MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA
ŽUPAN
Kardoševa 2, 9000 MURSKA SOBOTA
Številka : 007-0007/2015
Datum : 4.3.2015

MESTNEMU SVETU

ZADEVA:
GRADIVO PRIPRAVILA:
NASLOV:

POROČEVALEC ali
POROČEVALCI:

PRISTOJNO DELOVNO
TELO:

Predlog za obravnavo na 4. redni seji Mestnega sveta Mestne
občine Murska Sobota
Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti
Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju
zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec
Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče
Dvorec Rakičan – skrajšani postopek (I in II. obravnava)
mag. Darja Kadiš – višja svetovalka za družbene dejavnosti
mag. Robert Celec – direktor RIS Dvorec Rakičan

Odbor za družbene dejavnosti

PREDLOG SKLEPA:
1. Mestni svet sprejme Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju
zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan po skrajšanem postopku.

Župan
Mestne občine Murska Sobota
mag. Aleksander JEVŠEK

PRILOGA:
- predlog odloka z obrazložitvijo

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
Obrazložitev:
V skladu z določilom 20. člena Zakona o zavodih /ZZ/ lahko zavod spremeni ali razširi svojo
dejavnost le s soglasjem ustanovitelja. V skladu z določilom 4. odstavka 6. člena Zakona o
javnem interesu v mladinskem sektorju /ZJIMS/ so za uresničevanje javnega interesa v
mladinskem sektorju na lokalni ravni pristojni organi samoupravne lokalne skupnosti.
Subjekti javnega interesa v mladinskem sektorju so mladinske organizacije in organizacije za
mlade, ki se organizirajo in delujejo v skladu z zakonom, na podlagi katerega so
ustanovljene.(9. člen ZJIMS). »Organizacija za mlade« je pravna oseba, ki izvaja programe
za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali
zadruga.(3. člen ZJIMS).

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.«
Obrazložitev:
V skladu s 7. alinejo 3. člena /ZJIMS/ bo RIS Dvorec Rakičan, kot»Organizacija za mlade«
izvajal tudi programe in dejavnosti za mlade.

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«

Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil 28. člena /ZJIMS/, ki določa, da je mladinski center
organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga
pravna oseba javnega prava ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se
izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. V 47. členu
Zakona o zavodih /ZZ/ je določeno, da se lahko v javnem zavodu za opravljanje posamezne
dejavnosti oblikujejo organizacijske enote. RIS Dvorec Rakičan bo v skladu z 14. členom
Statuta javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan, za izvajanje dejavnosti mladinskega centra,
oblikoval novo organizacijsko enoto, v okviru katere se bodo izvajale dejavnosti za mlade in
dejavnost mladinskega centra.

V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti /SKD 2008/ se dejavnostim javnega zavoda
RIS Dvorec Rakičan dodajo nove gospodarske oziroma lastne dejavnosti, z namenom
izvajanja gostinske dejavnosti v razširjenem obsegu ter možnostjo upravljanja s hlevskimi
prostori.
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.«
Obrazložitev:
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ v 9.
členu določa, da so upravljavci stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti
uprava samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jih za upravljavce določi
organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, s svojim aktom.
Zaradi izvajanje novih dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti /SKD 2008/
daje ustanoviteljica Mestna občina Murska Sobota RIS Dvorcu Rakičan v upravljanje
dodatne prostore, ki jih potrebuje za opravljanje novih dejavnosti.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki
določa, da morajo biti statut in predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po
objavi, če ni v njih drugače določeno. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem
glasilu občine.
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ŽUPAN
Mestne občine Murska Sobota
mag. Aleksander JEVŠEK

OBRAZLOŽITEV
PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM AKTA:
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.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ODLOKA:
RIS Dvorec Rakičan je na Mestno občini Murska Sobota na podlagi 12. člena Odloka o
preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni
zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, poslal Sklep Sveta javnega
zavoda RIS Dvorec Rakičan o spremembi in razširitvi dejavnosti z dne 26.2.2015.
RIS Dvorec Rakičan želi svojo dejavnost razširiti na področju mladinske in gostinske
dejavnosti ter konjereje.
Dodatne dejavnosti bi zavodu omogočile:
- Ustanovitev mladinskega centra RISKO; ki bi mladim omogočil mednarodno razsežnost.
RISKO bo organiziral programe mednarodnih izmenjav v okviru programa ERASMUS+,
ki so financirane s strani Evropske unije, tako, da predstavljajo odlično priložnost za
mlade, da doživijo mednarodno izkušnjo. Mladinski center RISKO bo med drugim nudil
številne možnosti za preživljanje prostega časa za mlade v dvorcu Rakičan, brezplačne
mednarodne mladinske programe, možnosti, da mladi prispevajo ideje, predloge,
iniciative, pobude iz širšega področja mladine in mladinskega dela.
-

Gostinski lokal v dvorcu Rakičan že nekaj let ne obratuje, Mestna občina Murska Sobota
pa je neuspešno poizkušala najti nove najemnike. RIS Dvorec Rakičan bo z ponovno
oživitvijo delovanja gostinskega lokala omogočil nujno spremljajočo dejavnost s
prenočitvenim kapacitetam, s katerimi dvorec razpolaga in jih upravlja. Prednost tega, da
bo javni zavod RIS Dvorec Rakičan upravljal z gostinskim lokalom je v tem, da javni
zavod RIS Dvorec Rakičan v okviru upravljanja nad celotnim Dvorcem Rakičan ne bi
imel stroškov najemnine gostinskega lokala. Razliko med prihodki in odhodki, ki ga bo
gostinski lokal pridelal bo RIS Dvorec Rakičan namenil tekočemu delovanju zavoda in
sprotnemu tekočemu vzdrževanju dvorca. Turistično poslovni potencial lokala na lokaciji
dvorca je velik, saj se nahaja ob lepo vzdrževanem parku, otroškem igrišču,
konjeniškem klubu, v neposredni bližini lokala je tudi avtocestni izvoz, kar zagotavlja
velik dnevni pretok turistov kar še posebej velja za kombinacijo z drugimi storitvami, ki jih
lahko ponudi dvorec. Še posebej to velja za poletne mesece zato se predvideva
otvoritev lokala konec meseca maja 2015 ali najkasneje v začetku meseca junija 2015.

-

V dvorcu Rakičan domuje več kot deset konjev, ki so v lasti Konjeniškega kluba
Rakičan, KS Rakičan ali zasebnikov. Ker bi s konjeniškim turizmom dodatno obogatili
turistično ponudbo, ki jo nudi RIS Dvorec Rakičan bi bilo smiselno, da upravljanje s

hlevskimi prostori in skrbjo za konje prevzame RIS Dvorec Rakičan in s tem tudi ponudi
celoviti sklop turističnih storitev. Vsekakor pa bo RIS Dvorec Rakičan potreboval
podporo svojega ustanovitelja Mestna občina Murska Sobota v smislu, da bi se številne,
zato primerne travne površine v lasti Mestna občina Murska Sobota oz. travne površine
v upravljanju javnega podjetja Komunala uporabile za pridelavo hrane za konje (seno).

CILJI IN VSEBINA ODLOKA:
Cilj predlaganega odloka je predvsem zagotoviti možnost, da se RIS Dvorec Rakičan
financira preko svoje razširjene dejavnost – gostinski del, omogoči mladim razsežnost
mladinskih dejavnosti na mednarodni ravni ter zagotovi nadaljnje stabilno bivanje konjem v
hlevskih površinah Dvorca Rakičan. Dr. Bogomir Kovač je že v svoji več kot 10 let stari študiji
razvoja Dvorca Rakičan predvidel celoten spekter dejavnosti, ki se odvijajo v dvorcu Rakičan
od izobraževanja, raziskovanja, gostinsko-turističnih storitev pod eno krovno blagovno
znamko oz. v upravljanju ene organizacije, kar se s tem odlokom udejanja.
Glede na navedeno se v odloku spreminjajo in dopolnjujejo naslednji členi:
- peti odstavek 3. člena odloka se spremeni 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.«
-

v prvem odstavku 8. člena se doda nova točka c), ki se glasi: »dejavnosti 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 besedilo »in
turistično«
v šestem odstavku se dodajo naslednje alineje:
»- 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«

- prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod upravlja s prostori dvorca, ki jih potrebuje za opravljanje dejavnosti.«
FINANČNE POSLEDICE:
Sprememba Odloka o dopolnitvah in spremembah odloka o preoblikovanju zavoda RIS,
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno
izobraževalno središče Dvorec Rakičan ne bo imela finančnih posledic za proračun Mestne
občine Murska Sobota.

Mestnemu svet predlagamo, da sprejme Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka
o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v
javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan po skrajšanem
postopku.

Gradivo pripravil:
Oddelek za gospodarske in
negospodarske dejavnosti

predlagatelj
mag. Aleksander JEVŠEK
ŽUPAN

