
OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 007- 01/2015 
Datum:  13. 3. 2015 

 
O B Č I N S K I    S V E T 

 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
 
ZADEVO: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško  - skrajšani postopek 
 
 
Gradivo pripravil:  
- Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance  
 
 
Gradivo so obravnavali: 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 18. 3. 2015 
 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/2007,  17/2010 in 45/2011); 
• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 

18/1998 Odl.US: U-I-34/94, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP); 
• Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-

UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010, 20/2011, 100/2011 Odl.US: 
U-I-210/10-10). 
  

 
Predlog sklepa: 
 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in 
kulturo Laško, sprejme po skrajšanem postopku. 
 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo 
Laško, v predlagani vsebini.  

 
 
Obrazložitev: 
V lanskem letu se je v Laškem začela izvajati dejavnost, ki je v veliki meri namenjena 
dejavnostim mladine in otrok. Gre za Otročji center Kino Laško, ki se nahaja v pritličju stavbe 
na naslovu Trubarjeva 13, v Laškem. 
 



Zgodovina Kina Laško sega daleč nazaj v prejšnje stoletje, njegovo upravljanje pa je bilo 
zaupano različnim posameznikom in organizacijam vse do leta 1991, ko je kino za dolga leta 
zaprl svoja vrata. Dvorana je sedaj ponovno dobila priložnost, da omogoča različne 
dejavnosti ter projekte za otroke, mlade, študente in občane Laškega.  
Mladim se tako omogoča bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne 
ustvarjalnosti ter razvojem njihovih potencialov in sposobnosti pri realizaciji njihovih idej in 
projektov. Poleg otroških in mladinskih dejavnosti Otročjega centra Kino pa gre tudi za 
povezovanje kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko na področju 
prostočasnih kulturnih dejavnosti s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in 
varovanjem kulturnih vrednot. 
 
Glede na samo vsebino izvajanja te dejavnosti, se Otročji center Kino Laško ustanavlja kot 
nova organizacijska enota Javnega zavoda STIK Laško. 
 
V obstoječem Odloku se v 8. členu doda nova 5. točka »Otročji center Kino Laško«. 
 
V 18. členu se v tretjem odstavku beseda «imenovanja« nadomesti z besedilom 
»konstituiranja sveta zavoda«. Gre za spremembo, ki se je med izvajanjem postopka 
izkazala za bolj smiselno. 
 
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, Občinskemu svetu v skladu z 
določili poslovnika predlagamo, da Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, sprejme po 
skrajšanem postopku v predlagani vsebini. 
   
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
    Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 

 
 
 
 



  PREDLOG 
 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-
104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/94, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 26. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 77/2007-UPB1, 56/2008, 
94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010, 20/2011, 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10) ter 21. 
člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) je Občinski svet 
Občine Laško na __ redni seji dne ___________ sprejel 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo 

Laško 

 

1. člen 

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, 

turizem, informiranje in kulturo Laško (UL RS, št. 32/2013). 
 

2. člen 

V 8. členu se doda nova 5. točka »Otročji center Kino Laško«. 
 

3. člen 

Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se beseda «imenovanja« nadomesti z 
besedilom »konstituiranja sveta zavoda«.  
 

4. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 

 

 

Številka: 007- 01 /2015 

Laško, dne ______________ 

                                                                                                                  Župan Občine Laško 
                                                                                                                    Franc Zdolšek, l.r. 


