
Na podlagi 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,št. 12/91, 8/96) in 8. člena odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Mladinski center (Uradni vestnik MO Velenje, št.14/96) je svet zavoda na svoji seji, dne 2.junija 1997 
sprejel, z dopolnitvami 
 

S T A T U T 
JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER 

 
1. TEMELJNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Javni zavod Mladinski center ( v nadaljnem besedilu: MC) je ustanovljen za opravljanje interesnih dejavnosti za 
mladino na območju Mestne občine Velenje.  
 

2. člen 
 
Ime zavoda je: Mladinski center Velenje kultura in izobraževanje 
Skrajšano ime zavoda je: Mladinski center. 
Sedež zavoda je: Velenje, Šaleška cesta 3. 
 

3. člen 
 
Mladinski center Velenje je pravna oseba in ima vsa pooblastila za nastopanje v pravnem prometu.  
 

4. člen 
 
Mladinski center Velenje, odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu z vsemi sredstvi, s katerimi 
razpolaga. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu Mestne občine 
Velenje namenjena za izvajanje dejavnosti mladih.  
 
 

II. NAMEN IN DEJAVNOSTI ZAVODA 
 

5. člen 
 
Namen ustanovitve Mladinski center Velenje je: 
- organiziranje in izvajanje računalniške, informacijske in komunikacijske interesne dejavnosti 
- organiziranje izobraževanja po posebnih programih na področju glasbe in drugih umetnosti, usmerjenih k 
razvoju posameznih usmeritev, ki pa ne sodijo v obvezno osnovnošolsko izobraževanje oz. v redni šolski sistem; 
-   organiziranje izobraževanja mladih brezposelnih in tistih, ki niso vključeni v obvezni šolski in univerzitetni 
sistem; 
-   vključevanje v dejavnost organizacij ali organiziranje dejavnosti organizacij, ki niso v zvezi s političnimi 
strankami, vendar se ukvarjajo s skupnimi zadevami, z osveščanjem javnosti, družbenim vplivanjem (npr. 
gibanja za varstvo okolja, organizacije za zaščito in izboljšanje položaja posebnih skupin mladih itd.); 
-  vključevanje ali organiziranje posebnih interesnih dejavnosti, negovanje družbenih poznanstev, druženj 
mladih, mladinskih združenj, študetskih združenj, klubov itd.; 
-   združevanje kulturnih ali rekreativnih dejavnosti, ki ne spadajo v šport in igre, npr. literarna, knjižna, 
glasbena, umetniška, zbirateljska, itd. dejavnost; 
-     produkcija igranih in dokumentarnih filmov na filmskem ali videotraku namenjena javnemu predvajanju 
-  produkcija radijskih ali televizijskih programov brez lastnega oddajanja; 
-  predvajanje filmov ali video filmov v matičnem ali drugih prostorih 
-  priprava in izvedba gledaliških, plesnih, koncertnih, likovnih, založniških in drugih projektov in prireditev s 
posebnim poudarkom na nekonvecialnosti in neuveljavljenih posameznikih in skupinah 
-  združevanje mladih z namenom pospeševanja kulturnih in umetniških vsebin; 
-  nudenje prostorskih možnosti za organizacijo, pripravo in izvedbo različnih kulturnih in umetniških vsebin, 
prireditev, tečajev, razstav itd.; 
-  organiziranje in vzpodbujanje športnih aktivnosti med mladimi 
-  organiziranje, posredovanje informacij in svetovanje počitniške dejavnosti za mladino. 



 
6. člen 

 
Mladinski center Velenje opravlja naslednje dejavnosti: 
  
C/18.130  priprava za tisk in objavo 
C/18.200 razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
C/20.590  proizvodnja drugih kemičnih izdelkov 
C/26.110  proizvodnja elektronskih komponent 
F/43.290  drugo inštaliranje pri gradnjah 
G/47.990  druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
J/58.110  izdajanje knjig 
J/58.130  izdajanje časopisov 
J/58.140  izdajanje revij in druge periodike 
J/58.190  drugo založništvo 
J/58.290  drugo izdajanje programja 
J/59.110  produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J/59.120  post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J/59.130  distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J/59.140  kinematografska dejavnost 
J/59.200  snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
J/60.100  radijska dejavnost 
J/60.200  televizijska dejavnost 
J/61.100  telekomunikacijske dejavnosti po vodih 
J/62.010  računalniško programiranje 
J/62.020  svetovanje o računalniških napravah in programih 
J/62.030  upravljanje računalniških naprav in sistemov 
J/63.110  obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
L/68.200  oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
M/73.110  dejavnost oglaševalskih agencij 
M/73.120  posredovanje oglaševalskega prostora 
M/74.200  fotografska dejavnost 
M/74.900  drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
N/77.330  dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 
N/77.390  dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 
N/79.110  dejavnost potovalnih agencij 
N/82.190  fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 
N/82.300  organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
O/84.110  splošna dejavnost javne uprave 
O/84.120  urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne  

socialne varnosti 
O/84.210  urejanje zunanjih zadev 
P/85.520  izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 
P/85.590  drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
P/85.600  pomožne dejavnosti za izobraževanje 
Q/88.910  dnevno varstvo otrok 
Q/88.991  dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 
Q/88.999  drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 
R/90.010  umetniško uprizarjanje 
R/90.030  umetniško ustvarjanje 
R/90.040  obratovanje objektov za kulturne prireditve 
R/91.012  dejavnost arhivov 
R/93.110  obratovanje športnih objektov 
R/93.190  druge športne dejavnosti 
S/94.990  dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij. 
 
Mladinski center Velenje lahko dejavnost razširi ali spremeni potem, ko je bilo ustrezno spremenjeno določilo 
prvega odstavka tega člena.  
 



 
III. ORGANI ZAVODA 

 
7. člen 

 
Mladinski center Velenje ima naslednje organe: 
- svet zavoda 
- poslovodni organ zavoda (direktor) 
- programski svet 
 
 

IV. SVET ZAVODA 
 

8. člen 
 
Zavod upravlja svet, ki ima 9 članov. Svet sestavljajo: 
- predsednik delavcev Mladinski center Velenje: 
- 5 predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Svet Mestne občine Velenje; 
- 3 predstavniki porabnikov oz. zainteresirane javnosti (1 predstavnik Šolskega centra, 1 predstavnik Šaleškega 
študentskega kluba in 1 predstavnik osnovnih šol Velenje)  
 
 

9. člen 
 
Svet zavoda opravlja naslednje naloge: 
 
- sprejema statut zavoda in izhodišča za organizacijo 
- sprejema druge splošne akte 
- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter nadzira njihovo izvrševanje 
- sprejema poslovna poročila 
- sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda 
- predlaga ustanovitelju spremembe in razširitve dejavnosti 
- odloča o razporeditvi presežkov nad odhodki 
- imenuje in razrešuje člane programskega sveta 
- voli predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda 
- obravnava in sprejema poročila o poslovanju med letom in o tem po potrebi poroča ustanovitelju 
- v skladu s finančnim načrtom med letom razporeja sredstva po posameznih namenih 
- določa materialne okvire in pogoje za delo zavoda 
- imenuje komisije in delovne skupine za opravljanje določenih nalog 
- obravnava poročilo o izvajanju nadzora in o ukrepih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti 
- daje direktorju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenje o posameznih vprašanjih 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom 
 
 
 

10. člen 
 
Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik oziroma v njegovi odsotnosti namestnik predsednika, ki sta 
izvoljena izmed članov sveta zavoda. 
Svet zavoda je sklepčen, če je prisotna večina njegovih članov, odločitev pa je sprejeta, kadar je zanjo glasovala 
večina prisotnih članov. 
 

11. člen 
 
Svet zavoda je imenovan za dobo 4 let. 
 
 
 

 
 



V. POSLOVODNI ORGAN ZAVODA (DIREKTOR) 
 

12. člen 
 
Poslovodni organ Mladinski center Velenje je direktor. Direktor je odgovoren za zakonitost dela Mladinskega 
centra. 
Direktor je za svoje delo in delo Mladinskega centra  odgovoren svetu zavoda. 
 

13. člen 
 
Direktor ima pristojnosti in pooblastila, da: 
- predstavlja in zastopa Mladinski center Velenje, organizira in vodi delo ter poslovanje Mladinskega centra; 
- zagotavlja zakonitost poslovanja in pogoje za delo ter izvršuje sklepe organov zavoda 
- podpisuje akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje Mladinskega centra; 
- objavlja razpis programov in storitev; 
- predlaga poslovno politiko Mladinskega centra, splošne akte in ukrepe za njihovo izvajanje; 
- v skladu s finančnim načrtom med letom razporeja sredstva zavoda po posameznih namenih in po območjih; 
- odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev 
- poroča svetu zavoda o poslovanju Mladinskega centra; 
- opravlja druge naloge, ki mu jih naloži svet zavoda. 
 

14. člen 
 
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in ima najmanj visoko 
izobrazbo družboslovne smeri. 
 

15. člen 
 
Mandat direktorja traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja. 
 

16. člen 
 
Direktorja imenuje in razrešuje na podlagi javnega razpisa Svet Mestne občine Velenje. 
 
 
 

VI. PROGRAMSKI SVET 
 

17. člen 
 
Strokovni svet zavoda je programski svet, ki ga imenuje svet zavoda in šteje 7 članov.  
Za člana programskega sveta je lahko imenovana za posamezne dejavnosti zavoda usposobljena oseba. 
Programski svet veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica njegovih članov. 
Stališča, mnenja, predloge in druge odločitve sprejema z večino navzočih članov na seji. 
 
 
 

18 . člen 
 
Programski svet opravlja naslednje naloge: 
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela MC 
- odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil; 
- določa strokovne podlage za programe dela in razvoja MC 
- daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti 
- imenuje komisije in delovne skupine za opravljanje določenih nalog 
- opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet zavoda 
 
 
 



VII. ORGANIZACIJA ZAVODA 
 

19. člen 
 

Mladinski center Velenje izvaja svojo dejavnost na sedežu v Velenju. Notranjo organizacijo, način dela in 
poslovanja, število in delovno področje sodelavcev ter način organiziranja ter delovanja določi direktor z 
organizacijskim aktom v soglasju s svetom zavoda. 
 
 

 
VIII. SREDSTVA ZA DELO 

 
20. člen 

 
Mladinski center Velenje pridobiva sredstva za svoje delo: 

- iz sredstev ustanovitelja 
- s plačili za storitve 
- iz drugih virov v skladu z zakonom 

 
21. člen 

 
Premoženje Mladinskega centra je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je Mladinski center Velenje. 
S premičnim premoženjem razpolaga le v soglasju ustanovitelja. 
Za upravljanje s premoženjem je Mladinski center odgovoren ustanovitelju. 
 

22. člen 
 
Presežek prihodkov nad dohodki, ki jih Mladinski center doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme uporabiti 
le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. 
Primankljaj Mladinskega centra krije ustanovitelj, če nastane pri opravljanju s statutom opredeljene dejavnosti 
javne službe, na podlagi predhodne izpolnitve naslednjih pogojev: da Mladinski center Velenje najmanj tri 
mesece pred iztekom proračunskega obdobja obrazloži ustanovitelju s posebnim poročilom in računskim 
prikazom izvore nastanka primankljaja in da Svet Mestne občine Velenje poročilo sprejme s posebnim sklepom.  
 
 
 

IX. NADZOR 
 

23. člen 
 

Nadzor nad delom centra opravlja ustanovitelj.  
 
 

 
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 

 
 

24. člen 
 

Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.  
Drugi splošni akti so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti s katerimi se urejajo druga razmerja 
pomembna za upravljanje in poslovanje Mladinskega centra. 
 
 
 



 
 
 
 

XI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV ZAVODA 
 

25. člen 
 

Delavci uresničujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja in soupravljanja v skladu z 
zakonom, kolektivno pogodbo, statutom in drugimi splošnimi akti Mladinskega centra.  
 
 
 

XII. KONČNE DOLOČBE 
 

26. člen 
 

K statutu zavoda da soglasje Svet Mestne občine Velenje. 
 

27. člen 
 
Ta statut začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka: 808/97 
Datum:   2.6. 1997 
 
 
 
                                                                                                                                            P r e d s e d n i k 

     Sveta zavoda Mladinski center Velenje 
                                                                                                                                       Drago MARTINŠEK, s.r. 
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