len

(1) Zoper sklep o razre5itvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, 6e meni, da
je bil za razre5itev kr5en doloden postopek in da je ta kr5itev lahko bistveno vplivala
na odloditev ali da niso podani razlogi za razreilitev, dolo6eni v 23. dlenu tega statuta.
(2) Zahteva za sodno varstvo se vloZi v 15 dneh po prejemu sklepa o razre5ifui pri
pristojnem sodi56u.

25. 6len

(1) Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima direktor po tem statutu, se druge pravice in
obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo dolodijo s pogodbo med direktorjem in
zavodom, kijo v imenu zavoda sklene predsednik Sveta zavoda.
(2) Direktor sklene delovno razmerje za doloden das, za 6as trajanja mandata.

26. clen

(1) Direktor zavoda ima naslednje naloge:
- organizirain vodi delo in poslovanje zavoda,
- sprejema program dela in finandni nadrt,
- sprejema akt o organizaciji dela,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
- sprejema kadrovski nadrt,
- sprejema nadrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrlevarya,
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vpraSanja v zvezi z delovanjem

zavoda,
- poroda rtstanoviteljrr in svettt zavoda o zadevah, ki lahko pomemhno vplivajo na

delo zavoda,
- pripravi letno porodilo,
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, de jo zavod ima,
- skrbi zatrZenje storitev in sprejema cene storitev,
- skrbi za promocijo zavoda,
- skrbiza sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
- zagotavlja obve5danje delavcev v skladu z zakonodajo in predpisi,
- izvala naloge s podrodja delovnih razmenl v skladu z veljavnimi predpisi,
- doloda podatke, ki Stejejo za poslovno tajnost,
- seznanja ustanovitelja z namero prijave na javne razpise ali pozive,
- opravlja naloge po sklepu ustanovitelja,
- opravlja druge naloge, dolodene z ustanovitvenim aktom in drugimi veljavnimi

predpisi.
(2) K aktom iz 2., 3., 4., 5., 6. in 9. alinee prej5njega odstavka daje soglasje svet
zavoda. Obdinska uprava daje soglasje k aktom i22.,5.,6. in 9. alinee.
(3) Direktor je dolZan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveSdati svet
zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega
dela.
(4) Direktor je samostojen pri opravljanju poslov s svojega delovnega podrodja.
(5) Direktor ie za svoje delo odgovoren ustanovitelju. Direktor mora pri vodenju poslov
ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.



27. 6len

(1) Direktor poroda Svetu zavoda o:
- nadrtovani in tekodi poslovni politiki in drugih vpra5anjih poslovanja zavoda,
- rezultatih poslovanja in 5e posebej o finandnem stanju zavoda,
- zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na pladilno sposobnost zavoda,
- drugih vpra5anjih, pomembnih za poslovanje zavoda, de tako zahteva Svet

zavoda.
(2) Porodilo o letnem izvajanju programa dela zavoda, doseZenih ciljih in rezultatih
poslovanja in porabi finandnih sredstev mora direktor po predhodni obravnavni na
Svetu zavoda predloZiti ustanovitelju najmanj enkrat letno, vendar najkasneje do 28.
februarja tekodega letaza preteklo leto.

2. Svet zavoda

28. dlen

(1) Zavod upravlja Svet zavoda, ki Steje pet dlanov in je sestavljen iz:
- treh predstavnikov ustanovitelja, kijih imenuje Obdinski svet ob6ine Kr5ko,
- enega predstavnika delavcev zavoda,
- enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s podrocja obrti,

podjetni5fua in gospodarstva, ki ga, izmed svojih 6lanov, imenujeta Obmodna
obrtno-podjetni5ka zbornica Kr5ko in Posavska gospodarska zbornica, Kr5ko.

(2) Mandat dlanov Sveta zavoda traja 4 leta z moZnostjo ponovne izvolitve.
(3) Clane Sveta zavoda lahko imenuje in razre5i za imenovanje pristojni organ
rrpravidenega predlagatelja po postopktt dolodenem za imenovanje

29. 6len

(1) Prvo konstitutivno sejo skli6e direktorv roku 30 dnipo imenovanju dlanov in izvolitvi
predstavn ikov delavcev.
(2) Na prvi konstitutivni seji dlani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(3) Svetu zavoda pridne tedi mandat z dnem konstituiranja.
(4) Mandat dlanov sveta zavoda trala 4 Ieta in so lahko ponovno imenovani oz.
izvoljeni.
(5) Svet zavoda sklepa veljavno, 6e je na seji navzoiia vedina dlanov sveta
(6) Svet zavoda sprejema odloditve z vedino glasov vseh dlanov.

30. 6len

(1) Svet zavoda ima naslednje naloge:
- nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
- sprejema statut in druge splo5ne akte zavoda, ki niso navedeni v 26. 6lenu,
- daje soglasje k programu dela in razvoju zavoda ter spremlja njegovo

izvrSevanje,
- daje soglasje k finandnem nadrtu in zaklju6nem ra6unu zavoda,
- predlaga ustanovitelju spremembe in raz5iritev dejavnosti,
- imenuje in razre5uje direktorja zavoda, v soglasju z ustanoviteljem,
- daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom zavoda.



(2) Za izvajanje dolo6enih nalog iz svoje pristojnosti lahko Svet zavoda imenuje
komisije in odbore.
(3) Nadin dela sveta zavoda doloca poslovnik o delu sveta zavoda, ki ga na predlog
direktorja sprejme svet zavoda.

31. 6len

(1) Predsednika Sveta zavoda in njegovega namestnika izvolijo clani Sveta zavodaz
vedino glasov s tajnim glasovanjem.
(2) Seje Sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa
njegov namestnik.
(3) Seje Sveta zavoda morajo biti najmanj dvakrat letno oz. glede na potrebe.
(a) Sejo Sveta zavoda sklide predsednik samoiniciativno ali na predlog direktorja ali na
zahtevo 6lana Sveta zavoda.
(5) V primeru sklica seje na zahtevo 6lana Sveta zavoda je potrebno na predsednika
Sveta zavoda nasloviti pisno zahtevo za sklic seje, navesti vzroke za sklic ter priloZiti
pisno gradivo za obravnavo s predlogi sklepov, o katerih naj bi Svet zavoda odlodal.
(6) Seja Svet zavoda je lahko tudi korespondendna. Svet zavoda si s poslovnikom
dolo6i na6in izvedbe.
(7) Svet zavoda veljavno odloda,6e na seji prisostvuje vedina dlanov in tudi odloda z
ve6ino glasov prisotnih 6lanov, tazen kadar ni s poslovnikom o delu Sveta zavoda
dolodeno drugade.
(8) Vsak 6lan Sveta zavoda ima 1 glas.

32. clen

(1) S poslovnikom o dehr Sveta zavoda se podrohne.je dolodittrdi nadin sklicevanja sej,
vrodanja vabil, poteka sej in glasovanja o predloZenih sklepih, pisanja zapisnika ter
vrodanja zapisnikov oziroma sklepov upravidenim oziroma za izvr5itev sklepov
zavezanim osebam.
(2) elan sveta zavoda je lahko razreSen pred potekom man data za katerega je
imenovan, de:
- sam zahteva razre5itev,
- se neupravideno ne udeleZi seje sveta zavoda trikrat zaporedoma,
- pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
- brez utemeljenega oziroma upravidenega razloga ne zastopa interesov tistega,

ki ga je izvolil ali imenoval,
- svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi dlana sveta

zavoda in interesi zavoda,
- ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.

(3) V primeru preddasne razreiitve 6lana se za 6as do izteka mandata sveta zavoda
imenuje oziroma izvoli nov 6lan po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen
razreSeni dlan.
(4) elana sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, razre5i ustanovitelj sam ali na
predlog direktorja ali sveta zavoda. elana sveta zavoda, predstavnika delavcev,
razre5ijo delavci samoiniciativno ali na predlog direktorja ali sveta zavoda. V primeru
druge alinee prvega odstavka, je predsednik sveta zavoda dolZan obvestiti
ustanovitelja oziroma delavce.



VI. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA

33. 6len

Organizacija dela v zavodu se podrobneje dolodi s pravili o notranji organizaciji in

sistemizaciji delovnih mest.

VII. SPLOSruI AXTI ZAVODA

34. dlen

Podrobnosti v zvezi z delovanjem in organizacijo zavoda, ki jih ne ureja Odlok o
ustanovitvijavnega zavoda Center za podjetni5tvo in turizem KrSko, opredeli zavod v
tem statutu, ki ga sprejme Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, in v drugih sploSnih
aktih, s katerimi se urejajo vpraianja, pomembnazadelo in poslovanje zavoda, katerih
sprejem je v pristojnosti Sveta zavoda oziroma direktorja zavoda in so v skladu z
veljavnim predpisi, odlokom o ustanovitvi in tem statutom.

35. dlen

(1) Zavod ima naslednje splo5ne akte:
1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetniStvo in turizem KrSko.
2. Statut Centra za podjetni5tvo in turizem Kr5ko.
3. Poslovnik o delu Sveta zavoda.
4. Pravila o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
5 Pravilnik o poslovni skrivnosti in varstvrr osehnih podatkov
6. Pravilnik o radunovodstvu.
7. lzjava o varnosti pri delu z oceno tveganja.
8. PoZarni red.
9. Katalog informacij javnega znalaja.
10. Druge splo5ne akte.

(2) Akt 5t. 1. je sprejel Obdinski svet obdine Kr5ko (Uradni list RS, 5t.29120).
(3) Akt 5t. 2. sprejema Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
(4) Akt 5t. 3. in 4. sprejema Svet zavoda na predlog direktorja zavoda.
(5) Akte od 5t. 5. do 10. sprejema direktor zavoda.
(6) Sprejeti splo5nl aktl, razen aktov iz 1 in ? alineje, pridnejo veljati osmidan po ohjavi
na oglasni deski zavoda ali pa z dnem sprejema, 6e je v aktu tako opredeljeno.

VIII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN PREPOVED KONKURENCE

36. 6len

(1) Za poslovno skrivnost se Stejejo podatki, dolo6eni s Pravilnikom o poslovni
skrivnosti in varstvu osebnih podatkov ter podatki, ki jih kot poslovno skrivnost s
posebnim sklepom dolodi Svet zavoda oz. direktor ali pa jih opredelijo poslovni
partnerji zavoda.
(2) Z vsebino pravilnika in sklepa iz prej5njega odstavka morajo biti poleg dlanov Sveta
zavoda in direktorja seznanjene tudi druge osebe, katerim bodo zaradi narave dela
taki podatki dostopni. Te osebe je potrebno posebej opozoriti, da so dolZne varovati
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poslovno skrivnost ter opozoriti, da ima krSitev varovanja poslovne skrivnosti za
posledico uveljavljanje odgovornosti.

37. clen

Za poslovno skrivnost se ne morejo doloditi podatki, ki so po zakonu javni podatki ali
podatki o kr5itvi zakona oziroma dobrih poslovnih obi6ajev.

38. dlen

(1) Direktor zavoda ne sme brez soglasja Sveta zavoda, drugi zaposleni pa ne smejo
brez soglasja direktorja zavoda, sodelovati v katerikoli drugi pravni osebi ali kot
podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkuren6nem razmerju z dejavnostjo
zavoda.
(2) Ravnanje v nasprotju s prejSnjim odstavkom ima za posledico prenehanje
zaposlitve v zavodu ter kazensko in materialno odgovornost.

IX. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

39. dlen

(1) Zavod lahko upravlja z nepremi6ninami, ki so v Iasti ustanovitelja in so dana v
upravljanje s pogodbo o upravljanju.
(2) PremoZenje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja samostojno s premicnim
premoZenjem, z nepremi6ninami pa samo po poprej5njem soglasju ustanovitelja.
(3) Zavod upravlja tudi z opremo in premidninami, ki pripadajo nepremidninam,
dolodenim v prvem odstavku tega 6lena ter jih vodi kot osnovna sredstva v svojih
poslovnih knjigah in so sestavni delvsakoletnega inventurnega popisa ter predstavljajo
javno infrastrukturo.

40. dlen

(1) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih javnih virov:
- proradunustanovitelja,
- sredstva, pridobljena na podlagijavnih razpisov in javnih pozivov.

(2) 7av<xl pt irkrhiva sterlslva za rlekr iz rraslerlrrjih rrejavrritr virov iz rraslova oJrravljanja
javne sluZbe:

- kotizacije za seminarje, strokovna sredanja, delavnice,
- donacije, darila, sponzorstvazajavno sluZbo,
- oddaja premidnin in nepremidnin v ob6asno uporabo drugim,
- drugi prihodki za opravljanje javne sluZbe.

(3) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja
gospodarskih dejavnosti:
- oddaja premidnin in nepremidnin v najem,
- organizactla, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj,

sejmov in drugih prireditev komercialne narave,
- posojanje tehni6ne opreme in nudenje tehnicnih storitev,
- nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti,
- drugi zakoniti viri.



41. dlen

(1) Zavod lahko oddaja nepremidno premoZenje v najem ali v obcasno uporabo po
posameznih urah ali dnevih, v skladu z dolocili zakona, ki ureja stvarno premoZenje
drlave in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Najemnina je prihodek proraduna ustanovitelja.
(3) Vi5ino uporabnine za oddajo nepremidnega premoZenja na predlog direktorja
javnega zavoda s cenikom doloci pristojni organ ustanovitelja. Z uporabnino se
pokrijejo obratovalni stro5ki in stro5ki manj5ih vzdrZevalnih del.

42. ilen

Na podlagi sprejetega proraduna ustanovitelja, letnega programa dela zavoda in

finandnega nadrta zavoda skleneta ustanovitelj in zavod letno pogodbo, s katero
opredetita letni obseg financiranja zavoda za dejavnosti, ki jih opravlja v javnem
interesu.

43. dlen

Za izvqanje gospodarskih oziroma drugih dejavnosti in za sredstva, pridobljena na
podlagi javnih razpisov in javnih pozivov, mora zavod zagotavljati lodeno
ra6unovodsko evidenco.

44. dlen

(1) Oblikovanje cene gospodarske dejavnostije v pristojnostijavnega zavoda.
(2) Cena mora pokrivati stro5ke gospodarske dejavnosti in sorazmerni deleT splo5nih
stro5kov, vkljudno s stro5kom amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
sredstev.
(3) Cena mora vsebovati tudi ustrezen del dobi6ka, katerega viSina je odvisna od
politike zavoda do tega dela poslovanja in od konkurence.

45. dlen

Place zaposlenih v zavodu se dolodajo po predpisih, ki veljajo za javni sektor, vse do
sprejema podrodne zakonodaje in kolektivne pogodbe.

X. RAZPOLAGANJA S PRESEZXOTU PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAEIN
KRITJA PRIMANJKLJAJA

46. 6len

(1) O preseZku prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseZe pri opravljanju svoje
dejavnosti, odloda Zupan na predlog direktorja.
(2) Primanjkljaj javnega zavoda krije ustanovitelj, 6e ta nastane pri opravljanju
dejavnostijavne sluZbe, na podlagi predhodne izpolnitve naslednjih pogojev:
- da javni zavod najmanj tri mesece pred iztekom prora6unskega obdobja obrazloZi

ustanovitelju s posebnim porodilom in raCunskim prikazom vzroke nastanka
primanjkljaja in poda predlog za pokritje izgube ter

- da ustanovitelj porodilo sprejme s posebnim sklepom.
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XI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM
PROMETU

47. dlen

(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti
samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj radun.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

48. dlen

Organi zavoda v okviru svojih pristojnosti odgovarjajo s skrbnostjo dobrega
gospodarstvenika za poslovanje in upravljanje s sredsfui, ki so last ustanovitelja in so
dana zavodu v upravljanje.

XII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

49. dlen

(1) Za obveznosti zavoda odgovarja ustanovitelj do viSine sredstev, ki se v tekodem
letu zagot avlla iz proradu na ustanovitelja za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, kijih zavod
opravlja za druge narodnike.

50. clen

Ustanovitelj nadzoruje delo zavoda. Zavod je dolZan predloZiti ustanovitelju predlog
programov in finandni plan za naslednje proradunsko obdobje ter porodilo o izvedenih
programih in finandno porodilo, v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ustanovitelja.

51. dlen

Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti.
- daje soglasje k imenovanju in razre5evanju direktorja zavoda in imenuje

predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda, kijih imenuje Obdinskisvet obdine Kr5ko,
- ugotavlja skladnost programov dela zavoda s programi ustanovitella za podrocje

dela za katerega je ustanovljen,
- zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda v skladu z letnim programov

dela in finandnim nadrtom zavoda,
- spremlja in nadzira delo ter namembnost porabe sredstev ustanovitelja,
- daje soglasje k statutu in statusnim spremembam
- izvala druge naloge in obveznosti, dotodene z zakonom, odlokom, tem,statutom in

drugimi predpisi.
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52. dlen

Pravice in obveznosti zavoda do ustanovitelja:
- najmanj enkrat letno poroda ustanovitelju o izvajanju letnega programa dela zavoda,

doseZenih ciljih in rezultatih poslovanja ter porabi finan6nih sredstev, vendar
najkasneje do 28. februarja tekodega letaza preteklo leto,

- da mora najkasneje do 15. avgusta Zupanu posredovati polletno porodilo za tekode
leto,

- pravodasno na poziv ustanovitelja posreduje ustanovitelju ovrednoten program
dela, finandni na6rt in kadrovski nadrt za naslednje proradunsko leto,

- sodeluje pri programih ustanovitel)a za razvoj dejavnosti, za kalere je zavod
ustanovljen,

- zagotavlja ustanovitelju podatke, ki jih potrebuje za uresnidevanje javnega interesa
na podrodju turizma in podjetni5tva,

- zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti
zavoda ter statistidne namene,

- izvaja druge naloge in obveznosti, dolo6ene zzakonom, odlokom, tem statutom in

drugimi predpisi.

XIII. PREHODNI tN KONENI DOLOEBI

53. dlen

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za
sprejem statuta.

54. 6len

Ta statut sprejme Svet zavoda, veljati pa zadne z dnem izdaje soglasja k Statutu
Centra za podjetni5tuo in turizem Kr5ko, katerega sprejme Ob6inski svet Obdine Kr5ko.
S sprejemom tega statuta prenehajo veljati prej sprejeta dolo6ila Statuta.

Predsednik Sveta zavoda:
Cvetko Sr5en L r.
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