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Na podlagi 5'1. dlena Zakona o zavodih (tjradni Jist RS, St. 12l9.j, g/96, 36/00 _ Z1DZC in
127106 - ZJZP) in 41. blena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanla
(U€dni list RS, St. 16/07 - u€dno preaisdeno besedito, 36/08, 58/09, 6;/09 _ popf., 65/09 _
popt., 20/11, 40112 - ZUJF, 57tj2 - ZpCp-2D n 47hS) Iet 6. dtena In Sestega odstavka
21. dlena Zakona o Vladi Repubtike Stovenije (Uradni tist RS, Et. 24105 _ Lrradn; Dredisdeno
besedib, '109/08, 38/10 - ZUKN, 8t12, 21tj3, 47tj3 _ ZDU-1G in 65/14) je Vtada Repubtike
Slovenije na 137. dopisnisej i  dne 24. 8. 2016 pod toeko 3 sprejeta

SKLEP
o u stanovitvt javnega vzgojno_jzobrazevalnega zavoda

rMtadinski dom Maribor(

A - Splosne doloebe

'1. dlen
(ustanoviteJjsh/o)

(1) Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraievalnega zavoda )Mladinski dom Maribor< je
Republika Slovenija. Ustanoviteljske pfavice za njo uresniduje Vlada Republike Stovenle.

(2) Javnivzgojno-izobraievatni zavod >Mladinski dom Martbor( ie pravni nastednik:
a) Javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda )Mladinski dom Maribor(, ustanovljenega z
Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izohtaZevalnega zavoda )Mladinski dom Maribor( St.
022-01192-516-8 z dne 20. februarja 1992. S Sktepom o lstanovitvi javnega vzgotno_
izob€Zevalnega zavoda >Mladinski dom Maribo.< *. A22-14197-1(S) z dne 24. julija 1997 in
Skleporn o ustanovitvj javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda )Mladinski dom Maribor( 5t.
01443-1701200814 z dne 28. oktobra 2008 se je vsebina ustanovitvenega akta tega zavoda
uskladila z zakonodajo (ZOFVI in ZOFVIF) S Sktepom o spremembi Sklepa o ustanovitvi
lavnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda >Mtadinski dom Maribo.< St Oj4O34St2A1Al4 z
dne 27 julija 2010 se je sestava sveta zavoda usktadita s spremenjeno zakonodajo (ZOFV|_H);
b) javnega vzgojno-izobfazevatnega zavoda )Vzgojni zavod Stivnica pri Mariboru<,
ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda )Vzgojni
zavod Sfivnica pri Mariboru< Et.022-01192-St4-B z dne 13. februarja 1992. S Sktepom o
ustanovitvi javnega vzgojno,izobrazevalnega zavoda )Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru<
al. 022-16197-1 (S) z dne 24 jltia 1997 in Sktepom o ustanovitvi javnega vzgojno_
izobrazevalnega zavoda >Vzgoini zavod Stivnica pri Madboru< St. 0 1403_1 60/2008/5 z dne
28 oktobra 2008 se je vsebina ustanovitvenega akta tega zavoda uskladila z zakonodajo
(ZOFVI in ZOFVI-F) S Sklepom o spremembi Sktepa o ustanovitvi javnega vzgojno_
izobfatevalnega zavoda >Vzgoini zavod Stivnica pri Mariboru( gt. Ot4O3-92/2010/3 z dne'10. avgusta 2010 se je sestava sveta zavoda uskladita s spremenjeno zakonodajo (ZOFVI-H).

(3) S tem sklepom postane javni vzgojno-izobrazevatni zavod )Mtadinski dom Maribor( (v
nadaljnjem besedilu: zavod) pravni naslednik pripojenega javnega vzgojno-izobrazevalnega
zavoda ,Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru(, na podtagi Sklepa o pripojitvi javnega



vzgolno-izobfazevalnega zavoda Dvzgojni zavod Slivnica pri Mariboru( k javnemu vzgojno_
izobrazevalnemu zavodu DMtadinski dom Maribor(, it. 01403_29i201 68 z arc 24. 8.2016. kije sprejet in pridne vetjati sobasno s tem sktepom.

2. dlen
(ime in sedez)

(1) lme javnega vzgojno-jzobrazevalnega zavoda jei Mladinski dom Maribor.

(2) Skrajsano ime zavoda je: MD t\,{aribor.

(3) Sede: zavodaje v Mariboru.

(4) Poslovni naslov zavoda je: Ulica SaSe Deva 21, Maribor, s tem da se dejavnosti zavoda
izvajajo tudi na poslovnem naslovu: polanska cesta 6, 2312 Orehova vas, Slivnica pri l\,,lariboru,
in naslovih, na katerih delujejo stanovanjske skupine oziroma mladinska stanovanja.

3. dlen
(pedat zavoda)

Zavod ima pedat okrogle obljke, premera 35 mm z grbom
obodu sta izpisana ime in sedez zavoda. Zavod ima tudi
besedilom.

Republike Slovenije v sredini. Na
peCat pfemera 20 mm z enakim

4. dlen
(namen ustanovitve)

(1) Zavod je ustanovljen za opravljanje javne slu:be na podrodju vzgoje in izobfa:evanja orroK
rn mladostnikov s posebnimi potrebami po javno-veljavnih vzgojnih pfogramih za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami, ki mu jih v izvajanje dolodi minister, pristojen za
izobraZevanje otfok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

(2) Zavod izvala tudi dejavnost socialnega varstva z nastanitvijo za otroke in mladostnike s
posebnimi pokebami, ki obsega vse oblike pomodi v zavodu ali drugi organizirani obliki, s
katerimi se upravidencem nadome6aajo ali dopotnjujejo funk6ije doma in lastne druzine, zlasti
pa bivanje, oBanizirana prehrana in varstvo.

B - Dejavnosti
5. alen

(dejavnosti javne s juZbe)

Zavod opravlja javno stuzbo na podroajih dejavnosti, kot so opredeljene v skladu z uredbo, ki
ureja standardno Klasif,kacijo delavnostJ. in sicer:
- Q/87.900 - drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
- Q/88.999 - drugo drugje nerazvrsaeno socialno varstvo brez nastanitve,

R/91.01'1 - dejavnost knj i :nic.



6. dlen
(0ruge dejavnosti)

Druge dej^vnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katefo je zavod ustanovtjen
oziroma jih lahko opravlja z namenom racronatne raoe znanja in premo:enja, ki ga zavodlporablja, v obsegu, dovoljenem z zakoni jn drugimi predpisi, so dobeene v pritgi tega sxrepa,ki je njegovsestavni del.

C - Organizacija in organizavoda

7. tlen
(orcanizacija zavoda)

(1) Zavod je enovito organjziran. Zavad izv\a dejavnosti na obeh svojih lokacijah in tudj nadrugih lokacijah, kjer derujejo stanovanjske skupine oziroma mradinska stanovania, in sicer n,nasJovih: Llubtjanska cesta 1, 3320 Velenje; Letonjeva ulica 3,2000 tttaribor; Letonjeva utrca S,2000 l\4aribor; Koprska uJica 10, 20OO t\4aribor; Stretjska cesta ZS, ZOOO Uaritor; Urrca saseDeva 21, 2000 Madbor; Utjca heroja Jevtjda 2, 2oOO Maibot: Utica rr4ose erlale iln, zoool\,'laribor; Krekova ulica 26, 2000 Maribof in Slovenskitrg 4, 2352 Selnica oU Oraii.

(2) organizacija derovanja v stanovanjskih skupinah ozircma mladinskih stanovanjih (intenzivna
obravnava v manjsih skupinah, poldnevni pfogram, vzgojne skupine in podotnol se ureor vIntefnih aktih zavoda.

8. dlen
(organizavoda)

Organ up€vljanja zavodaje svet zavoda, ravnatelj zavoda pa je poslovodni organ in pedagoski
vodja zavoda.

9. dlen
(strokovni in drugi organi)

(1) Strokovni in drugjorganizavoda so:
- vzgojiteljskizbor,

svet stadev.

{2) Pfistojnosti in sestava organov zavoda, ki niso natananeje opredetleni s tem sklepom, se
doiodijo z internimi aktizavoda v skladu s predpisi.

(3) V zavodu deluje interdisciplinarno sestavljena strokovna skupina za obravnavanje otrok sposebnlmi potrebami pred sprejemom v zavod, za dolodanie sprememb v obravnaviposameznega otroka, ko to zahteva sprememba njegovega psihofizidnega statusa v sktadu spredpisi o vzgoji in izobraievanju otrok s posebnimi potrebami. Zavod iivaja vzgojni program
tako, da pripravi individualizirani progtam za vsakega otroka oziroma mtadJsinila rn ga
predhodno uskladiz vsemi, kisodelujejo pri izvajanju programa (strokovnidelavci, starsi, rejniki
al l  skrbniki in podobnol.



1. Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja 11 dlanov,
- 3 predstavniki ustanoviteljice,
- 5 predstavnikov zaposlenih,

3 predstavnikistarsev otrok in

10. dten
(sestava sveta zavoda)

ln sicef:

mladostnikov.

11.  e len
(rmenovanle predstavnikov ustanovitetjice)

Dva predstavnika !stanoviteljice imenuje Vlada Repubtike Slovenije, enega pa skupaj Mestna
obdina [4aribor in Obeina Hode - Stivnica.

12. dlen
(postopek volitev predstavnikov delavcev in starsev)

(1) Pravico voliti in biti jzvoljen v svet zavoda (aktivno in pasivno
delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zapostitvi v zavodu, razen
ravnatelja.

(2) Vsi deiavci zavoda izvrSujejo svojo volilno pravico v okviru ene volilne enote, tako da vsi
volilni upravidenci lahko kandidirajo jn volijo svoje kandidate z ene in enotne volilne liste.

(3) Predstavnike starsev ohok in mradostnikov s posebnimi potrebami vori svet starsev zavoda
izmed kandidatov, kijih tahko prediagajo starsi otrck in mJadostnikov neposredno ati prek svojih
predstavnikov v svetu starsev.

(4) Svet zavoda sprejme sklep o razpisu volitev oziroma
dolodi roke za izvedbo posameznih aktivnosti za izvedbo
voli lno komisi jo.

volrlno pravico) imajo vsi
ravnatelja in pomodnika

imenovanjih v svet zavoda in v njem
volitev oziroma imenovanj in imenuje

(5) Podrobnejsi postopek in naein pred aganja kandidatov in oblikovanja kandidacijskih list,
nadin glasovanja in ugotavljanja izidov glasovanja, primere, ko se volitve ponovijo, in druga
postopkovna vpraianja, potrebna za izvedbo volitev v skladu z zakonom in tem skleoom. se
lahko uredijo z internimi pravjli zavoda. pzvila sprejme svet zavoda po predhodni pndobitvi
mnenja vseh skuptn, kivolijo svoje predstavnike v svet zavoda (zapostenih in siariev).

(6) Predsednik sveta zavoda najkasneje 90 dni pred iztekom mandata pisno pozove pristojne
ofgane ozircma volilno telo, da predlagajo, imenujejo oziroma izvolijo svoje predstavntKe v sver
zavoda.

(7) Ce svet ne izvede aktivnosti iz prejsnjih odstavkov tega dlena oziroma ne opravi dejanj, kt so
potrebna za imenovanje oziroma izvolitev dlanov sveta zavoda in njegovo konstituiranje,
najkasneje v rokih, dolodenih s tem sklepom, opravi te naloge v sedmlh dneh po preteKu roKa,
dolodenega za svet zavoda, ravnatelj zavoda.

(8) Kandidate za dlane sveta zavoda, predstavnike delavcev, tahko predtagajo uditetjski zbor,
zbor delavcev, sindikat ali najmanj 10 % vseh delavcev zavoda. Starsi lahko predlagajo svole
kandidate neposredno na sestankih sveta starsev ali na roditeljskih sestankih. predlagatelji



oblikujejo pisnipredlog kandidatov s pisnim soglasjem prediaganega kandidata h kandtdatun tef
s podpisom predlagateljev.

(9) Volitve predstavnikov v svet zavoda so veljavne, ee se jih udelezi ved kot potovica volilnih
upraviaencev. lzvoljeni so kandidati, ki dobijo najvedje Stevilo glasov volilnih Lrpravi6encev, Kt se
udeleZilo volitev.

(10) Ce se volitev udelezi manj upravidencev, kot je dolodeno v prejsnjem odstavku, se vot{ve
ponovijo. V ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki dobijo vedino glasov votitnih
upravidencev, ki se volitev udelezijo.

( 11) Ce imata dva ali ved kandidatov enako Stevito glasov, se med njimi izbere enega kandidata
z Ztebom. Ztebarie izvede volilna kornisija, ki dolodi nadin Zrebanja in ugotovi izid.

(12) Volilna komisija najkasneje v sedmih dneh po opravljenih volitvah pripravi poroaito in ga
predlozi predsedniku sveta zavoda tekodega sklica in ravnatelju zavoda.

(13) Svet zavoda se lahko konstituifa, ko je jmenovanih oziroma izvoljenih veeina dlanov sveta
zavoda in se je iztekel mandat svetu prejsnjega skljca. Svetu zavoda zadne tedi mandar z onem
konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen 6lan imenovan oziroma izvoljen. Clanu
sveta, kije bil jmenovan oziroma izvoljen po konstitutranju sveta zavoda, se izteae manoar. Ko
se iziede mandat celotnega sveta.

(14) Ravnatelj zavoda je dolzan naslednji dan po izteku mandata prcjsnjega sveta sklicati
konstitutivno sejo sveta zavoda, ee so jzpolnjeni pogoji za konstituiranje sveta zavooa |z
prejsnjega odstavka oziroma takoj ko so ti pogoji izpolnjeni. olani sveta na konstitutivni seji
izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.

'13. dlen
(preddasno prenehanje mandata alanu sveta zavoda)

(1) Clanu sveta zavoda preddasno pfeneha mandat, ae:
- je imenovan v drugo funkcijo, ki je s to nezdruZljiva (npr. predstavnik delavcev je imenovan

za favnatelja ali pomoenika ravnatelja),
- odstopi (npr. zaradi bolezni, daljse odsotnosti ali iz drugih razlogov, zaradj katerih ne more

ali ne Zeli vea opravljatiiunkcije alana sveta zavoda),
izgubistatus, v katerem je bil izvoljen,

- je fazreAen ali
mu preneha delovno razmerje v zavodu.

(2) Clanom sveta zavoda, katerih mandat je vezan na status, preneha mandat s prenenanjem
statusa, in sicer predstavniku starsev, ko njegov otfok ali varovanec nt ved v zavodu.

(3) Svet zavoda na podlagi sklepa ofgana, pristojnega za imenovanje, da je imenovani dJan
razresen, pisne odstopne izjave dlana oziroma poroaila volilne komisije o izidu glasovanja o
razresitvi ali na podlagi ugotovitve dejstev iz prvega odstavka tega elena sprejme ugotovitveni
sklep, da je dlanu prenehal mandat v svetu in dan prenehania



14. dlen
(postopek imenovanja oziroma votitev nadomestnih ebnov zavoda)

(1) Ko svet ugotovi, da je dlanu sveta prenehal mandat, najkasneje v osmih dneh razpise
nadomestne volitve, ravnatelj takoj o tem pisno obvesti in pozove orlane oziroma vottlno teto,pristojno za izvolitev ozjroma imenovanje, da v tridesetih dneh izieljejo postopek izvolitve
nadomestnega dlana oziroma imenujejo drugega predstavnika.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega blena, nadomestnih volitev ni treba izvesti, ee je prenenal
mandat manj kot tretjini ehnov sveta in je do izteka mandata sveta manj kot Sest mesecev.

(3) Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo dolodbe tega sklepa, ki se nanasajo na
redne volitve

15. alen
(postopek razresitve atanov sveta)

(1) Delavci in starsi lahko v dasu mandata razre6ijo svoje predstavnike v svetu zavoda vprimeru, da njihov predstavnik pri odlodanju kfsi predpise ali ne izpolnjuje obveznosti dJana

(2) Predstavnike ustanoviteljice tahko razresijo pristojni organi, kl so jih imenovali v sktadu s
p€vili o imenovanjjh jn razresjtvah njihovih predstavnikov.

(3) Postopek fazresitve pfedstavnikov deravcev in starsev se zaene, ko svet zavoda dobi pisni
predlog za razresitev posameznega dlana dolodenega volilnega telesa ali pa vseh njihovih
prcdstavnikov v svetu zavoda, ki ga s podpisom podpira vsaj .10 o/o vseh volil;ih upravtcencev
?adevnega voli lnega tetesa.

(4) Za postopek razresitve se smisetno uporabtjajo dotoaila, ki dolodajo pravila volitev etanov
sveta zavoda. O razlogih za fazresitev mora bitidlan sveta seznanjen prcd zadetkom posropKa
razfeSitve. Ce alan sveta, za katerega se predlaga fazresjtev, odstopi najkasneje do zadetka
glasovanja o razresitvi, se izpelje le postopek volitev nadomestnega dlana.

(5) Pfedlagatelji za razresitev dlana sveta zavoda morajo sodasno predlagatj vsal enega
kandidata za nadomestnega dlana sveta zavoda. ctasovanje o razresitvi in glasovanje o
volitvah nadomestnega dlana, ki se sklide in izvede na isti dan, je veljavno, ee se g; udeldi vec
kot polovica volilnih upraviaencev. Voljtve nadomestnega 6lana se rzvedejo ta*oj po tem, xo
volllna komisija ugotovj, da je prejsnji etan razfeSen s potrebno vedino glasov. dlan sveta je
razresen, de je za razresitev glasovala vedina volilnih !pravidencev, ki so se udetezitl
glasovanla o razresitvi, v nasprotnem primeru
nadomestni kandjdat, ki dobi najvedje Btevilo

(6) Razregenemu clanu sveta preneha n-andat
svet zavoda potrdi poroC lo volilne komisije
nadomestnega dlana.

elan sveta nadalu;e z mandatom. lzvoljer le
glasov vohlnih upraviaencev. ki se Ldele2ijo

nadomestnernu 6lanu pa pridne teai z dnem, ko
o volilnem izidu za razresitev in za izvolitev



16. dlen
(pravila odlodanja sveta)

(1) Svet zavoda v okviru nalog, dolobenih z zakonom in drugimi predpjsj, sprejema svole
odloditve na nadin in po postopku ter v rokih, dolodenih s predpisj oziroma akti po;b;anla

(2) Svet rahko zaseda, de je prisotna ved kot porovica dranov in sprejema odroditev z veernoglasov vseh dlanov sveta.

(3) sejo sveta praviloma skricuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti oziroma nezmoznosti
pa njegov namestnik (v nadaljnjem besedilu: sklicatelj seje). predtog za sklic seje ozlroma
dnevni red seje lahko poda vsak dtan sveta in drugi organi zavoda, pobudo pu u""ioo, f, ,r"
neposreden interes.

(4) Sklicatelj seje mora skticati sejo pravitoma v 30 dneh po prejemu vloge ati predloga za sktic
seje oziroma v najk|ajsem moznem easu, kadar odloea o zadevah, za kitere predpisi dolod4o
kraSe roke

(5) Ce sklicatelj seje ne sklide v skladu s prejSnjim odstavkom, jo tahko sktide alan sveta. ee si
za sklic seje pridobisoglasje ved kot polovice dlanov sveta, ali ravnatelj zavoda.

(6) Svet zavoda doloei nadin glasovanja pred za6etkom glasovanja o posamezni zadevt, ee to ni
urejeno s poslovnikom oziroma posebej predpisano.

(7) Na nadin, doloden v prejsnjem odstavku, svet dotodi druga pravila odlodanja (o predaasnem
ali naknadnem gJasovanju, dopisni oziroma korespondenbni sejj, o glasovanju v dveh krcgih za
primer neodlodenega rezultata pri imenovanjih oziroma volitvah jn podobno).

(8) Ce predsednik svela ne more voditi seje zaradi odsotnosti oziroma iz drugih raztogov, jo
vodi nemestnik pfedsednika sveta. 0e niti namestnik ne more voditi seje, dlani sveta dotoaijo,
da jo vodi eden izmed prisotnih dlanov sveta.

(9) Kadar svet odloda kot drugostopenjski organ, odlodi pred prieetkom obravnave zadeve na
zahtevo dlana, predsednika sveta ali druge osebe o izloditvi dlana, kije v isti zadevi odtodat v
organu zavoda na prvi stopnji ali de obstajajo druge okolisdine, ki uternetjeno vzbujajo dvom o
nepristranskosti dlana sveta v zadevi. Zoper sklep sveta v zvezi z izloajtvijo ni prjtozbe.

( 10) Na fazloge za izloditev je dolzan paziti in je za to odgovoren vsak dlan sveta sam. Zahtevo
za izloditev in Gzloge za n]a mora 6tan sveta oziroma druga oseba iz prejdnjega odstavka
podati v pisni obliki ali pa na zapisnik nemudoma, ka izve za @zloge, najkasneje pa oo Konca
obravnave zadeve, in sicer pred glasovanjem o zadevi. Zahteva za izloditev rnora vsebovati
okolisdine, zaradi katerih se zahteva izloditev dlana.

(11) Ce je clan sveta kandidat za ravnatetla, se mola jzloditi iz celotnega postopka imenovanla
za ravnatelja, jn sicer od trenutka, ko se odlodi za prijavo na razprs za ravnatelja pa oo Konca
tega postopka. Pri glasovanju sveta zavoda se izid glasovanja ugotavlja glede na Stevilo dlanov
sveta, ki imajo pravico glasovati, brez alana sveta, ki je kandidat za ravnatelja v tem posropKu.
0e se dlan sveta, kije kandidat za ravnatelja, ne izlodi pravo6asno sam tako, da pooa prsno
qavo,0a se namerava pfijaviti na razpis za ravnatelja, ga izlodi predsednik oziroma
prcdsedujoei sveta zavoda takoj, ko izve, da namerava kandidirati v tem postopku. elana sveta,
ki je kandidat za ravnatelja, se v postopku imenovanja ravnatelja obEvnava enako Kor vse
druge kandidate, kise prijavtjo na razpis za ravnatelja.



(12) Svet zavoda lahko v sktadu s tem sklepom dolodi podrobnejsa pravila detovanja sveta sposlovnikom.

'17. dlen
(pristojnosti sveta zavoda)

Svet zavoda ima naslednje pristojnostii
- imenuje in razresuje ravnatelja zavoda,

sprejema program ezvqa zauoda.letni delovni nadrt in finandni nadrt te letno porodilo o
njegoviuresnidiivi,

- spfelema tetno poroailo o samoevalvaciji zavoda,
odloda o uvedbi nadstandardnih in drlgih programov,
obravnava porodila o vzgojno-izobrazevalni problematiki,
odloda kot dfugostopenjski ofgan o pritorbah zoper odloditve favnatelja zavooa, ee z
zakonom ni doJoaeno drugaae,
odloaa kot drugostopenjski organ o pfitozbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, ae z zakonom ni dolodeno drugade,
obravnava zadeve, ki mu jih predlozijo vzgojitetjski zbor, Sotska inEpekcija, riprezentativni
sindrkati zaposlenih. svet starsev in drJgi organi

- sprejema poslovne usmeritve za ofganizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih
storitev zavoda,
opravlja druge naloge, doloeene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

2. Pri6toinosti ravnatelja zavoda

'18. dlen
(pristojnosti €vnatelja zavoda)

(1) Ravnatelj zavoda opravlja naslednje naloge:
zastopa in predstavlja zavod,
zagotavlla in odgovarja za zakonitost dela zavoda in njegovih organov,
zagotavlja jn ugoiavtja kakovost s samoevalvacijo zavoda,
pripravi predlog letnega delovnega naarta zavoda, finandnega nadrta, razvolnega programa
dela zavoda in letnih poro6il o delu zavoda ter o samoevatvaciji zavoda,
razporga sredstva za pJade, materialne stroske, investicjje, investicjjsko vzdrzevarue In
posodabljanje izobraievalnega procesa znotraj zavoda,
pripravi predlog nadstandardnih sioltev programovzavoda,
doloda pravila v zveziz uporabo in hrambo pedatov zavoda.
doloda ukrepe za varovanje osebnih podatkov v evidencah zavoda in pooblasti delavce za
zbiranje in uporabo teh podatkov v skladu s predpisi,
doloei sislernrzacijo delovnth mest v zavodu
doloda plade delavcev zavoda,
sl(lepa pogodbe o zaposlitviz detavci ozjroma pogodbe o detu (podjemne pogodbe),
skrbi za strokovno izobratevanje, izpopolnjevafje oziroma usposabljanje delavcev zavoda,
organizira mentorstvo za Dripravnike.
predlaga napredovanje strokovnih deJavcev zavoda v nazive.
odloda o napredovanju delavcev zavoda v pladne razrede,
imenuje delavce s posebnimi pooblastili v skladu z normativi in standardi.
odjoda o krsitvah delovnih obveznosti delavcev zavoda in o nlthovi odikodninski



odgovoraosti,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starsi otrok in mladostnikov, obve6da jih o detu zavoda In

previcah in obveznostjh njihovih otrok,
- spodbuja in spremlja delo otrok in mladostnikov v zavodu.
- zagotavlja urcsnidevanje pravjc in dol:nosti otrok in mladostn/kov v zavodu,

zagotavlja varnost in zdravje pri delu v zavodu v skladu s predpjsi in ukrepi,
- skrbiza sodelovanje zavoda s socialnimi :n drug,mi partnerj i  in
- opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi

(2) Ravnatelj lahko imenuje pomodnika ravnatetja, de so za to izpolnjeni pogoji v skladu z
normativi. Pomodnik pomaga ravnatelju pri opravljanju njegovih nalog in ga nadomesda v dasu
odsotnosti na podtagi in v mejah pisnega poobtastila ravnatelja.

(3) Ravnatelj lahko za opfavtjanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti poobtasti tudi
drugega strokovnega delavca zavoda.

3. Svet stan6ev

19. alen
(svet stargev)

(1) Za organizirano uresnidevanje interesa starsev se v zavodu oblikuje svet starsev, ki je
sestavljen tako, da imajo v njem stafsi vsake skupine po enega predstavnika, katerega izvolijo
starsi na roditeljskem sestanku vsako solsko lero.

(2) V svet stafsev je lahko izvoljena oseba, ki je stars ali skrbnik otroka oziroma mtadostnika, ki
otva v zavoou.

(3) Trajanje mandata stafea v svetu starsev je omejeno z vktjuaenostjo otroka oziroma
mladostnika v posamezni program zavoda. Ko starsu pfeneha mandat v svetu starsev. stadi
skupine, ki nima svojega predstavnika, na roditeljskem sestanku stafsev te skupine izvolijo
oziroma imenujejo drugega etana.

(4) Prvi sklic sveta starsev opravi ravnateljzavoda.

(5) Svet star6ev:
predlaga nadstandafdne pfograme,
daje soglasje k predlogu ravnetelja o nadstandardnih storitvah,

- sodeluje pd obravnavi predloga programa razvoja zavoda vzgojnega naarta, pravilih
zavodskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem nadrtu,
daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatetja,

- razpfavlja o pofoailih ravnatelja o vzgojno-izobrazevalni prcblematiki,
- obEvnava pritozbe starsev v zvezi z vzgojno-izobra:evalnim delom,
- voli pfedstlvnike starsev v svet zavoda in druge organe zavoda,
- sprejme program sodelovanja z zavodom, zlasti glede vkljudevanja v lokalno okolje,

samostolno ali v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne
skuprne na podrodju vzgojno-izobrazevalnega dela v zavod!,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.



4. Nadin odlodania organov zavoda

20. dlen
(nadjn odtodanja organov)

(1) Organi zavoda odlodajo in poslujejo na naain in po postopk!, dotodenem z zakonom, tem
sklepom in poslovnikom organa.

(2) Konstitutivno sejo oruana zavoda sklide ravnatej zavoda, de s tem sklepom ni dolodeno
dJugade, najkasneje v sedmih dneh po izvolitvi oziroma imenovanju dlanov organa.
Konstitutivno sejo do imenovanja predsednika ozircma vodje organa vodi ravnatelj.

(3) Prediog za sklic seje oziroma dnevni red seje lahko poda vsak dlan organa in drugt organl
zavoda, pobudo pa vsakdo, ki irna neposrcoen Inreres.

(4) Ce pravila odloeanja drugih organov zavoda niso posebej opfedeljena v skladu s prvim
odstavkom tega 6lena, se smiselno uporabJjajo pravila, ki vejjajo za delovanje sveta zavoda v
skladu s tem sklepom.

C - Premo:enje in financiranie zavoda

21. alen
(premozenje zavoda)

Zavod uporablja stvarno nepremieno in premldno premozenje ter finandna sredstva v obsegu
oziroma vrednosti, kot sta ga izkazala oba zdruzena zavoda v svojih poslovnih eudencah
(raaunovodskih bilancah) po stanlu na dan 31. avgusta 2016

22. alen
(uporaba in upfavtjanje s stvafnim premozenjem)

(1) Zavod uporablja stvarno premozenje, ki ga ustanoviteljica zagotavlja zavodu za izva)anJe
delavnosti, dolodenih s tem sktepom, in tahko izvaja tudi natoge oziroma dejanja, ki spadajo v
pnstojnost upravljavca stvamega premozenja, na podlagi pooblastila ustanovitellice, izdanega v
skladu s predpisi, ki urejajo favnanje s stvarnim premozenjem drzave.

(2) Stvarno premo:enje, ki si ga je oziroma ga pridobi zavod iz drugih virov, ne glede na nadin
pridobitve, se obravnava enako kot stvarno premozenje zavoda, ki mu ga zagotovl
ustanoviteljica, v skladu s predpisi in tem sklepom.

(3) Zavod je dolzan uporabljati stvarno premozenje za izva)anJe delavnosti, dotoeenih s tem
sklepom, s skrbnostjo dobrega gospodarja.

(4) Zavod vodi evidenco stvarnega premozenja v skladu s predpisi. premiano stvarno
premozenje, ki ga zavodu zagotavtja miniskstvo, pristojno za izobEzevanje (v nadaljnjem
besedilu: ministrst/o) se lodeno evidentira v okviru evidence osnovnih sredstev zavoda v skledu
s predpjsi o radunovodstvu. Zavod obvegda ministfstvo in druge pdstojne organe o stanju
ozjfoma spremembah v zvezi s stvarnim premozenjem in jjm izfodi vse listjne in druga dokazila,
l( se nanasajo na upravljanje ozirorna gospodarjenje z njim.
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23. dlen
{viri f inanciranja dejavnosti zavoda)

('l) Dejavnosti zavoda se financifajo iz drzavnega proraduna, s prodajo storitev in izdelkov iz
dejavnosti zavoda, dolodenih s tem sklepom, prjspevkov, donacij ozjroma drugih virov v skladu
s predDisi.

(2) Ustanovitelj ca zagotavlja zavodu sredstva za opfavljanje javne stuzbe, dolodene s tem
skepom, v skladu s predpisi in izvedbenimiakti  ministrstva.

24. alen
(naein porabe preseikov in kritje primanjktjaja)

('1) PreseZek prihodkov nad odhodki, kilih pridobi s prodajo proizvodov in storitev, ustyarjenih z
opravljanjem vzgojno-izobrazevalne oziroma dfugih dejavnosti v skladu s tem sklepom, zavod

- uporablja za namen, doloden v poslovnem in finandnem nadftu zavoda, h kateremu si pridobi
soglasje ministrstva, v skladu s predpisi.

(2) Ce zavod v letnem poslovnem porod tu izkaze presezek odhodkov na prihodki (prtmanjktjaj),
mofa v okviru finananega nadrta pripraviti sanacijski nadrt za odpravo primanjktjaja, ki vsebuje
tako analizo vzrokov za nelikvidno poslovanje kot tudi predloge ukrepov in roke za odpravo tega
stanja. K sanacijskemu nadrtu si mora zavod pridobiti soglasje ministrstva in ga izvesti v skladu
z usmeritvarni ministfstva ln roki, dolodenimiv tem soglasju, tako da odpravi nastali pfimanjkljaj
v skladu s Dredoisi.

(3) Ce zavod ne odpravi primanjkljaja v skladu s prejsnjim odstavkom, tahko ministrstvo izvede
ukrepe za odpravo nelikvidnosti, ki so v njegovi pristojnosti, oziroma predjaga ukrepe, ki so v
pristojnosti ustanoviteljice za prepreditev insolventnosti zavoda.

25. dlen
(razpolaganje s sredstvi)

Zavod lahko razpolaga s finandnimi sredstvi, kijih pridobi za izvajanje javne sluzbe, s prodajo
pfoizvodov in storitev na trgu, z dafili in donacijami ali kako drugade, glede na namen, za
katerega so bih pridobljena, v skladu s tem sklepom in predpisi oziroma v skladu z voljo
darcvalca oziroma donatorja vendar v okviru vzgojno,izobraZevalne dejavnosti.

26. dlen
(obseg odgovornosti zavoda)

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do visine finandnih sredstev, s katerimi lahko razpoJaga,
ne glede na nj ihov vir.

27 i.Ien
(obseg odgovornosti ustanoviteljice)

(1) Ustanoviteljica zavoda odgovarja za obveznosti zavoda, ki se nanasajo na izvajanje javne
sluzbe, do visine sredstev, kijih v skladu z zakonom zagotavlja zavodu za izvajanje dejavnosti
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javne sluzbe, dolodenih s tem sklepom.

(2) Ustanoviteljica odgovarja tudi za druge obveznosti zavoda, de je tako do{oaeno s posebno
pogodbo oziroma izvrsilnim aktom prjstojnega organa v sktadu s predpisj.

28. dlen
(pooblastila v pravnem pfometu)

(1) Zavod sarnostojno nastopa v pfavnem prometu v okv ru dejavnosti, doloaenih s tem
sKepom.

(2) Zavod mora pred sklenjtvijo pravnega posla o brezpladni pridobitvi stvarnega premozenja
kot darila ali volila, namenjenega dejavnosti zavoda, pridobiti soglasje rninistrsfua.

29. dlen
(vodenje raeunovodskih evidenc in poslovne dokumentacije)

(1) Zavod vodi raaunovodske evidence in izdela letna porodila o finandnem poslovanju v skladu
s predpisi o radunovodstvu in finandnem poslovanju pravnih oseb javnega p€va ter navodili
ministrctva in drugih pristojnih organov.

\2J Zauod ltna en podradun enotnega zakladniskega raeuna drzave, registriran pri pristojni
upravi za javna pladila.

(3) Zavod pripravi letna porodila o izvajanju dejavnostiv skladu s predpisiozifoma izvedbenimi
akti rninistEtva in jjh predlozi pristojnim organom ustanoviteljice.

D - Javnosi dela in poslovna tajnost

30. dlen
Uavnost dela)

(1) Delo zavoda je javno. O delu zavoda obvesda javnost €vnatelj ali oseba, kijo ta pooblasti.
Javnost dela zavoda se zagotavlja z objavo poroail o delu in obvesdanjem sveta starsev. O
svojem delu zavod poroaa starsem preko sveta starSev najmanj dvakrat letno.

(2) Starsi, novinarji in drugi prcdstavniki javnosti lahko pfisostvujejo vzgojno izobra:evalnemu
delu zavoda oziroma na sejah in drugih oblikah strokovnega dela organov zavoda, ae je tako
dolodeno s oredoisi.

(3) Ce javnost v skladu s pfedpisi ni izrecno izkljudena, lahko ravnatelj zavoda odobri prisotnost
zainteresirane javnosti pri dejavnostih zavoda, ob upostevanju predpisov o varovanju osebnih
podatkov, integritete mladoletnih oseb in podatkov, ki imajo znaaaj tajnosti.

31. dlen
(varovanje poslovne skrivnosti oziroma osebnih podatkov)

(1) Vsi zaposleni v zavodu mofajo varovati dokumente in podatke, do katerih pridejo ozlroma
so z njimi seznanjeni, de so ti dolodeni za poslovno skrivnost oziroma vsebujejo osebne
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podatke, tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Listine, ki vsebujejo informacijo javnega znadaja, posreduje prosilcu v skladu s predpisi
direktor al ioseba, ki jo za to pooblasti .

E - prehodne in kon6ne dolocbe

32. dlen
(prenehanje in pravno nasledstvo pripojenega zavoda)

(1) Na podlagi tega sklepa postane javni vzgojno-izobrazevalni zavod )Mladinski dom
Maribor<, ki je bil vpisan v sodni register pri Okroznem sodisdu v lvlariboru pod St. Srg
1100507100 z dne 20 avgusta 2003, p€vni naslednik javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda
>Vzgoini zavod Slivnica pri Mariboru<, vpisanega v sodni register pri Okro:nem sodisau v
ft,'lariboru pod 5t. Srg 201'1/32538 z dne 2. septembra 2011, in s tem prevzame vse pravice in
obveznosti, kijih je imel navedeni zavod do sedaj v pravnem prometu.

(2) Na podlagi tega sklepa izvajanje javno-veljavnih vzgojno-izobraZevalnih programov in druglh
dejavnosti, ki jih le doslej izvajal javni vzgojno-izobrazevalni zavod )Vzgolnl zavod Sllvnica prl
Mariboru( (v nadaljnjem besedilu: zavod prcnosnik), vkljudno z vsemi zaposlenimi in
varovanci, vkljudenimi v ta zavod, z vsem stvarnim premo:enjem (objekti, zemlisdi in drugimi
nepremidninami ter premienirn stvarnim premozenjem (osnovnimi sredstvi)) tega zavoda,
prevzame in nadaljuje izvajanje javn i vzgojno-izobra:eva In i zavod )Mladinski dom Maribor( (v
nadaljnjem besedllu: zavod prevzemnik)

(3) Na podlagitega sklepa zavod prenosnik preneha obstajati kot samostojna pravna oseba in
se izbrise iz vseh javnih evidenc pravnih oseb, in sicer z 31. avgustom 20 16.

(4) Pripojitev in organizlranost zavoda prevzemnika, dolodena s tem sklepom, udinkuje 1.
septembra 2016.

33. dlen
(pfenehanje mandata ravnatelja zavoda prenosnika)

S prenehanjem zavoda prenosnika v skladu s prejsnjim alenom preneha funkcrja in mandat
dosedanjega ravnatelja tega zavoda, n sicer 31. avgusta 2016. O prenehanju funkcije in
mandata ravnatelja izda usianoviteljica poseben ugotoviiveni sklep.

34. dlen
(mandat ravnatelja zavoda prevzemnika)

Ivlandat ravnatelja zavoda pfevzemnika se nadaljuje do izteka.

35. dlen
(mandati svetov)

(1) Mandat sveta zavoda prenosnika preneha 31. avgusta 2016.

(2) Svet zavoda se konstituifa v skladu s tem sklepom do 1. oktobra 2016. Do konstltuifanja
sveta zavoda v skladu s tem sklepom izvaja pristojnosti sveta zavoda svet zavoda pfevzemnika.



(3) Ravnatelj zavoda pfevzemnika po uveljavitvi tega sklepa pridne s postopki volitev in
imenovanj v svet tega zavoda v novem mandatu v skladu z doloabami 12. dlena tega sklepa s
tem, da imenuje volilno komisijo in sestavi oziroma uskladienotno volilno listo za vse zaposlene
iz obeh dosedanjih zavodov ter doloai rokovnik za izvedbo volitev tako, da se te izvedejo
najpozneje do foka iz drugega odstavka tega elena.

36. dlen
(delovanje drugih organov)

(1) Vzgojiteljska zbora obeh dosedanjih zavodov se zdruzita v en vzgojiteljski zbor s 1.
septembrcm 2016.

(2) Sveta starSev obeh dosedanjih zavodov se zdruzita v en svet starsev zavoda tako, da se
njegova sestava uskladi, upostevajod status otroka oziroma mladostnika v zavodu, v skladu s
tem skleoom s 1. seDtembrom 2016.

(3) Drugi organi zavoda, ki nimajo predpisanega mandata, se zdruzijo azitoma organizirajo v
skladu s tem sklepom in internimi akt i  zavoda s 1. septembrom 2016.

37. dlen
(pooblastilo za izvrsevanje sklepa)

Za izvraevanje prehodnih doloeb tega sklepa je pooblasden ravnatelj zavoda prevzemnika, in
sicer da izpelje vse postopke in dejanja v zvezi s programsko, kadrovsko, finandno in prostorsko
konsolidacijo poslovanja obeh zavodov v skladu s tem sklepom Pooblasdena oseba iz
prejsnjega stavka zagotovi vse potrebne pogoje za nemoteno izvajanje vzgojno-
izobrazevalnega dela zavoda prenosnika v okvifu zavoda prevzemnika v Solskem letLl
201612017 let poskrbi za izb s in vpis statusno-pravnih spfememb glede pripojitve oziroma
pravnega nasledstva, dolodenih s tem sklepom, v sodni register in druge uradne evidence, s
tem, da hkrati poskrbi za prenos poslovanja na iransakcijski |adun zavoda prevzemnika in
zaprtje transakcijskega raeuna zavoda prenosnika, v skladu z navodili ministFtva in drugih
pristojnih organov in opravi vsa druga dejanja, potrebna za nadaljnje nemoteno delovanje
zauoda.

38 dlen
(Prevzem zaPosLenih)

Na podlagi tega sklepa javni zavod prevzemnik prevzame vse delavce, ki so imeli sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za dolo6en oziroma nedoloden das zavodu prenosniku v skladu s 75.
dlenom Zakona o delovnih fazmerjih (uradni list RS, Et. 21113,78113 - popt.. 47115 - ZZSDT,
33116 - PZ-F in 52116J.

39. dLen
(poslovne evidence zavoda)

Na podlagi tega sklepa pooblasdena oseba iz 37. alena tega sklepa poskrbi za sestavo
zakljudnih raaunovodskih izkazov (zatvoritvene bilance) za zavod prenosnik in zavod
prevzemnik ter vzpostavitev otvoritvene bilance zavoda pfevzemnika, v katefo se vkljudijo vsi
poslovni oziroma finan6nidogodkiter fadunovodsko stanje obeh zavodov po stanju na dan 31.
decembE 2016, tako da se nova skupna knjigovodska evidenca zavoda prevzemnika zadne
vodit i  1. ianuaria 2017.
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40. dlen
(prevzem dokumentarnega in arhivskega gradiva)

Na podlagi tega sklepa zavod prevzemnik prevzame vse tekode dokumentarno in arnrvsKo
gradrvo zavoda prenosnika. Prav tako zavod prevzemnik prevzame vse programe, projekte in
postopke, kjjih je do uveljavitve tega sklepa vodil oziroma v nlih sodetoval zavod prcnosnik in
jlh izvaja oziroma v njih sodeluje v svojem imenu kot pravni naslednik tega zavoda.

41. dlen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih ustanovitvenih aktov)

Sklep o ustanovitui javnega vzgojno-izobra:evalnega zavoda )Mladinski dom Maribor< (St.
01403-1741200A14 z dne 28. oktobra 2008 in SL O140345t2010t4 z dne 27. jutija 20.10) in Sktep
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda )Vzgoini zavod Slivnica pri Mariboru(
(5t. 01403- 1 60i2008/5 z dne 28. oktobra 2008 in St. 01403-92/2010/3 z dne 10. avgusta 2010)
prenehata veljati 31. avgusta 2016.

42. Llen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep zadne veljati naslednjidan po sprejetju

IVag. Darlo
generalnl

Pri loga:
- druge dejavnosti zavoda

Prejmejo:
- Mladinski dom [,,laribor, Ulica SaSe Deva 21, 2000 Maribof
- Vzgojnizavod Slivnica pri l\,,lariboru, Polanska cesta 6, 2312
- Ministrstvo za izobra:evanje, znanost in Sport
- Ministrstvo ze finance
- Sluzba Vlade Republike Slovenlje za zakonodajo

Urad Vlade Republike Slovenle za komuniciranje

Orehova vas

("):

'"i
w
\,u t  t  1 z t )
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Priloga Sklepa o ustanovitvi jav neg a vzgojno-izobraZevalnega zavoda )Mladinski dom Maribor(

Druge dejavnosti zavoda so:
C/l8.120 - drugo t jskanje,
C/18.130 - priprava za tisk in objavo,
C/18.'140 - knjigovestvo in sofodne dejavnosti,
C118.200 - nzmnoZevanje posnetih nosilcev zapisa,
l/56.102 - okrepdevalnice in podobni obfati,
l/56.210 - priloznostna prip€va ln dostavajedi,
l/56.290 - druga oskrba z jedmi,
l/56.300 - strezba pijae,

J/58.110 - izdajanje knj ig,
J/58.130 - izdajanje dasopisov,
J/58.140 - izdajanje revij in druge periodike,
J/58.190 - drugo zaloznistuo,
J/62.020 - svetovanje o ra6unalniskih napravah in programih,
J/62.030 - upravljanje radunalniskih naprav in sistemov,

_ J/62.090 - druge z informacijsko tehnologijo in racunalniSkimi storitvami povezane dejavnosti,
J/63.110 - obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
U68.200 - oddajanje in obfatovanje lastnih ali najetih nepremidnin,
[,'ll72.190 - raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih podfoejih naravoslovja in tehnologije,
l\4/72.200 - raziskovalna in razvojna dejavnost na podrodju druZboslovja in humanistike,
[4/74-900 - dr!gje nerazvrsaene strokovne in tehnidne dejavnosti,
N/81. 100 - vzdr:evanje objektov in hisniska dejavnost,
N/81.2'10 - splosno bisdenje stavb,
N/82. 190 - fotokopiranje, priprava dokumentov in dfuge posamidne pisarniske dejavnosti,
N/82 300 - organ ziraqje razstav, sejnov. srecanj.
N/82.990 - druge nerazvfsdene spremljajode dejavnosti za poslovanje,
P/85.5'10 - izobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podrodju gporta in rekreacije,
P185.520 - izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podrodju kult!re in umetnosti,
P/85.590 - drugje nerazvrsdeno izobra:evanje, izpopolnjevanje in usposabllanje,
P/85.600- pomo:ne dejavnosti za izobrazevanje,
R/90 010 - umetniSko upr,zarlanje.
Ri90.020 - spremljajoae dejavnosti za umetnisko uprizarjanje,
R/90.030 - umetniSko ustvarjanje,

_ R/93.1 10 - obEtovanle Sportnih objektov,
5/96.010 - deiavnosti oralnic in kemidnih 6ist i lnic.


