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PREDLOG 

 
Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona  o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC),  drugega odstavka 7. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda - Zavoda za usposabljanje 
Janeza Levca (Uradni list RS, št. 52/97) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji 
dne ……….. sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 

 
 
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Aktu o ustanovitvi zavoda 
Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca, ki ga je svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda - Zavoda za usposabljanje Janeza Levca sprejel na  5. 
korespondenčni  seji dne 2.6. 2004. 
 
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana bo sprejel odločitev v zvezi z dejavnostjo 
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda - Zavoda za usposabljanje Janeza Levca 
tako, da bo zavod prenehal opravljati dejavnost varstveno delovnih centrov 
najkasneje do 1. 1. 2005. 
  
 
 
 
 
 
Št. ………… 
Ljubljana, dne ………….. 
 
 
         Županja 
        Mestne občine Ljubljana 
               Danica SIMŠIČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O  b  r  a  z  l  o  ž  i  t  e  v 

 
 
PRAVNI TEMELJ 
 
Pravni temelj za sprejem predloga Sklepa o soglasju k Aktu o ustanovitvi zavoda Delovni in 
zaposlitveni center Janeza Levca  (v nadaljevanju: sklepa) je drugi odstavek 20. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94-odločba US, 8/96 in 36/00 - ZPDZC),  
drugi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda -  
Zavoda za usposabljanje Janeza Levca (Uradni list RS, št. 52/97) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01). 
 
RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 
 
V skladu z 20. členom Zakona o zavodih, lahko zavod v okviru svoje dejavnosti ustanovi 
drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja. Iz predlaganega akta izhaja, da ustanovitelj 
na podlagi te zakonske določbe, zavodu s sprejetjem sklepa omogoča izvajanje dejavnosti 
varstveno delovnih centrov, za katere izvajanje, Javni vzgojno-izobraževalni zavod – Zavod 
za usposabljanje Janeza Levca (v nadaljevanju: javni zavod Janeza Levca) po uveljavitvi 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 1/99, 41/99, 36/00, 
54/00, 6/02, 110/02, 5/03 in 7/04), nima več zakonskih podlag. 
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je namreč opozorilo javni zavod Janeza 
Levca, da so naloge enote knjigoveznice, ki deluje kot notranja organizacijska enota javnega 
zavoda Janeza Levca, katerega ustanovitelj je lokalna skupnost, v republiški pristojnosti in se 
za to ne morejo opravljati v okviru tega javnega zavoda. 
 
V skladu z 41.b členom Zakona o socialnem varstvu, se storitve javne službe, ki jih po 
pogodbi z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, do konca tega leta še opravlja 
Javni zavod Janeza Levca, opravljajo bodisi v okviru javnih socialno varstvenih zavodov ali 
drugih pravnih in fizičnih oseb, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu. Kar pomeni, da je 
potrebno omogočiti izvajanje te dejavnosti v okviru zavoda, katerega ustanovitelj ni lokalna 
skupnost in kateri nima statusa javnega zavoda. Zavod bo konkuriral za pridobitev koncesije 
na javnem razpisu. 
 
Cilj predlaganega akta je omogočiti nemoteno izvajanje dejavnosti varstveno delovnih 
centrov, kot je potekalo do uveljavitev sprememb področnega zakona znotraj javnega 
zavoda Janeza Levca. Enota knjigoveznica uspešno deluje v javnem zavodu že 51- to leto, s 
predlagano rešitvijo pa ji omogočamo nadaljnji obstoj in razvoj. 
 
OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA 
 
V javnem zavodu Janez Levec poteka dejavnost zavoda tako, da so posamezne naloge 
njegove dejavnosti, ki tvorijo zaokrožen proces, razporejene v okviru notranjih enot javnega 
zavoda, znotraj katerih se tudi izvršujejo. Ena od teh enot je knjigoveznica, ki izvršuje 
dejavnost delovno varstvenih centrov, ki je financirana v celoti s strani pristojnega 
ministrstva.  Upoštevaje opozorila tega ministrstva in na podlagi razgovorov, tudi s pristojnim 
ministrstvom, je med večimi možnimi rešitvami predlagana najbolj primerna z vidika 
nadaljevanja tradicije knjigoveznice, ki sedaj deluje znotraj javnega zavoda Janeza Levca.  



 
Za veljavnost predlagane rešitve mora ustanovitelj javnega zavoda, to je Mestna občina 
Ljubljana, dati soglasje k ustanovitvenem aktu zavoda Delovni in zaposlitveni center Janeza 
Levca, kot je to določeno v 1. točki predlaganega sklepa. 
 
Ker ima navedeno v določeni meri posledice v dejavnosti zavoda, bo potrebno naknadno 
uskladiti ustanovitveni akt javnega zavoda Janeza Levca v delu, ki opredeljuje dejavnost 
zavoda, tako kot je to predlagano v 2. točki sklepa. 
 
POGLAVITNE REŠITVE 
 
V 1. točki predloženega akta je tako določeno, da daje ustanovitelj soglasje k Aktu o 
ustanovitvi zavoda Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca, v 2. točki pa je določeno, da 
bo MS MOL sprejel odločitev v skladu s katero bo javni zavod Janeza Levca prenehal 
opravljati dejavnost varstveno delovnih centrov najkasneje do 1.1.2005, vendar le v primeru, 
da do takrat pridobi koncesijo za opravljanje dejavnosti VDC novo oblikovani zavod Delovni 
in zaposlitveni center Janeza Levca. 
 
   
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA 
 
Finančnih posledic v zvezi z dejavnostjo zavoda Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca, 
za Mestno občino Ljubljana ne bo. To dejavnost že doslej financira javnemu zavodu Janeza 
Levca po pogodbi pristojno ministrstvo. 
 
Pripravili: 
Olga Krsnik, univ. dipl. soc. 
Nina Markoli, univ. dipl. iur. 
 
            Načelnica oddelka: 
         Francka TROBEC, univ. dipl. org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 



 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

5. korespondenčne seje Sveta Zavoda za usposabljanje Janeza Levca  
z dne 2. 6. 2004  

 
 
 
D n e v n i    r e d  : 
 
1. Sprejem Akta o ustanovitvi zavoda »Delovni in zaposlitveni center 
Janeza Levca« 
 
 
 

Ad1 
Svet Zavoda za usposabljanje Janeza Levca je na svoji 5. korespondenčni seji z dne 
2.6.2004 z 10 odgovori in 10 glasovi za (od 11 članov Sveta zavoda), sprejel 
naslednje sklepe: 
 
 
 
SKLEPI:  
1. Svet Zavoda za usposabljanje Janeza Levca je na 5. korespondenčni seji sprejel  
Akt o ustanovitvi zavoda »Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca«.  
2. Ta Akt o ustanovitvi v celoti nadomesti Akt o ustanovitvi zavoda »Delovni in 
zaposlitveni center Janeza Levca«, sprejet na Svetu zavoda za usposabljanje Janeza 
Levca dne, 3.3.2004. 
3. Akt o ustanovitvi zavoda »Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca«, sprejet na 
5. korespondenčni seji z dne 2.6.2004 se posreduje Svetu Mestne občine Ljubljana v 
soglasje.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Akt o ustanovitvi zavoda »Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca«, sprejet na 
Svetu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca dne, 2.6.2004 je usklajen z 
dopolnitvami in spremembami, ki jih je na Akt o ustanovitvi zavoda »Delovni in 
zaposlitveni center Janeza Levca«, sprejet na Svetu Zavoda za usposabljanje Janeza 
Levca dne, 3.3.2004 podal  Odbor za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Sveta 
Mestne občine Ljubljana. K temu je dodana še dopolnitev iz 3. člena Akta. Te 
dopolnitve in spremembe so naslednje: 
 
1. 3. členu se doda šifra standardne kvalifikacije dejavnosti: F/45.442 Pleskarska 
dela. 
2. Peti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: Direktor zavoda se 
imenuje na podlagi javnega razpisa.   
3. Spremeni se naslov XI. poglavja, tako, da se ta glasi: PREHODNI IN KONČNI 
DOLOČBI, kjer se doda 16. člen, ki se glasi: Z čas do imenovanja direktorja 
zavoda, vendar najdlje za dobo enega leta, se imenuje za vršilca dolžnosti 
direktorja mag. Matej Rovšek, ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za 
začetek dela zavoda. 
16. člen se spremeni v 17. člen, ki ostane nespremenjen. 
 
 
 
Zapisala:          Predsednica sveta                          
Janja Seles             Janja Seles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – 
odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in drugega odstavka 7. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Zavoda za usposabljanje Janeza Levca (Uradni list 
RS, št. 52/97) je svet Zavoda za usposabljanje Janeza Levca na 5 korespondenčni seji dne, 
02.06.2004 sprejel  
 
 
 
 

AKT O USTANOVITVI 
zavoda  »Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca« 

 
I. USTANOVITELJ 
 

1. člen 
 

S tem aktom o ustanovitvi ustanavlja Zavod za usposabljanje Janeza Levca, Karlovška cesta 
18, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj) za opravljanje zaposlitve in drugih socialno 
varstvenih storitev za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju zavod »Delovni in 
zaposlitveni center Janeza Levca«. 
 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje svet ustanovitelja. 
 
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
 

2. člen 
 
Ime zavoda je Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca (v nadaljevanju: zavod). 
 
Skrajšano ime zavoda je DZC Janeza Levca. 
 
Sedež zavoda je v Ljubljani, Karlovška cesta 18. 
 
III. DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

3. člen 
 
Zavod se ustanovi za opravljanje naslednjih dejavnosti: 
 
- A/01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik 
- DB/17.200 Tkanje tekstilij 
- DB/17.400  Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil  
- DB/18.210  Proizvodnja delovnih oblačil  
- DD/20.400  Proizvodnja lesene embalaže 
- DD/20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja 
- DD/20.510  Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa 
- DE/21.250  Proizvodnje drugih izdelkov iz papirja in kartona  
- DE/22.110   Izdajanje knjig  
- DE/22.150   Drugo založništvo  



- DE/22.220  Drugo tiskarstvo 
- DI/26.210  Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike  
- DN/36.610  Proizvodnja bižuterije 
- DN/36.500  Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač 
- DN/37.100   Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov 
- DN/37.200  Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov 
- F/45.442  Pleskarska dela 
- H/55.510  Dejavnost menz  
- H/55.520  Priprava in dostava hrane (catering) 
- G/52.620  Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah 
- K/74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje 
- K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov 
- K/74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 
- N/85.141   Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne izvajajo zdravniki  
- N/85.324   Dejavnost varstveno delovnih centrov  
- N/85.329  Druge socialne dejavnosti  
- N/85.319   Drugo socialno varstvo z nastanitvijo  
- O/92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje 
- O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti 
- O/92.623 Druge športne dejavnosti 
- O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n. 
- O/93.010 Dejavnosti pralnic in kemičnih čistilnic 
- O/93.050 Druge osebne storitve. 
 
IV. ORGANI ZAVODA 
 

4. člen 
 
Organi zavoda so: 
- svet zavoda, 
- direktor, 
- strokovni svet. 
 
Svet zavoda 
 

5. člen 
 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
 
Svet zavoda sestavljajo: 
- štirje predstavniki ustanovitelja, 
- en predstavnik delavcev zavoda, 
- dva predstavnika zakonitih zastopnikov varovancev.  
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje svet ustanovitelja. 
 
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno in tajno. Postopek izvolitve 
in razrešitve predstavnika delavcev zavoda določa statut zavoda. 
 



Predstavnika zakonitih zastopnikov varovancev izvolijo na predlog direktorja zavoda zakoniti 
zastopniki varovancev na sestanku zakonitih zastopnikov z večino glasov zakonitih 
zastopnikov, navzočih na sestanku. 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Mandat zakonitih zastopnikov varovancev je povezan s statusom varovanca v zavodu. 
 

6. člen 
 
 
Svet zavoda sprejema statut in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja 
zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in potrjuje letno poročilo 
zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in 
direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom, 
tem aktom o ustanovitvi oziroma s statutom zavoda določene zadeve. 
 
Direktor 
 

7. člen 
 
Poslovodni organ zavoda je direktor.  
 
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je 
odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 
Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda ter opravlja 
druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter statutom zavoda. 
 
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 
 
Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa.  
 

8. člen 
 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom  in 
naslednje pogoje: 

- ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, sociološke, filozofske, 
pedagoške ali njenih specialnih disciplin ali medicinske smeri, 

- ima opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva, 
- ima pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ali vzgoje in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 
 
Kandidat za direktorja mora predložiti program poslovnega in strokovnega 
razvoja zavoda za mandatno obdobje. 
 
Mandat direktorja traja 5 let. 
 



 
Strokovni svet 

 
9. člen 

 
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda. 
 
Sestava, način oblikovanja in trajanje mandata članov ter naloge strokovnega sveta se 
določijo s statutom zavoda. 
 
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA 
 

10. člen 
 
Za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotavlja ustanovitelj sredstva v višini 
200.000 tolarjev iz sredstev pridobljenih iz dejavnosti enote Učno-vzgojna delavnica 
– knjigoveznica - varstveno delovni center. 
 
Pogoje za delo si zavod zagotavlja z najemom ustreznih prostorov in opreme. 
 
VI. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO 
 

11. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu, na 
podlagi javnih razpisov za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega 
varstva, ki jih izvaja zavod, iz donacij, prispevkov sponzorjev in dobrodelnih organizacij. 
 
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI 
 

12. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem socialno-varstvenih 
storitev, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj teh storitev. 
     
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem gospodarskih 
dejavnosti, ki so namenjene opravljanju socialno varstvenih storitev, za katere je zavod 
ustanovljen, sme  zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda, investicije in 
investicijsko vzdrževanje, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. 
 
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM 
PROMETU 
 

13. člen 
 
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. 
 
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 



 
14. člen 

 
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda. 
 
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
 

15. člen 
 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
- spremlja izvrševanje programov dela zavoda, 
- spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti, 
- odloča o statusnih spremembah zavoda, 
- daje soglasje k spremembam ali razširitvi dejavnosti zavoda, 
- opravlja druge zadeve v skladu s tem aktom o ustanovitvi in drugimi predpisi.  
 
Zavod je dolžan ustanovitelju: 
- vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa dela zavoda, 
- vsako leto predložiti letni program dela, finančni načrt in letno poročilo, 
- po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje dejavnosti zavoda in statistične 
namene. 
 
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
 

16. člen 
 
Z čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdlje za dobo enega leta, se imenuje za 
vršilca dolžnosti direktorja mag. Matej Rovšek, ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za 
začetek dela zavoda. 
 
 

17. člen 
 
Ta akt začne veljati z dnem, ko Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme sklep o 
soglasju k temu aktu o ustanovitvi. 
 
 
Številka:              
Ljubljana, dne     
                                                                      Predsednik Sveta Zavoda 
                                                                     ……………………………………… 
 
 


