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PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Spremembi in 

dopolnitvi Statuta javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. 

 

 

 
 

 

   Župan 

   Mestne občine Ljubljana 

   Zoran Janković 

 

 

 

 

Priloge: 

- predlog sklepa z obrazložitvijo 

- Sprememba in dopolnitev Statuta javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana z dne 19. 10. 

2017 

- Statut javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana z dne 11. 11. 2016 
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                                                                                                                                       PREDLOG 

 

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – 

ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 

– uradno prečiščeno besedilo) ter 2. in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski 

vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03, 17/05, 64/16 in 54/17) je Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana na ……..  seji …… sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k Spremembi in dopolnitvi Statuta javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana 

 

 

1. člen 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Spremembi in dopolnitvi Statuta javnega 

zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki ju je na svoji 6. korespondenčni seji 19. oktobra 2017 sprejel 

Svet javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. 

 

2. člen 

 

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
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      Mestne občine Ljubljana 

      Zoran Janković 
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Obrazložitev 

predloga Sklepa o soglasju k Spremembi in dopolnitvi Statuta javnega zavoda Živalski vrt 

Ljubljana 

 

Pravni temelji za sprejem akta 

Pravni temelji za sprejem predloga Sklepa o soglasju k Statutu javnega zavoda Živalski vrt 

Ljubljana so:  

- prvi odstavek 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 

36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), ki določa, da svet zavoda sprejme statut oz. pravila zavoda s 

soglasjem ustanovitelja;  

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 

besedilo), ki določa, da mestni svet izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, če z zakonom, 

statutom ali drugim aktom mestnega sveta ni drugače določeno glede izvrševanja določenih 

ustanoviteljskih pravic; 

- 2. in 16. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 

48/03, 17/05, 64/16 in 54/17), ki določata, da ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja 

mestni svet, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, s Statutom 

Mestne občine Ljubljana ali odlokom o ustanovitvi javnega zavoda drugače določeno (2. člen), 

ter da ustanovitelj daje soglasje k statutu javnega zavoda (16. člen). 

 

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 18. seji, 26. septembra 2016, sprejel Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni 

list RS, št. 64/16). Zaradi uskladitve s spremembami odloka je svet zavoda 11. novembra 2016 

sprejel nov statut. 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 20. seji, 21. novembra 2016, sprejel Sklep o 

soglasju k Statutu javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 27. seji, 25. septembra 2017, sprejel Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni 

list RS, št. 54/17). 

 

16. člen ustanovitvenega akta med drugim določa, da Mestna občina Ljubljana kot 

ustanoviteljica javnega zavoda daje soglasje k statutu zavoda. Začetek veljavnosti statuta 

zavoda je tako vezan na soglasje ustanovitelja.  

 

Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 

Svet javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana je na svoji 4. korespondenčni seji 11. novembra 

2016 sprejel statut javnega zavoda.  

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je 26. septembra 2017 sprejel Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v prvem členu 

določa, da se v 6.a členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Za izvajanje dejavnosti 

zavoda se organizirajo notranje organizacijske enote, ki jih določa statut zavoda, in notranja 

organizacijska enota Zavetišče za zapuščene živali.«. Na podlagi te spremembe je svet zavoda 

na svoji 6. korespondenčni seji 19. oktobra 2017 sprejel Spremembo in dopolnitev Statuta 

javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. 

 

Za polno veljavnost statuta, ki je poglaviten akt urejanja notranjih razmerij v javnem zavodu, je 

potrebno soglasje ustanovitelja, zato je predlagani sklep posredovan Mestnemu svetu Mestne 

občine Ljubljana, ki izvršuje ustanoviteljske pravice do javnega zavoda, v obravnavo in 

sprejem. 
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Poglavitne rešitve  

Poglavitna rešitev predlaganega sklepa je izdaja soglasja k Spremembi in dopolnitvi Statuta 

javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana na podlagi 2. in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Živalski vrt Ljubljana. 

 

Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 

Sprejetje predlaganega sklepa nima finančnih posledic za proračun Mestne občine Ljubljana. 

 

Ljubljana, 15. novembra 2017 

 

Pripravil: 

Davor Buinjac, višji svetovalec I                                                                                       

 

                                                                                       mag. Mateja Demšič 

                                                                                       Vodja Oddelka za kulturo 


































