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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, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 

38/10), 405. člena Zakona o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 

prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - 

uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne 

………… sprejel  

 

S K L E P 

o prenehanju javnega zavoda in začetku postopka likvidacije javnega zavoda 

Izobraţevalno središče Miklošič Ljubljana 

 

1. člen 

 

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sklene, da javni zavod Izobraţevalno središče 

Miklošič Ljubljana, Miklošičeva 26, 1000 Ljubljana, matična številka 5052688000, 

katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, preneha in se zanj začne postopek 

za likvidacijo, zaradi likvidnostnih teţav ter zaradi prenehanja potrebe za opravljanje 

glavne dejavnosti, za katero je javni zavod registriran. 

 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča ţupana Mestne občine Ljubljana, da 

pri pristojnem sodišču dne 1. 2. 2011 vloţi predlog za začetek postopka za likvidacijo 

javnega zavoda Izobraţevalno središče Miklošič Ljubljana. 

 

3. Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni od objave Sklepa o začetku likvidacijskega 

postopka v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

4. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje upravitelj – Marko Drobeţ, univ. dipl. prav., 

Aljaţeva 7, 1000 Ljubljana. 

 

5. Ob zaključku postopka likvidacije se preostanek premoţenja javnega zavoda izplača 

na račun Mestne občine Ljubljana kot ustanoviteljice javnega zavoda.   

 

 

 

 

 

 

Št.  

Ljubljana, dne 

  

 

             Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

        Zoran Janković 
 

 

 

 



OBRAZLOŽITEV 

o prenehanju javnega zavoda in začetku postopka likvidacije javnega zavoda 

Izobraţevalno središče Miklošič Ljubljana 

 
 

1. PRAVNI TEMELJ  
 

Pravni temelj za sprejem predlaganega akta so: 

 

- 54. člen Zakona o zavodih  (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06-ZJZP), 

ki določa, 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;  

 

- 73. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 

79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 

in 38/10) ki določa, da o ukinjanju pravnih oseb, katerih  ustanoviteljica je Mestna občina 

Ljubljana, odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana, predhodno potrebna odločitev le-tega 

o prenehanju javnega zavoda;  

 

- 405. člen Zakona o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 

besedilo), ki določa bistvene sestavine, ki ji mora vsebovati  sklep o likvidaciji in sicer: firmo 

in sedeţ druţbe, organ, ki je sprejel sklep, razlog za prenehanje, rok za prijavo terjatev 

upnikov, ki ne sme biti krajši od 30 dni od objave sklepa in ime in priimek ter prebivališče ali 

firmo in sedeţ likvidacijskega upravitelja; 

 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno prečiščeno 

besedilo), ki med drugim določa tudi, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejema akte 

Mestne občine Ljubljana. 

 

Skladno z Zakonom o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 66/07- uradno prečiščeno 

besedilo)  sklep o likvidaciji sprejme ustanovitelj – edini druţbenik. 

 
 

2. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN  
 

Zakon o zavodih je leta 1991 (Uradni list RS, št. 12/91) takratne delovne organizacije, ki so 

opravljale dejavnost vzgoje in izobraţevanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, otroškega 

varstva in socialnega varstva, itd…, statusno opredelil kot zavode in sicer je določil, da le-te 

od dneva 1.4.1991 nadaljujejo delo kot zavodi, pod pogoji, pod katerimi so bile vpisane v 

sodni register. Javni zavod IS Miklošič je poleg Zavoda za tehnično izobraţevanje – v stečaju 

in Ceneta Štuparja,  javni zavod s področja izobraţevanja odraslih v MOL, katerih 

ustanoviteljica je po določbi 66. člena Zakona o zavodih postala Mestna občina Ljubljana na 

podlagi teritorialnega principa. Mestna občina Ljubljana je torej postala ustanoviteljica zgoraj 

naštetih zavodov po samem zakonu. Skladno s tem, je Mestna občina Ljubljana na podlagi 

področne zakonodaje, tem zavodom financirala izvajanje dejavnosti osnovne šole v obsegu 

kot to določa zakonodaja, vendar so zavodi večji deleţ sredstev pridobivali na trgu iz naslova 

seminarske dejavnosti.  

 



V okviru sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraţevanja v Mestni občini Ljubljana za 

obdobje 2009—2019 je na področju izobraţevanja odraslih predvidena za obdobje 2009-2019 

uvedba enotnega sistema in pregledna politika razvoja in financiranja izobraţevanja odraslih. 

 

Opravljena SWOT analiza poslovanja vseh treh zavodov s področja izobraţevanja odraslih, je 

pri javnem zavodu IS Miklošič med ostalim pokazala, da je zavod poleg dejavnosti, ki jo je 

opravljal kot javno sluţbo, izvajal predvsem seminarsko dejavnost ter tiskarstvo kot 

dopolnilno dejavnost, pri čemer je na letni ravni dolgoročno ustvarjal 60.000 eur izgube. 

Izhajajoč iz likvidnostnega stanja IS Miklošič ter glede na kadrovsko strukturo, je likvidacija 

zavoda neizogibna, kajti pripojitev IS Miklošič k javnemu zavodu Cene Štupar je 

nesprejemljiva glede na to, da bi povzročila likvidnostne teţave javnega zavoda Cene Štupar. 

Pogoji za uvedbo stečajnega postopka IS Miklošič še niso podani.   
 

 

3.  OCENA STANJA 

 

Zavod IS Miklošič Ljubljana zadnja leta izkazuje višek odhodkov nad prihodki. Pregled 

rezultatov poslovanja prikazuje naslednja tabela : 

 
Tabela: pregled rezultatov poslovanja ISM 2005-2009 

Kategorija merjenja 2005 2006 2007 2008 2009 

Število ur izobraţevanja 14.609 14.119 16.845 14.596 12.657 

Število udeleţencev 3.543 3.452 2.800 2.610 2.196 

Število zaposlenih 19 18 15 10 10 

Dobljena sredstva iz MOL (v evrih) 1.744 1.957 1.471 2.128 1.682 

Dobljena sredstva iz MŠŠ (v evrih) 59.543 68.520 52.965 51.577 68.579 

Pridobljena sredstva na trgu (v evrih) 656.022 633.379 515.840 447.719 479.858 

Skupaj prihodki (v evrih) 717.309 703.856 570.276 501.424 550.119 

Skupaj odhodki (v evrih) 1.022.225 1.018.765 883.072 674.686 648.669 

Rezultat (v evrih) -304.916 -314.909 -312.796 -173.262 -98.550 

Obveznosti do virov - sredstev lastnika (v evrih) 1.007.043 760.478 441.336 261.720 165.352 

Rezultat na udeleženca izobraževanja (v evrih) -86 -91 -112 -66 -45 

 

V letu 2010 lahko glede na dinamiko poslovanja pričakujemo višek odhodkov nad prihodki za 

okoli 20.000 evrov. Glavni razlog za zmanjšanje negativnega poslovanja je v niţjih stroških 

dela (2x porodniški dopust) ter poslovanje zavoda brez direktorja v mesecu juliju in  avgustu. 

Delavki sta se iz porodniškega dopusta vrnili v mesecu novembru 2010. 

 

IS Miklošič Ljubljana trenutno redno pokriva tekoče stroške, prav tako ima poravnane vse 

obveznosti do zaposlenih (stanje na december 2010). Po projekciji denarnega toka za obdobje 

do januarja 2011 bo IS Miklošič še lahko pokrival tekoče stroške, lahko pride samo do zamika 

plač zaradi 120 dnevnega plačilnega roka s strani Zavoda za zaposlovanje. Po mesecu 

januarju 2011 pa bo zavod postal nelikviden in ne bo mogel redno izplačevati plač in 

pokrivati tekočih stroškov. 

 

 

Kadrovska struktura IS Miklošič Ljubljana 

 

Trenutno ima IS Miklošič Ljubljana 5 zaposlenih, od tega: 

 3 organizatorje izobraţevanja, 

 1 računovodja, 

 1 tiskar.  

 



Z vidika racionalnega poslovanje je omenjena kadrovska struktura neprimerna, kajti višek 

administrativnih delavcev (reţije) močno obremenjuje poslovanje. Po Zakonu o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraţevanja lahko strokovno delo opravljajo samo strokovni 

delavci s pridobljeno VII. stopnjo izobrazbe, pedagoško andragoško izobrazbo in strokovnim 

izpitom. Večina delavcev IS Miklošiča spada pod kategorijo zaščitenih delavcev (predsednik 

Sveta zavoda, vodja sindikata, varovana starost delavca, delna invalidnost ter doječe matere) 

kar onemogoča reorganizacijo zavoda oz. pripojitev zavoda k javnemu zavodu Cene Štupar, 

ker bi le-to, pomenilo prav tako likvidnostne teţave za javni zavod Cene Štupar. Cene Štupar 

je z mesecem avgustom 2010 ţe prezaposlil strokovno delavko, prav tako bo v mesecu 

januarju 2011 prezaposlil delavko iz administrativno finančnega področja in po potrebi še dve 

strokovni delavki. V primeru pripojitve zavoda IS Miklošič k Cenetu Štuparju, bi se strošek 

dela Cenetu Štuparju povečal za 130.000 evrov na leto, kar bi pomenilo likvidnostne teţave 

tudi za Ceneta Štuparja.   

 

Programi, ki jih izvaja IS Miklošič Ljubljana 

 

Osnovnošolsko izobraţevanje 

IS Miklošič Ljubljana izvaja osnovnošolsko izobraţevanje za odrasle in mladostnike v štirih 

oddelkih. 

  

Srednješolsko izobraţevanje 

Ker IS Miklošič Ljubljana ni prenovil srednješolskih programov, lahko v letošnjem šolskem 

letu vpisuje nove slušatelje samo v program bolničar v zaključni letnik. Program se izteče v 

šolskem letu 2010/2011. Trenutno je v program vpisanih 36 slušateljev. V šolskem letu 

2011/12 zavod ne more vpisovati novih slušateljev v srednješolske programe, ker ni narejena 

prenova srednješolskih programov, zato IS Miklošič Ljubljana nima verifikacije za izvajanje 

le teh. 

 

Področje NPK-jev, usposabljanja ter izpopolnjevanja 

IS Miklošič ima sklenjeno pogodbo z Zavodom za zaposlovanje za usposabljanja: 

 NPK Maser 

 NPK Refleksoterapevt, 

 NPK Pediker 

 

Začetki usposabljanja se prilagajajo številom slušateljev napotenih s strani Zavoda za 

zaposlovanje. Do konca januarja 2011 predvidevajo še izpeljavo dodatne skupine maserjev ter 

pedikerjev. Zavod za zaposlovanje je v mesecu novembru 2010 sprejel določene ukrepe 

omejevanja pošiljanja brezposelnih na omenjena izobraţevanja, zato pričakujejo upad 

prihodkov. 

 

Zaradi poslovanja IS Miklošič, ki izkazuje izgubo ter posledično likvidnostne teţave javnega 

zavoda, je postopek prenehanja zavoda in likvidacija le-tega ukrep, ki ga trenutno stanje, ki je 

podrobneje opisano v prejšnjem poglavju, terja od ustanovitelja.  
 

4. POGLAVITNE REŠITVE 
 

S Sklepom o prenehanju javnega zavoda in začetku postopka likvidacije javnega zavoda 

Izobraţevalno središče Miklošič Ljubljana, ustanovitelj odloči o obstoječem pravnem razmerju, 

to je o obstoju javnega zavoda in o začetku določenega postopka, ki naj pripelje do 

dokončnega prenehanja javnega zavoda. Ţupan na podlagi sprejetega sklepa MS MOL, pri 

pristojnem sodišču vloţi predlog za začetek postopka za likvidacijo javnega zavoda IS 

Miklošič Ljubljana. 

 



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«. 

 

Kadrovsko strukturo zaposlenih smo skupaj z javnim zavodom Cene Štupar začeli reševati 

poleti 2010 in se bo nadalje reševala v postopku likvidacije skladno s predpisi s področja 

delovno pravne zakonodaje. Na dan 31.12.2010 je v IS Miklošič Ljubljana zaposlenih še pet 

(5) oseb, prenos dveh (2) strokovnih delavk bo v postopku likvidacije izveden na javni zavod 

Cene Štupar, za ostale tri (3) zaposlene pa se bo skladno z zakonodajo izpeljal postopek 

prenehanja delovnega razmerja, pri čemer delavcem pripada ustrezna odpravnina.  

 

Ob zaključku postopka likvidacijski upravitelj pripravi poročilo o poteku likvidacijskega 

postopka in predlog za razdelitev premoţenja. Ker je MOL edini ustanovitelj, se preostalo 

premoţenje v celoti prenese na MOL. O predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka 

in predlogu za prenos premoţenja sklepa organa, ki je sprejel sklep o likvidaciji, torej Mestni 

svet Mestne občine Ljubljana. Če premoţenje ne zadošča za poplačilo obveznosti – terjatev 

prijavljenih upnikov v celoti z zakonskimi obrestmi, mora likvidacijski upravitelj predlagati 

postopek stečaja. Na podlagi sklepa o prenosu premoţenja likvidacijski upravitelj prenese 

premoţenje v 30. dneh na MOL, vendar mora od objave sklepa o likvidaciji do prenosa 

premoţenja 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 Mestne občine Ljubljana o prenosu premoţenja. 

 

Likvidacijski upravitelj priloţi tudi izjavo, da je vse premoţenje preneseno v skladu s 

sklepom o prenosu ter predlaga izbris javnega zavoda iz sodnega registra. 

 
 

5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA  

 

Finančne posledice predstavljajo plačilo stroškov likvidacijskega upravitelja, ki bodo določeni 

v Pogodbi o določitvi plačila likvidacijskemu upravitelju. Stroški likvidacijskega upravitelja 

obsegajo tudi stroške notarja za vloţitev predlogov in ostalih listin v postopku redne 

likvidacij, ki jih skladno z 27. členom Zakona o sodnem registru po elektronski pošti na 

registrsko sodišče lahko vloţi le notar. 

 

V postopku likvidacije bo potrebno prav tako zagotoviti sredstva za izplačilo treh odpravnin 

zaposlenim v IS Miklošič, kar predstavlja sredstva v višini 39.000 evrov. Sredstva smo v 

okviru osnutka Proračuna MOL za leto 2011 ţe zagotovili. 

  

Za nepredvidene stroške bomo zagotavljali proračunska sredstva kot druge odhodke v okviru 

proračunske postavke OPVI 4.6. V okviru osnutka proračuna MOL za leto 2011 smo prav 

tako ta sredstva zagotovili. 

 

Pripravila: 

mag. Bojan Hajdinjak  

Nina MARKOLI 
 

 

          Marija FABČIČ 

          NAČELNICA 
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Organ upravjanja zvoda je svetzavoda

Svetzavoda odioaa ozadevah, kijih doloaajo zakoni la odlok ali d.!gl predplsi ler o zadevah, za katere n poobasaen
d'!g orlan

S?e(/dvodc seo pF ca'rov. "r l.pcrdv.a.o.

- dva prcdsiavnika ustanoviteja,

- en predsiavn k ude ezencev ;zobraieva nia odrcslh in

- dva predslavnika delavce! zavoda.

Predstavr ke !stanoviieja rmenuje Nlesinisvei mestne obdife llubllana

P redstav n ka odrasl h k so v kt udenj v izob razevanje v zavod u izvol lo ude e:enci lzo brazeva nla neposredno na tajnlh
vo lvah. Odrasl ob kl]lejo kandidatno lislo na podlagl predlogov kendidaiov po posamezn h odde ki1r. Vo tve se zvedejc
po odde kih, n s cerv aasu kije polreben da se po um ku zob.azevani! v iednLr vo 1ev zvrsillo vsl.ddelklzavoda.

Vortve so velavne, ae se jih udee: ved koi poovca odrasih, k so vkiuaeni v izobrazevanj€ v zavodu zvoljen j€

kand da1 k le dob vedino g asov odras ih, kl so vo i

Predsiavnike delavcev zavoda izvolljo delavc zavoda ne nsposrenih in tainih vollvah

8..:en

Svet zavoda razpiae vollve predsiawikov de avcev v svet zavoda s sklepom najvei 90 n fajmani 60 dn pred iztekom

mandatne dobe. Voiive se opravlo najkasneje 15 dnr pied poiekorn mandaia svela zavoda S skeporn o razpsu voltev
se doloiio dar voltev, alevllo alanov sveta k se volilo n lmenuje vo na kom sia

Sklep o razpisu se nrora javno cbjavliv zavodu.

volilno komis o seslavlaio predsednlk I dva alana ier njihov namestnik. elan:vo lie komiste in njihov nameslnik n€

morejo bi kandidat za alane sveta zavoda

9. alen

Kandidate za atana svela zavoda predlagajo delavci zavoda na zboru deavcev in hkrati oblikujeio kandidatno is1o.

Kandidat za i ara sveia zavoda poslane delavec, aigar kandidatuto je predlagalo najmani '10% delavcev zavoda'

Predogi kandidatov za svet zavoda, ki se pledoz;lo volllni komsj v 21 dneh od dneva od obiave skepa o nzpsu
voilev, m;rajo bli plsnl s podpis vsel-r pred agateljev n s prilozen mr psnm sog asii h kandidailr vseh predaganil'

10. alen

G asovanje na voli6u vodivo ilna komlsia.

Votilve morato biii organtzirane tako da je zagolovljena iajnosl s asovanja. Volilna komlsrja lahko doloal, da delavci ii
bodo odsoln na dan volitev vo [o pred tem dnem

Voll se z g asovn cami. Vsek de avec rna en glas Na glasavn c se navedejo ir.e zavoda navedba da gre za voljte!

aanov svelt zavoda, mena kand daiov po abecsdnem redu primkov, navedba koliko kandidaiov se vol ter nabin

Voli se tako da se obkroz jo zaporedne Stev ke p red meni t slih ka n dld atov, za kaier€ se :e i g lasoval
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Neizponjena g asovnica n lla€ovnca, na kateri ni r.ogoee ugoioviil volje vollvca,
glasovnlca, aete vo vec glasovalza vei kandiatov, koliih ie potrebno zvo iii.

Volilve so ve:javne ie se lih je udelez la vea kol polovica de avcev zavoda.

4 stran od 8

Je nevejavna. Ne\reljavna je lud

iamestnika. Od lega

po izvolitvi oz.oma

11. alen

Za alana sveta zavoda s1a izvoljena i sia kandidata, ki sia dobiia najvedje Stevilo glasov ee je vea kandidaiov dobic
enako Sievilo glasov, je izvolen ilstikandidal kilmadajsodelovnodobovzavodu

Vo ra komlsija seslavizap snik o por6ku voljiev in zdela poroailo o rczuliatih voliiev, ki ga objavi v rok! 5 dnl od dneva

'12. alen

svei zavoda se konsliirira na svoii prvi seji z izvo lvljo ptedsednika svela zavoda in njegovega
dneva Taine lea mandai sleta zavoda

Pryo sejo svela zavoda skllbe doledanji predsedn k sveta zavoda najlasnele v rokrr 15 dni
imenovanl! vseh a afov svela. Do lzvolltve predsednika sveie vod seio svela.

Predsednik zaslopa n predsiavja svel zavoda.

V odsotnosli predsednika sveta opravlja naloge iz prejsniega odstavka njegov namestnlk

Svet zavoda lma poslovnik s kateim podrobneje uleia svoj nadln dela.

13. ilen

e anu sveia preneha mandat pred poiekom dobe za kaiero ie imenovan ozlroma lzvolien, ae

- predstavn ku delavcev preneha delovno razmerle v zavodu

14. alen

Odsiop je veljaven, ko svet zavoda sprejme plsno izjavo eana sveia o odsiopu

15. dlen

e ana sveta predslavnrka Lrstanoviteia in udelezefcev zobrazevanla, odpoklide za imenovanje ozrroma vo tv€

pristo en organ na faa n in po poslopku do oaenim za nlegovo menovanje

Postopekzaodpok]cplec]stavnkadeavcevVsvetuzavodaSeza.nenapodlasip]snezahlevena]manj10%de]avce!

Zahtev]zaodpokLic,kijopredozjodelavcinrorajobi]priozenipodpis]deavcev.kjpled]agajoodpoklic'zahlevaz.
odpok ic rnora vsebovat razloge za odpoklic
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15 ilen

KosveizavodaUgolovldaje.]anusvelaplenehalmandataljdabm|lzlazogov,IavedenihVl3.Lenuteqaodlok€
elena la nlo prenelaima n rrat 6 tem lakoj obvssil pr slolne za lmefovanje oztoma izvolitev ila na sveta

ce nredslavn ku delavcev oreneha clanstvo v svelu zavoda, postane alan sveia za preosianek mandalne dobe tist

k"ffi5i;;iil ";i;;llli 'iiJJ-"""i"1i"-" 'i t""didati dob I n;ive. s asov tistih, ki so srasovarr ce sia dva kand dat€

." eiunu *"i" ool:" 
"n!r,o 

ilevlo glasov, posiane alan sveta tisti, ki ma daliso delovno dobo v zavodu

KoLikol.lanasvela,predstavnikadeavcevzavoda'l]mogoienadomeslii!nana.inizprejsnjegaodstavka'seV15
an"r oo An"uu,,gotouit'je o prenehanju mandala razpisejo nadomesine volltve

Uradni list Republike Slovenije

Zahievasepredoz]volilnjkornis]ikiprevellformalnoplavinostzahleve,nedabiplesojalarazlogezaodpoklic

ee votina komisija ne zavme zahieve za odpokllc, v 30 dneh razplae glasovanje o odpokllcu predslavnlka delavcev v

svetLr zavoda n doloaidan glasovanla

Predslavnik delavcev v svetu zavoda ie odpok ican ae je za odpok c glasovala vedlna delavcev zavoda

2- Direktor

17.4:en

D rekiorje poslovodni organ n andr6goakivodja zavoda

Direkior zavoda organizira in vod deo ln poslovanle zavoda, predsiavlia in zastopa zavod ln je odgovoren za

zakonilost dela zavoda.

Direktorzavoda zasiopa ln predslavlia zavod brez omejltev

D rekiorvodiiLrdi strokovno delo zavoda ln je odgovoren za strokovnost dela zvoda

Direktorja imenuie n razreSuje svet zavoda po postopklr' dolo'enlm z zakonom

18. alen

D rcktor lahko imenuie pomodn ka dlrektorla, ki mu pomaga pr opravjanj! poslovoCn h n andragoskih na oq

Pomoanik direkioia opravlia naloge za katere ga pisno pooblasti direklor ir ga nadorres'a ! njegov odsoinost '

3. Strokovniorgani

19. alen

5. stran od 8

Strokovn i organi zavoda so:

andragoSk zbor

vodja zob€Zevalnega Podroala
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VI, SR:DSTVA ZA DELO

20 Elen

premo:enie, s kater nr Lipravlja zavod in ga Lr porab la za opravllanje dejavnosli za katero le ustanovljen le asln n:

Zavod lahko razpoaga s premLanim plemozenjem, z nepremianim plemo:enjem pa sanro po prednodnem soglasju

Zavod je dol:an Lrporabljali ln upravjaii premozenle !stanovitelja s skrbnostl,r dobrega gospodala

/r\oo je odqotl ' r a-o! ?ljL zd -p o. d e s o'a^ o:F iFr

VII VIRI. NAiIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO

Uradni list Republike Slovenije 6. shan od 8

21.4:en

Zavod pidobva sredsiva za deo lz sredsiev ustanovitelja, sredstev drzavnega prorabuna p spevkov udedence!
izobrc:evanla sredsiev od prodaje sioritev in zdelkov,lz donacij prispevkov sponzo{ev in lz drugih vlrov

VII:. NActN RAzPoLAGANJA S PRESEZKOIV] PRIHOOKOV NAD ODHODK IN NACIN KRITJA PRIIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO

22. ilen

Prese:ek pr hodkov nad odhodki, kijlh zavod pridobi s prodalo proizvodov oziroma sloril€v, ustvaden h z opraviaflem
zobrazevanja in z opravljanjem drugih dejavnosli v skladu s 1em odlokom se uporablla za pladilo maieraln h strcskov,

nveslicijsko vzdfevanje ln invesi ciie po p'edhodnem soglasju Lrslanov:teia pa i!di za plaae.

v pimeru primanjkllaia srcdstev za dejavnosl zavoda se naain krlia iega prlmanjkljala doloii v sosasi!,

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEIM PROI'/IETU

23. 6len

Zavod le pravfa oseba I nastopa v p6vnem promeiu v svoiem imenr n za svoj raal'n, z omejlvijo da brez

predhodnega soglasja ustano\r leja ne sme sklepati pravnlh posLov v zveziz rlepr€n inim premozcnlem

Zavod odgovarja za svoje obveznost s sredstvi, s kalei nl razpolaga

Uslanovilej odgovata za obveznosti zavoda omeie|o s!bsldiarno do vrednost sredstev. ki so v prora'!nr
ustanovltelja predvidena za oplavljanje deiavnosti zavoda

X. I\4EDSEBOJNE PRAVICE IN OSVEZNOSTI IV]ED IISTANOVITELJEM IN ZAVODOIl/I'

http://*,wrv.uradni-list.si/1 /content?id:68,12
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Usianovlelj ma do zavoda naslednje prav ce n obveznosi:

Lrgotavla skladnost planov in prograr.ov de a zBvoda s p ani in programi Vlestfe oba ne Ljubljanai

spremlla in nadzira namenskosl in gospodarnost porabe sredslev:

od oaa o siatusnih spremembah zavodai

- daje soglasje k spremembam ali mzsr tvi dejavf osii;

- opravia druge zadeve v slladu s tem odlokom in drugimi predpis .

Zavod zvaja svoje prav ce ir obveznosii v sk adu s prcdpisi n iem odlokom ter v tem okviru zlasu:

- fajmEnl enkrat letno poroda ustanovitejL o zvajanju programa svojega razvoja 1e. o izvajanj! ielnega delovneg€

sode uje pa naadovailu nzvoja izobra:evalne dejavnosti odraslih v l/lesln obaifi Ljubljanai

- zagoiavlla Lrslanovrlelu poCalke poirebne za spremljanje n iraicranje dejavnost ier slat si ane namefei

- uresnidLrle druge pravice ir obveznosll v skLadu s tem odlokom in predpisl

XI. JAVNOST DELA

25. alen

De o zavoda je javno.

Javnosl dea zavoda se zagoiavlja s sporoall obaanom novnarjem n drugim predsiavnikom javnosii.

Sejanr n crug:m ob rkam del: orcanov zavoda ter izobraZeva nem delu zavoda n mogoae pisostvovati rczen ae takc
doloiajo predp:s all ae io dovo direklor.

Javfosl obvesaa o del! za\roda direkto. ali oseba, kilo poob ast

26. alen

zavod ma lahko pravla, s kateinri se Lrejajo vprasanja ki so pomembna z€ op€vlianje delavnostj in pos ovar'rje

Zavod ima lahko druge splo6ne akte, s katerimi Lrreja druge zadeve, ae tako doloaa zakon.

Pravla n splo6ne akte sprejme svet zavoda razen splosn h aktov za kaiere je z zakonom dooaeno. dajh sprejme

XII. SPLOSNI AKTI ZAVODA

xlll. PREHODNE lN KONC:\:E DoLOcBE

htt'n:,//wr-w.uradnilist.si/ I /content?id=6842
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Zavod morav skladu z doloalliiega odoka uskladlt svojo otganizacjo in obikovali organe zavoda v rcklr 60dni oa

dneva lveljaviive tega odloka

28. dlen

Zavodje pravn nasled nik zavoda lzobraZeva no sred isae Nl lk osid Ljlrbljana kijevpisanvsodn regisier priOkroznem

sodisdu v L ubllanl pod reg Si 1/174100 in prevzarne vse prcvice n obveznostitega zavoda.

29. dlen

z.lnem uvetjavitve tega odloka prenehata veLlat odlocba o spremembi in dopoLntu odoebe o ustanoviivi Delovne

irniveze Bois (idria Ljubijana" (predisaeno besedio) st. 197/preds -74 z dne 24 9 1974 (Uradnrlisi SRS SI' 3'll74)

30. ilen

Ta od ok z6an€ veljati petnalsi dan po objavi v Uradnem lisiu Reptr bllke Slovenije

Sr. 61-54/97

Ljubljana, dne 27. novembm 1997.

l,4estnega sveta
meslne obalne Ljub[3na

Dimitrlj Kovaald, d pl. iur L r

:: Nlz?ri
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