SKRAJŠANI POSTOPEK
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 20. člena
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.list RS, št. 42/10),17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Ur. list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in
49/10), 13. alineje 12. člena Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno
izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče
Dvorec Rakičan, 27. člena Statuta javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan z dne 6.5.2013 in
sklepov 22. redne seje Sveta zavoda RIS Dvorec Rakičan z dne 26.2.2015 je Mestni svet
Mestne občine Murska Sobota na seji,_____ dne ____________sprejel

ODLOK O DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU
ZAVODA RIS, RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN V
JAVNI ZAVOD RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN
1. člen
Peti odstavek 3. člena odloka se spremni tako, da se glasi:
»Namen in poslanstvo javnega zavoda je zagotavljanje kontinuirane prisotnosti kvalitetnih
vsebin s področja izobraževanja, raziskovanja, socialnega področja in izvajanje programov in
dejavnosti za mlade ter učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na
omenjenih področjih s ciljem dviga kvalitete življenja skupnosti in posameznika v občini in
boljše prepoznavnosti Mestne občine Murska Sobota.«

2. člen
V prvem odstavku 8. člena se doda nova točka c), ki se glasi:
»dejavnost za mlade in dejavnost mladinskega centra«,
V drugem odstavku 8. člena se dodajo naslednje naloge:
-

-

»skrbi za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne
glede na to, ali so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih
skupnosti;
skrbi za mladinsko infrastrukturo
zagotavlja ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter
zagotavlja ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu
nudi pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov
razvija in izvaja programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega
učenja;

-

sodeluje pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem
državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni;
daje podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju;
spodbuja prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih;
skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi;
spodbuja zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih;
omogoča dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbuja ustvarjalnost ter inovativnost
mladih.«

V enajsti alineji tretjega odstavka 8. člena se za besedo gostinsko doda »in turistično.«
V šestem odstavku 8. člena se dodajo sledeče dejavnosti po standardni klasifikaciji:
-

»A/01.430 Konjereja
A/01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih

-

I/55.201 Počitniški domovi in letovišča
I/55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.290 Druga oskrba z jedmi«

3. člen
V 22. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Javni zavod upravlja s prostori dvorca, ki jih potrebuje za opravljanje dejavnosti.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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ŽUPAN
Mestne občine Murska Sobota
mag. Aleksander JEVŠEK

