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Predlagatelj:ŽUPAN 
 
Na podlagi 26. in 30. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 3/2016 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam

Razširitev dnevnega reda
14. seje Sveta Mestne občine Velenje

Predlagam, da se dnevni red 14. seje Sveta Mestne občine 
Velenje razširi tako:

- da se na 19. točko uvrsti Osnutek Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja 
SAŠA Velenje.

Ostale točke se preštevilčijo.

Velenje, 10.5.2016
župan Mestne občine Velenje

 Bojan KONTIČ

Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: OSNUTEK 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list 
RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 
66/1993, 45/1994 - odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 
- ZJZP) je Svet  Mestne občine Velenje na ___ . seji,  dne _______, sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj 

terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje

1. člen
S tem Odlokom ustanovitelj Mestna občina Velenje ustanavlja, 
za opravljanje dejavnosti s področja terciarnega izobraževanja, 
javni zavod z imenom: Javni zavod Center za razvoj terciarnega 
izobraževanja SAŠA Velenje (v nadaljevanju: zavod).

Kot soustanovitelji zavoda lahko, v soglasju z ustanoviteljem 
zavoda, pristopijo tudi lokalne skupnosti SAŠA regije in druge 
pravne osebe.

Podrobneje se bodo medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti ustanovitelja in soustanoviteljev zavoda urejale s 
pogodbo.

2. člen
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 
Velenje.

3. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Center za razvoj terciarnega 
izobraževanja SAŠA Velenje.
Skrajšano ime zavoda je: CRTI SAŠA.

Sestavni del imena je grafična podoba, ki je določena s statutom. 
S statutom je določena tudi oblika štampiljke zavoda.

Sedež zavoda: Koroška 62a, 3320 VELENJE.

Zavod lahko spremeni ime in sedež v soglasju z 
ustanoviteljem.

4. člen
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je 
v javnem interesu.

Zavod je pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so določene 
z zakoni, Odlokom o ustanovitvi in statutom zavoda.

Zavod se vpiše v sodni register.

5. člen
Dejavnosti zavoda so:
- spremlja in analizira potrebe gospodarskih in drugih subjektov 
na področju terciarnega izobraževanja,
- pripravlja strokovne podlage za razvoj novih študijskih 
programov in programov specializacij s področja terciarnega 
izobraževanja,
- pripravlja strokovne podlage za razvoj in ustanovitev novih 
zavodov s področja terciarnega izobraževanja,
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- načrtuje in spremlja izvedbo investicij na področju terciarnega 
izobraževanja,
- usklajuje kadrovska, prostorska in druga vprašanja skupnega 
pomena na področju terciarnega izobraževanja,
- sodeluje pri organiziranju in delovanju Kariernega centra 
SAŠA,
- opravlja svetovalna in analitična dela ob vpisu kandidatov v 
visokošolske zavode,
- sodeluje pri organiziranju interesnih dejavnosti za študente,
- pripravlja in izdaja gradiva s področja dejavnosti zavoda,
- sodeluje pri organizaciji znanstvenih in strokovnih razprav, 
posvetovanj, predavanj, poletnih šol, raziskovalnih taborov, 
razstav, ekskurzij, itn.,
- sodeluje pri razvijanju, organiziranju in izvajanju programov 
usposabljanja na področju terciarnega izobraževanja,
- sodeluje pri razvijanju, organiziranju in izvajanju programov 
vseživljenjskega izobraževanja,
- spodbuja in koordinira sodelovanje na pedagoškem in 
raziskovalnem področju z drugimi višje in visokošolskimi 
ustanovami ter razvojno raziskovalnimi institucijami,
- spodbuja znanstveno-raziskovalno dejavnost,
- sodeluje z visokošolskimi zavodi, izobraževalnimi in 
znanstveno-raziskovalnimi institucijami in drugimi institucijami 
doma in v tujini,
- sodeluje s pristojnim ministrstvom,
- sodeluje z ustanoviteljem, partnerji, gospodarskimi in drugimi 
institucijami ter zanje pripravlja strokovne podlage s področja 
terciarnega izobraževanja,
- pripravlja izhodišča za načrtovanje štipendijske politike na 
področju terciarnega izobraževanja,
- opravlja druge dejavnosti skupnega pomena.

Šifre dejavnosti:
- 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge 
nastanitve
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.190 Drugo založništvo
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
biotehnologije
- 72.190 Raziskovalna dejavnost na drugih področjih 
naravoslovja in tehnologije
- 72.200 Raziskovalna dejavnost na področju družboslovja in 
humanistike
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
- 78.200 Posredovanje začasne delovne sile
- 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
- 85.420 Višješolsko izobraževanje
- 85.422 Visokošolsko izobraževanje
- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 
področju športa in rekreacije
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje

- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 94.120 Dejavnost strokovnih združenj

V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod opravlja tudi 
naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje 
višjega in visokega strokovnega šolstva in druge naloge v skladu 
z letnim programom dela ter opravlja tudi vse druge posle, ki 
so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne 
pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le v soglasju z 
ustanoviteljem.

6. člen
Zavod pri uresničevanju svojih nalog sodeluje s strokovnimi 
službami ustanovitelja in soustanoviteljev, Univerzami v 
Sloveniji, Zavodom RS za zaposlovanje, Zavodom Republike 
Slovenije za šolstvo ter zbornicami in združenji delodajalcev in 
drugimi institucijami, ki se ukvarjajo s poklicnim in strokovnim 
izobraževanjem in usposabljanjem.

7. člen
Organi zavoda so Svet zavoda, direktor in Projektni svet.

8. člen
Zavod upravlja Svet zavoda. V Svet zavoda imenujejo svoje 
člane ustanovitelj, soustanovitelji, višje in visokošolski zavodi 
ter zaposleni, in sicer:
- Mestna občina Velenje - dva člana,
- soustanovitelji iz lokalnih skupnosti ter iz gospodarstva - 
skupaj dva  člana,
- višje in visokošolski zavodi SAŠA - dva člana,
- zaposleni zavoda - enega člana.

Predsednika in namestnika Sveta imenujejo člani Sveta 
zavoda.

Mandat Sveta zavoda traja štiri leta.

9. člen
Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji Sveta navzočih 
večina članov sveta.

Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih 
članov, razen statuta in letnega programa dejavnosti, ki se 
sprejemata z večino glasov vseh članov Sveta.

Podrobnejše določbe o volitvah Sveta zavoda ter njegovi 
organizaciji in delovanju določa statut.

10. člen
Ustanovitelj, za čas do sprejetja statuta in imenovanja Sveta 
zavoda imenuje Začasen svet zavoda. Naloge in pristojnosti 
Začasnega sveta zavoda, do imenovanja Sveta zavoda, 
opravlja že ustanovljen začasni Projektni svet.

11. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge in pristojnosti:
- razpisuje volitve članov Sveta,
- v skladu z določbami statuta nadzira delovanje zavoda,
- predlaga ustanovitelju spremembo imena in sedeža ter 
dejavnosti zavoda,
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- obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
- sprejema načrt razvoja zavoda in spremlja njegovo 
uresničevanje,
- sprejema letni delovni načrt in spremlja njegovo 
uresničevanje,
- določa finančni načrt in spremlja njegovo realizacijo,
- sprejema zaključni račun zavoda in letno delovno poročilo,
- imenuje Projektni svet zavoda,
- obravnava in sklepa o pobudah in predlogih  Projektnega 
sveta zavoda,
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o 
posameznih vprašanjih,
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z 
ustanoviteljem,
- odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in statutom.

12. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in 
vodi delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je 
odgovoren za zakonitost dela.

Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja oseba, ki jo za 
to pooblasti direktor.

13. člen
Direktorja zavoda imenuje Svet zavoda na podlagi javnega 
razpisa ter ob soglasju ustanovitelja.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih 
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno 
izobrazbo z opravljeno specializacijo ali magisterijem,
- najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega 5 let na vodilnih 
delovnih mestih,
- vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- znanje slovenskega in najmanj enega svetovnega jezika.

Direktor je imenovan za 5 let in je po poteku mandata lahko 
ponovno imenovan.

Dokler ustanovitelj ne določi drugače, dela in naloge direktorja 
zavoda opravlja vodja Medpodjetniškega izobraževalnega 
centra na Šolskem centru Velenje.

14. člen
Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja podrobneje 
določa statut zavoda, s katerim se določi tudi način, postopek 
in pogoje za njegovo razrešitev pred potekom mandata. 
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod 
neomejeno.

15. člen
O sklepanju pogodb o nakupu ter odtujitvi nepremičnin odloča, 
na predlog Sveta zavoda, ustanovitelj.

16. člen
Za pripravo strokovnih predlogov Svet zavoda imenuje 
Projektni svet. Podrobnejše določbe v zvezi z imenovanjem in 
delovanjem Projektnega sveta se določijo s statutom zavoda.

17. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
- organizacijo zavoda,
- organe zavoda, njihove pristojnosti in način delovanja,
- druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in 
poslovanje zavoda.

Statut sprejme Svet zavoda, z njegovo vsebino mora soglašati 
ustanovitelj.

18. člen
Zavod pridobiva sredstva:
- za dogovorjene programe iz sredstev ustanovitelja in 
soustanoviteljev,
- za nacionalne programe iz sredstev državnega proračuna,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- s prodajo gradiv,
- preko javnih razpisov,
- iz dotacij, daril in prispevkov gospodarskih in drugih pravnih 
subjektov.

19. člen
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren 
ustanovitelju.

Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.

Ustanovitelj in soustanovitelji zavoda se zavežejo zagotavljati 
sredstva za delovanje zavoda skladno s pogodbo iz 1. člena 
Odloka o ustanovitvi ter potrjenim finančnim načrtom zavoda.

20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri 
opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme zavod 
uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge 
namene pa le v soglasju z ustanoviteljem.

21. člen
Zavod enkrat letno poroča ustanovitelju in soustanoviteljem 
o uresničevanju letnega delovnega načrta in o zaključnem 
računu.

22. člen
Vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja funkcijo do imenovanja 
direktorja, vendar največ za dobo enega leta po ustanovitvi 
zavoda, imenuje ustanovitelj.

Vršilec direktorja je pooblaščen, da zagotovi vpis zavoda v 
sodni register in pripravi vse potrebno za začetek delovanja 
zavoda.

Za v.d. direktorja zavoda se imenuje vodja Medpodjetniškega 
izobraževalnega centra na Šolskem centru Velenje Darko 
Lihteneker.

Zagonska sredstva za delovanje zavoda zagotovi v celoti 
ustanovitelj.

23. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v štirih mesecih od 
dneva veljavnosti tega Odloka. Šteje se, da je Svet zavoda 
konstituiran, ko je imenovana večina njegovih članov.
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Svet zavoda sprejme statut in imenuje Projektni svet najkasneje 
v 30. dneh od dneva konstituiranja.

24. člen
Zavod preneha z delovanjem v primerih in po postopkih 
določenih z zakonom.

25. člen
Ustanovitelj lahko sprejme sklep o ukinitvi zavoda, pri čemer 
mora o nameri predhodno seznaniti soustanovitelje zavoda.

26. člen
Morebitne spore rešujejo ustanovitelj, soustanovitelji in zavod 
sporazumno, če sporazumne rešitve sami ne dosežejo, bodo 
spore skušali razrešiti s postopkom mediacije.
V kolikor tudi v postopku mediacije ne pride do sporazumne 
rešitve spora, je za njegovo reševanje pristojno sodišče v 
Celju.

27. člen
Ta Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka:641-01-0001/2016
Datum: 10. 5. 2016                                              

župan   Mestne občine Velenje
                       Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV
1. PRAVNA PODLAGA                                           
Pravna podlaga za sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA 
Velenje je 3. Člen Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 
12/1991, Uradni list RS, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 
55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. US, 8/1996, 
31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 - ZJZP), ki določa, 
da se za opravljanje javnih služb ustanovijo javni zavodi. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Svet Mestne občine Velenje je na seji 19.4.2016 sprejel 
Strategijo nadaljnjega razvoja terciarnega izobraževanja v 
Mestni občini Velenje. Cilj, ki je bil pri sprejemanju dokumenta 
zasledovan, je »strukturo obstoječih višjih in visoko strokovnih 
študijskih programov, ki se izvajajo v regiji SAŠA, v čim večji meri 
prilagoditi potrebam gospodarstva in obrti, ter v sodelovanju z 
gospodarstvom v naslednjih letih dvigniti nivo 
medsebojnega sodelovanja, prilagoditi vsebine ali na novo 
oblikovati take specialistične, višje in visokošolske strokovne 
študijske programe, ki so oziroma bodo odraz dejanskih potreb 
lokalnega gospodarstva«. 
V Strategiji razvoja terciarnega izobraževanja je opredeljeno, da 
bodo aktivnosti na realizaciji zapisanih ciljev potekale v okviru 
Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja 
SAŠA, ki bo imel sedež v neposredni bližini Medpodjetniškega 
izobraževalnega centra Velenje. 

3.CILJ                                                                            
 Ustanovitelj javnega zavoda Mestna občina Velenje je 
sklenila k sodelovanju pri izvedbi projekta povabiti tudi vse 
občine kot tudi pomembne gospodarske družbe iz Šaleške in 
Zgornje savinjske doline. Z Odlokom o ustanovitvi Javnega 
zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA 
Velenje želimo področje terciarnega izobraževanja v Mestni 
občini Velenje in v celotni SAŠA regiji dvigniti na čim višji 
kvalitetni nivo ter lokalno gospodarstvo oskrbeti z vrhunsko 
izobraženimi strokovnjaki. Posamezne izobraževalne in 
svetovalne študijske dejavnosti želimo v večji meri kot doslej 
prenesti v celotno področje SAŠA regije.

4. FINANČNE POSLEDICE                                                  
V proračunu Mestne občine Velenje so v celoti zagotovljena 
sredstva za zagon in financiranje dejavnosti javnega zavoda 
Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje 
za leto 2016. V prihodnjih letih načrtujemo k sodelovanju 
v programskem delovanju CRTI SAŠA, s tem pa tudi k 
financiranju, pritegniti čim več pravnih subjektov iz celotne 
SAŠA regije, s poudarkom na lokalnem gospodarstvu in 
lokalnih skupnostih. 
                                                                                     Pripravil:

Začasni projektni svet, zanj doc.dr. Franc Žerdin, l.r.
                                                 

Drago Martinšek, univ.dipl.soc., l.r.                                        
        vodja Urada za družbene dejavnosti MOV

ŽUPAN:
Na podlagi 37.člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št.1/2016 – uradno prečiščeno besedilo), 
predlagam svetu MOV da osnutek Odloka sprejme.
                                                                                                   

             župan Mestne občine Velenje
                                                                    Bojan KONTIČ, l.r.
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