
 
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 

Ž U P A N  
 
 
 
 
 
 

Na podlagi 56. člena Statuta občine Izola (Uradne objave št. 15/99, 8/00 in 8/05) 
 

 
 
 
 
 

R A Z G L A Š A M 
 
 

O D L O K  
o ustanovitvi javnega zavoda  

“Center za kulturo, šport in prireditve Izola” 
- uradno prečiščeno besedilo - 

(Uradne objave št. 03/1998, 01/2003, 08/2004, 13/2005 in 23/2007) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ž u p a n  
 
 dr. Tomislav KLOKOČOVNIK  
 
 
 
 
 
 
Številka: 026-2/95 
Datum: 29.12.2007 
 
 



 2

 
Na podlagi 119. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 
2/2002, 3/2001 in 5/2005) je Občinski svet Občine Izola na svoji 10. redni seji, dne 29.11.2007, 
potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda “Center za kulturo, šport 
in prireditve Izola”, ki obsega: 
 

− Odlok o ustanovitvi javnega zavoda “Center za kulturo, šport in prireditve Izola” (Uradne 
objave Občine Izola, št. 03/98, veljavnost od 20.02.1998), 

− Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda “Center za kulturo, šport in 
prireditve Izola” (Uradne objave Občine Izola, št. 01/03, veljavnost od 03.01.2003), 

− Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda “Center za 
kulturo, šport in prireditve Izola” (Uradne objave Občine Izola, št. 08/04, veljavnost od 
02.04.2004), 

− Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda “Center za 
kulturo, šport in prireditve Izola” (Uradne objave Občine Izola, št. 13/05, veljavnost od 
01.07.2005) in  

− Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda “Center za 
kulturo, šport in prireditve Izola” (Uradne objave Občine Izola, št. 23/07, veljavnost od 
28.12.2007). 

 
 

O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda  

“Center za kulturo, šport in prireditve Izola” 
- uradno prečiščeno besedilo - 

(Uradne objave št. 03/1998, 01/2003, 08/2004, 13/2005 in 23/2007) 
 

 
 
I.   USTANOVITELJ 
 

1. člen 
 

(1) S tem odlokom Občina Izola, s sedežem v Izoli, Sončno nabrežje 8 (v nadaljnjem besedilu: 
ustanovitelj) ureja področje kulture in športa na območju Občine Izola in nadomešča Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda “Center za šport Izola”, sprejet na seji Občinskega sveta Občine 
Izola dne 27.6.1996 in objavljen v Uradnih objavah Občine Izola, št. 13/96. 
 

2. člen 
 

(1) Ustanovitelj s tem odlokom določa: 
− ime in sedež zavoda, 
− organiziranost zavoda, 
− dejavnost zavoda, 
− organe zavoda, 
− vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda, 
− način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način pokrivanja primanjkljaja 

za delo zavoda, 
− pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja, 
− pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, 
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− medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom, 
− druge določbe. 

 
 
II.   IME IN SEDEŽ ZAVODA 
 

3. člen 
 

(1) Ime zavoda se glasi: Center za kulturo, šport in prireditve Izola. 
Ime zavoda v italijanskem jeziku se glasi: Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni 
Isola. 
 
(2) Sedež zavoda je: Izola, Kraška 1. 
 
(3) Sestavni del imena je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom 
zavoda. 
 
(4) Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljem. 
 
(5) Zavod je pravna oseba. 
 
 
III.   ORGANIZIRANOST ZAVODA 
 

4. člen 
 
(1) V okviru zavoda delujeta naslednji organizacijski enoti: 

1)  Kulturni center Izola, 
2)  Center za šport Izola. 

 
(2) Podrobnejša organiziranost zavoda se določi s statutom zavoda. 
 
 
IV.   DEJAVNOST ZAVODA 
 

5. člen 
 
(1) Zavod izvaja naslednje dejavnosti: 

- C/18.12 Drugo tiskanje 
- C/18.13  Priprava za tisk in objavo 
- G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 
- H/52.210  Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 
- J/59.140 Kinematografska dejavnost 
- J/59.20 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
- J/63.91 Dejavnost tiskovnih agencij 
- M/73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij 
- M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
- M/74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
- N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 
- N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
- N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem ali zakup 
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- N/79.11  Dejavnost potovalnih agencij 
- N/79.12 Dejavnost organizatorjev potovanj  
- N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
- N/81.210 Splošno čiščenje stavb 
- N/81.300  Urejanje in vzdrževanje zeleni površin in okolice 
- N/82.11 Nudenje celovitih pisarniških storitev 
- N/82.19  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške  

dejavnosti 
- O/84.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, 
razen  

obvezne socialne varnosti 
- P/85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 
   rekreacije 
- P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  

umetnosti 
- R/90.01  Umetniško uprizarjanje 
- R/90.02 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 
- R/90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
- R/93.11 Obratovanje športnih objektov 
- R/ 93.13 Obratovanje fitnes objektov 
- R/93.19  Druge športne dejavnosti 
- R/93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

 
……… 
(spremenjen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
»Center za kulturo, šport in prireditve Izola«, UO 23/07) 
 

6. člen 
 
(1) Podrobnejša razčlenitev posameznih dejavnosti iz prejšnjega člena se določi tudi s statutom 
zavoda tako, da so razvidne osnovne storitve zavoda v skladu s 1. členom tega odloka. 
 

7. člen 
 
(1) Zavod upravlja z naslednjimi kulturnimi in športnimi objekti, last Občine Izola: 

1) prostori v Kulturnem domu, Oktobrske revolucije 1, 
2) pisarniškimi prostori, Bazoviška 4, 
3) galerijo Alga, Kristanov trg 1, 
4) letnim kinom v parku Arrigoni, 
5) večnamensko telovadnico Livade, 
6) športno dvorano v Kraški ulici s prizidkom, 
7) telovadnico TVD Partizan, Dantejeva 18, 
8) Strelskim domom Izola, Kraška 1, 
9) mestnim stadionom, Cankarjev drevored b.št., 
10)  nogometnim stadionom na Maliji. 

 
……… 
(spremenjen – v prvem odstavku dodana točka 10), Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola«, UO 01/03) 
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V.   ORGANI ZAVODA 
 

8. člen 
 
(1) Organi zavoda so: 

− svet zavoda, 
− uprava, 
− programska sveta organizacijskih enot. 

 
1. Svet zavoda 

9. člen 
 
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 7 članov, in sicer: 

− 4 predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj v skladu s Statutom Občine Izola, 
− 1 predstavnik delavcev zavoda, ki ga na neposrednih in tajnih volitvah izvolijo delavci 

zavoda izmed zaposlenih delavcev zavoda, 
− 2 predstavnika uporabnikov storitev zavoda oziroma zainteresirane javnosti, in sicer 1 

predstavnika s področja kulture in 1 predstavnika s področja športa, imenovana na zboru 
uporabnikov. 

 
(2) Način imenovanja predstavnikov delavcev zavoda in predstavnikov uporabnikov v svet 
zavoda ter pogoje in postopek razrešitve članov sveta se natančneje določi v statutu zavoda. 
 
(3) Mandatna doba članov sveta traja 4 leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. 
 
(4) Predsednika sveta izvolijo člani na prvi seji sveta. 
 

10. člen 
 
(1) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti: 
− sprejema predhodno mnenje k imenovanju direktorja zavoda, 
− obravnava predlog letnega programa športa v občini in ga posreduje ustanovitelju v 

obravnavo in sprejem, 
− obravnava predlog lokalnega programa za kulturo in ga posreduje ustanovitelju v obravnavo 

in sprejem,  
− ob soglasju ustanovitelja sprejema letni program dela in razvoja zavoda, 
− sprejema odločitev o načinu vodenja poslovnih knjig po pridobitvi predhodnega soglasja 

občinskega sveta v kolikor to vprašanje ni urejeno s statutom zavoda, 
− ob soglasju ustanovitelja določa kriterije, pogoje in cenike storitev in najemnin za uporabo 

objektov v upravljanju, 
− ob soglasju ustanovitelja sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest, 
− spremlja izvrševanje sprejetih programov in letno poroča ustanovitelju o delu zavoda in 

proračunsko financiranih ali sofinanciranih izvajalcev kulture in športa v občini, 
− sprejema finančni načrt zavoda in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v 

vednost,  
− sprejema letno poročilo zavoda in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v 

vednost, 
− odloča o najemanju dolgoročnih kreditov s soglasjem občinskega sveta, 
− predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti, 
− sprejema statut v soglasju z ustanoviteljem, 
− zagotavlja poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi, 
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− opravlja druge naloge v skladu z zakoni in statutom. 
 
......... 
(Spremenjen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center 
za kulturo, šport in prireditve Izola«, UO 13/05) 
 
2. Uprava 

11. člen 
 
(1) Zavod vodi uprava. 
 
(2) Upravo sestavljajo: 

− poslovni direktor zavoda, 
− programska direktorja organizacijskih enot. 

 
(3) Funkcijo poslovnega in programskega direktorja  javnega zavoda opravlja ena oseba. V tem 
primeru mora direktor izpolnjevati pogoje za opravljanje obeh funkcij, imenuje pa ga ustanovitelj 
po predhodnem mnenju sveta in obeh programskih svetov zavoda. 
 
......... 
(spremenjen – dodan nov tretji odstavek, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola«, UO 08/04) 
 

12. člen 
 
(1) Poslovni direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela 
zavoda. 
 
(2) Programski direktor vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost dela zavoda. 
 

13. člen 
 
(1) Poslovnega direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem 
mnenju sveta zavoda. 
 
(2) Mandat poslovnega direktorja traja pet let. 
 
(3) Pogoje, ki jih mora izpolnjevati poslovni direktor, njegove naloge, pooblastila in 
odgovornosti ter način in postopek imenovanja se določijo s statutom zavoda. 
 

14. člen 
 
(1) Programskega direktorja imenuje programski svet zavoda na podlagi javnega razpisa in po 
predhodno pridobljenem mnenju ustanovitelja. 
 
(2) Mandat programskega direktorja traja pet let. 
 
(3) Pogoji za imenovanje programskega direktorja, njegove naloge, pooblastila in odgovornosti 
ter način razrešitve pred potekom mandata se določijo  s statutom zavoda. 
 
3. Programski svet 
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15. člen 
 
(1) Zavod ima dva programska sveta: 

− programski svet organizacijske enote Kulturni center Izola in 
− programski svet organizacijske enote Center za šport Izola. 

 
(2) Programski svet je strokovni organ organizacijske enote. 
 
(3) Programski svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev in 
zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. 
 
(4) Člani programskega sveta so lahko po preteku mandata ponovno imenovani. 
 

16. člen 
 
(1) Programski svet ima lahko najmanj tri in največ sedem članov. 
 
(2) Programski svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje 
programskemu direktorju ter svetu mnenja, predloge, pobude in usmeritve za reševanje teh 
vprašanj. 
 
(3) Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter druge naloge določi statut zavoda 
v skladu s tem odlokom. 
 

17. člen 
 
(1) Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, postopek, izvolitev oziroma 
imenovanje, pristojnosti ter način dela določi s statutom zavoda. 
 
 
VI.   SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
 

18. člen 
 
(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti na osnovi letnega dogovorjenega 
programa dela, iz proračunskih sredstev ustanovitelja, z lastno dejavnostjo, z najemninami, 
prodajo storitev, s prispevki donatorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 

19. člen 
 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavod v soglasju z ustanoviteljem uporablja izključno za 
investicijsko vzdrževanje objektov in površin, ki jih ima v upravljanju, ter za investicije. 
 
(2) V primeru izgube iz dejavnosti, dogovorjene z letnim programom, ki je ni moč pokriti iz 
razpoložljivih sredstev dejavnosti zavoda, odloča o načinu kritja ustanovitelj na predlog sveta 
zavoda. 
 

20. člen 
 
(1) Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Za opravljanje dejavnosti iz 5. člena tega odloka ga 
daje ustanovitelj zavodu v upravljanje. 
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(2) Zavod je s premoženjem dolžan upravljati kot dober gospodar. 
 
(3) Zavod lahko prosto razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem 
izven okvira dejavnosti in 5. člena tega odloka pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. 
 
(4) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju. 
 
(5) Zavod ima lahko v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti drugih pravnih ali 
fizičnih oseb. Pravice in obveznosti zavoda in lastnika nepremičnin in opreme, ki ni v lasti 
občine, se določijo s pogodbo. 
 

21. člen 
 
(1) Nepremičnine in oprema iz prejšnjega člena štejejo za javno infrastrukturo na področju 
kulture in športa. 
 
 
VII.  PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

22. člen 
 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami 
in obveznostmi brez omejitev, razen omejitev iz 20. člena tega odloka. 
 
(2) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
(3) Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih z letnim 
programom namenja za dejavnost zavoda. 
 
 
VIII.  MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN  

ZAVODOM 
 

23. člen 
 
(1) Ustanovitelj ima v zvezi s poslovanjem zavoda naslednje pravice in obveznosti: 

− imenuje direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa in po pridobitvi predhodnega mnenja 
sveta zavoda, 

− sprejema letni program športa, 
− sprejema lokalni program za kulturo, 
− ugotavlja skladnost programov dela zavoda z občinskimi plani in sprejetimi smernicami ter 

daje nanje soglasje, 
− spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti, 
− daje soglasje k statutu in statusnim spremembam, spremembam dejavnosti ter notranji 

organizaciji, 
− daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest, 
− obravnava finančni načrt zavoda in ga sprejme v vednost,  
− daje soglasje k programu dela in razvoja zavoda, 
− daje soglasje k najemanju dolgoročnih kreditov, 
− obravnava letno poročilo zavoda in ga sprejme v vednost, 
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− izvaja druge ustanoviteljske pravice v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 
 
(2) Zavod je dolžan ustanovitelju enkrat letno poročati o izvrševanju letnega programa dela in 
razvoja zavoda. 
 
(3) Ustanoviteljske pravice in obveznosti iz tega člena, razen imenovanja direktorja zavoda, 
sprejemanja letnega programa športa, sprejemanja lokalnega programa za kulturo, soglasja k 
statutu in statusnim spremembam, spremembam dejavnosti ter notranji organizaciji, soglasja k 
programu dela in razvoja zavoda, soglasja k najemanju dolgoročnih kreditov in obravnave 
letnega poročila, izvaja župan Občine Izola. 
 
………. 
(spremenjen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center 
za kulturo, šport in prireditve Izola«, UO 13/05) 
 

24. člen 
 
(1) Zavod ima statut, s katerim se podrobneje določijo zlasti: 

− organizacijo in način poslovanja zavoda, 
− pristojnosti organov zavoda, 
− pooblastila za zastopanje in podpisovanje, 
− mandat članov organov zavoda, 
− volitve članov v organe zavoda, 
− odnos med zavodom, Zvezo kulturnih organizacij Izola, Zvezo kulturnih organizacij 

Slovenije oziroma Republiškim skladom za ljubiteljsko kulturo, osrednjo športno 
zvezo v občini, športnimi društvi in klubi ter zainteresirano javnostjo na področju 
kulture in športa. 

 
(2) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za 
delo in poslovanje zavoda, v skladu z zakoni in tem odlokom. 
 

24. a člen 
 
(1) Zavod  ima javno pooblastilo v postopkih dodeljevanja javnih sredstev izvajalcem kulturnih 
programov in projektov ter v postopkih dodeljevanja javnih sredstev izvajalcem športnih 
programov. 
 
(2) Zavod lahko začne z izvajanjem postopkov dodeljevanja javnih sredstev iz prvega odstavka 
tega člena šele potem, ko svet zavoda na podlagi potrjenega in s proračunom občine usklajenega 
programa dela in finančnega načrta javnega zavoda, sprejme sklep o začetku postopka 
dodeljevanja javnih sredstev izvajalcem na področju kulture in športa ter določi kriterije za 
dodelitev sredstev, v kolikor le – ti že niso določeni z drugim predpisom. 
 
(3) Poziv ali razpis izvajalcem dejavnosti na področju kulture in športa se objavi  v uradnih 
objavah občine Izola. 
 
(4) Natančneje se postopek javnega razpisa oz. javnega poziva določi s pravilnikom, ki ga sprejme 
Župan Občine Izola in pri tem upošteva posamezne specifike, ki jih zakonodaja določa za 
področje kulture in za področje športa. V pravilniku se določi  zlasti: 

− vsebina razpisne dokumentacije, 
− postopek glede sprejema in evidentiranja vlog prispelih na poziv ali na razpis, 
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− imenovanje komisije, ki vodi postopek javnega razpisa oz. javnega poziva, 
− ravnanje komisije v primeru prepoznih vlog, 
− ravnanje komisije v primeru nepopolnih vlog, 
− ocenjevanje vlog, 
− oblikovanje končnega predloga komisije o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem, 
− izdaja odločb o upravičenosti do prejema sredstev in o določitvi višine sredstev, 
− sklepanje pogodb s posameznimi izvajalci kulturnih oz. športnih programov, 
− poročanje občini o sklenjenih pogodbah. 

 
(5) Na podlagi predloga komisije, ki vodi postopek javnega razpisa, odloča o upravičenosti do 
dodelitve sredstev posameznim izvajalcem iz področja kulture oz. športa direktor javnega zavoda. 
Zoper odločbo direktorja je dovoljena pisna pritožba, ki jo lahko neuspešni kandidat poda v roku 
15 dni od prejema sredstev. O pritožbi zoper odločbo direktorja odloča župan občine Izola. 
 
(6) Zavod je dolžan spremljati namensko porabo javnih sredstev, ki so jih na podlagi pogodbe o 
financiranju prejeli posamezni izvajalci na področju kulture oz. športa.  
 
………  
(nov 24.a člen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center 
za kulturo, šport in prireditve Izola«, UO 23/07) 
 
 
IX.   DONATORSTVO 
 

25. člen 
 
(1) Donator je lahko pravna ali fizična oseba. 
 
(2) Donator ima lahko svojega predstavnika v svetu zavoda in v programskem svetu zavoda. 
 
(3) Medsebojne pravice in obveznosti donator in zavod urejata s pogodbo o donatorstvu. 
 
 
X.   PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

26. člen 
 
(1) Do imenovanja poslovnega direktorja zavoda v skladu s tem odlokom opravlja funkcijo 
vršilca dolžnosti poslovnega direktorja zavoda in programskega direktorja OE Center za šport 
Izola, dosedanji direktor zavoda “Center za šport Izola”. 
 
(2) Do konstituiranja sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta zavoda 
dosedanji svet zavoda “Center za šport Izola”. 
 

27. člen 
 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda “Center za 
šport Izola” (Uradne objave Občine Izola, št. 13/96) v vseh svojih določbah. 
 

28. člen 
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(1) Zavod je dolžan uskladiti svoje akte s tem odlokom v treh mesecih po uveljavitvi tega 
odloka. 
 
(2) Zavod je dolžan priglasiti spremembe vpisa v sodni register. 
 

29. člen 
 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola. 
 
 
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda “Center za kulturo, šport in 
prireditve Izola” (Uradne objave št. 01/03, veljavnost od 03.01.2003) vsebuje naslednjo 
prehodno in končno določbo: 

 
2. člen 

 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Izola in začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda “Center za 
kulturo, šport in prireditve Izola” (Uradne objave št. 08/04, veljavnost od 02.04.2004) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: 
 

3. člen 
 
(1) Javni zavod je dolžan svoj statut uskladiti v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka in ga 
dostaviti v soglasje občinskemu svetu. 
 

4. člen 
 
(1) Oseba, ki je na dan uveljavitve tega odloka imenovana za poslovno programskega direktorja 
javnega zavoda nadaljuje z opravljanjem dela do izteka mandata po dosedanjih predpisih. 
 

5. člen 
 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnih objavah. Veljati začne naslednji dan po objavi. 
 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda “Center za 
kulturo, šport in prireditve Izola” (Uradne objave št. 13/05, veljavnost od 01.07.2005) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: 
  

4. člen 
 
(1) Svet zavoda mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut zavoda z določili 
odloka ter jih predložiti občinskemu svetu v pridobitev soglasja. 
 

5. člen 
 
(1) Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola. 
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda “Center za 
kulturo, šport in prireditve Izola” (Uradne objave št. 23/07, veljavnost od 28.12.2007) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: 
 

4. člen 
 
(1) Svet zavoda mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut zavoda z določili 
odloka ter jih predložiti občinskemu svetu v pridobitev soglasja. 
 

5. člen 
 

(1) Postopki dodelitve finančnih sredstev izvajalcem na področju kulture in športa, ki na dan 
uveljavitve tega odloka še niso končani, se končajo po postopkih, ki so veljali do uveljavitve tega 
odloka.  
 
(2) Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Izola in začne veljati petnajsti dan po objavi, 
uporabljati pa se začne po sprejemu programa dela in finančnega načrta zavoda za leto 2008. 2. 
člen odloka se začne uporabljati s 1.1.2008. 
 
 
Številka: 026-2/95 
Datum: 29.11.2007 

Ž u p a n 
dr. Tomislav KLOKOČOVNIK 

 


