
Opr. Št:

Na podlagi 2. Člena zakona o zavodih (Ur. L. RS št. 12/91 in 8/96) ustanovitelj:

Neja SAMAR, rojena 09.06.1972, stanujoča Triglavska 44, 1000 Ljubljana,
sprejme naslednji:

AKT O USTANOVITVI
ZAVODA

1. člen

Ustanovi se zavod z imenom Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in
svetovanje (v nadaljevanju: zavod) IZRIIS.
Skrajšano ime zavoda je Zavod IZRIIS.
Sedež zavoda je: Podmilščakova 57a, Ljubljana.

2. člen

Zavod bo opravljal naslednje dejavnosti:

N 85.323 Dejavnosti dobrodelnih organizacij
N 85.329 Druge socialne dejavnosti
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
K 74.860 Dejavnost klicnih centrov
O 93.050 Druge osebne storitve
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.851 Prevajanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.400 Oglaševanje
O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.511 Dejavnost knjižnic
O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150 Drugo založništvo
DE 22.210 Tiskanje Časopisov
DE 22.220 Drugo tiskarstvo
DE 22.240 Priprava za tisk
DE 22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
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DE 22.330 Razmnoževanje video zapisov
DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.810 Fotografska dejavnost
K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.853 Druga tajniška opravila
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
M 80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
O 92.110 Snemanje filmov in videofilmov
O 92.200 Radijska in televizijska dejavnost

3. člen.

Ustanovitelj zavoda je: Neja Samar
Za ustanovitev zavoda in začetek dela ustanovitelj vlaga 10.000,00 SIT.

4. člen

Ustanovitelj zagotavlja sredstva zavodu za ustanovitev in začetek dela
in sicer: - 10.000,00 SIT v denarju,
- najem poslovnih prostorov,
- strokovno literaturo, ki je potrebna za dejavnost zavoda.

5. člen

Organ zavoda je direktor, ki zavod predstavlja in zastopa v pravnem prometu brez
omejitev. Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Ustanovitelj za direktorja imenuje: Nejo Samar, ki zastopa in predstavlja zavod brez

omejitev. 6. člen

Zavod ima pravila.
S pravili se ureja organizacija in organi zavoda, pristojnosti in način odločanja ter druga
vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja.
Pravila sprejme ustanovitelj v 90 dneh po registraciji zavoda.

7. člen

Ustanovitelj zavoda sprejme pravila in druge splošne akte zavoda, program razvoja, letne
programe dela in poročila o delu, finančni načrt in zaključni račun.

8. člen

Za obravnavanje in odločanje o programu se oblikuje strokovni svet. Naloge
strokovnega sveta se določajo s pravili.
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9. člen

Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti bo zavod pridobival z donacijami sponzorjev
in drugih posameznikov in organizacij.

10. člen

Presežek prihodkov nad dohodki (dobiček) lahko zavod uporablja za izvajanje in
nadaljnji razvoj dejavnosti.

11. člen

O načinu pokrivanja ter višini primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih
sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog direktorja.

12. člen

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti
samostojno, z vsemi pravicami in obveznosti brez omejitev.

13. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine vrednosti sredstev, ki jih je vanj vložil.

14. člen

Zavod je konstituiran z dnem vpisa v sodni register.

Ljubljana, 24. oktober 2003.

Ustanovitelj:

Neja Samar
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