Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana,
ki obsega:
-Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003) in
-Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur.
l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005)

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana

I. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
1. člen
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot pravna naslednica Mestnega ljudskega odbora
Glavnega mesta Ljubljane, ki je ustanovil Zoološki vrt mesta Ljubljane z odločbo št. 825/49 z dne 10.
3.1949, je ustanoviteljica javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Živalski vrt Ljubljana.
Skrajšano ime zavoda je: ZOO Ljubljana.
Sedež zavoda je: Ljubljana, Večna pot 70.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih
živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru
katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v
aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za
zapuščene živali.
5. člen
Druge dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prejšnjega člena tega odloka so zlasti:
– izvajanje raznih oblik vzgojno-izobraževalnih programov (kot na primer delavnice, tečaji in
podobno) ter sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami,
– kupovanje, prodaja, zamenjava in posojanje oziroma izposojanje živali,
– kupovanje in pripravljanje hrane za živali,
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– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči živalim,
– prodaja spominkov, knjig, plakatov in drugih tiskovin, CD plošč, avdio in video kaset in drugih
predmetov, ki so povezani z dejavnostjo zavoda,
– gostinske storitve za lastne potrebe in za obiskovalce,
– varovanje in dajanje zaščite zapuščenim živalim,
– azil za divje živali in vzgoja avtohtonih divjih živali za vračanje v naravo.
6. člen
Dejavnosti iz 4. in 5. člena tega odloka se razvrščajo v naslednje podrazrede po standardni klasifikaciji
dejavnosti:
92. 530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
92. 340 Druge razvedrilne dejavnosti
92. 330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
92. 320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
85. 200 Veterinarstvo
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
74. 871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
55. 301 Dejavnost restavracij in gostiln
52. 486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
22. 150 Drugo založništvo.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA
6.a člen
V zavodu, ki je ustanovljen za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 4. člena tega odloka, se za
opravljanje nalog imetnika zavetišča za zapuščene živali, iz drugega odstavka 4. člena tega odloka,
organizira notranja organizacijska enota: Zavetišče za zapuščene živali (v nadaljevanju: zavetišče).
Ime notranje organizacijske enote zavoda je: Zavetišče za zapuščene živali, Ljubljana.
Sedež zavetišča je: Gmajnice 30, Ljubljana.
Zavetišče nima pooblastil v pravnem prometu.
6.b člen
Zavetišče ima vodjo zavetišča, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo veterinarske smeri in enega
veterinarskega pomočnika.

2

6.c člen
Zavetišče ima skladno z 10. členom Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list
RS, št. 45/00 in 78/04) svet zavetišča, ki ga imenuje Mestna občina Ljubljana in ga sestavljajo:
– predstavnik Mestne občine Ljubljana,
– predstavnik Veterinarske uprave Republike Slovenije, ki ga določi predstojnik uprave,
– predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju Mestne občine Ljubljana,
– predstavnik delavcev zavoda,
s pristojnostmi, ki obsegajo:
– nadzor nad delom zavetišča,
– določanje višine prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki zvezi z zapuščenimi živalmi in
– skrb za promocijo zavetišča in za pridobivanje sponzorskih sredstev.
6.č člen
Podrobnejše določbe o imenovanju predstavnikov v svet zavetišča, o vodji zavetišča, o oskrbnikih, o
nalogah imetnika zavetišča itd., vsebuje statut zavoda.«

V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja,
– strokovni svet zavoda.
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje pet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenuje Združenje ravnateljev
osnovnih šol Slovenije Območne enote Ljubljana in aktiv ravnateljev vrtcev Mestne občine Ljubljana.
Svet zavoda sprejme statut in druge splošne akte zavoda za katere je tako določeno s statutom,
sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in
sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti in
opravlja druge zadeve, ki se določijo v statutu zavoda v skladu s tem odlokom in zakonom.
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Mandat članov sveta zavoda traja 5 let in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
9. člen
Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Mandat direktorja zavoda traja 5 let.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom
zavoda.
10. člen
Strokovni vodja zavoda vodi strokovno delo zavoda in ga imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog
direktorja in po predhodnem mnenju strokovnega sveta.
Pogoji za imenovanje strokovnega vodje zavoda ter njegove pravice, dolžnosti in odgovornosti
strokovnega vodje se določijo s statutom.
11. člen
Zavod ima strokovni svet.
Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda določa statut zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
12. člen
Premoženje, ki ga zavod uporablja za opravljanje svoje dejavnosti je last ustanovitelja in je
opredeljeno v pogodbi, s katero ustanovitelj to premoženje prenese v upravljanje zavodu.
S premoženjem ustanovitelja mora zavod ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo s
predhodnim soglasjem ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VII. VIRI, NAČINI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami in
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.
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VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
14. člen
Zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti iz 4. člena tega
odloka, uporablja le za opravljanje in razvoj te dejavnosti.
Način uporabe presežka prihodkov nad odhodki, ki ga doseže z opravljanjem dejavnosti iz 5. člena
tega odloka, se določi s statutom.
V primeru primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, se način
kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu za svoj račun z omejitvijo, da
brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod lahko prostore, s katerimi upravlja, oddaja v najem le s soglasjem župana Mestne občine
Ljubljana.
Sredstva, pridobljena z oddajo poslovnih prostorov v najem, lahko zavod uporablja le za opravljanje in
razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj omejeno subsidiarno odgovarja za obveznosti zavoda v višini sredstev, ki so predvidena v
proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
16. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela in razvoja zavoda s plani oziroma programi Mestne občine
Ljubljana,
– daje soglasje k statutu zavoda ter k aktu o sistemizaciji delovnih mest zavoda,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti ter
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom, zakonom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan na zahtevo organa Mestne uprave mestne občine Ljubljana, pristojnega za
izobraževanje, predložiti finančni načrt, letni program dela, letni program investicij ter upravljanja z
nepremičninami.
Zavod je dolžan enkrat letno obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o
poslovanju, v skladu z zakonom in posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje
dejavnosti ter za statistične namene.
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Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt (Uradni list RS, št. 48/03 z dne 23. 5. 2003)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Zavod je pravni naslednik Zoološkega vrta Mesta Ljubljane p.o., Večna pot 70, Ljubljana, ki je vpisan
v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/1010/00.
17.a člen
Pogodbo iz 12. člena odloka, s katero ustanovitelj prenese svoje premoženje v upravljanje zavodu, je
potrebno skleniti v šestih mesecih po uveljavitvi Odloka o proračunu MOL za leto 2005.
17.b člen
Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda je treba uskladiti najkasneje v treh mesecih
od uveljavitve tega odloka.
17.c člen
Dosedanji svet Zavetišča za zapuščene živali nadaljuje svoje delo do imenovanja novega sveta
Zavetišča za zapuščene živali, ki mora biti imenovan najkasneje v enem mesecu od uveljavitve statuta
zavoda.
17.č člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pogodba o upravljanju Zavetišča za zapuščene živali št.
3971-10/02-3, z dne 4. 10. 2002 in aneks k tej pogodbi št. 3971-10/02-67, razen določb, ki se nanašajo
na financiranje delovanja zavetišča, in sicer do sprejetja proračuna MOL za leto 2005.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt
Ljubljana (Uradni list RS, št. 17/05 z dne 24. 2. 2005) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

6

