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PREDLOG 
 
Na podlagi 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 - 
ZJZP), 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
110/02 – ZDT-B, 56/02 - ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na ……redni seji dne……………….. sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
 

o prenehanju javnega zavoda in začetku postopka likvidacije 
 
 
 
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sklene, da javni zavod Agencija za šport - Ljubljana, 
Staničeva 41, 1000 Ljubljana, matična št. 5590566000, katerega ustanovitelj je Mestna občina 
Ljubljana, preneha in se zanj začne postopek za likvidacijo, zaradi prenehanja potrebe za 
opravljanje glavne dejavnosti, za katero je javni zavod registriran. 
 
2. Opravljanje ostalih dejavnost Agencije za šport – Ljubljana se z dnem 31.07.2009 prenese na 
javni zavod Športno rekreacijski center Tivoli in Mestno občino Ljubljana, z razpisi za izbor 
izvajalcev letnega programa športa pa tudi na izvajalce letnega programa športa. Z dnem prenosa 
dejavnosti preidejo na vsakega od obeh prevzemnikov dejavnosti tudi ustrezne pogodbene in 
druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa, v skladu 
s 73. členom Zakona o delovnih razmerjih, in sicer za enega delavca na javni zavod Športno 
rekreacijski center Tivoli, za preostalih sedem delavcev pa na Mestno občino Ljubljana. 
 
3. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana, da pri 
pristojnem sodišču oz. ustreznem organu dne 1.8.2009 vloži predlog za začetek postopka za 
likvidacijo javnega zavoda Agencije za šport – Ljubljana. 
 
4. Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni od objave Sklepa o začetku likvidacijskega postopka 
v Uradnem listu RS.  
 
5. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje upravitelj- odvetnik Andrej Krašek, Ljubljana, 
Čufarjeva 3. 
 
6. Ob zaključku postopka likvidacije se preostanek premoženja javnega zavoda izplača na račun 
ustanovitelja. 
 

         Ž U P A N 
Zoran JANKOVIĆ 
 

 
Številka:  
Datum:  



OBRAZLOŽITEV 
 
 
1. Sedanje stanje 
 
Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je javni zavod Agencija za šport - Ljubljana 
ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Agencije za šport – Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 104/99). V register pravnih oseb je vpisan z glavno dejavnostjo 93.110 Obratovanje 
športnih objektov. Javni zavod Agencija za šport – Ljubljana ne izvaja glavne dejavnosti za 
katero je registrirana, temveč dejavnosti povezane s športom otrok in mladine. 
 
2. Razlogi za sprejem 
 
S tem ko je MOL za namene upravljanja športnih objektov v njeni lasti ustanovila javni zavod 
Športno rekreacijski center Tivoli in nanj v upravljanje prenesla tudi vse športne objekte je 
prenehala tudi potreba po izvajanju glavne dejavnosti za katero je bila Agencija za šport - 
Ljubljana tudi registrirana. Zaradi načela ekonomičnosti in preprečitve podvajanja dejavnosti je 
ustanoviteljica sklenila, da javni zavod Agencija za šport - Ljubljana preneha.  
 
Mestni svet je s sprejetjem Strategije razvoja športa v MOL od 2008 do 2012 med ključne 
aktivnosti za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa opredelil tudi tesnejše 
povezovanje nekaterih dejavnosti Agencije za šport s programi društev in njihovih zvez.  
 
Agencija za šport je v preteklem obdobju pripomogla k uveljavitvi animacijskih programov 
športa otrok in mladine ter s tem otroke in mlade animirala za ukvarjanje s športom. Športna 
društva kot osnovni nosilci športne dejavnosti v izvajanje animacijskih programov niso bila 
vključena v zadostni meri. MOL sledi tudi spremembam na državni ravni. Ministrstvo za šolstvo 
in šport je izvajanje interesnih programov športa otrok in mladine v pretežni meri že preneslo na 
nacionalne športne zveze in športna društva.  
 
Nekatere dejavnosti Agencije za šport (športno rekreativni programi in del šolskih športnih 
tekmovanj) so bile z Razpisom za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v 
MOL v letu 2009 že prenesene na športna društva in njihove zveze. Drugi del dejavnosti (šolska 
športna tekmovanja, počitniški programi) pa bo na športna društva in njihove zveze z razpisom 
prenesen z novim šolskim letom. Interes za prevzem izvajanja šolskih športnih tekmovanj v 
posameznih športnih panogah so izrazila že nekatera športna društva. Programom Zlati sonček in 
Krpan ter Naučimo se plavati, ki se že ves čas izvajajo v okviru vrtcev in osnovnih šol, bosta 
podporo izvajala Oddelek za šport in Javni zavod ŠRC Tivoli. 
 
S tem se bo okrepila vloga Oddelka za šport predvsem v smeri večje podpore športnim društvom 
in izvajanju nadzora izvajanja letnega programa športa. 
 
3. Pravni temelj in izvedba postopka 
 
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 - ZJZP) v 54. členu 
določa, da zavod preneha, če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale 



potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen, ter da se v 
tem primeru opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom. 
 
Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – 
ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08) sklep o likvidaciji sprejme ustanovitelj 
– edini družbenik. 
 
Za začetek in izvedbo postopka za likvidacijo je, na podlagi 73. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 
14/07 – ZSPDPO, 109/08), ki določa, da o ukinjanju pravnih oseb, katerih ustanovitelj je MOL 
odloča Mestni svet MOL, predhodno potrebna odločitev le-tega o prenehanju javnega zavoda. 
 
Korporacijski del postopka obsega odločitev Mestnega sveta MOL, ki mora sprejeti sklep o 
prenehanju in začetku postopka za likvidacijo javnega zavoda Agencije za šport - Ljubljana. 
Župan nato pri pristojnem sodišču oz. ustreznem organu vloži predlog za začetek postopka za 
likvidacijo javnega zavoda Agencije za šport – Ljubljana.  
 
Agencija za šport – Ljubljana ima osem zaposlenih. Prevzem delavcev javnega zavoda Agencija 
za šport - Ljubljana bo potekal v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 – odl.US, 103/07, 45/08 – ZArbit), in sicer na podlagi 73., 74. 
in 90. člena zakona. Za enega delavca se pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih 
razmerij, ki jih je imel na dan prenosa, prenesejo na javni zavod Športno rekreacijski center 
Tivoli, pravice preostalih sedem pa na Mestno občino Ljubljana. V Pravilniku o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi 
Mestne občine Ljubljana z dne 15.1.2009 je sprememba v Oddelku za šport Mestne uprave MOL, 
za potrebe predlaganega sklepa o prenehanju in začetku postopka likvidacije zoper javni zavod 
Agencija za šport – Ljubljana, že upoštevana. 
 
Sklep o začetku likvidacije izda sodišče in mora vsebovati rok za prijavo terjatev upnikov, ki ne 
sme biti krajši od 30 dni od objave sklepa, ter opredeliti likvidacijskega upravitelja, ki je lahko 
član uprave ali pa kakšno likvidacijsko podjetje. Organ sprejetja sklepa pošlje le-tega 
registrskemu organu, da vpiše začetek likvidacije v register, po vpisu začetka likvidacije v 
register pa se opravi postopek likvidacije. Javni zavod mora v svojem imenu uporabljati pristavek 
»v likvidaciji«.  
 
4. Poglavitne rešitve 
 
Ob zaključku postopka likvidacijski upravitelj pripravi poročilo o poteku likvidacijskega 
postopka in predlog za razdelitev premoženja. Ker je MOL edini ustanovitelj, se preostalo 
premoženje v celoti prenese nanj. O predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka in 
predlogu za prenos premoženja sklepa organ, ki je sprejel sklep o likvidaciji, torej Mestni svet 
MOL. Če premoženje ne zadošča za poplačilo obveznosti - terjatev prijavljenih upnikov v celoti z 
zakonskimi obrestmi, mora likvidacijski upravitelj predlagati postopek stečaja. Na podlagi sklepa 
o prenosu premoženja likvidacijski upravitelj prenese premoženje v 30. dneh na MOL, vendar 
mora od objave sklepa o likvidaciji do prenosa premoženja preteči 6 mesecev. Po končanem 
prenosu likvidacijski upravitelj izroči registrskemu organu na Mestnem svetu MOL sprejeto 
poročilo o poteku likvidacijskega postopka in sklep Mestnega sveta MOL o prenosu premoženja. 



Likvidacijski upravitelj priloži tudi izjavo, da je vse premoženje prenešeno v skladu s sklepom o 
prenosu ter predlaga izbris javnega zavoda iz registra. 
 
Dejavnosti, ki jih izvaja javni zavod Agencija za šport – Ljubljana, so povezane s športom otrok 
in mladine in se bodo z dnem 31.07.2009 v skladu z letnim programom športa prenesle na javni 
zavod Športno rekreacijski center Tivoli in MU MOL, Oddelek za šport. Skladno s prenosom 
dejavnosti na vsakega od obeh prevzemnikov dejavnosti preidejo tudi zaposleni v javnem zavodu 
Agencija za šport - Ljubljana. 
 
Posledica dokončanja likvidacijskega postopka je izbris javnega zavoda iz registra. 
 
Na podlagi sprejete odločitve Mestnega sveta MOL bo izpolnjen pogoj za začetek postopka za 
likvidacijo javnega zavoda Agencije za šport - Ljubljana, zato predlagamo, da ga Mestni svet 
MOL sprejme. 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 
Transferi za stroške dela, delovanje in programe Agencije za šport Ljubljana se po 31.7.2009 ne 
bodo realizirali. Sredstva se bodo z rebalansom ustrezno prerazporedila. Povečal se bo tudi 
kadrovski načrt Mestne uprav MOL in sicer za sedem zaposlenih. Iz premoženja javnega zavoda 
se poplačajo vse obveznosti javnega zavoda do prijavljenih terjatev upnikov javnega zavoda in 
stroški ter plačilo za delo likvidacijskega upravitelja, ki ga določi MOL s tem sklepom. Kolikor 
po poplačilu vseh obveznosti javnega zavoda še ostane premoženje javnega zavoda, se prenese na 
MOL. 
 
 
 Marko Kolenc 
 Načelnik Oddelka za šport 
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OSCINE
 

LJUBLJANA	 - sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi instituci

4943.	 Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda Agenclje za 
Aport - Ljubljana 

Na podlagi 3. elena zakona 0 zavodih (Uradni list RS. 
at. 12/91, 45/1/94 - odloeba US in 8/96), prvega odstav
ka 23. elena zakona 0 sportu (Uradni list RS, st. 22/98) in 
26. elena statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, 
at. 32/95, 33/95, 71/97 - obvezna razlaga in 13/98) je 
Mestni svet mestne obclne Ljubljana na 10. seji dne 29. 11. 
1999 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi javnega zavoda Agencije za sport 

Ljubljana 

I. SPLOSNA DOLOCBA 

1. clen 
Stem odlokom ustanavlja Mestna obelna Ljubljana,s 

seoezem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovi
telj) javni zavod Agencijo za sport - Ljubljana za izvajanje 
tistega dela programa Mestne obcine Ljubljana za podrocje 
sporta, ki ga Mestna obCina Ljubljana zagotavlja za predaol
ske in solska otroke ter rekreacijo odraslih. 

o ustanoviteljskih pravlcah in obveznostih odloca Mest
ni svet mestne obcine Ljubljana. 

II. IME IN SEDEZ ZAVODA 

2. clen 
Ime javnega zavoda je: Agencija za sport - Ljubljana. 
Agencija za sport - Ljubljana (v nadallevanju: zavod) 

ima sedez v Ljubljani, Stanieeva 41 . 

Ill. DEJAVNOSTI ZAVODA 

3. clen 
Zavod opravlja naslednje dejavnosti: 
- organiziranje ucenla plavanja za predsoiske in solske 

otroke, 
- organiziranje solskih sportnih tekmovanj, programov 

soorta v casu Solskih poeitnic in drugih izvensolskih aktivno
sti predsolskih in solskih otrok, 

- organiziranje zacetnlh in izpopolnjevalnih tecaiev uce
nja posameznih sportnih panog in sportnih aktivnosti pred
solskih in solskih otrok, 

- organiziranje sportnorekreativne dejavnostl, tekmo
vanj in akcij, 

- organiziranje in izvajanje izobrazevanja strokovnih de
lavcev v vrtcih, osnovnih in srednjih selah, fakultetah in 
drustvlh na podroclu soorta, 

- priprava strokovnih analiz in drugih strokovnih gradiv 
s podroeja sporta za potrebe ustanovitelja. 

- dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljsa
nle stanja v sponu, 

- dajanje strokovne in organizacijske pornoci izvalal
cem letnega programa sporta, 

jami in skupinami, 
- zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v 

sportu, 
- mednarodni prevoz stvari za lastne potrebe, 
- prevoz oseb in stvari za lastne potrebe v notranjem 

cestnern prometu, 
- druge naloqe, ki bode opredeljene v letnem progra

mu sporta Mestne obclne Ljubljana. 
Dejavnosti iz prvega odstavka tega elena se razvriicajo 

v naslednje podrazrede standardne kfasifikacije dejavnosti: 
- 0/92.623 - Druge soonne dejavnosti, 
- 1/60.23 - Drug kopenski potniski promet, 
- 1/60.24 - Cestni tovorni promet. 

IV. ORGANI ZAVODA 

4. clen
 
Organi zavoda so;
 
- svet.
 
- direktor in
 
- strokovni svet.
 

5. clen 

Zavod upravlja svet zavoda. 
Svet zavada sestavljajo: 
- trije predstavniki ustanovitelja, 
- elva predstavnika delavcev zavoda, 
- elva predstavnika izvajalcev letnega programa.. 
Predstavnike ustanovitelja irnenuje Mestni svet mestne 

obcine Ljubljana. 

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci na nepo
srednih in tajnih volitvah. 

Enega predstavnika izvajalcev letnega programa sporte 
imenuje Drustvo pedagogov sportne vzgoje Ljubljane izmed 
strokovnih delavcev osnovnih in srednjih sol, enega pred
stavnika pa imenuje aktiv ravnateljev Ijubljanskih vrtcev z
med strokovnih delavcevvrtcev. 

6. clen 

Ciani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za Stiri leta in 
so lahko imenovani ozirorna izvoljenl najvee e1vakrat zapore
doma. 

7. clen 

Svet zavoda ima nasladnje pristojnosti: 
- sprejerna pravila in druge splosne akte zavoda, 
- sprejerna program 0 0ela in razvoja zavoda ter sprem-

Ija njihovo izvrSevanje, 
- doloca flnancm nacrt, 
- sprejerna zakljucni racun zavoda, 
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razSiritev de

javnosti, 

- dale ustanovilelju ::1 drektoriu zavoda predloge in 
mnenja 0 posameznih '1prasanjih, 

- opravlja druge zadevo colocene z zakonom, stem 
odlokorn, pravili in drugiolJi solosnlrnl akti zavoda. 



Stran 16012/ St. 104/21. 12. 1999 Uradni list Republike Siovenije 

8. clen 
Dlrektor je poslovodni organ in strokovni vodja zavoda. 
Direktor organizira in vodi dele in poslovanle zavoda, 

predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in 
strokovnost dela zavoda. 

9. clen 
Direktorja imenuje in razresule svet zavoda s soglasjem 

ustanovitelja. 
Mandat direktorja trala stiri leta. 

10. elen 
za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki 

izpolnjule splosne pogoje za sklenitev delovnega razrneria in 
ima visokoSolsko ali visjesolsko izobrazbo sportne smeri in 
najmanj pet let delovnih lzkuseni. 

11. clen
 
Zavod ima strokovni svet.
 
Sestava, nacln oblikovanja in trajanje mandata clanov 

ter naloge strokovnega sveta se dolocilo s pravili zavoda. 

V. SREDSlVA ZA DELO 

12. elen 
Zavod pridobiva sredstva za dele iz sredstev ustanovi

telja, ki se dolocllo z letnim programom sporta Mestne obei

ne Ljubljana, s plaeili za storitve, iz donacij in iz drugih virov
 
na naein in pod pogoji, doloeenirnl z veljavnimi predpisi.
 

Pogoje za delo si zavod zagotavlja z najemom ustreznih
 
prostorov in potrebne oprerne.
 

13. clen 
Premozenle, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za 

opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina 
ustanovitelja. 

VI. NACIN RAZPOLAGANJA S PRESEZKOM PRIHODKOV
 
NAD ODHODKIIN NACIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
 

SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
 

14. clen 
Presezek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti 

Ie za opravljanje in razvoj dejavnosti iz 3. elena tega odloka. 
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost iz 3. ele

na tega odloka se nacin kritja tega primanjkljaja dolocl v 
soglasju z ustanoviteljem. 

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTIIN ODGOVORNOSTI
 
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
 

15. elen 
zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu 

samostojno v svojem imenu in za svoj racun ter sklepa 
pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je 
vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega 
soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslovv zve
zi z neprernicnlrn prernozenlern. 

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s 
katerimi razpolaga. 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 
subsidiamo do vrednosti sredstev, ki so predvidena v prora
eunu ustanovitelja za izvajanje letnega programa sporta Mest
ne obelne Ljubljana s strani zavoda. 

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
 
USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
 

16. elen 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez

nosti: 
- ugotavlja skladnost planov in programov deJazavoda 

s plani in programi Mestne obclne Ljubljana, 
- spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra

mi in flnancmrnl na6rti, 
- sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu oprav-

Ijanje dejavnosti iz 3. elena tega odloka, 
- odloca 0 statusnih spremembah, 
- daje soglasje k spremembam ali razSiritvahdejavnosti, 
- daje soglasje k pravilom zavoda in sistemizaciji de

lovnih mest, 
- opravlja druge zadeve v skladu stem odlokom in 

drugimi predpisi. 
Zavod je dolzan ustanovitelju: 
- vsako leto por06ati 0 izvrSevanju letnega programa 

dela in razvoju zavoda, 
- vsako leto predlozltl flnancnl nacrt in letni program 

dela, 
- po potrebi posreclvati podatke, potrebne za sprem

Ijanje in financiranje dejavnosti ter statistlcne namene. 

IX. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE 

17. clen 
Zavod je dolzan uskladiti pravila zavoda z dol06bami 

tega odloka v roku treh mesecev od dneva njegove uveljavi
tve. 

18. elen 
Do uskladitve pravil zavoda z doloeili tega odloka, upo

rablja zavod pravila in druge splosne akte, ki so veljali na dan 
uveljavitve tega odloka, razen dolocil, ki so v nasprotju z 
zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi. 

19. elen 
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do poteka 

mandata clanov sveta. 

20. elen 
Zavod je pravni naslednik Agencije za sport Ljubljana, 

ki je vpisana v sodni register pri Okroznern sodiseu v Ljublja
ni, na registrskem vlozku st. 1/16143/00. 

21. elen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 0 usta

novitvi Agencije za sport - Ljubljana (Uradni list RS, st. 
10/92). 

22. clen 
Ta odlok zacne veljati petnajsti dan po objavi v Urad

nem listu Republike Siovenije. 

St. 630-4/99-2
 
Ljubljana, dne 29. novembra 1999.
 

Zupanja 
Mestne obclne Ljubljana 
Viktorija Potocnik I. r. 
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AGENCIJA ZA SPORT LJUBLJANA
 
Staniceva 41
 
1000 LJUBLJANA
 

Datum: 14.02.2007 

POSLOVNO PORoelLO IN POJASNILA 
o DOSEZENllI CILJIH, RE ZULTATIH IN REALIZACIJI FINANCNEGA 

PROGRAMA V LETU 2007 

1. Zakonske podlage za izvajanje programov 

Agencija za sport - Ljubljana je javni zavod, ki ga je z Odlokom ustanovil Mestni svet 
mestne obcine Ljubljana za izvajanje tistega dela programa Mestne obcine Ljubljana za 
podroc]e sporta, ki ga Mestna obcina Ljubljana zagotavlja za predsolske in solske otroke 
ter rekreacijo odraslih. 
Agencija za sport - Ljubljana pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, ki se 
dolocijo z letnim programom sporta Mestne obcine Ljubljana, javnih razpisov, s placili za 
storitve, iz donacij in iz drugih virov na nacin in pod pogoji, dolocenimi z veljavnimi 
predpisi. 
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za 
svoj racun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v 
sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati 
pravnih poslov v zvezi z neprernicnim premozenjem. 
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiamo do vrednosti sredstev, 
ki so predvidene za izvajanje programa Mestne obcine Ljubljana v proracunu 
ustanovitelja in ga bo zavod izvajal. 

(--/) 

2. Dolgoroeni cilji zavoda 

Dolgorocni cilji zavoda izhajajo iz dejavnosti Agencijc za ,~~.,;.~ - Ljubljana:
 
- Organizacija ucenja plavanja za predsolske in solskc ,)twk':
 
- Organizacija solskih sportnih tekmovanj, programovspor.r , solskih pocitnicah in
 

drugih izven solskih aktivnosti predsolskih in solskih otrok. 
- Organizacija zacetnih in izpopolnjevalnih tecajev ucenja posameznih sportnih panog in 

sportnih aktivnosti predsolskih in solskih otrok. 
- Organizacija sportno rekreativne dejavnosti, organizacija ~~portno rekreativnih 

tekmovanj in akcij. 
- Priprava strokovnih analiz in drugih strokovnih g""J IV s >(Jrocj a sporta za potrebe 

Mestne uprave, Oddelka za predsolsko vzgojo, jZ·.J~:J;:~j.ec:,<_:c in sport. 
- Pobude in predlogi ustanovitelju za izboljsanje stan.a \-" SpC,;i..u. 
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- Strokovna in organizacijska pomoc izvajaleem letnega programa sporta. 
- Sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami. 
- Zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v sportu. 
- Druge naloge, ki bodo opredeljene v letnem programu mesta Ljubljane za podrocje 

sporta. 

3. Letni cilji zavoda 

V letu 2007 so bili eilji zastavljeni in realizirani v skladu s programsko zasnovo, 
financnim nacrtom Agencije za sport - Ljubljana v okviru letnega programa sporta, ki ga 
je Mestna obcina Ljubljana zagotovila iz javnih finane, na podlagi Pogodbe 0 

sofinaneiranju in izvajanju naslednjih letnih programov sporta v Mestni obcini Ljubljana 
za leta 2007: 

( 
SPORT oraox IN MLADINE 

l.lnteresni,program sportna v vrteih. 
2. Interesni program sporta v osnovnih solah. 
3. Program ucenja plavanja v osnovnih selah. 
4. Pocitniski programi za otroke in mladino. 
5. Interesni program sporta v srednjih solah. 
6. Program strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delaveev v vrteih in solah. 
7. Delo javnega zavoda (strokovne sluzbe) za podrocje sporta . 

SPORT ODRASLm 

7. Program sportno rekreativnih tekmovanj in akcij. 

SPORTNE PRIREDITVE IN MED. DEJAVNOST 

8. Program sportnih prireditev in mednarodno sodelovanje. 

4. Ocena uspeha 
(j 
'_.	 Program sporta za leta 2007 je bil, razen Druzinskega krosa in Teka z ocki, realiziran v 

eeloti . Za nerealizirana programa je bilo krivo slabo vreme (Druzinski kros) in 
neprimeren predviden term in zaradi sovpadanja z ljubljanskim maratonom (Tek z ocki), 
zaradi cesar smo prireditvi odpovedali. Stevilne prejete pohvale in zahvale starsev za 
izvedene programe, pohvale strokovnih delaveev v vrtcih in selah ter udelezencev 
rekreativnih programov, so podlaga za oeeno, da smo programe izvajali kvalitetno in v 
zadovoljstvo udelezencev. Poleg sprejetega programa sporta smo dodatno sodelovali na 
Sejmu Festival za tretje zivljenjsko obdobje in izvedli program prikaza gibalne aktivnosti 
predsolskih otrok v casu sejma Sport in rekreaeija na Gospodarskem razstaviscu. V 
posamezne programe je bilo vkljucenih naslednje stevilo udelezencev: 
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INTERESNI PROGRAM SPORTA ZA OTROKE V VRTcm PROGRAM UCENJA PLAVANJA 
PROGRAM Leta 2006 Leta 2007 PROGRAM Leta 2006 Leta 2007 

. SPORTNI PROGRAM ZLATI SONCEK 2.443 2.380 PRILAGAJANJE NA VODO - I.RJ9 2.106 2.245 

DRSANJE 1.614 1.475 UCENJE PLAYANJA - 3.RJ9 2.097 2.151 

ROLANJE 1.015 1.041 UCENJE PLAVANJA-6.RJ9 2.250 2.172 
KROS 5.058 5.245 UCENJE PLAVANJA NEPLA VALCEV 57 32 
POHOD OB 2lCI 50.151. 3.004 3.727 : §PORTNO PLAVANJE 40 40 

SKUPAJ 6.550 6.640 
SKUPAJ 13.134 13.868 90 

734 

INTERESNI PROGRAM SPORTA V OSNOVNlli SOLAH INTERESNI PROGRAM SPORTA V SREDNJTIISOI.AH 
PROGRAM Leta 2006 Leta 2007 PROGRAM Leta 2006 Leta 2007 

§PORTNE IGRE 3.627 3.453 MESTNA PREVENSTVA 4.900 5.100 
. INDIVIDUALNE SPORTNE PANOGE 9.425 9.637 DRZAVNA PRVENSTVA 396 390 
)DRZAVNA PRVENSTVA 534 497 SPOR1NA ZNACKA 0 0 

PORTNAZNA 

.

KA ZLATI SONCEK 6.168 6.455 POHOD OB ZICI 50.151. 553 483 
PORTNAZNA KAKRPAN 3.278 3310 COOPERJEV TEST 60 170 
PORTNAZNA KAIII 40 0 POCITNICE 50 200 

POHOD OB ZICI 50.151. 8.398 8.392 SEMlNARII·SODNIK,ZAPISNICAR 0 57 
SKUPAJ 5.959 6.400 

SKUPAJ 31.470 31.744 441 

274 

PROGRAM STROKOVNEGA ISPOPOLNJEVANJA 

STROKOVNIH DELAVCEV V VRTcm IN SOLAH PROGRAM SPORTNE REKREAClJE 
PROGRAM Leta 2006 Leta 2007 PROGRAM Leto 2006 Leto2007 

DRSANJE 75 56 MES1NA TEKMOVANJA 3.465 3.323 
ROLANJE 88 42 POHODI, KOLESARJENJA 973 1213 
ELEMENTARNA GmANJA 15 23 POT OKOU LJUBUANE 1.838 1.898 
UMIRJANJE IN SPROS( ANJE 14 POHOD OB ZICI 49.150. 7.235 7.239 
PLAVANJE 27 17 COOPERJEV TEST 455 448 
SMUCANJE 80 26 PLAVALNI TECAJI 89 95 

TECAJI NORDIJSKE HOJE 0 47 
SKUPAJ 2!15 178 TEKASKI TECAJI 0 57 

-107 
SKUPAJ- .POCITNlSKl PROGRAM ZA OTROKE IN MLADL"lO 14.055 14.320 

,PROGRAM Leta 2006 Leta 2007 PROGRAM SPORTNIH PRIREDJTfV 

J PROGRAM Leto 2006 Leta 2007 

( 
265 

-
SMUCARSKI TEe All IN IZLETI 230 ! 186 5l.POHOD.- ._._.~ •.._
POCITNISKI PROGRAMI PLAVANJA 286 Srecanje 4-ih mest 86 400:'?~--;-- ---.-~-

OS TALI POCITNISKI PROGRAMI 438 ! 751 Podatki 051. Pohodu so prj!o::lz,'.~1 '~.'; posameznih programih 

I I--,--'--,'-- 314 
SKUPAJ L___9:~"_. __1_?~ 

271
 

IVSEH UDEI J:7J:fl.lt"s:V 74.7731 2.282 oz. 3,1% vet kat v ;~~~-~
 

V izvedbo programov jc rk)~cg zaposlenih delavcev V Agcuci.. :,,:,::dovalo se 100 
pogodbenih sodelavcev. V prograrne pa je bilo vkljucenih 74.772· 'J([,2lezencev, kar je 
2.282 oziroma 3,1 % vee kct v letu 2006.
 
Za izvedene programe smo prejeli stevilne pohvale in zahvale .';t~l,~ev, strokovnih
 
delavcev in posameznih ucei~L;~IC~:V.
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Financno porocilo prihodkov in odhodkov Agencije v letu 2007 je priloga poslovnega 
porocila. 

REALlZAClJA FINANtNEGA DELA PROGRAMA AGENCIJE ZA SPORTUUBUANA : 

L Pri hod k i: 1.009.994,86 EUR 

1. Dotacija MOL tz programa sporta za leto 2007: 872.558,45EUR 

SPORT OTROK IN MLADINE 718.160.45 EUR 

~ sport v vrtcih, 
~ osnovnih in srednjih solah, 
~ ucenja plavanja, 
~ pocitniske programe 
~ izobraievanje strokovnega kadra, 
~ delovanjajavnega zavoda 

SPORT ODRASLIH 50.075,00 EUR
 

~ sportno rekreacijo,
 
~ delovanjajavnega zavoda
 

SPORTNE PRIR. IN MED. SOD. 104.323,00 EUR 

~ sportnib pri. in med. sod. 
.~ delovanjajavnega zavoda. 

2. Sredstva, ki jih je Agencija za sport Ljubljana pridobila na podlagi javnih 
razpisov od Ministrstva za solstvo in sport ter Fundacije za financiranje spormih 
organizacij za: 26.671,64 EUR 

~ izvedbo regijskih tekmovanj, 
~ preverjanje znanja plavanja ucenk 

in ucencevti. r. OS in 6. r.devetletke
 
~ plavalne tecaje za l.r. devetletke,
 
~ program pocitnic in rekreacije.
 

3. Lastna sredstva: 110.764,77 EUR 
~ plavalni tecaji za ucence iz drugih obcin, 
~ prijavnine ekip za sportno rekreativna tekmovanja, 
~ kotizacije za izvedbo seminarjev in tecajev za strokovni leader v vrtcih, osnovnih 

in srednjih solah, 

IL Odhodki - stroski v posameznih programih: 907.084,68 EUR 

1. Interesni program sporta v vrtcih 10.026,05 EUR 

Sredstva so bila porabljena:
 
~ za izvedbo drsalnih tecajev in tekmovanj v krosu,
 
~ honorar za zunanje strokovne sodelavce, ki so izvajali programe drsanja,
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~ za organizacijo, vodenje, materialne stroske in strokovni kader za 
izvedbo seminarjev in tecajev strokovnega izpopolnjevanja vzgojiteljic 
ljubljanskih vrtcev, 
~ za nezgodno zavarovanje vprograme vkljucenih otrok. 

2. lnteresniprogram sporta v osnovnih solah.	 82.095,41 EUR 

Sredstva so bila porabljena za: 
~ Izvedbo mestnih tekmovanj za ucenke in ucence (honorarji sodnikov, organizacija 

in izpeljava tekmovanj, priznanja, medalje, pokali), 
~	 izpeljavo kvalifikacijskih tekmovanj za udeleibo na regijskih tekmovanjih 

(honorar so dnikov, izvedba, priznanja, prevozi na tekmovanja, vodstva ekip na 
tekmovanjih, 

~ zvedbo mestnih tekmovanj za ucencein ucenke, ki so se na ta tekmovanja uvrstili 
na osnovi kvalifikacij (honorar sodnikov, organizacijsko- materialni stroski, ( 
priznanja, diplome, medalje, prevozi in spremstvo na tekmovanja. 

~ prevozne stroske ekipam, ki so se uvrstile na driavna tekmovanja za osnovne sole, 
~ nakup priznanj, pokalov, zastavic, medalj, diplom in prakticnih nagrad za 

uvrstitve na kvalifikacijskih in mestnih tekmovanjih, 
~ nezgodno zavarovanje vseh sodelujocih osnovnosolcev na sportnih 

tekmovanjih, 
~ zakljucno prireditev- razglasitev najboljsih sol 

3.	 Program utenja plavanja v osnovnih solah: 160.755,71 EUR 

Sredstva so bila namenjena in porabljena za: 
~	 Organizacijo in izpeljavo plavalnih tecajev za ucence drugih razredov osemletke 

in ucence prvih in tretjih razredov devetletke (strokovni kader, prevozi ucencev na 
relaciji sola- bazen- sola, strokovno izpopolnjevanje vaditeljev plavanja, nakup 
dodatnih didakticnih pripomockov, material za potrebe ucenja plavanja 
potrdila, znacke, priponke), 

~ preverjanje znanja plavanja ucencev petih razredov (strokovni kader, prevozi.. 
~ organizacijo in izpeljavo plavalnih tecajev za licence razredne stopnje, 
~ nezgodno zavarovanje in zavarovanje odgovornosti vaditeljev plavanja. 

4. Pocitniskiprogram za otroke in mladino:	 61.989,00 EUR 

Sredstva so bila namenjena in porabljena za: 
~	 Organizacijo in izvedbo sportne aktivnosti med boiicno-novoletnimi, zimskimi, 

letnimi in jesenskimi pocitnicami (strokovni kader. najemnina objektov, ki niso v 
lasti MOL, pripomocki, materiaIni stroski, organizucija in izvedba pocitniskih 
aktivnosti). 

5.	 In teresni program sparta v srednjih solah: 21.984,91 EUR 

Sredstva so bila namenjena in porabljena za: 
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>- organizacijo, izpeljavo mestnih tekmovanj V razpisanih sportnib panogah za 
ekipe ljubljanskih srednjih sol (sodniski stroski, materialni stroski), 

>- prevozne stroske za ekipe, ki so se uvrstile na driavna tekmovanja za srednje 
sole, 

>- nakup priznanj, pokalov, zastavic, medalj, diplom in nagrad za uvrstitve na 
mestnih tekmovanjih, 

>- zakljucno prireditev-razglasitev najboljsih sol 

6. Program strokovnega izpopolnjevanj strokovnih delavcev 
v vrtcih in solah: 5.882,75 EUR 

Za program strokovnega izpopolnjevanja in posebne strokovne naloge je Agencija za 
sport Ljubljana porabila sredstva za: 

>- organizacijske stroske, 
>- strokovni kader in pogodbene obveznosti zunanjih izvajalcev programov. 

7. Program sportno rekreativnih tekmovanj in akcij: 88.184,61 EUR 

Sredstva so bila porabljena za: 
~	 Organizacijo in izvedba sportno-rekreativnih tekmovanj za obcane Ljubljane v 

dogovorjenih oziroma nacrtovanih sportnih panogah (sodniski stroski, najemnina 
posameznih objektov, priznanja, medalje), 

~ materialne stroske za izpeljavo posameznih sportno-rekreatovnib akcij, 
veckratnih promocijskih akcij (Cooperjev test, Pot okoli Ljubljane, Planinski 
pohod na Planino pri jezeru, Planinski pohod Rudnik - Orle - Mali Lipoglav, 
Kolesarski vzpon na Mali Lipoglav, Kolesarski vzpon na 10 vrhov okoli 
Ljubljane, Na kolesu okoli Smarne gore in ostale akcije), ki smo jih planirali v 
okviru letnega programa sporta za vse, 

~ izvedbo zakljucne prireditve ob koncu vseh rekreativnih programov (Najboljsim 
ekipam in posameznikom podelimo pokale in priznanja), 

~ sportno rekreativno prireditev 51. POROD okoli Ljubljane za stroske 
mnoiicnega dela pohoda za otroke, ucence, dijake in obcane Ljubljane. C_I 

8. Program sportnih prireditev in mednarodno sodelovanje: 82.329,01 EUR 

Turnir stirih mest Bratislave, Budimpeste, Dunaja in Ljubljane, ki je bil izveden v 

Ljubljani. 

Financna sredstva so bila porabljena za financiranje: 
~ Priprave ljubljanskih ekip na tekmovanje (najem igrisc, dvoran za treninge, 

prijateljske tekme). 
~ Organizacijo tekmovanj. 
~ Bivanje in prehrana za gostujoce ekipe in delegacije ekipo. 
~ Stroski prevoza ekip, 
~ nezgodno zavarovanje tekmovalcev in spremljevalcev, 
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~ stroski opreme (spominske majice, zastave, dopolnitev opreme ljubljanskim 
ekipam}, 

~ ostali nepredvideni stroski. 

9. Delovanje Agencije za sport - Ljubljana in 
reiijski stroski: 123.418,50 EUR 

Sredstva so bila namenjena in uporabljena za: 
~ Pisarniski material, PIT storitve, strokovna literatura, priznanja, fotokopiranje, 
~ vzdrievanje pisarniske opreme (racunalnikov, telefonov), 
~ obnovitev dotrajane pisamiske opreme in prostorov (pisalne mize, omare, stoli), 
~ stroske financnega servisa, 
~ obratovalne stroske, 
~ zdravstvene storitve, 
~ uradne liste, casopise, bancne storitve, zavarovalne premije, reklamne storitve, 
~ vzdrievanje kombija, 
~ publikacije-bilteni za posamezne programe (programi, realizacije) ter intemo 

glasilo Stopnicke, 
~ sluibena potovanja, 
~ administrativne takse, 
~ dograditev racunalniskega sistema, mreie interneta in elektronske poste, 
~ sejnine sveta agencije 
~ druge skupne stroske programov. 

10. Osebni dohodki zaposlenih: 268.418,50 EUR 

Sredstva za place so bila realizirana v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske 
dejavnosti v RS, z Zakonom 0 razmerjih plac v javnih zavodih, drzavnih organih in 
organih lokalnin skupnosti, z Zakonom 0 razmerjih plai: v javnih zavodih, s Pravilnikom 
o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Agenciji za sport- Ljubljana, s Pravilnikom 
o osnovah in merilih za de litev sredstev za place in druge osebue prejemke delavcev 
Agencije za sport Ljubljana, Uredbe Vlade RS 0 kriterijih za dolocanje kolicnikov za c. dolocitev osnovne place direktorjev v Javnih zavodih, Uredbe 0 mer.lih za ugotavljanje 
delovne uspesnosti direktorjev zavodov. 

5. Morebitne nedopustne ali ncpricakovane posledice pri izvaj·c·'.: ,.·.rograma dela. 

Pri izvajanju del v posarnezruh programov med letom ni prislo dc. T\ct'l'avilnosti ali napak, 
ki bi posledicno vplivala na rcalizacijo programov. 

6. Ocena uspeha pri doseganj u zastavljenih ciljev 

V razpravi 0 izvedbi programskih ciljev Agencije za sport Ljubija.u '. oreteklem letu je 
svet Agencije ugotovil: 
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~ Da SO bili programi pravocasno pripravljeni in v skladu s Pravili zavoda tudi 
obravnavani na ustreznih organih. 

~ Da je bila realizacija skladna s sprejetimi programi in zato so jo uporabniki dobro 
ocenili. 

~ Da so nastala v posameznih programih odstopanja zaradi objektivnih vzrokov 
(slabo vreme, sportni dnevi, tekmovanja v drugih izven solskih aktivnostih, sole v 
naravi, sprememba terminov pri izvajanju taborov v centrih ob solskih dejavnosti 
itd.), ki pa na izvedbo programa in stem na uspesnost izvedbe niso vplivala. 

»	 V primerjavi z preteklirn letom ugotavljamo, da je bilo stevilo udelezencev v 
programih zopet visje. V vrtcih je naivecji porast udelezbe na racun enodnevnih 
akcij (kros in pohod ob zici), med osnovnosolci pa na tekmovanjih v 
individualnih panogah in programu zlati soncek.. Razveseljivo je dejstvo, da se 
zaradi boljse organiziranosti in prizadevnosti organizatorjev kvaliteta izvedbe 
programov povecuje, 

~	 Opazen je porast stevila udelezencev in kvaliteta izvajanja v sportno rekreativnih 
akcijah, predvsem v tistih, ki so povezane z naravnim okoljem. 

7. Ocena gospodarnosti in ucinkovitosn posJovanja 

Delo Agencije za sport Ljubljana v preteklem letu je Svet pozitivno ocenil. V posameznih 
programih so nastali presezki zaradi dodatno pridobljenih sredstev od Ministrstva za 
solstvo in sporti ter racionalizacije izvedbe posameznih programov. 

PreseZek prihodkov nad odhodki v letu 2007 znasa 102.910,18 EUR iz leta 2006 pa 
se prenasa 97.910,18 EUR. 

Predlog porabe preseZka: 

1.	 Presezek prihodkov nad odhodki v visini 117.000 EUR se namen za pokritje 
stroskov izvajanje programa agencije, ki nimajo zagotovljenega pokritja iz 
planiranih prihodkov v letu 2008 je pa njihova realizacija nujna zaradi nadaljnjega 
razvoja programov agencije. 

2.	 Za nakup osehne sportne opreme in rekvizitov zaposlenih 4000 EUR 
3.	 Za nakup novih racunalnikov in tiskalnikov 3000 EUR 
4.	 Za delovno uspesnost direktorja v letu 2007 na podlagi Pravilnika 0 merilih za 

ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev s podrocja sporta in mladinske 
dejavnosti. 

8. Ocena delovanja sistema notranjega financnega nadzora 

To so zagotavljali tajnica in skrbniki posameznih programov, ki so vodili in sproti 
kontrolirali financno situacijo v programih (narocanje materiala in storitev, izdajo 
racunov), Obravnavanje realizacije planiranih financnih sredstev na strokovnih kolegijih 
na podlagi porocil financnega servisa (vodenje poslovnih knjig). Svet Agencije za sport
Ljubljana je bil na svojih sejah seznanjen s celotnim financnim poslovanjem 
9. Pojasnila 0 nerealiziranih ciljih na posameznib podroejih, 
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V programih, kjer SO glede na tenninski plan, zaradi objektivnih vzrokov (slabo vreme, 
sportni dnevi, tekmovanja v drugih izven solskih aktivnostih, sole v naravi, tabori v 
centrih solskih in obsolskih dejavnosti itd.), nastopila odstopanja, smo zastavljene naloge 
realizirali z dogovorom V kasnejsern najprimernejsem terminu. 

10. Ocena ucinkov poslovanja. 

Javni zavod Agencija za sport - Ljubljana, je pravna oseba javnega prava in pridobiva 
sredstva iz proracuna MOL, ki jih izkljucno namenja za izvedbo programov v vrtcih, 
selah in na podrocju sportne rekreacije ter delovanje Agencije za sport Ljubljana. Zato 
kot posredni uporabnik ne poslujemo, oziroma namenjamo sredstva za druga podrocja 
kot so gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora. 

11. Druga pojasnila,() 

Javni zavod Agencija za sport - Ljubljanaje v preteklem letu iz presezkov prihodkov nad 
odhodki iz preteklih let investiral v ze v letu 2006 nacrtovano in odobreno obnovo in 
pridobitev dveh dodatnih poslovnih prostorov in obnovo prostorov skladisca in arhiva. 

V preteklem letu smo za potrebe sluzbe in izvajanja programov nabavili 5 racunalnikov, 
GARMIN nuvi 660 in akumulatorsko vrtalko za pripravo smucarskih prog in poligonov. 

Za izvajanje programa smo kupili 5 parov alpskih smuci za zaposlene delavce in 9 
kompletov namenskih sportnih oblacil za zaposlene, ki sodelujejo pri izvajanju 
programov. 

DIREKTOR 

() 7 -~c::-~ 
Marko TRSKAN // 
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Racunovodske informacije k letnemu poroeilu leta 2007 

1. Zavod je opravljal sarno dejavnost jayne sluzbe, 
2. Dolgorocnih rezervacij ni bilo oblikovanih. 
3. V izkazu prihodkov in odhodkov zavod izkazuje presezek prihodkov v visini 

102.910,18 E inje prenesen na konto 9850, presezek prihodkov nad 
odhodki. V bilanci stanja je izkazan skupni presezek prihodkov nad odhodki 
v visini 200.700,83 E. 

4. Zavod nima zalog gotovih proizvodov in nedokoncane proizvodnje. 
( , 

5. Skupni znesek zapadlih neplacanih terjatev v letu 2007 je 980,00 E. 
Do ustanovitelja na dan 31.12.2007 ni odprtih terjatev. 

6. Obveznosti do dobaviteljev se nanasajo na tekoce poslovanje, vse zapadejo v 
placilo v letu 2008 

7. Zavod je namenil del presezka prejsnjih let za obnovitev poslovnih prostorov, 
katerega lastnik je MOL, v visini 78.493,81 E ter za nakup nove opreme za 
poslovne prostore v visini 30.852,52 E. 

8. Zavod prostih denarnih sredstev ni vlagal v druge nalozbe. 
9. Pomembnejsih sprememb stalnih sredstev ni. 
10. Na kontih izvenbilancne evidence ni postavk. 
11. Zavod nima ze v celoti odpisanih pomembnejsih opredmetenih osnovnih sredstev 

in neopredmetenih sredstev, ki bi bila se v uporabi. 
12. Zavod posluje v okviru sprejetih letnih programov. 

Za racunovodstvo: 
Dragica Jerin 

() 
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