
Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91 in 8/96) je svet zavoda ARS VIVA, 
Podcerkev 24, 1386 Stari trg pri Ložu, maPčna številka 3606066000, na svoji seji dne 1.2.2021 spre-
jel: 

STATUT  
ZAVODA ARS VIVA 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
             

1. člen 

S tem statutom se v zavodu ARS VIVA (v nadaljevanju: zavodu) urejajo statusne zadeve, dejavnost 
zavoda organizacija in vsebina zavoda, organi zavoda in njihove pristojnosP, financiranje in gospo-
darjenje, knjigovodstvo in finančno poslovanje, poslovna tajnost, prenehanje zavoda, splošni akP in 
druge zadeve, ki so pomembne za delo zavoda, ter zastopanje v pravnem prometu. 

2. DEJAVNOST IN NAMEN ZAVODA 

2. člen 

Zavod je ustanovljen za opravljanje  naslednjih dejavnosP: 

01.130: Pridelovanje vrtnin čebulnic, korenovk in gomoljnic 
01.130: Pridelovanje drugih vrtnin in gojenje vrtnih dišavnic 
01.190: Proizvodnja rezanega cvetja, zelenja in popkov 
01.250: Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic 
02.100: Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosP 
02.200: Proizvodnja drv, nabiranje dračja in gozdnih odpadkov za proizvodnjo energije 
02.400: Gozdarsko svetovanje 
03.220: Vzreja in gojenje sladkovodnih rib, tudi akvarijskih okrasnih rib 
10.390: Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 
32.120: Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov 
35.111: Proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah 
35.119: Druga proizvodnja električne energije 

ARS VIVA - Zavod za kulturno in-
tegracijo in socializacijo 
družbenih skupin 
Podcerkev 24, 1386 Stari trg 

 1



41.100: Organizacija izvedbe stavbnih projektov 
55.100: Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
55.201: Počitniški domovi in letovišča 
55.202: TurisPčne kmePje s sobami 
55.203: Oddajanje zasebnih sob gostom 
55.209: Druge nastanitve za krajši čas 
56.101: Restavracije in gosPlne 
56.104: Začasni gosPnski obraP 
58.110: Izdajanje knjig, brošur, prospektov in podobnih publikacij, tudi slovarjev in enciklopedij 
58.140: Izdajanje knjig in druge periodike 
58.190: Drugo založništvo 
59.110: Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
62.020: Svetovanje glede računalniških naprav, programov in komunikacij, lahko tudi s tem 
povezano usposabljanje uporabnikov 
62.090: Druge z informacijsko  tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosP 
63.120: Obratovanje spletnih portalov 
70.220: Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
71.111: Arhitekturno projekPranje in s tem povezano svetovanje 
72.200: Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanisPke 
81.300: Urejanje in vzdrževanje krajine, parkov, zelenic in nasadov ipd. 
82.190: Fotokopiranje in drugo razmnoževanje gradiva brez Pskarskih storitev, kot so ofsetno Pskan-
je, namizno založništvo, priprava za Psk in objavo 
82.300: Organiziranje, promocija in/ali vodenje prireditev, kot so gospodarski ali poslovni sejmi, 
razstave, znanstvena in gospodarska srečanja, kongresi, konference ipd., tudi z zagotavljanjem ose-
bja za izvedbo in opremljanjem prostorov za razstave in prireditve 
84.120: Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne so-
cialne varnosP 
85.100: Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 
85.200: Osnovnošolsko izobraževanje, prilagojeno otrokom s posebnimi potrebami 
85.510: Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 
85.520: Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosP 
85.590: Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
85.600: Pomožne dejavnosP za izobraževanje 
86.901: AlternaPvne oblike zdravljenja 
87.300: Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 
88.100: Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 
90.010: Umetniško uprizarjanje 
90.030: Umetniško ustvarjanje 
90.030: Izdelovanje unikatnih izdelkov slovenske kulturne dediščine 
90.040: Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
91.020: Dejavnost muzejev 
91.030: Varstvo kulturne dediščine 
93.120: Dejavnost športnih klubov 
93.130: Obratovanje fitnes objektov 
93.190: DejavnosP, povezane z rekreacijskim lovom in ribolovom 
93.190: Druge športne dejavnosP 
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93.299: DejavnosP rekreacijskih parkov, kopališč, plaž, termalnih rivier, vključno z izposojanjem 
opreme, kot so kopalne kabine in omarice, ležalniki itd. 
93.299: Organiziranje predstav in prireditev razvedrilne narave, tudi ognjemetov 
94.999: Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 
96.040: DejavnosP za nego telesa 
96.090: Izvajanje preprosPh fizičnih del 

3. člen 

Dejavnost zavoda se lahko spremeni s sklepom, ki ga sprejme ustanovitelj v skladu s soglasjem sveta 
zavoda. 

4. člen 

Zavod ARS VIVA (v nadaljevanju: Zavod) je zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih 
skupin, ki se zavzema za: 

- kulturno in socialna integracijo različnih družbenih v domovini in tujini; 
- odpravljanje socialnih ter psihičnih sPsk socialno najbolj ogroženih, ter pomoč pri zagotavljanju 

osebne asistence PsPm, ki so upravičeni do nje; 
- promocijo zdravja, prevenPve in desPgmaPzacija motenj in oviranosP pri različnih ciljnih skupinah; 
- socialni dialog in za enake možnosP oseb z invalidnostjo na vseh področjih družbenega življenja; 
- kulturni razvoj podeželja in izmenjava kulturnih programov, posebno invalidskih, v domovini in tu-

jini; 
- izobraževanje in usposabljanje mladine v neformalnem učnem procesu in predstavitev invalidnosP 

mladi populaciji; 
- skrb za kulturno dediščino in propagiranje dejavnosP, ki se izvaja na podeželju 
- vključevanje informacijske tehnologije na podeželje;  
- razvoj turizma na področju Loške doline in skrb za okolje; 
- regionalni razvoj. 

Zavod izvaja vse dejavnosP, ki so registrirane in opredeljene v 2. členu tega statuta. Če zavod 
potrebnih pogojev za izvajanje posameznih dejavnosP ne izpolnjuje, izvaja le Pste, za katere pogoje 
izpolnjuje. 

Zavod sme opravljaP tudi dodatne dejavnosP v manjšem ali standardnem obsegu, ki so potrebne za 
izvajanje registriranih dejavnosP in ki pripomorejo k učinkovitejšem delovanju zavoda. 

3. STATUSNE DOLOČBE 

5. člen 

Ustanovitelj zavoda je Benjamin ŽNIDARŠIČ, roj. 21.06.1959, stan. Prekomorskih brigad 8, 6230 Pos-
tojna. 
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4. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
                                                                  

6. člen 

Zavod posluje z imenom ARS VIVA, Zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin in 
s skrajšanim imenom ARS VIVA. 
Sedež zavoda je v kraju Podcerkev. 

5. PEČAT 

7. člen 

Zavod ima pečat, ki je pravokotne oblike, dimenzije 48 mm x 20 mm, brez obrobe. V zgornjem delu 
je logoPp, ki je sestavljen iz dveh besed: “ARS” in “VIVA”, ki ju povezuje možiček v gibanju, kar pon-
azarja dejavnost zavoda. V spodnjem delu pa je naziv in naslov zavoda: “ARS VIVA, Zavod za kulturno 
integracijo in socializacijo družbenih skupin, Podcerkev 24, 1386 Stari trg pri Ložu”. 

Zavod uporablja pečat v pravnem prometu za žigosanje vseh dokumentov. Število posameznih peča-
tov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi direktor zavoda. 

6. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 

8. člen 

Ustanovitelj je zagotovil sredstva za začetek delovanja zavoda s tem, da je pred vpisom v sodni regis-
ter vložil denarna sredstva. 

9. člen 

Zavod pridobiva sredstva za delo: 
- s subvencijami, 
- s sponzorstvom, 
- z donacijami, 
- s prostovoljnimi prispevki raznih organizacij in fundacij, 
- s prostovoljnim delom, 
- s prodajo blaga in storitev na trgu, 
- s plačili za storitve, 
- s kandidaturo na javnih razpisih 
- z bančnimi krediP 
  

10. člen 

Premoženje zavoda predstavljajo denarna sredstva ter vse nepremično in premično premoženje. 
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Zavod je dolžan namensko, varčno in preudarno gospodariP s svojim premoženjem in sredstvi v 
skladu z zakoni, drugimi predpisi, pogodbami ter letnimi vsebinskimi in finančnimi programi. 

11. člen 

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja zgolj in izključno za opravljanje dejavnosP zavoda in za 
njegov obstoj ter razvoj. O načinu razpolaganja s presežkom odloča direktor, v soglasju s svetom za-
voda in ustanoviteljem.  

Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo krije zavod s svojimi sredstvi, s katerimi samostojno razpola-
ga. Če nastopi situacija primanjkljaja potrebnih sredstev za delo, mora svet zavoda sprejeP potrebne 
ukrepe za saniranje situacije. 

Pravne posle v zvezi z razpolaganjem z nepremičnim premoženjem in tehnično opremo lahko zavod 
opravlja le s predhodnim soglasjem ustanovitelja. 

7. POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOST 

12. člen 

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo, ki v pravnem prometu nastopa brez omejitev, v okviru 
dejavnosP, za katere je registrirana. 

Zavod je za svoje obveznosP odgovoren s sredstvi, s katerimi razpolaga in ki so v pravnem prometu. 

Ustanovitelj za obveznosP zavoda ne odgovarja. 

8. ZASTOPANJE 

13. člen 

Zavod zastopa direktor zavoda. Direktor je poslovodni organ zavoda, ki skupaj z ustanoviteljem za-
voda odgovarja za zakonitost, ePčnost in ustreznost delovanja zavoda. 

O imenovanju ali razrešitvi direktorja odloča ustanovitelj. Mandat direktorja se določi za šPri leta z 
možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo. Direktorja izbere ustanovitelj na podlagi lastne 
ocene, ki temelji na kredibilnosP, sposobnosPh, strokovnosP in moralno-ePčni neoporečnosP kan-
didata. 

14. člen 

Zavod ima lahko prokurista. Prokura se vpiše v sodni register in se lahko vsak čas prekliče. Pristojni 
organ za podeljevanje/preklic prokure je ustanovitelj. 
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15. člen 

Podpisnik dokumentov zavoda je direktor, prokurist ali sodelavci, ki so s strani direktorja 
pooblaščeni za podpisovanje. 

9. ORGANI ZAVODA  

16. člen 

Organi zavoda so: 
- Direktor 
- Svet zavoda 
- Strokovni svet 

Direktor 

17. člen 

Direktor načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, pripravlja plan dela in predstavlja ter 
zastopa zavod. Direktor je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. 

Naloge direktorja so: 

- določa poslovno poliPko zavoda in ukrepe za delovanje zavoda, 
- organizira in vodi delovni proces zavoda, 
- pripravi predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, 
- odloča o poslovnih ukrepih za pridobivanje, porabo in razporejanje finančnih sredstev; 
- vodi delo strokovnega sveta, 
- sprejme splošni akt o notranji organizaciji in sistemaPzaciji delovnih mest, 
- sklepa pogodbe o zaposlitvi, 
- izdaja sklepe s področja delovnih razmerij, 
- izvaja delo delodajalca nasproP sodelavcem zavoda,  
- izvaja splošne dejavnosP, ki niso v pristojnosP sveta zavoda, 
- pripravlja in sklicuje seje sveta zavoda, 
- daje predloge in pripravlja dnevni red za seje sveta zavoda ter sodeluje pri sejah sveta zavoda, 
- skrbi za izvajanje odločitev in sklepov sveta zavoda; 
- izvaja druge naloge, ki jih določa svet zavoda, 
- skrbi za pripravo letnih in obdobnih finančnih načrtov in poročil ter je odgovoren za njihovo 

izvrševanje, 
- po predpisih vodi poslovne knjige, 
- poroča o rezultaPh dela in o poslovanju zavoda, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi. 

6



18. člen 

Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja. Za svoje delo je odgov-
oren ustanovitelju in svetu zavoda. Pri njegovem delu mu je v pomoč strokovni svet. 

19. člen 

Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. 

Svet zavoda 

20. člen 

Svet zavoda ima tri člane, ki ga sestavljajo ustanovitelj, predstavnik delavcev in predstavnik uporab-
nikov oz. zainteresirane javnosP. 

Mandat članov sveta zavoda traja šPri leta. 

Ustanovitelj lahko za sodelovanje in odločanje na sejah sveta zavoda pooblasP tudi tretjo osebo. 

Sejam sveta zavoda prisostvuje direktor zavoda, vendar brez pravice glasovanja. 

21. člen 

Svet zavoda ima naslednje pristojnosP: 

- sprejme statut ter njegove spremembe in dopolnitve, 
- sprejema splošne akte zavoda, ki niso v pristojnosP direktorja oz. ustanovitelja, 
- sprejema programe dela in razvoja zavoda in spremlja njihovo izvrševanje, 
- ocenjuje uresničevanje programskih in finančnih načrtov in podaja predloge za izboljšave, 
- kot drugostopenjski organ odloča o ugovorih in zahtevah delavcev glede pravic, obveznosP in 

odgovornosP iz delovnega razmerja, 
- imenuje predstavnike/predstavnice zavoda v druge asociacije, združenja, odbore ipd, 
- ustanovitelju predlaga spremembo in/ali razširitev dejavnosP 
- skladno z veljavno zakonodajo in splošnimi akP zavoda odloča o drugih vprašanjih, 
- opravlja druge zadeve določene z zakonom, Aktom o ustanovitvi oz. statutom zavoda. 

22. člen 

Svet zavoda se sklicuje po potrebi, najmanj pa enkrat letno. 

23. člen 
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Svet zavoda veljavno razpravlja in odloča na sejah. Seje sklicuje direktor. 

Člane je potrebno vabiP pisno na sejo sveta zavoda, z navedbo dnevnega reda. Vabila morajo biP 
odposlana najmanj 15 dni pred sejo zavoda. 

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh navzočih članov, razen v primeru spremembe statuta zavo-
da ko odloča soglasno. Člani sveta zavoda glasujejo javno. 

Strokovni svet 
24. člen 

Strokovni svet je strokovni organ zavoda za obravnavanje vprašanj s področja stroke. 

Naloge strokovnega sveta so: 
- izdelava strokovnih osnov za delo zavoda, 
- izdelava razvojnega programa za zavod, 
- spremljanje in strokovno ocenjevanje dejavnosP zavoda, 
- sodelovanje pri letnem programu zavoda. 

Direktor ni vezan na nasvete strokovnega sveta. 

25. člen 

Sklep o imenovanju in številu članov strokovnega sveta sprejme ustanovitelj. 

10. KNJIGOVODSTVO IN FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA 

26. člen 

Zavod vodi knjigovodstvo in knjigovodske evidence po načelih in pravilih, ki jih določa zakon. 

27. člen 

Za pravilno in zakonito vodenje knjigovodskih evidenc odgovarja direktor zavoda. 

11. POSLOVNA TAJNOST 

28. člen 

Za poslovno tajnost se štejejo podatki, informacije, dokumenP, lisPne, programska oprema in 
podobno, predvsem pa: 
- podatki in dokumenP, ki so s predpisi določeni kot poslovna tajnost; 
- podatki in lisPne, ki jih svet zavoda določi kot poslovno tajnost; 
- podatki in lisPne, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi in druge organizacije; 
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- dokumenP vseh, v zavodu zaposlenih delavcev. 

29. člen 

Dokumente in podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost po tem statutu morajo varovaP vsi delavci 
zavoda. Delavec je dolžan varovaP poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. 

DokumenP in podatki, določeni kot tajnost, se ne smejo sporočiP ali odstopiP tretjim osebam, 
razen, če je to z zakonom določeno. 

Če je za izvrševanje dela zavoda nujno, se smejo podatki in dokumenP, ki veljajo za tajne, sporočiP 
pristojnim organom. 

12. PRENEHANJE ZAVODA 

30. člen 

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha v primerih in po postopku, določenim z zakonom 
in Aktom o ustanovitvi zavoda.  

V primeru prenehanja zavoda sredstva, ki ostanejo po prenehanju zavoda, zaključenem stečajnem 
postopku ali likvidaciji, pripadajo ustanovitelju zavoda. 

       
13. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 

31. člen 

Zavod ima poleg Akta o ustanovitvi in tega statuta lahko še druge splošne akte. Splošni akP zavoda 
morajo biP skladni z veljavno zakonodajo, Aktom o ustanovitvi in statutom zavoda. 

32. člen 

Ob odločitvi za sprejem posameznega splošnega akta lahko direktor določi način in roke za pripravo 
delovnega besedila osnutka oziroma predloga splošnega akta, zbira pripombe, vodi razpravo ter 
določi potek sprejemanja splošnih aktov. 

14. KONČNE DOLOČBE 
33. člen 

Za zadeve, ki s tem statutom niso posebej urejene, se uporabljajo določila Zakona o zavodih. 

Postopek za spremembo ali dopolnitev statuta je enak kot za sprejem osnovnega akta.
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