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          PREDLOG 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 –  odločba US, 8/96, 18/98 –

odločba US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 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 spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za 

kakovostno preţivljanje prostega ĉasa otrok in mladih 

1. ĉlen 

V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa 

otrok in mladih (Uradni list RS, št. 77/09) se v drugem odstavku 4. člena: 

- v drugi alineji  beseda »skadu« popravi tako, da se pravilno glasi »skladu«; 

- osma alineja dopolni tako, da se za besedo »centrov« doda besedilo »in Družinskega centra Mala  

  ulica«. 

2. ĉlen 

 

6. člen se spremeni tako,  da se glasi: 

 

»Dejavnosti, ki jih na podlagi tega akta opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni 

klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standarde 

klasifikacije dejavnosti: 

 

- 47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 

- 47.630  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi 

- 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igro in zabavo 

- 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

- 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 

- 56.102 Okrepčevalnice in podobni objekti 

- 56.103  Slaščičarne in kavarne 

- 56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi 

- 56.290  Druga oskrba z jedmi 

- 56.300  Strežba pijač 

- 58.110  Izdajanje knjig 

- 58.130  Izdajanje časopisov 

- 58.140  Izdajanje revij in druge periodike 

- 58.190  Drugo založništvo 

- 58.210  Izdajanje računalniških iger  

- 58.290  Drugo izdajanje programja 

- 59.110  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

- 59.130  Distribucija filmov, video filmov,  televizijskih oddaj 

- 59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

- 60.100  Radijska dejavnost 

- 60.200  Televizijska dejavnost 
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- 63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

- 68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

- 68.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi 

- 72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 

- 73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij 

- 73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora 

- 73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja 

- 74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 

- 74.200  Fotografska dejavnost 

- 74.300  Prevajanje in tolmačenje 

- 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

- 77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 

- 79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 

- 82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 

- 82.300  Organizacija razstav, sejmov, srečanj 

- 82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 

- 84.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in  drugih socialnih storitev, razen  

  obvezne socialne varnosti 

- 85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

- 85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

- 88.910  Dnevno varstvo otrok 

- 88.999  Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 

- 90.010  Umetniško uprizarjanje 

- 90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 

- 90.030  Umetniško ustvarjanje 

- 90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

- 93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

- 94.999  Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij  

- 96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje  nerazvrščene«. 

 

3. ĉlen 

 

V 7. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi: 

»- enota Družinski center Mala ulica, ki deluje na lokaciji Prečna ulica 7, Ljubljana«. 

 

     4. ĉlen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št…….. 

Ljubljana, dne…… 

 

 

 

Ţupan 

Mestne obĉine Ljubljana 

Zoran Janković 
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OBRAZLOŢITEV 

 

 

 

 

PRAVNI TEMELJ  

 

Pravni temelj za sprejem predlaganega akta je 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 

45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 odl. US, 36/00 - ZPDZC in 127/06 – ZJZP), na podlagi katerega Mestna 

občina Ljubljana kot ustanoviteljica Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje 

prostega časa otrok in mladih  izvršuje svoje ustanoviteljske pravice in 27. člen Statuta Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da ima Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana med ostalimi pristojnostmi tudi pristojnost, da sprejema statut, odloke in 

druge akte MOL ter da izvaja ustanoviteljske pravice do javnih zavodov. 

 

Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno 

preživljanje prostega časa otrok in mladih ter skladno z zakonodajo izvršuje ustanoviteljske pravice s 

tem, ko predlaga spremembo ustanovitvenega akta zaradi dopolnitve dejavnosti zavoda ter spremembe 

imena notranje organizacijske enote, ki deluje znotraj javnega zavoda. 

 

 

 

RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN TER OCENA STANJA 

 

Sprememba ustanovitvenega akta Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje 

prostega časa otrok in mladih je potrebna, ker prične s 1. 1. 2012 v okviru javnega zavoda delovati 

enota Družinski center Mala ulica (v nadaljevanju DC Mala ulica), ki bo izvajala dejavnosti za otroke, 

mlade in družine. V prihodnjih letih načrtujemo odprtje novih enot t.i. družinskih centrov tudi na 

drugih lokacijah v Ljubljani (npr. ŠRC Stožice). 

 

Skladno z dejstvom, da bo DC Mala ulica izvajala nove programe in dejavnosti predvsem za otroke in 

starše  ter zaradi možnosti prijave Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje 

prostega časa otrok in mladih na razpise s področja socialnega varstva, je v ustanovitvenem aktu 

javnega zavoda potrebno ustrezno dopolniti dejavnosti zavoda,  skladno z uredbo o standardni 

klasifikaciji dejavnosti.  

 

V okviru nove enote DC Mala ulica želimo z delno tržno dejavnostjo (prodaja promocijskega 

materiala, igrač, izdaja knjig, zgoščenk itd.) pridobiti dodatna sredstva za delovanje le-te. V skladu z 

neprofitnim delovanjem Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega 

časa otrok in mladih,  bomo finančna sredstva,  pridobljena s tržno dejavnostjo,  reinvestirali nazaj v 

enoto. Prodaja posameznih izdelkov in drugih storitev bo poleg priliva dodatnih sredstev pripomogla 

tudi k dodatni promociji delovanja DC Mala ulica in Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za 

kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih. 

 

Četrtne mladinske centre in njihove dejavnosti obiskujejo tudi otroci in mladostniki z manj 

priložnostmi. Z razširitvijo standardne klasifikacije dejavnosti tudi na področje socialnega varstva  bo 

pridobljena  priložnost prijave na razpise s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter 
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drugih sofinancerjev z namenom sofinanciranja posameznih socialno preventivnih dejavnosti za 

ogroženo populacijo mladih,  kakor tudi  možnost prijave na razpis s strani Socialne zbornice 

Slovenije z namenom izvajanja programa pripravništva na področju socialnega varstva in na ta način 

okrepitve  delovanja Četrtnih mladinskih centrov. 

 

Dosedanje imenovanje enote Pokrito otroško igrišče se nadomesti z novim imenom in sicer Družinski 

center Mala ulica, saj se vsebinska in prostorska  zasnova razširja.  DC Mala ulica ne bo namenjen 

samo dojenčkom, otrokom in njihovim staršem/skrbnikom za igranje, ampak bo kot družinski center 

nudil še kreativno umetniške delavnice za otroke, nekaj urno varstvo za otroke, internetno kavarno za 

starše, informativno središče za starše in starševske skupine, delavnice, predavanja, svetovanja in 

organizirane pogovore za starše.  

 

V prihodnje se bo delovanje DC Mala ulica dopolnilo tudi z drugimi dejavnostmi: počitniško varstvo 

za otroke prve triade OŠ, organizirane prireditve namenjene bodočim staršem, prodaja različnih 

artiklov, ki so potrebni za nego in skrb otroka (plenice, vlažilni robčki, igrače, promocijski material) 

itd. Vzpostavili in razvijali bomo sodelovanje z različnimi nevladnimi in nepridobitnimi 

organizacijami, ki delujejo na področju predšolske vzgoje in izobraževanja, z namenom razvijanja 

skupnih dejavnosti oz. koriščenja kapacitet DC Mala ulica. 

 

Sprememba akta javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok 

in mladih je potrebna, ker bo z uskladitvijo oz. dopolnitvijo in spremembo ustanovitvenega akta 

zagotovljeno nemoteno delovanje organizacijske enote DC Mala ulica. 

   

 

 

POGLAVITNE REŠITVE 

 

V predlaganem aktu se popravlja druga alineja drugega odstavka 4. člena tako, da se beseda »skadu« 

pravilno glasi »skladu«, ker je šlo za tipkarsko pomoto. Nadalje se v istem odstavku istega člena 

dopolni osma alineja z navedbo notranje organizacijske enote. V 6. členu se dopolnjuje dejavnost 

zavoda  z naslednjimi podrazredi standardne klasifikacije dejavnosti: 

- 47.190        Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 

- 47.650       Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igro   

        in zabavo 

- 58.210       Izdajanje računalniških iger  

- 85.600       Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

- 88.910       Dnevno varstvo otrok 

- 88.999       Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 

- 94.999       Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij  

 

Spreminja se tudi prvi odstavek 7. člena zaradi spremembe imena dosedanje notranje organizacijske 

enote  Pokrita otroška igrišča  v Družinski center Mala Ulica, prav tako se spreminja ulica oz. lokacija,  

na kateri deluje ta organizacijska enota, in sicer je uradni naslov na lokaciji Prečna ulica 7 in ne na 

Mala ulica 5. Stavba je namreč locirana v obeh ulicah.  
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FINANĈNE IN DRUGE POSLEDICE SPREJETJA AKTA 

 

Sprememba akta prinaša spremembo klasifikacijskih dejavnosti, kar za javni zavod pomeni dodano 

tržno dejavnost. Le-ta prinaša dodatna sredstva, ki javnemu zavodu omogočajo vlaganje v 

nekomercialne programske dejavnosti. Sprememba akta neposredno ne prinaša finančnih obveznosti 

za proračun MOL. Ureditev poslovnih prostorov, ki trenutno poteka in  kjer bo delovala notranja 

organizacijska enota DC Mala ulica bremeni  proračunska sredstva v letu 2011, in sicer v Rebalansu 

proračuna MOL za 2011 v višini 485.109 eurov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili: 

 

Nina Markoli  

 

Mag. Mateja Demšič 

           

 

 

 

Marija FABČIČ 

           

NAČELNICA 



\

Na podlagi 3. dlena Takona o zavodih (Uradni list RS, St. l2/gl,45lVg4 odlodba US, g/96,
18/98 odlodba US, 36I00-ZPDZC in 127/06-ZJZP) in 27. dlena Statuta Mesrre obdine
Ljubljana (Uradni list RS, 5t. 66l07-uradno predi5deno besedilo) je Mestni svet Mestne obdine
Ljubljana na 31. seji dne 28.09.2009 sprejel

SKLEP
O USTAAIOVITYI JAVII'EGA ZAVODA

MLADI zlIA.[l - CENTRA zAKAKoVoSTNo PREZIvLJANJE pRoSTEGA
CASA OTROK IN MLADIH

I. SPLOSNE DOLOCBE

f. ilen
(ustanoviteljstvo)

S tem sklepom ustanavlja lvfestna obdina Ljubljana, Mestni hg l, Ljubljana (v nadaljevanju:
ustanovitelj), Javni zavod Mladi zmaii - Center za kakovostno preZiv$anje p"o.t.g"
iasa otrok in mladih (v nadaljevanju: zavod).

o ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloda Mestri svet Mestne obdine Ljubljana" ra7&n
o soglasju k sistemizaciji delovnih mest, o katerem odroda zupan.

2. ilen
(ime in sedeZ zavoda)

Ime zavoda je: Javni zavoil Mladi zmaji - Center za kakovostno preZivtjanje prostega
iasa otrok in mladih

Skraj5ano ime je: Javni zavodMladi ztnaji

SedeZ zavoda je: Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana.

3. IIen
(Poslanstvo )

Poslanstuo zavoda je zagotoviti mrefuousfiezro opremljenih prostorov, v katerih lahko otroci,
druZine in mladi kakovostno prehivljajo prosti 8as Uoaisi v obliki organiziranih oziroma
vodenih vzgojno izobralevalnih in kultumih dejavnosti bodisi tu-ortfrno glede na svoje
interese z namenom vzpodbujanja socialne kohezivnosti.
2199 z-agotavlja dgtrop do ure;enih prostorov z-a igro in druZenje najsirsi populaciji otrok,
mladih in njihovih druZin.



Z obvesdanjem javnosti o svojih dejavnostih skrbi za dvigovanje zavesti o pomenu
kakovostnegaprelivljarrla prostega dasa otrok, mladih in njihovih druZin.
Zavod pri pripravi organiziranih oziroma vodenih vzgojno izobralevalnih in kulturnih
dejavnosti sodeluje z ostalimi javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in posamezniki s
podrodj a delovanj a zav oda.

il. DEJAVITOSTI ZAVODA

4. ilen
(osnovne dejavnosti)

Zavodje ustanovljen z namenom opravljanja dejavnosti inajanja programov za kvalitetno
preZivljanje prostega dasa otrok, mladih in druiin ter upravljanj4 urejanja in vzdrLevanja
detrtnih mladinskih centrov in pokritih oto5kih igxi5d, ki delujejo na pow5inah in v stavbah,
ki so v lasti ustanovitelja in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke, mlade in druZine.

Zavod opravlja na nadin in pod pogoji, ki veljajo za javno sluZbo naslednje dejavnosti (v
nadaljevanju: osnovne dejavnosti) :
- upravlja z objekti oziroma s prostori in zemlji5di, v katerih delujejo detrtni mladinski

centri in pokrita igri5da za otroke, mlade in druZine;
- izvajaprograme in dejavnosti za otroke, mlade in druZine v skadu s poslanstvom;
- omogoda dostopnost svojih programov, dejavnosti in prostorov naj5ir5i populaciji otrok

in mladih;
- iwajapoditni5ko varstvo otrok in poditni5ke programe z.amlade;
- v svojih prostorih omogoda in koordiniruinajanje programov v skladu s poslanstvom, ki

jih inrajajo javni zavodi, nevladne oryanrzacije, posameariki in drugi ter zagotavlja
strokovno in or ganizacij sko podporo ;

- izvaja izobraievalne program e za delo z offoki in mladimi;
- sistematidno in kontinuirano obve5da zainteresirano javnost, 5e posebej nevladne

organtzacije s podrodja dela z mladimi, vrtce in osnovne Sole o svojih programih in
dejavnostih;
skrbi za usklajeno delovanje detrtnih mladinskih centrov;
sodeluje s sorodnimi organtzacijami doma in v tujini ter se po potrebi vkljuduje v domade
in mednarodne povezave;
redno iwaja evalvacijo svojih programov in projektov in daje pobude ter predloge
ustanovitelju za izboljSanje stanja na podrodju dejavnosti za otroke, mlade in druZine;
skrbi za zavarovanje objektov, zemlji5d in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov
in naprav s skrbnostjo dobrega gospodarja.

5. ilen
(druge dejavnosti)

Poleg i:nrajar$a osnovnih dejavnosti iz prej5njega dlena tega sklep4 latrko zavod opravlja tudi
druge spremljajode dejavnosti, opredeljene v 6. dlenu tega sklepa, ki sluzijo oziroma
podpirajo iwajanje osnovnih dejavnosti in se financirajo izkljudno iz nejavnih virov.



6. Clen
(standardna klasifikacij a dejavnosti)

Dejavnosti, ki jih na podlagi tega akta opravlja zavod, se razwSdajo v skladu z Uredbo o
standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, 5t.69107 in l7108) v naslednje podrazrede
standarde klasifikacije dejavnosti:

47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnatr z glasbenimi in video zapisi
47.910 Trgovinana drobno po poiti ali po internetu
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trZnicatr z drugim blagom
56.102 Okrepdevalnice in podobni objekti
56.210 PriloZnosfira priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.110 Izdajanjeknjig
58.130 lzdajanje dasopisov
58.140 lzdajar$e revij in druge periodike
58.190 Drugo zalofrri5tvo
58.290 Drugo izdajar$eprogramja
59.1l0 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200 Snemanje in izdajanje zvodnih zapisov in muzikalij
56.103 Sla5didarne in kavarne
56.300 SfreZba pijad
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.200 Oddajanje in obratovanje lastrih ali najetih nepremidnin
68.320 Upravljanje z nepremidninami z-aplaEilo ali po pogodbi
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na podrodju druiboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost ogla5evalskih agencij
73.120 Posredovanje ogla3evalskega prostora
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na podrodju druZboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost ogla5evalskih agencij
73.t20 Posredovanje oglaSevalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje,aranZerstvo,dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmadenje
74.900 Drugje nerazwr5dene stokovne in tehnidne dejavnosti
77.390 Dajanje drugih stojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamidne pisarni5ke dejavnosti
82.300 Organizacijarazstav,sejmov,sredanj
82.990 Drugie nerazwrSdene spremljajode dejavnosti za poslovanje
84.120 Urejanje zdravstva, izobraievar$a, kulturnih in drugih socialnih storitev, tazea

obvezne socialne varnosti
85.590 Drugie nerazvr5deno izobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
90.010 Umetni5ko uprizarjanje
90.020 Spremljajode dejavnostizaumetri5ko uprizarjanje



90.030 Umetni5ko ustvarjanje
90.040 Obratovanje objekfov za kultume prirediwe
93.299 Druge nerazrnsdene dejavnosti zaprosti das
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugie nerazvr5dene.

IIII. NOTRANJAORGANIZACIJAZAVODA

7. Clen

Zainrajanje dejavnosttzavodase organizirata naslednji nofanji organizacijski enoti zavoda:
- enota ientni mladinski centi, ki deluje na lokaciji Resljiva rrrti 18, Ljubljana
- enota Pokrita ofro5ka igriSda" ki deluje na lokaciji Mala ulica 5, Ljubljana.

Podrobnej5 a organiz.acija zavodase dolodi s statutom zavoda,

IV. ORGANI ZAVODA

8. CIen
(organi zavoda)

Organi zavoda so:
- svet,
- direkfor,
- kolegij.

9. I Ien
(svet)

Tavod upravlja svet zavoda.

Svet zavoda sestavlj aj o :
- trije predstavniki ustanovitelja,
- enpredstavnikdelavcev zavod4
- en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Mesfiri svet Mestne obdine Ljubljana.

Predstavnika delavcev zavodaizvolijo delavci na zboru delavcev.

Pred{avaika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Mestri svet Mestne obdine
Ljubljana na predlog Mladinskega sveta Ljubljana kot krovne mladinske organizacije v
Mestni obdini Ljubljani.

10. Clen



(mandat dlanov sveta in pravila odlodanja sveta)

Mandat dlanov sveta zavoda traja Stiri leta in zadne teEi z dnem konstituirar{a sveta zavoda.
Po preteku mandata so lalrko iste osebe ponovno imenovane oziroma izvoljene. Direktor je
dolLanobvestiti ustanovitelja, delavce v zavodu in Mladinski svet Ljubljana o izteku mandata
dlanom sveta zavoda najmanj 90 dni pred iaekom mandata.

Na konstitutivni seji dlani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika
sveta zavodq pri demer je predsednik sveta zavoda imenovan izmed dlanov, ki jih predlaga
ustanovitelj. Konstitutivno sejo sklide v.d. direktor v roku 30 dni po izvolitvi oziroma
imenovanju vseh dlanov sveta zavoda.

Svet sklepa veljavno, de je na seji navzoda vedina dlanov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema
odloditve z vedino glasov vseh dlanov sveta zavoda.

Podrobnej5e delovanje sveta uredi svet zavoda s svojim poslovnikom.

11. 6len
(pristojnosti sveta)

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
- imenuje in razresuje direktorja z-avoda s soglasjem ustanovitelja,
- sprejema statut in druge splo3ne akte zavoda. zakatereje pristojen po zakonu,
- sprejema letni program dela in nnrojazavodater spremlja njegovo izrrr5evanje,
- sprejema finandni nadrt in letno porodilo,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali raz5iritev dejavnosti,
- sprejema cenik storitev,
- sprejema sistemizacijo delovnih mest z.avoda,
- daje ustanovitelju in direktorju mnenja o posameznih vpraianjih,
- opravlja druge zadeve, dolodene z zakonom, s tem sklepom, stafutom in drugimi

splo5nimi akti zavoda.

12. ilen
(direktor)

Poslovodni organ zavoda je direktor.

Direktor organizfta in vodi delo in poslovanje zavoda. predstavlja in zastopa zavod in je
odgovoren za, zakomtost dela zav oda.

Direktor vodi strokovno delo z-avoda in je odgovorenza strokovnost dela zavoda.

Direktor zavodane more biti predstavnik delavcev zavodav svetu zavoda.

Pristojnosti direktorja ureja statut z-avoda.

Direktorja imenuje in razresuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.



Mandat direktorja trajapet let in je po poteku roka lalrko ponouro imenovan.

Za direkToqa zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom dolodene pogoje za
sklenitev delovnega razmerja, ima univerzitetro izobrazbo, najmanj l0 let delovnih izku5enj,
od tega vsaj tri leta na vodstvenem ali vodilnem delovnem mesfu in govori vsaj enega od
svetovnih jezikov. Drugi pogoji se dolodijo s statutom zavoda.

13. ilen
ftolegij vodij organizacijskih enot)

Zavod ima kolegij vodij organizacijskih enot, ki je kolegijski strokovni organ in ga sestavljajo
direktor zavodain vodji oryaruzacijskih enot zavoda.

Kolegij vodij organizacijskih enot ima naslednje pristojnosti:
- obravnavavpraianja s podrodij strokovnega dela zavod4
- odloda o strokovnih vpraSanjih v okviru pooblastil, dolodenih v statutu zavoda"
- doloda strokovne podlage za program dela in rantoj z-avoda.
- daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za

mwoj dejavnosti zavod4
- opravlja druge z zakonom ali tem aktom oziroma statutom zavodadolodene naloge.

Nadin delovanja kolegija vodij organizdcijskih enot se podrobneje dolodi s statutom zavoda in
poslovnikom kolegija organizacijskih enot.

V. SREDSTVA ZADE,LOZAVODA

14. ilen
(premoZenje zavoda)

Za izvajanie dejavnosti, zakaterc je z.avod,ustanovljen, daje ustanovitelj z.avoduv upravljanje
naslednj e nepremidno stvarno premoZenj e :
- poslovni prostor v pritlidju vedstanovanjskega objekta na Vojkovi ulici 73, Ljubljana, ki

stoji na parceli irt.480/4 k.o. Brinje I;
- poslovni prostor v vedstanovanjski stavbi na Tugomerjevi ulici 2, Ljubljana, ki stoji na

parc. 5t. 557/40 k.o. Zgornja Si5ka;
- poslovni prostori v stavbi na Agrokombinatski 2, Ljubljana, ki stoji na parc. !;t.32411k.o.

Kaielj;
- poslovni prostor na Mali ulici 5, Ljubljana ki stoji na parc. 3t.2577 in2576, k.o. Tabor
- poslovni prostor v crnudah, Dunajska 367, Ljubljana, parc. xt. 104/l,k.o. imude,
- poslovni prostor za sedei, zavoda, na Resljevi cesti 18, Ljubljana, parc. 5t. 3032, k.o.

Tabor.

Zavodu se daje v upravljanje tudi premidno stvarno premoZenj e v zgoraj navedenih poslovnih
prostorih in stavbi, katerih lastnik je ustanovitelj. Prenos premidnega premoienla, z-a nakup
katerega je ustanovitelj zagotavljal sredstva dosedanjim upravljavcem zgoraj navedeni|
prostorov in stavbe, bo urejen s posebnimi pogodbami o prenosu premidnega premoZenja na
zavod.

a



Zavod je dolian uporabljati premoZenje, ki je last ustanovitelja in ga ima zavod v upravljanju,
ter drugo premoZenje s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Zaupravljanje s premoZenjem je zavod odgovoren ustanovitelju.

YI. VIRI, NAEIN IN POGOJI PRIDOBryANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA

15. ilen
(viri financiranja dejavnosti zavoda)

Dejavnosti z,avoda se financirajo:
- izproradunaustanoviteljq
- s prodajo blaga in storitev na tgu,
- iz donacij, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih virov na nadin in pod pogoji,

dolodenimi z veljavnimi predpisi.

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje osnovnih dejavnosti, dolodene s tem
aktom, v skladu z zakonom, izrn5ilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega
organa. Zavodu se sredstva iz pronluna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o
financiranju zavod4 in sicer v vi5ini, ki je dolodena z vsakoletnim proradunom ustanovitelja"
pri demer j e zavod dolZan iz'rajati dejavnosti iz3. Elenatega sklepa.

Podatke o finandnem in materialnem poslovanju o sredstvih z.a delo z-avoda, ki jih pridobi z
opravljanjem pridobitne dejavnost, moraizf<aznvati lodeno, v skladu z veljavno zakonodajo.

VII. NACIN RAZPOLAGANJA S PRESEZKOM PRIHODKOV NAI)
ODHODKI IN NACIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZADELO
ZAVODA

16. CIen
(nadin porabe preseZkov)

PreseZek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti, sme
zavod uporabiti le z.a obnovo in razvoj nepremidnin, prejetih v upravljanje, ozkoma za,
irvajanje osnovnih dejavnosti, dolodenih s tem aktom. Del prihodkov nad odhodki lahko po
predhodnem soglasju ustanovitelj a z.avod nameni tudi z.aplade.

O nadinu raqpolaganja s preseZkom prihodkov nad odhodki odloda na predlog direklorja svet
zav oda v soglasju z ustanovitelj em.



17. ilen
(nadin pokrivanj a primanjklj aj a)

O nadinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje osnovnih dejavnosti
zavoda opredeljenih v tem aktu, odloda ustanovitelj na predlog direktorja zavoda, po
predhodnem mnenju sveta zavoda.

vln. pRAvIcE, oBvEzNosTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVI\IEM
PROMETU

18. ilen
(pooblastila v pravnem prometu in obseg odgovornosti zavoda)

Zavodje pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj
radun ter sklepa pogodbe in druge praure posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni
register z omejitvijo, da ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremidnim
premoZenjem,razen oddajanja v najem ali uporabo.

Zavod lahko oddaja nepremidnine, ki jih ima v upravljanju, v najem do tideset dni, in sicer
brez predhodnega soglasja ustanovitelja. Pod pogojem, da jih zavod ne potrebuje zairvajartje
svoje dejavnosti, jih lahko odda v najem, dalj5i od trideset dni, le po predhodnem soglasju
Lrpana Mestne obdine tj ubljana.

Stvarno premoZenje, s katerim upravlja zavod,je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s
premidnim stvamim premoZenjem po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod,je dolZan
upravljati s premoZenjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

7-avod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

19. ilen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)

Ustanovitelj odgovarjazaobvezrrosti zavoda omejeno subsidiamo do wednosti sredstev, ki so
zagotovljena v proradunu Mestne obdine Ljubljana za tekode leto in predvidena za inajanje
osnovnih dejavnosti z,avoda, dolodenih s tem sklepom.

MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTAITOVITELJEM
IN ZAVODOM

20. ilen
(pravice in obveznosti ustanovitelj a)

Ustanovitelj ima do z.avodanaslednje pravice in obveznosti:
- ugotavlja skladnost nadrtov in programov dela zavoda z na1rti in programi Mestne obdine

Ljubljana,

IX.



- spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finandnimi nadrti,
- odloda o statusnih spremembah,
- daje soglasje k spremembam ali raz5iriwam dejavnostim,
- daje soglasje k statutu zavody
- opravlja druge zadeve v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.

21. ilen
(obveznosti zavoda do ustanovitelj a)

Zav o d j e dolilanustanovitelj u :
- vsako leto porodati o izrnsevanju letnega programa dela in razvojazavoda,
- vsako leto predloZiti finandni nadrt, letni program dela in letno porodilo,
- po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter

statistidne namene,
- voditi evidenco nepremidnega in premidnega stvarnega premoZenja v skladu z veljavno

zakonodajo.

X. SPLOSM AKTI ZAVODA

22. Elen
(statut z-avoda)

Zavod ima statut, ki ga sprejme svet z.avodav soglasju z ustanoviteljem.

S stafutom se ureja zlasti:
organizacija in nadin poslovanja zavoda"
pristojnosti organov zavoda in nadin odlodanja,
pooblastila za zastopar$e in podpisovanj e,
uporabo in hraqienje pedata,
volitve in imenovanje dlanov v organe zavod4
ter druge z-adeve dolodene zzakonom in tem aktom.

23. Clen
(drugi sploSni akti zavoda)

Zavod ima poleg statuta tudi druge splo5ne akte, s katerimi se ureja nadin uresnidevanja
pravic, obveznosti in odgovomosti delavcev, notranja organizacija in druga vpra5anj4
pomembna za delovanje zavoda.

Splo5ne akte zavoda sprejme svet zavoda, razen splo5nih aktov, zakaterc je z zakonom ali
tem aktom dolodeno, dajih sprejme direktor zavoda.

Splo5ni akti morajo biti v skladu z zakonomin aktom o ustanovitv i zavodaoziroma s stafutom
zavoda.



Splo5ni akti zavoda zaEnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavodao tazen de
ni v aktu drugade dolodeno.

xr. PREHODNE IN KONCXA UOIOCNA

24. Elen
(pogodba o prenosu objektov v upravljanje)

Upravljanje objektov, navedenih v 14. dlenu tega sklepa" skupaj s pripadajodim premidnim
premoZenjem, se prenese od dosedanjih upravljavcev nazavod.

Prenos upravljanja objektov ter premidnega premoilenja iz 14. dlena tega sklepa ter druge
pravice in obvezno sti izteganaslova se v skladu s predpisi in tem sklepom uredijo s pogodbo,
katere sestavni del je natanden popis premoZenj4 ki ga ustanovitelj daje v upravljanje zavodu.

25. ilen
(prevzem zaposlenih)

Z dnemprenosa upravljanja objektov, navedenih v 14. dlenu tega sklepa" preidejo vse pravice
in obveznosti iz pogodb o zaposlitvi in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki
so jih imeli delavci na dan prenosa pri dosedanjemu upravljavcu navedenih objekfov, na
zavod,.

Prevzem delavcev pri dosedanjem upravljavcu objektov iz 14. dlena tega sklepa, se nana5a le
na tiste delavce, katerih predmet pogodb o zaposliFi je bilo izkljudno ali preteZno opravljanje
del in nalog za potrebe opravljanja dejavnosti inajanja programov za kvalitetno preZivljanje
prostega dasa mladih in oftok.

26. Elen
(w5ilec dolfrrosti direktorj a)

Za das do imenovanja direktorj4 vendar najved za dobo enega let4 opravlja funkcijo
direktorja zavoda w5ilec dolZnosti direktorja z-avoda Radovan Radeti6, Kajuhova 42,
Ljubljana.

27. Elen
(pooblastil o z-a inniitev sklepa)

VrSilec dolfrrosti direktorja je dolZan v roku petnajstih dni od uveljaviwe tega sklepa opraviti
vsa dejanja v ntezi z vpisom zavoda na podlagi tega sklepa v sodni register in druge naloge v
z'rezi s konstituiranjem organov zavoda ter zagotoviti vse druge pohebne pogoje za, zaletek
nemotenegainrajarladela zavoda v skladu s tem sklepom.

28. Elen
(konstituiranj e organov z-av o da)

t 0



Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem aktom v roku Sestdesetih dni od uveljavifte tega
sklepa.

Svet zavoda najkasneje v devetdesetih dneh po svojem oblikova4iu sprejme statut zavoda in
ga predloZi v soglasje ustanovitelju.

29. ilen
(akt o sistemizaciji delovnih mest)

Akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda s katerim se dolodi Stevilo delovnih mest, ki jih
zavod potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, mora svet z-avoda sprejeti v roku 90 dni
(devetdeset dni) po uveljavitvi statuta z.avoda in ga predloZiti v soglasje Zupanu Mestne
obdine Ljubljana.

30. ilen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep z-aEne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka: 6M0-12/2OO} -4
Ljubljana dne 28. 09.2009
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