
 

 

 

Na podlagi 7. in 8. člena Zakona o zavodih (Ur. 1. RS št. 12/91, Ur. 1. RS št. 36/00) sta  

 

Tanja Metelko Lisec, Gmajnica 216, 1218 Komenda,  
EMŠO 1104970505346, davčna številka 75271664,  

in 

Hedvika Metelko, Izletniška pot 14, 6000 Koper,  

EMŠO 2901944505312, davčna številka 78958300 

(kot novopristopna ustanoviteljica) 
 

sprejeli naslednji 

 

 

 

 
 

AKT O USTANOVITVI  
 

INŠTITUT-a ZA MEDIACIJO CONCORDIA 
ZAVOD ZA REŠEVANJE SPOROV, SVETOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE 

 

 
 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

 
1. člen 

 

Ustanoviteljici uvodoma ugotavljata, da je bil Inštitut za mediacijo Concordia 

ustanovljen z Aktom o ustanovitvi dne 31.1.2003 z imenom ZAVOD ALBATROS – 

vzgojno, svetovalno in izobraževalno središče, vpisan v sodni register po vložno številko 

1/37728/00. 
Ime zavoda je bilo iz Zavoda Albatros v Inštitut za mediacijo Concordia spremenjeno 

26.4.2005. 

 

 

 

II. IME IN SEDEŽ 
 

 
2. člen 

 

Ime zavoda je: 
INŠTITTUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA – ZAVOD ZA REŠEVANJE SPOROV, 

SVETOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE. 

 

Skrajšano ime zavoda je:  

INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA.  

 
Sedež zavoda je:  

Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana. 

 

INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA je pravna oseba zasebnega prava. 

 
 



 

III. DEJAVNOST ZAVODA 

 

 
3. člen 

 
Inštitut za mediacijo Concordia bo prvenstveno izvajal dejavnosti s področja mirnega 

reševanja sporov, svetovanja posameznikom, parom in družinam, izobraževanja in pomoči 

za otroke, mladostnike, starše in družine, in sicer: 

 

- izvajanje mediacije v družinskih, partnerskih in drugih sporih - med katerimi zlasti 
izvajanje družinske mediacije, šolske mediacije, gospodarske mediacije, mediacije v 

lokalni skupnosti, mediacije v civilnih sporih, sporih s področja okolja, športa, 

turizma, zdravstva, idr. 

- izvajanje drugih oblik reševanja konfliktov in sporov, zlasti poravnave, arbitraže 

ter med-arb-a 

- terapevtsko in drugo svetovanje za pare, družine, posameznike 
- svetovanje in pomoč mladostnikom pri odraščanju in zdravem ter celostnem 

osebnostnem in socialnem razvoju, 

- organiziranje in izvajanje različnih krajših in celoletnih izobraževalnih 

programov in dejavnosti - tečajev, treningov, seminarjev – s področja socialnih 

veščin, vzgojnih vsebin, opismenjevanja, tujih jezikov, idr. za različne skupine in 
strokovne javnosti 

- izvajanje različnih raziskovalnih dejavnosti 

- izvajanje programov za zagotovitev vzgoje, prevzgoje in pravilnega razvoja za 

mladostnike in odrasle, storilce kaznivih dejanj, 

- pomoč in svetovanje mladostnikom in staršem pri premagovanju težav, ki jih 

povzročajo nedovoljena uporaba drog in razne druge oblike zasvojenosti, učne težave 
in opustitev šolanja, brezposelnosti, brezciljnosti, nemotiviranosti, 

- vzgojno in svetovalno delovanje za zmanjšanje nasilja v družinah in mladostniškega 

nasilja, 

- svetovanje pri prepoznavanju interesov in sposobnosti mladostnikov ter pri 

načrtovanju in uresničevanju njihove izobraževalne  in poklicne poti, 
- izvajanje programov socialnega treninga, 

- drugo, vzgojno, svetovalno, in izobraževalno delovanje za otroke, mladostnike, 

starše in družine, ki ima za cilj zagotavljati in ohranjati večjo kakovost bivanja, 

celostni razvoj posameznikov, bolj kakovostno medsebojno sožitje in nekonfliktno 

socialno integracijo. 

 
V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti so dejavnosti zavoda: 

 

 

G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 

 

G47.62 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, 

papirjem, pisalnimi potrebščinami 

G47.63 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi 

 

G47.650 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za 

igre in zabavo 
  

G47.7  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki   

 

G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki   

G47.789  Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah   

 

G47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 



 

G47.91 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

 

G47.99 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 

 

I55.2 
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za 

kratkotrajno bivanje 

 

I55.209 Druge nastanitve za krajši čas 

 

J58 Založništvo 

J58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo 

J58.11 Izdajanje knjig 

 

J58.130 Izdajanje časopisov 

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

J58.19 Drugo založništvo 

 

J59.1 Filmska in video dejavnost 

 

J59.13 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

 

J59.20 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

 

M70.21 Dejavnost stikov z javnostjo 

 

M72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost 

 

M72.20 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 

 

M73 Oglaševanje in raziskovanje trga 

 

M74.200 Fotografska dejavnost  

M74.3 Prevajanje in tolmačenje  

 

M74.9 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

 

N78 Zaposlovalne dejavnosti 

 

N78.200 Posredovanje začasne delovne sile 

N78.3 Druga oskrba s človeškimi viri 

 

N79 
 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih 
dejavnosti 

N79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj 

N79.11 Dejavnost potovalnih agencij 

N79.12 Dejavnost organizatorjev potovanj 

N79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 

 



N82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti 

 

N82.200 Dejavnost klicnih centrov 

N82.3  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

 

P85 Izobraževanje 

 P85.1  Predšolska vzgoja 

 

P85.3 Srednješolsko izobraževanje 

 

P85.4 Posrednješolsko izobraževanje 

 

P85.42 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje 

 

P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

 

P85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

 

P85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

 

Q86.901 Alternativne oblike zdravljenja 

 Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 

 

Q88 Socialno varstvo brez nastanitve 

 

Q88.91 Dnevno varstvo otrok 

 

Q88.99 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 

Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 

 

R91.011 Dejavnost knjižnic 

 

 
Poleg zgoraj naštetih dejavnosti lahko zavod v manjšem obsegu izvaja tudi druge dejavnosti, 

ki so potrebne za opravljanje registrirane dejavnosti, oziroma so namenjene boljši 

izkoriščenosti sredstev, s katerimi zavod upravlja. 

 
4. člen 
 
Zavod upravlja dejavnosti iz tretjega člena v obsegu, ki je določen z letnimi in srednjeročnimi 

programi razvoja in dela zavoda, ki jih sprejema svet zavoda v soglasju z ustanoviteljema. 

 
5. člen 

 
Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod, društvo ali podjetje s soglasjem 

ustanovitelja. 

 

 

 

 
 

 

 



 

IV. ORGANIZIRANOST IN STATUT ZAVODA 

 

 
6. člen 

 
Organiziranost zavoda se določa s statutom zavoda. 

Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev. 

Druge organizacijske in medosebne odnose v zavodu določajo pravilniki in drugi akti. 

 
7. člen 
 

Statut zavoda določa zlasti: 

- pristojnosti in način odločanja zavoda in drugih njegovih organov, 

- pooblastila, zastopanje in podpisovanje za zavod, 

- pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki opravljajo dela in naloge s posebnimi 

pooblastili in odgovornostmi, 
- mandat članov strokovnega sveta in delavcev s posebnimi pooblastili, 

- pristojnosti strokovnega sveta, sestavo in način izbire članov strokovnega sveta, 

- druga organizacijska vprašanja v zvezi s poslovanjem zavoda. 

 

 
 

V. ORGANI ZAVODA 

 

 
8. člen 

 
Organi zavoda so: svet zavoda, direktor, strokovni svet in strokovni vodja. 

 

 
1. Svet zavoda 

 
9. člen 
 

Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 

Svet zavoda ima redno tri člane in sicer: 1 predstavnik ustanovitelja zavoda, 1 predstavnik 

sodelavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen in 1 predstavnik 

uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. 
Način izbire predstavnika zainteresirane javnosti v svetu zavoda opredeli statut zavoda. 

 
10. člen 

 

Svet zavoda: 
- sprejema statut in druge splošne akte zavoda, če s statutom in drugimi predpisi ni 

določeno, da jih lahko sprejme direktor, 

- sprejema program razvoja in letne programe dela zavoda, 

- sprejema poročila o izvrševanju programov dela, 

- sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda, 

- obravnava pobude strokovnega sveta in drugih organov zavoda, 
- opravlja druge naloge, določene s statutoma zavoda. 

 
11. člen 

 

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. 
Člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. 

Predsednika sveta zavoda izvoli svet izmed članov, ki jih je imenoval ustanovitelj. 

O svojem delu daje svet zavoda ustanovitelju letno poročilo. 

Način dela sveta zavoda se določa s statutom in pravilnikom sveta zavoda. 



 
2. Direktor zavoda 
 

12. člen 

 

Delo in poslovanje zavoda vodi direktor. 
Direktorja imenujeta in razrešujeta ustanovitelja. Izbira direktorja se opravi brez javnega 

razpisa. 

Direktor zavoda je imenovan za obdobje štirih let. Lahko je imenovan večkrat zaporedoma. 

Pogoji za imenovanje direktorja se določijo s statutom zavoda. 

Direktor zastopa zavod brez omejitev. 
Direktor je lahko tudi strokovni vodja zavoda, če izpolnjuje pogoje, ki jih določata zakon in 

statut zavoda. 

 

 
3. Strokovni svet zavoda 

 
13. člen 

 

Za obravnavanje in dopolnjevanje programa dela ter drugih programskih zadev s področja 

dejavnosti zavoda se oblikuje strokovni svet. Strokovni svet odloča o strokovnih vprašanjih, 

določa strokovne podlage za program dela ter daje svetu zavoda in direktorju mnenja in 
predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti. 

Sestava strokovnega sveta, način imenovanja in razrešitev članov strokovnega sveta ter 

naloge strokovnega seta se določijo s statutom zavoda. 

 

 
4. Strokovni vodja zavoda 

 
14. člen 

 

Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja zavoda. 

Strokovnega  vodjo zavoda imenuje direktor zavoda po predhodnem soglasju ustanoviteljev. 
Strokovni vodja je imenovan za obdobje štirih let. Lahko je imenovan večkrat zaporedoma.  

Pogoji za imenovanje strokovnega vodje zavoda se določijo s statutom zavoda. 

Naloge strokovnega vodje zavoda se določijo s statutom zavoda. 

Strokovni vodja je lahko hkrati tudi strokovni direktor zavoda, kadar statut to predvideva.  

 

 
 

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO 

 

 
15. člen 
 

Zavod pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, iz naslednjih virov: 

- iz donacij ustanoviteljev, 

- iz dotacij in sponzorstev, 

- s plačili za storitve, 

- iz skladov, ustanov, donacij in volil, 
- iz javnih razpisov, 

- s subvencijami, 

- iz lastne dejavnosti, 

- iz drugih virov. 

 
16. člen 

 

Premoženje zavoda je last ustanoviteljev, upravljavec premoženja pa je zavod. Z 

nepremičnim premoženjem lahko zavod razpolaga le s soglasjem ustanoviteljev. 



Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanoviteljev kot dober gospodar. 

Za upravljanjem s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljema. 

 

 

 

VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD DOHODKI IN PORAVNAVA 
PRIMANJKLJAJA 

 

 
17. člen 

 
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj dejavnosti zavoda. 

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad dohodki določa svet zavoda v soglasju z 

ustanoviteljema na predlog direktorja. 

O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju rednih dejavnosti, ki jih je 

sprejel svet zavoda, in ga ni mogoče pokriti iz razpoložljivih sredstev, odloča ustanovitelj na 

predlog svata zavoda. 
 

 

 

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 

 
 
18. člen 

 

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem promet v okviru svoje dejavnosti samostojno z 

vsemi pravicami in obveznostmi. 

 
 

 

IX. PRAVICE IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZAVODA 

 

 
19. člen 

 

Ustanovitelja dajeta soglasje: 

- k statutu, 

- k razširitvi in spremembam dejavnosti zavoda, 

- k ustanovitvi organizacijske enote zavoda, 
- k imenovanju strokovnega vodje, 

- k razvojnemu in letnemu programu dela zavoda, 

- k finančnemu načrtu in zaključnemu načrtu zavoda, 

- k razpolaganju z nepremičnim premoženjem zavoda, 

- o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad dohodki, 
- k drugim zadevam, kot jih predvidevata ta akt in statut. 

 
20. člen 

 

Medsebojna razmerja uredita ustanovitelja in zavod s pogodbo. 

 
 
21. člen 

 

Ustanovitelja za obveznosti zavoda ne odgovarjata. 

 
 

 

 



X. TRAJANJE IN PRENEHANJE ZAVODA 

 
 
22.člen 

 

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas. 
 

Zavod preneha v primerih in po postopku, določenim z zakonom. 

 

V primeru prenehanja zavoda se sredstva, ki ostanejo po zaključenem stečajnem postopku 

ali likvidaciji, razdelijo v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

 

 

XI. REŠEVANJE SPOROV 

 
 
23.člen 
 

Zavod bo spore, ki bi nastali pri njegovem delovanju, reševal na miren način s pomočjo 

mediacije. 

 
 

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
 
24.člen 

 

Z vpisom sprememb v sodni register začnejo veljati spremembe tega akta o ustanovitvi. 
 
25.člen 

 
Za direktorico zavoda je od 1.1.2012 imenovana Tanja Metelko Lisec. 

 
26.člen 

 

Direktorica zavoda je dolžna poleg nalog, za katere je pristojna po zakonu, opraviti vse 

potrebno za imenovanje sveta zavoda v roku 3 mesecev od vpisa v sodni register. 
 
27.člen 

 

Ta akt o ustanovitvi je sestavljen v štirih enakih izvodih, ki veljajo kot izvirniki, od katerih 

prejmeta ustanovitelja po en izvod, en je namenjen arhivu zavoda, en pa potrebam vpisa 
sprememb v sodni register. 

 

Ljubljana, 30.4.2012 

 

Podpis ustanoviteljev: 

Tanja METELKO LISEC  

 
 

Hedvika METELKO 

 


