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Zadeva: Osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski 
center Krško 
 

 
Predlagatelj: mag. Miran Stanko, župan Občine Krško 

 

 
Pripravila: Oddelek za družbene dejavnosti 

Služba za pravne in splošne zadeve 
 

 
Poročevalka: Natalija Geršak, vodja Službe za pravne in splošne zadeve 

 

 
Postopek 
sprejemanja: 
 

Predlog za sprejem po skrajšanem postopku … 
 

 

Matično delovno 
telo: 

Odbor za družbene dejavnosti  
 
 

 
Predlog sklepa: Občinski svet sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center 
Krško … po skrajšanem postopku 

 
 
 
 

mag. Miran Stanko, l.r. 
župan 

 
 
 

 
Prilogi: 

- osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski 
center Krško z uvodno obrazložitvijo; 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško - (neuradno prečiščeno besedilo z 
upoštevano spremembo in dopolnitvijo); 



OBRAZLOŽITEV 
 
 
1. Razlogi za sprejem in pravna podlaga 
 

Drugi odstavek 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško 
(Uradni list RS, št. 96/00, 91/01, 65/08, 30/11 in 41/14) določa, da statut zavoda in akt 
o sistemizaciji delovnih mest začneta veljati, ko da nanju soglasje Občinski svet Občine 
Krško.  
Ob pripravi zadnje spremembe Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda 
Mladinski center Krško, ki je bila pripravljena zaradi odprave plačnih anomalij v skladu 
z aneksom št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov 
in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, se je Mladinski center Krško posvetoval s 
strokovnimi službami Občinske uprave Občine Krško, nakar je bilo ugotovljeno, da 
pravilnik ureja samo delovna mesta, ki so sistemizirana in za katera se plačujejo 
sredstva iz proračuna Občine Krško. Pravilno bi bilo, da se na istem mestu, v splošnem 
aktu, to je v aktu o sistemizaciji urejajo tudi delovna mesta izven sistemizacije, na 
primer delovna mesta za določen čas, vezana na posamezne projekte.  
Ker je teh sprememb med letom zaradi narave dela Mladinskega centra Krško več, so 
strokovne službe Občinske uprave Občine Krško predlagale, da sistemizacijo delovnih 
mest določi direktor, soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest pa daje Svet javnega 
zavoda in ne Občinski svet Občine Krško. Takšna ureditev je določena v tudi Zakonu 
o zavodih ter je običajna pri drugih javnih zavodih v občini Krško. 
 
2. Cilji in načela  
 

Zaradi večkratnih sprememb in prilagajanja akta o sistemizaciji dejanskemu stanju 
delovnih mest v Mladinskem centru Krško, je smiselno, da se postopek sprejema akta 
poenostavi, hkrati pa se vseeno zagotovi ustrezno pravno varnost, in sicer da o aktu 
odloča ter daje nanj soglasje ustrezen organ v skladu z veljavnim Zakonom o zavodih. 
V skladu z veljavno zakonodajo na področju delovnih razmerij, mora akt o sistemizaciji 
v vsakem trenutku odražati dejansko stanje v javnem zavodu. 
 
3. Ocena finančnih in drugih posledic 
 

Uveljavitev tega odloka nima finančnih posledic.  
 
4. Predlog Občinskemu svetu 
 

Ker gre za manj zahtevno spremembo in dopolnitev odloka, na podlagi 93. člena 
Statuta Občine Krško Občinskemu svetu predlagamo, da Odlok o spremembi in 
dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško obravnava in 
ga po skrajšanem postopku v predlagani vsebini sprejme. 
 
 
 
Pripravil: 
 

Oddelek za  
družbene dejavnosti 
vodja oddelka: 
Andrej Sluga 

 Predlagatelj: 
 

mag. Miran Stanko 
župan 

 



OSNUTEK 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 - ZUDE ter 
Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 31/00 - ZP-
L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - 
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine 
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 - uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet 
Občine Krško, na . seji, dne 2017, sprejel 
 

 
 

O D L O K 
 

o spremembi in dopolnitvi  
 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško 
 
 

 
1. člen 

 
(1) V prvem odstavku 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center 
Krško (Uradni list RS, št. 96/00, 91/01, 91/01 - obv. raz., 91/05, 65/08, 30/11 in 41/14) 
se doda nova sedma alinea, ki se glasi: 
 

»- daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,«. 
 

Sedanja sedma alinea postane osma alinea. 
 
(2) Drugi odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
 

»Statut zavoda začne veljati, ko da nanj soglasje Občinski svet Občine Krško.«. 
 
 

2. člen 
 
V drugem odstavku 10. člena odloka se za besedno zvezo »predstavlja in zastopa 
zavod« doda vejica in besedna zveza »določa sistemizacijo delovnih mest«. 
 
 

3. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 

 
Številka: 007-06/2011-O703 
Datum:   
 

mag. Miran Stanko 
župan  

 



O D L O K 
 

o  ustanovitvi  javnega  zavoda  
 

Mladinski  center  Krško 
 

(neuradno prečiščeno besedilo z upoštevano spremembo in dopolnitvijo) 
 
 
 
I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Občina Krško s tem odlokom ustanovi Mladinski center Krško (v nadaljevanju: 
Mladinski center) kot javni zavod za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino na 
območju občine Krško.  
 
 

2. člen 
 
Ta odlok določa: 
- ime in sedež ustanovitelja, 
- ime in sedež zavoda, 
- dejavnost zavoda, 
- organe zavoda, 
- vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda, 
- način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, 
- pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,  
- medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda, 
- druge določbe v skladu z zakonom. 
 
 
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA 
 

3. člen 
 

Ustanovitelj Mladinskega centra je: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. 
 
 
III. IME  IN SEDEŽ ZAVODA 
 

4. člen 
 
Ime zavoda je: Mladinski center Krško. Skrajšano ime zavoda je: MC Krško. 
Sedež zavoda je: Krško, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško. 
Mladinski center Krško je pravna oseba, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, 
kot jih določata zakon in ta odlok.  
Mladinski center Krško se vpiše v sodni register. 



IV. DEJAVNOST ZAVODA 
 

5. člen 
 
Mladinski center opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo: 
- zbiranje in posredovanje informacij za mlade ter svetovanje mladim, 
- koordiniranje dejavnosti in prireditev za mladino, 
- organiziranje in izvajanje interesnih dejavnosti za mladino (računalniške, 

informacijske in komunikacijske interesne dejavnosti), 
- organiziranje, posredovanje informacij in svetovanje počitniške dejavnosti za 

mladino, 
- organiziranje in izvajanje prireditev širšega pomena in pridobivanje sredstev 

zanje, 
- organiziranje neformalnega izobraževanja mladih, 
- nudenje organizacijske in tehnične pomoči organizacijam, ki izvajajo dejavnosti 

za mladino, 
- vodenje mladinskih dejavnosti, 
- izvajanje socialno varstvenih programov in storitev za mlade,  
- vsestranska pomoč mladim ustvarjalcem pri uresničevanju njihovih zamisli, 
- izvajanje nacionalnega programa Multimedijski center Posavja, 
- koordinacija Lokalne akcijske skupine 
- zagotavljanje mladinskih prenočišč za potrebe programskih dejavnosti za 

mlade. 
Zavod lahko poleg dejavnosti, ki predstavlja javno službo opravlja tudi druge dejavnosti 
s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost. 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji so: 
- R/90.040   obratovanje objektov za kulturne prireditve, 
- C/18.200   razmnoževanje posnetih nosilcev zvoka,  
- G/47.190  druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, 
- I/56.300   strežba pijač, 
- J/58.110   izdajanje knjig, 
- J/59.200   snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij, 
- J/62.090 druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane  

dejavnosti, 
- J/63.990   drugo informiranje, 
- N/77.290   dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup, 
- N/82.190   fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške  

dejavnosti, 
- P/85.520   izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  

umetnosti, 
- P/85.590   drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 
- Q/88.990  drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve, 
- L/68.200   oddajanje prostorov v najem, 
- I/55.100   dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, 
- I/56.102   okrepčevalnica in podobni obrati 
- R/93.190  druge športne dejavnosti  
- R/93.229  druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. 
 
 



V. ORGANI ZAVODA 
 

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

7. člen 
 
Zavod upravlja svet, ki ima enajst članov. Svet sestavljajo: 
- en predstavnik delavcev mladinskega centra, 
- šest predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet občine Krško, 
- štirje predstavniki uporabnikov, oziroma zainteresirane javnosti (en predstavnik 

Mladinskega sveta Krško, en predstavnik kluba študentov, en predstavnik ZPM 
Krško, en predstavnik DZMP Krško). 

Člani sveta zavoda izvolijo izmed sebe predsednika sveta. Prvo sejo sveta skliče 
dotedanji predsednik sveta, do izvolitve predsednika pa jo vodi najstarejši član sveta. 
Svet odloča z večino glasov svojih članov. 
 
 

8. člen 
 
Mandat članov sveta traja štiri leta. Član sveta zavoda je lahko v svet ponovno izvoljen 
oziroma imenovan. 
 
 

9. člen 
 
Svet ima naslednje pristojnosti:  
- sprejema statut in 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, 
- opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda, 
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda, v soglasju z ustanoviteljem, 
- daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom zavoda. 
Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest začneta veljati, ko da nanju soglasje 
občinski svet občine Krško. Statut zavoda začne veljati, ko da nanj soglasje Občinski 
svet Občine Krško. 
 
 
 
 
 



2. Poslovodni organ zavoda (direktor) 
 

10. člen 
 
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.  
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, pripravlja programe 
razvoja zavoda, predstavlja in zastopa zavod, določa sistemizacijo delovnih mest ter 
je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. 
 
 

11. člen 
 
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, na podlagi 
javnega razpisa. 
Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
 

- univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna s specializacijo ali 
magisterijem družboslovne smeri in najmanj 3 leta delovnih izkušenj, 

- poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti, 
- vsaj eno leto delovnih izkušenj na delovnih mestih s podobno odgovornostjo, 
- aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. 
 
 
3. Programski svet 
 

12. člen 
 
Strokovni organ zavoda je programski svet. Šteje pet do sedem članov, ki jih imenuje 
svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja 
dela zavoda. 
Programski svet ima naslednje naloge: 
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Mladinskega centra, 
- določa strokovne podlage za programe dela in razvoja Mladinskega centra, 
- daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za 

razvoj dejavnosti, 
- opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet zavoda. 
Mandat programskega sveta traja štiri leta.  
 
 
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA 
 

13. člen 
 

Za ustanovitev in začetek dela Mladinskega centra se zagotovijo sredstva iz proračuna 
občine Krško, iz dela, ki je namenjen sofinanciranju dela mladih. 
 
 
 
 
 



VII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN 
ODGOVORNOSTI TER OBVEZNOSTI ZAVODA 

 
14. člen 

 
Mladinski center pridobiva sredstva za svoje delo: 
- iz proračunskih sredstev ustanovitelja, 
- iz drugih javnih sredstev, 
- s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom, 
- z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z 

zakonom in s statutom zavoda. 
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge 
podatke o poslovanju, v skladu z zakonom. 
 
 

15. člen 
 
Javni zavod Mladinski center je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru 
svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za 
svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi 
razpolaga. Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja. 
 
 

16. člen 
 
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja samostojno s premičnim 
premoženjem, z nepremičninami pa samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.  
 
 

16.a člen 
 
Plače zaposlenih v javnem zavodu se določajo po predpisih, ki veljajo za uprave 
lokalnih skupnosti, vse do sprejema področne zakonodaje in kolektivne pogodbe. 
 
 
VIII. NAČINI RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN 

NAČINI KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
 

17. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih Mladinski center doseže pri opravljanju svoje 
dejavnosti, sme uporabiti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu 
razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda na predlog 
direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.  
Primanjkljaj Mladinskega centra krije ustanovitelj, če ta nastane pri opravljanju 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 občina Krško poročilo sprejme s posebnim sklepom. 



IX. NADZOR 
 

18. člen 
 
Ustanovitelj nadzoruje delo Mladinskega centra. Mladinski center je dolžan predložiti 
ustanovitelju predlog programov in finančni plan za naslednje proračunsko obdobje do 
konca oktobra, ter poročilo o izvedenih programih in finančno poročilo najkasneje do 
31. januarja v naslednjem letu.  
 
 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

19. člen 
 
Do imenovanja direktorja Mladinskega centra, imenuje ustanovitelj v.d. direktorja, ki 
opravi vsa dejanja, potrebna za začetek dela Mladinskega centra in za njegov vpis v 
sodni register.  
 
 

20. člen 
 
Člani sveta zavoda morajo biti imenovani v 4 mesecih, statut zavoda pa mora biti 
sprejet v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.  
 
 

21. člen 
 
Imenovanje direktorja se opravi v roku 8 mesecev od uveljavitve tega odloka. 
 
 

22. člen 
 
Svet Mladinskega centra veljavno deluje v nepopolni sestavi (brez predstavnika 
delavcev Mladinskega centra), do zaposlitve delavcev zavoda. Do redne zaposlitve 
delavcev, lahko Mladinski center v svet zavoda imenuje svojega predstavnika izmed 
ostalih zaposlenih, ne glede na obliko zaposlitve (delo po pogodbi, javno delo ipd.).  
 
 

23. člen 
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-06/2011-O703 
Krško, maj 2014 
 
 

mag. Miran Stanko, l.r. 
župan  

 
 

(Uradni list RS, št. 96/00, 91/01, 91/01 - obv. raz., 91/05, 65/08, 30/11, 41/14 in /17) 


