
Akt O ustanovrtvr Zavoda za študentski šport Študentske orqamzacue Umverze v LJubijam

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12191 in 8/96) in Zakona o društvih sta
Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani na seji dne 23.1.2014 in
skupščina Študentskega športnega kluba Zdrava zabava na seji dne 2~·(.2.:>#sprejela

AKT O USTANOVITVI ZAVODA ZA ŠTUDENTSKI ŠPORT
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI

1. NAMEN USTANOVITVE

1. člen

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani s sedežem na Kersnikovi 4 v Ljubljani in
Študentski športni klub Zdrava zabava s sedežem na Kersnikovi 6 v Ljubljani (v nadaljevanju:
ustanovitelja) v skladu z Dodatkom št. 1 k Aktu o ustanovitvi Zavoda za študentski šport
Študentske organizacije Univerze v Ljubljani s tem aktom ustanavljata zavod kot samostojno
pravno osebo za opravljanje nalog in dejavnosti usmerjenih v razvoj študentskega športa.
Vse ostale dejavnosti zavoda služijo za podporo glavnih dejavnosti zavoda.

2. IME IN SEDEŽ

2. člen

Ime zavoda je: Zavod za študentski šport Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.

Skrajšano ime zavoda je: ŠOU Šport.

Sedež zavoda je: Kersnikova 6, 1000 Ljubljana.

3. DEJAVNOSTI ZAVODA

3. člen

Ustanovitelja kot predmet poslovanja zavoda registrirata naslednje osnovne dejavnosti:

92.623
92.720
92.610
71.401
71.403
72.300
72.400

Druge športne dejavnosti
Druge dejavnosti za sprostitev
Obratovanje športnih objektov
Izposojanje športne opreme
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve

Ustanovitelja kot dejavnosti, ki služijo podpori in dopolnitvi osnovne dejavnosti, registrirata:

22.110
22.120
22.150

Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Drugo založništvo
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51.190
51.470
52.471
52.472
52.473
52.610
52.620
55.302
55.304
64.120
55.210
55.220
55.239
63.300

74.130
72.100
72.210
72.220
72.400
72.500

72.600
74.400
74.851
74.852
74.853
75.120

80.422
91.330
92.340

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
Dejavnost Knjigarn
Trgovina na drobno s časopisi, revijami
Dejavnost papirnic
Trgovina na drobno po pošti
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
Kurirska dejavnost, razen javne pošte
Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
Dejavnost kampov
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Svetovanje o računalniških napravah
Razvoj in založba programskih paketov
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
Omrežne podatkovne storitve
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav
Druge računalniške dejavnosti
Oglaševanje
Prevajanje
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Druga splošna tajniška opravila
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev,
razen obveznega
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
Dejavnost drugih članskih organizacij
Druge razvedrilne dejavnosti

Zavod lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge dejavnosti, ki služijo podpori ali dopolnitvi
glavne dejavnost.

4. člen

Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost s soglasjem ustanoviteljev.

Zavod lahko v okviru svojih dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem
ustanoviteljev.

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so
vpisane v sodni register.

Za pristop drugih pravnih oseb kot soustanoviteljev morata ustanovitelja predhodno pridobiti
soglasje sveta zavoda.



Akt O ustanovrtvi Zavoda za študentski šport Študentske organizacije Univerze v Ljubljani

4. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

5. člen

Zavod je pravna oseba in v pravnem prometu nastopa samostojno in brez omejitev, v okviru
svojih registriranih dejavnosti.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelja za obveznosti zavoda ne odgovarjata.

5. ORGANI

6. člen

Organi zavoda so:
svet zavoda;
direktor zavoda;
strokovni svet.

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo in pristojnost določa statut zavoda.

SVET ZAVODA

7. člen

Svet zavoda ima 6 članov v naslednji sestavi:
2 predstavnika Študentske organizacije Univerze v LjUbljani;
2 predstavnika Študentskega športnega kluba Zdrava zabava;
1 predstavnik zaposlenih;
1 predstavnik uporabnikov študentov, ki ga na predlog direktorja zavoda imenujeta
ustanovitelja.

Mandat članov sveta traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

8. člen

Svet zavoda sprejema svoje odločitve z večino opredeljenih glasov članov prisotnih na seji.

Predsednik sveta zavoda se izvoli izmed članov sveta z večino glasov vseh članov sveta.

Delo sveta zavoda vodi predsednik, ki tudi sklicuje seje sveta zavoda.

Izredno sejo sveta zavoda lahko zahtevajo predsednik sveta zavoda, dva člana zavoda,
direktor ustanoviteljev ali direktor zavoda. Predsednik sveta zavoda jo je dolžan sklicati v treh
delovnih dneh do prejema popolne zahteve za sklic. Če predsednik sveta zavoda ne skliče
seje v predvidenem roku, jo lahko skliče predlagatelj. Popolna zahteva za sklic izredne seje
mora vsebovati obrazložen razlog za sklic in dokazila, iz katerih je razvidno, da so izpolnjeni
pogoji glede podpore za sklic. O nepopolnosti vloge mora predsednik sveta zavoda obvestiti
predlagatelja najkasneje v treh delovnih dneh. Predlagatelj ima po prejemu tega obvestila tri
delovne dni za dopolnitev vloge.
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9. člen

Svet zavoda:
sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljev;
sprejema druge splošne akte zavoda, ki niso v pristojnosti drugih organov;
sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje;
na predlog direktorja zavoda sprejme finančni načrt in zaključni račun zavoda;
na predlog direktorja imenuje člane strokovnega sveta zavoda;
podaja predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
s soglasjem ustanoviteljev odloča o delitvi presežka prihodkov nad odhodki zavoda;
s soglasjem ustanoviteljev odloča o spremembah in dopolnitvah dejavnosti zavoda;
s soglasjem ustanoviteljev odloča o povezovanju z drugimi pravnimi osebami;
s soglasjem ustanoviteljev imenuje in razrešuje direktorja zavoda;
opravlja druge, z zakonom, aktom o ustanovitvi ali statutom določene naloge.

DIREKTOR

10. člen

Direktor je poslovodni organ zavoda in njegov strokovni vodja.

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

Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.

Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno.

Direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljev imenuje in razrešuje svet zavoda. Postopek
imenovanja direktorja, pogoje za imenovanje in način določa statut zavoda.

Mandat direktorja zavoda traja pet let. PO preteku te dobe je lahko ista oseba ponovno
imenovana na to funkcijo.

V primeru neimenovanja direktorja zavoda po preteku mandata direktorja oziroma vršilca
dolžnosti direktorja oziroma ob predčasnem prenehanju mandata direktorja, svet zavoda
imenuje vršilca dolžnosti direktorja za dobo največ 1 leta.

Direktor je lahko pred potekom mandata razrešen v primerih, ki jih določa zakon oziroma
statut zavoda.

STROKOVNI SVET

11. člen

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda.

Člane strokovnega sveta imenuje in razrešuje svet zavoda.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o
strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu, daje organom zavoda mnenja
in predloge ter opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi oziroma statutom določene
naloge.
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Strokovni svet vodi in sklicuje predsednik, ki ga člani strokovnega izvolijo z večino glasov
članov strokovnega sveta. Sestavo strokovnega sveta določa statut zavoda.

6. ORGANIZACIJA

12. člen

Zavod ima lahko v svoji sestavi organizacijske enote.

Organizacijske enote niso pravne osebe in nimajo pooblastil v pravnem prometu.

Organizacijske enote na predlog direktorja ustanovi in ukinja svet zavoda.

Vodjo organizacijske enote imenuje direktor.

7. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA

13. člen

Ustanovitelja zagotavljata sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in začetek delovanja
zavoda. Organi zavoda so dolžni upravljati s premoženjem zavoda s skrbnostjo dobrega
gospodarja. Za upravljanje zavoda in njegovo premoženje je zavod odgovoren
ustanoviteljem.

8. VIRI, NAČiNI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO

14. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo:
od ustanoviteljev;
s prihodki lastnih dejavnosti;
na javnih in zasebnih razpisih;
s subvencijami in donacijami;
z darili;
s sponzorstvom;
s projektnim financiranjem;
iz drugih virov in pod pogoji, določenimi z zakonom.

Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi.

9. NAČiNI RAZPOLAGANJA S PRESEŽKI PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČiN
KRITJA PRIMANJKLJAJA

15. člen

Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje
dejavnosti za razvoj in širitev dejavnosti ter poslovanja, za rezerve, za pokrivanje preteklih
primanjkljajev oziroma za druge z zakonom dovoljene namene.

O načinu razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja sv
zavoda s soglasjem ustanoviteljev. e? \<., SPOrt/}/
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16. člen

Primanjkljaj oziroma presežek odhodkov nad prihodki krije zavod iz lastnih sredstev, razen,
če je ta primanjkljaj posledica izvajanja programov, ki jih je zavod dolžan izvajati po nalogu
ustanoviteljev, ko je primanjkljaj dolžan kriti ustanovitelj, ki je zahteval izvajanje programa.

10. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA

17. člen

Medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljev in zavoda so določene z zakonom, aktom o
ustanovitvi in pogodbo, ki jo sklenejo ustanovitelji in zavod.

Zavod pri tem:
poroča organom upravljanja ustanoviteljev enkrat letno glede poslovanja in izvajanja
programa dela;
oblikuje razvojne načrte;
zagotavlja ustanoviteljem potrebne podatke v skladu s statutom ali zakonom;
zagotavlja čim večjo aktivno udeležbo študentov in dijakov pri izvajanju dejavnosti;
zagotavlja promocijo študentskega športa;
pri prodaji svojih izdelkov in storitev zagotavlja ustrezne popuste študentom;
je dolžan izvajati druge programe po naročilu ustanoviteljev, pri čemer ustanovitelji
zagotovijo ustrezne pogoje in sredstva za izvedbo programov.

Ustanovitelji pri tem:
nadzirajo zakonitost dela in uspešnost poslovanja zavoda;
v skladu s 16. členom tega akta sprejemajo ukrepe za sanacijo in kritje primanjkljaja,
ki nastane pri izvajanju naročenih programov.

18. člen

Obseg in način zagotavljanja sredstev za delovanje zavoda ter sredstev za izvajanje
programov, naročenih s strani ustanoviteljev, ureja pogodba med zavodom in ustanovitelji.

11. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

19. člen

Zavod ima statut, ki ureja:
organizacijo zavoda;
organe zavoda in njihove pristojnosti;
način odločanja;
druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

20. člen

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja pomembna za delo
in poslovanje zavoda.
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12. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA

21. člen

o vseh statusnih spremembah zavoda odločajo ustanovitelji.

22. člen

Ustanovitelji odločajo o prenehanju zavoda, če prenehajo potrebe za njegov obstoj, če
prenehajo pogoji za opravljanje dejavnosti zavoda in v drugih primerih, določenih z zakonom.

V kolikor ustanovitelji po zakonu ali aktu o ustanovitvi niso odgovorni za obveznosti zavoda,
lahko zavod preneha tudi na podlagi stečaja ali likvidacije.

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Pristojni organi morajo v roku 45 dni po registraciji tega akta imenovati člane sveta zavoda.

24. člen

Svet zavoda je dolžan v roku 3 mesecev od sprejetja tega akta uskladiti statut zavoda s tem
aktom.

25. člen

Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s tem aktom je pristojno sodišče v Ljubljani.

26. člen

Ta akt obstaja v sedmih izvodih od katerih po dva prejmejo ustanovitelji, enega zavod, dva
pa sta za potrebe registracije.

27. člen

S sprejetiern tega akta o ustanovitvi preneha veljati Akt o ustanovitvi Zavoda za študentski
šport Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki ga je s poznejšimi spremembami
sprejel Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani na seji dne 12. 7. 2007.

28. člen

Ta akt stopi v veljavo, ko ga sprejmeta Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v
Ljubljani in skupščina Študentskega športnega kluba Zdrava zabava.

Ljubljana, dne ,1~.).. 2014
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