
 
Na podlagi 3. člena zakona o javnih zavodih (uradni list RS, št. 12/91) in 19. člena statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik, št. 10/95) je Svet Mestne občine Velenje na seji dne 
5. novembra 1996 sprejel odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Velenje, na 
seji 4. marca 2003 pa je Svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 in 6/01) sprejel Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o ustanovitvi Mladinski center Velenje (Uradni vestnik, št. 2/03; in št. 
6/2008; dne 21.4.2008) 
 

ODLOK 
O USTANOVITVI  JAVNEGA ZAVODA 

MLADINSKI CENTER 
 
 
 

1. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Mestna občina Velenje s tem odlokom ustanovi Mladinski center kot javni zavod za 
opravljanje interesnih dejavnosti za mladino na območju Mestne občine Velenje ( v 
nadaljnjem besedilu Mladinski center). 
 

2. člen 
 
 
Ta odlok določa: 
ime in sedež ustanovitelja 
ime in sedež Mladinskega centra 
dejavnost Mladinskega centra 
organe Mladinskega centra 
vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo Mladinskega centra 
način razpolaganja s presežkom prihodkov nad dohodki 
pravice, obveznosti in odgovornosti Mladinskega centra v pravnem pomenu, medsebojne 
pravice in obveznosti ustanovitelja in Mladinskega centra 
druge določbe v skladu z zakonom 
 
 
 

2. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA 
 

3. člen 
 
Mladinski center Velenje ustanavlja Mestna občina Velenje (v Velenju, Titov trg 1). 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
 

4. člen 
 
Ime javnega zavoda je   Mladinski center Velenje 
Skrajšano ime javnega zavoda Mladinski center 
Sedež javnega zavoda je  Velenje, Šaleška cesta 3 
 
Mladinski center Velenje je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih 
določata zakon in ta odlok. Mladinski center se vpiše v sodni register. 
 
 

4.  DEJAVNOST MLADINSKEGA CENTRA 
 

5. člen 
 
Mladinski center 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. 
 

5. ORGANI MLADINSKEGA CENTRA 
 

6. člen 
 
Mladinski center ima naslednje organe: 
svet zavoda 
poslovodni organ zavoda (direktorja) 
programski svet 

 
 

A)  Svet zavoda 
 

7. člen 
 
Zavod upravlja svet, ki ima 9 članov. Svet sestavljajo: 
1 predstavnik delavcev Mladinskega centra 
5 predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet občine Velenje 
3 predstavniki uporabnikov, oziroma zainteresirane javnosti ( 1 predstavnik Šolskega centra 
Velenje, 1 predstavnik Šaleškega študentskega kluba Velenje, 1 predstavnik osnovnih šol 
Velenje) 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. člen 
 
Svet zavoda sprejme statut, druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja 
zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda, 
predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti, daje uporabniku in ustanovitelju 
zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih ter opravlja druge naloge v skladu z 
zakonom in statutom zavoda. 
 

 
B) POSLOVODNI SVET ZAVODA (DIREKTOR) 

 
9. člen 

 
Direktor organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je 
odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 

10. člen 
 
Direktorja imenuje in razrešuje, na podlagi javnega razpisa Sveta zavoda Mladinski center 
Velenje, Svet zavoda Mladinski center Velenje. Pred imenovanjem si mora Svet zavoda 
Mladinski center Velenje pridobiti soglasje ustanovitelja. 
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom 
zavoda. 
 

C)  PROGRAMSKI SVET 
 

11 . člen 
 
Strokovni organ zavoda je Programski svet. Šteje 7 članov, ki jih imenuje svet zavoda. 
Programski svet obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih zavoda v okviru pooblastil, 
določenih v statutu. 
 
 

6.  ORGANIZACIJA ZAVODA 
 

12. člen 
 
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvolitve oziroma imenovanja, trajanju 
mandata in načinu dela organov iz 6. člena tega odloka, določi statut zavoda. 
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 
 
 

7. SREDSTVA ZA DELO MLADINSKEGA CENTRA 
 

13. člen 
 
Sredstva za delo Mladinskega centra se zagotovijo iz proračuna Mestne občine Velenje, 
namenjena za dejavnost mladih. 
 



 
 

14. člen 
 
Premoženje Mladinskega centra je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je Mladinski 
center. S premičnim premoženjem lahko Mladinski center razpolaga le s soglasjem 
ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je Mladinski center odgovoren ustanovitelju. 
 
 
 
8. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOST 

TER OBVEZNOST MLADINSKEGA CENTRA 
 

15. člen 
 
Mladinski center pridobiva sredstva za svoje delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve 
in iz drugih virov s skladu z zakonom. 
 

16. člen 
 
Mladinski center 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. 
 
 
9.  NAČINI RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČINI KRITJA 

PRIMANKLJAJA SREDSTEV ZA DELO MLADINSKEGA CENTRA 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

10. NADZOR 
 

18. člen 
 
Ustanovitelj nadzoruje delo Mladinskega centra. 
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, ki se določi v statutu zavoda. 
 
 

11.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

19. člen 
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občine Velenje. 
 
 

 


	ODLOK
	O USTANOVITVI  JAVNEGA ZAVODA
	MLADINSKI CENTER
	1. UVODNE DOLOČBE
	2. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
	3. IME IN SEDEŽ ZAVODA
	4.  DEJAVNOST MLADINSKEGA CENTRA
	5. ORGANI MLADINSKEGA CENTRA
	A)  Svet zavoda
	B) POSLOVODNI SVET ZAVODA (DIREKTOR)
	C)  PROGRAMSKI SVET
	6.  ORGANIZACIJA ZAVODA
	7. SREDSTVA ZA DELO MLADINSKEGA CENTRA
	8. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOST TER OBVEZNOST MLADINSKEGA CENTRA
	9.  NAČINI RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČINI KRITJA PRIMANKLJAJA SREDSTEV ZA DELO MLADINSKEGA CENTRA
	10. NADZOR
	11.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


