
KOMENTARJI K PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV  

ODLOKA O USTANOVITVI ZAVODA KOT LOKALNE TURISTIČNE 

ORGANIZACIJE OBČINE CERKNO 

 

1. Splošno o razlogih za spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi zavoda in  

komentar k preambuli:  

 

Razlogi za sprejem: 

Obstoječi Odlok o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno je bil 

sprejet leta 2000 in le malenkostno amandmiran v letu 2005, zato je veliko njegovih določb 

zastarelih in ni usklajenih s trenutno veljavno zakonodajo. Določbe Odloka je potrebno 

prilagoditi.  

Poleg tega pa so nekatere določbe akta tudi neživljenjske in otežujejo način dela in 

odločanja v zavodu, zlasti določbe glede sestave in načina odločanja sveta zavoda, ki je 

trenutno preštevilen in otežuje sklepčnost ter odločanje v zavodu. Predlaga se tako 

zmanjšanje članov sveta zavoda s trenutnih 10 na 8, kakor tudi dopolnitev določb o odločanju 

sveta zavoda, kakor tudi glede dopustitve, da svet zavoda odloča tudi z uporabo 

informacijske in komunikacijske tehnologije in omejitev trajanja mandata članov sveta 

zavoda, ki je po določbah obstoječega Odloka doslej neomejeno, na 5 letni mandat.  

Iz odloka o ustanovitvi je potrebno brisati določbe o članstvu v zavodu (14. in 15. člen), 

zlasti zato, ker urejajo obvezno članstvo in plačevanje članarine vseh pravnih oseb, 

podjetnikov in kmetov, ki se ukvarjajo s turizmom v Občini Cerkno. Takšna ureditev ni več 

veljavna, saj je obvezno članstvo in plačevanje članarine v takratnih Lokalnih turističnih 

organizacijah temeljilo na 3. členu Zakona o pospeševanju turizma (ZPT), ki je bil sprejet v 

letu 1998 in objavljen v Uradnem listu RS št. 57/1998, razveljavljen pa je bil z določbami 

prvega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) v letu 2004, ki je bil objavljen v 

Uradnem listu RS št. 2/2004 in nato večkrat spremenjen, nazadnje pa je bil tudi ta zakon 

razveljavljen v letu 2018, ko je bil sprejet trenutno veljavni Zakon o spodbujanju razvoja 

turizma (ZSRT-1), objavljen v Uradnem listu RS št. 13/2018. Posledično je potrebno 

spremeniti tudi določbo o virih sredstev, ki jih zavod potrebuje za svoje delo.  

Prav tako doslej ni bila izkazana potreba po sklicu občnega zbora predvidenega v obstoječem 

odloku o ustanovitvi, zato se predlaga, da se člen, ki se nanaša na to, briše. Tudi Zakon o 

zavodih (ZZ) ne pozna občnega zbora, saj so skladno s tem zakonom kot organi zavoda 

predvideni: svet zavoda, direktor, strokovni vodja, strokovni svet.   

Prav tako pa se predlaga sprememba imena zavoda, ki bi se namesto dosedanjega imena:  

Lokalna turistična organizacija »Laufar« Cerkno oz. skrajšano: LTO Laufar Cerkno glasilo: 

ZAVOD ZA TURIZEM CERKNO oz. skrajšano: ZT CERKNO. Ime lokalna turistična organizacija 

izhaja še iz starega Zakona o pospeševanju turizma, ki je bil razveljavljen, poleg tega pa je 

novo ime poenostavljeno in podobno drugim lokalnim zavodom, ki se ukvarjajo s področjem 

razvoja turizma v lokalnih skupnostih. Iz enakega razloga se predlaga tudi sprememba naziva 

odloka, kot izhaja iz predloga 1. člena.  



V preambuli je navedena zakonodaja, ki je pravna podlaga in okvir za ustanovitev Zavoda za 

turizem Cerkno, skupaj z vsemi relevantnimi spremembami in dopolnitvami, do dneva tega 

predloga.  

 

2. Komentarji naslova in posameznih členov (v tem delu so omenjeni le členi, ki so 

spremenjeni) 

 

Nov naslov Odloka: 

Ad. naslov 1. člen :  

Glede na spremembo imena zavoda se spremeni tudi naslov akta.  

Spremembe in dopolnitve Odloka: 

Ad. 2. člen: 

Besedilo 1. člena je spremenjeno tako, da je skladno z novo zakonodajo, zlasti določbami 

Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki v 13. členu določa pristojnost občin glede 

razvoja turizma.   

Ad. 3. člen:  

Spremenjeno je ime in skrajšano ime zavoda (2. člen Odloka). Spremenjen pa je tudi poslovni 

naslov zavoda, kar je upoštevano v predlogu sprememb in dopolnitev odloka o ustanovitvi.  

Ad. 4. člen 

Dejavnosti v 3. členu Odloka so prilagojene novi veljavni standardni klasifikaciji dejavnosti 

(Standardna klasifikacija dejavnosti SKD 2008), ki je prilagojena evropski klasifikaciji 

dejavnosti.  Poleg tega pa so dodane nekatere dejavnosti, za katere so registrirani zavodi, 

ki se ukvarjajo s sorodno dejavnostjo.  

V drugem odstavku je dodana še organizacija, planiranje in izvedba projektov v zvezi z 

dejavnostmi navedenih v prejšnjih alineah, ki se financirajo iz evropskih ter drugih 

nepovratnih in povratnih sredstev. 

Ad. 5. člen 

Črta se občni zbor vseh članov zavoda v 5. členu Odloka, saj zavod nima članov, to pa tudi 

ni organ, ki bi ga predvideval Zakon o zavodih. 

Ad. 6. člen 

Spremembe in dopolnitve 6. člena Odloka: Zaradi poenostavitve odločanja in ker nekatere 

organizacije ne imenujejo svojih predstavnikov (Občni zbor ne obstaja in nima 

predstavnikov, ICRA pa prav tako ne imenuje člana sveta zavoda) se število članov sveta 

zavoda zmanjša iz 10 na 8 članov, pri čemer se doda še predstavnike gostinskih namestitev 

v občini Cerkno, ki imajo interes za sodelovanje pri upravljanju in so ena izmed 

zainteresiranih javnosti za razvoj turizma v občini Cerkno.  

Dodana je določba o omejitvi trajanja mandata članom sveta zavoda, ki je bil doslej 

neomejen. Dodana je določba o glasovanju - da svet zavoda odloča z večino vseh članov in 

da odloča bodisi na sejah, ali pa dopisno s pomočjo računalnikov oz. drugih tehničnih 

komunikacijskih sredstev.    



Ad. 7. člen 

13. člen Odloka se črta, ker ureja sestavo in pristojnosti občnega zbora, ki iz zgoraj opisanih 

razlogov ne bo več organ zavoda.  

14. in 15. člen pa se nanašata na članstvo v zavodu, ki se tudi ukinja iz razlogov, ki so že 

pojasnjeni. 

Naslednji člen sedaj postane 13. člen, ustrezno pa se preštevilčijo tudi ostali členi akta o 

ustanovitvi. 

Ad. 8. člen 

Znesek v SIT v 16. členu oz. novem 13. členu Odloka se spremeni v EUR. 

Ad. 9. člen  

Spremembe in dopolnitve 17. člena oz. novega 14. člena Odloka: 

Prilagodi se besedilo člena, da ustreza dejanskemu stanju, kjer med viri financiranja ni 

sredstev turistične takse, ampak sredstva ustanovitelja, članarine, prostovoljnih prispevkov 

članov pa prav tako ni, saj zavod nima članov. Tudi s strani nacionalne turistične organizacije 

zavod ne prejema finančnih sredstev. So pa kot vir financiranja dodana sredstva pridobljena 

s prijavami na javne razpise, prijavami na razpise za dodelitev nepovratnih evropskih in 

drugih sredstev, ali pa za izvajanje projektov, ki so financirane s strani evropskih sredstev.  

Ad. 10. člen 

Prehodna določba o veljavnosti sprejetih sprememb in dopolnitev Odloka. Drugi odstavek 

vsebuje operativno izvedene odločbe glede imenovanja novih članov sveta zavoda, ki bodo 

po določbah sprememb odloka o ustanovitvi vezani na 5 letni mandat. Tretji odstavek pa 

vsebuje odločbe glede uskladitve določb statuta zavoda, s temi spremembami in 

dopolnitvami odloka o ustanovitvi. 


