Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I,
št. 17/1991-ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992-ZVDK, 13/1993, 66/1993, 45/1994-odl. US,
8/1996, 31/2000-ZP-L, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) in 13. člena Statuta Občine
Komenda (UO GOK, št. 8/2015) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 16. redni seji,
dne 24. novembra 2016, sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
AKTA O USTANOVITVI ZAVODA KABELSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEM
KOMENDA – MOSTE – KRIŽ
1. člen
V Aktu o ustanovitvi Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ, ki je
bil sprejet na 15. seji občinskega sveta dne 1.6.2000 (Uradne objave GOK, št. 06/2002) se
1. člen spremeni tako, da glasi:
»Ustanovitelj s tem aktom ustanavlja zavod z namenom delovanja TV Komenda.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
»Za namen iz 1. člena tega akta opravlja zavod naslednje dejavnosti:
 J58.130 – Izdajanje časopisov
 J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike.
 J59.110 - Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 J59.200 - Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 J60.100 - Radijska dejavnost
 J60.200 - Televizijska dejavnost
 J61.100 - Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
 J61.200 - Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
 J61.300 - Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
 J61.900 - Druge telekomunikacijske dejavnosti
 J62.090- Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti.«.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
»Zavod ima naslednje organe: svet zavoda, direktorja zavoda in uredniški odbor.
Zavod ima lahko tudi druge organe, če so določeni v statutu zavoda«.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
»Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda, ki šteje tri (3) člane, od katerih je en (1)
predstavnik ustanovitelja, en (1) predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti
in en (1) predstavnik v zavodu zaposlenih delavcev.
Predstavnika ustanovitelja imenuje in razrešuje občinski svet po postopku in načinu, kot ga
določa zakon.

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti volijo uporabniki na zboru
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga skliče predsednik sveta zavoda oziroma
v primeru, da predsednik sveta zavoda še ni imenovan oziroma mu je potekel mandat,
zbor skliče župan. Zbor uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti je sklepčen, če je na
njem prisotnih najmanj 20 uporabnikov oziroma članov zainteresirane javnosti. Če zbor ob
sklicani uri ni sklepčen, se začetek zbora preloži za pol ure. V tem primeru je zbor
sklepčen ne glede na število udeležencev. Na zboru uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti kandidate za člane sveta lahko predlaga vsak uporabnik oziroma član
zainteresirane javnosti.
Predstavnika delavcev izvolijo in ga odpokličejo delavci zavoda po postopku in načinu, ki
ga določa zakon. V primeru, da v zavodu ni zaposlenih delavcev, se kot delavci štejejo
pogodbeni in drugi sodelavci (npr. prostovoljci) zavoda, ki so sodelovali z zavodom v
koledarskem letu pred volitvami.
Člani sveta zavoda na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika
predsednika sveta zavoda. S tem dnem začne teči 4 letni mandat članov sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje
v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Prvo sejo sveta
zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši oziroma novo imenovani
član sveta zavoda.
Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa
namestnik predsednika sveta zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov.«.
Četrti odstavek 9. člena se črta.
5. člen

Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
»Zavod ima direktorja, ki ga za štiriletno mandatno obdobje na podlagi predhodnega
pisnega soglasja ustanovitelja, imenuje svet zavoda. Podrobnejše pristojnosti, obveznosti
in odgovornosti direktorja, pogoje za njegovo imenovanje, izvedbo javnega razpisa in
postopek imenovanja se določijo v statutu zavoda«.
Četrti odstavek 10. člena se črta.
6. člen

Besedilo sedanjega 11. člena se črta in nadomesti z novim besedilom:
»Zavod ima tri (3) članski uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in dva člana,
ki jih za štiriletno mandatno obdobje izvoli svet zavoda. Podrobnejše pristojnosti,
obveznosti in odgovornosti uredniškega odbora ter postopek za njegovo imenovanje se
določijo v statutu zavoda«.
7. člen

Besedilo sedanjega 13. člena se črta in nadomesti z novim besedilom:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, sredstev razpisov, sredstev
od prodaje storitev oz. izdelkov, oglaševalskih sporočil in pasic ter donacij, prispevkov
sponzorjev ter iz drugih virov v skladu z zakonom.«.
8. člen

Besedilo 16. člena se spremeni tako, da glasi:
»Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje
dejavnosti tako, da jih porabi za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti in v druge z
zakonom določene namene. O načinu razpolaganja s presežkom odloča svet zavoda v
skladu s programom in finančnim načrtom zavoda.«.
9. člen

Prvi stavek 19. člena se spremeni tako, da glasi:
»Zavod ima poslovnik o delu sveta zavoda in uredniškega odbora ter druge akte, ki jih
sprejema svet zavoda.«.
10. člen

21. člen se spremeni tako, da glasi:
»Direktor je dolžan v treh mesecih od pričetka uporabe tega odloka opraviti vse aktivnosti
v zvezi z vpisom sprememb statusa zavoda v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi,
uskladiti veljavne akte zavoda s tem odlokom, opraviti naloge v zvezi s konstituiranjem
organov zavoda in zagotoviti vse druge potrebne pogoje za nemoteno izvajanje dela
zavoda v skladu s tem odlokom.
Prvi volilni zbor skliče dosedanji predsednik sveta zavoda oz. župan."
Zadnji odstavek 21. člena se črta.
11. člen

Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda kabelsko komunikacijski
sistem Komenda-Moste-Križ, začne veljati 15. dan po objavi v Uradnih objavah Glasila
Občine Komenda.
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