
PREČIŠČENO BESEDILO

AKT O USTANOVITVI
FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE – USTANOVE ZA

ZDRAVLJENJE ODVISNIKOV, POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM
SVOJCEM so.p.

UVODNE DOLOČBE
1. člen
S  tem  aktom  soustanovitelja  Mestna  občina  Kranj,  Slovenski  trg  1,  Kranj,  matična  št.: 
5874653000 in  Vincenc  Draksler,  stanujoč  Hauptstasse  11  c,  8280  Kreuzlingen,  Švica, 
ustanavljata  ustanovo  za  zdravljenje  odvisnikov  in  za  spodbujanje  pogojev  za  razvoj 
filantropije, prostovoljnega dela in financiranja splošno koristne nepridobitne dejavnosti na 
območju  Mestne  občine  Kranj,  ter  za  namen  trajnega  opravljanja  dejavnosti  socialnega 
podjetništva skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (v nadaljevanju: ZSocP). 
Ustanova posluje po načelih in zahtevah, določenih v 4. členu ZSocP  tako, da je zagotovljena 
njena javna korist in socialni značaj.
Ustanova posluje kot socialno podjetje tipa B v skladu z 8. členom ZSocP in je ustanovljena 
za zaposlovanje oseb, določenih v 6. členu ZsocP na način, da bo svojo celotno dejavnost 
opravljala s trajnim zaposlovanjem najmanj tretjine delavcev od vseh zaposlenih delavcev.
Ustanova bo v svojo dejavnost vključevala tudi prostovoljce.

2. člen
S tem aktom soustanovitelja določata: 

- ime ustanove
- sedež ustanove,
- ustanovitveno premoženje,
- namen in dejavnost ustanove,
- način in postopke imenovanja članov uprave,
- poimenskost  članov  prve  uprave,  ki  bo  delovala  v  skladu  z  razširjeno 
dejavnostjo Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike kot lokalno razvojna fundacija,
- organe ustanove, njihovo sestavo in pristojnosti, 
- načine in postopke izvolitve ali imenovanj organov, 
- druga  vprašanja,  pomembna  za  delovanje  ustanove,  skladno  z  zakonom in 
sklepi soustanoviteljev.

IME IN SEDEŽ 

3. člen
Ime ustanove je: FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE –USTANOVA 
ZA ZDRAVLJENJE ODVISNIKOV, POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM SVOJCEM 
so.p. (v nadaljnjem besedilu ustanova). 
Skrajšano  ime  ustanove  je:  FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE 
so.p..

4. člen
Sedež ustanove je: Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

5. člen



Ustanova ima svoj žig in znak, katerega vsebino in obliko sprejema uprava ter zavaruje pri  
Uradu RS za intelektualno lastnino.

6. člen
Ustanova deluje na območju Mestne občine Kranj, skladno s sprejetim programom pa tudi 
širše, v Republiki Sloveniji in v tujini.

7. člen
Uprava  lahko  s  sklepom  spremeni  sedež  ustanove,  upoštevajoč  voljo  in  namen 
soustanoviteljev.

8. člen
Ustanova je pravna oseba, s pravicami in obveznostmi, ki ji jih daje ustava, zakon in akti 
ustanove.

PREMOŽENJE USTANOVE

9. člen
Ustanovitveno  premoženje  ustanove   FUNDACIJE  VINCENCA  DRAKSLERJA  ZA 
ODVISNIKE so.p. so predstavljale:
- denarne terjatve v znesku tolarske protivrednosti 600.000,00 DEM, ki jih je zagotovil 

ustanovitelj ter prenesel na ustanovo s Pogodbo o odstopu terjatev z dne 6.6.2000; kar na 
dan sklenitve Pogodbe,  obračunano po srednjem tečaju tečajne liste  Banke Slovenije  (1 
DEM je 104,4740 SIT, predstavlja znesek 62.684.400,00 SIT;

- 5 letni najem enega prostora v poslovnih prostorih ustanovitelja v znesku 2.000.000,00 SIT; 
ali skupaj znesek 64.684.400,00 SIT.

Na podlagi  sodne poravnave z  dne 29.9.2000, opr.št.  I  P 169/99 se je na nepremičninah, 
obremenjenih  s  hipoteko,  vpisala  lastninska  pravica  na  FUNDACIJO  VINCENCA 
DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE so.p.. 
V  skladu  s  tem  predstavljajo  ustanovitveno  premoženje  FUNDACIJE  VINCENCA 
DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE so.p. zemljišča parcelne številke 521/2, 521/9 in 521/8, na 
območju k.o. Križe s pripadajočimi objekti v vrednosti, kot izhaja iz Poročila o ocenitvi tržne 
vrednosti nepremičnine prvotne domačije- gostilne »Pr-Primožk«, Pristavska  cesta 16, Tržič, 
z dne 23.06.2006, izdelane po sodnem cenilcu Logar Romanu:

1. vrednost  stavbnih  zemljišč:  25.285.900,50  SIT  ali  105.525  EUR,  preračunano  po 
srednjem  tečaju  Banke  Slovenije  na  dan  ocenitve  vrednosti  nepremičnine  t.j. 
31.05.2006,

2. gradbena  vrednost  poslovnega  objekta:  35.895.055,00  SIT  ali  149.799,91  EUR, 
preračunano  po  srednjem  tečaju  Banke  Slovenije  na  dan  ocenitve  vrednosti 
nepremičnine  t.j.  31.05.2006  ali  skupaj:  61.180.955,50  SIT  ali  255.324,91  EUR, 
preračunano  po  srednjem  tečaju  Banke  Slovenije  na  dan  ocenitve  vrednosti 
nepremičnine t.j. 31.05.2006,

3. 5  letni  najem enega  prostora  v  poslovnih  prostorih  soustanovitelja  Mestne  občine 
Kranj  v  znesku  3.510.000  SIT  ali  14.646,97  EUR,  preračunano  po  centralnem 
paritetnem tečaju

ali skupaj: 64.690.955,50 SIT ali 269.971,88 EUR.

10. člen
Ustanovitveno premoženje je že v lasti in posesti ustanove, tako da ustanova z njim lahko 
prosto razpolaga, v skladu z zakonom, sklepi ustanovitelja in lastnimi akti.



11. člen
Prihodki ustanove so:
- sredstva pridobljena z gospodarjenjem z ustanovitvenim premoženjem,
- sredstva, pridobljena iz naslova daril, donacij, volil, zapuščin in drugih prispevkov ter 

naklonitev pravnih in fizičnih oseb,
- sponzorstvo,
- prihodki iz lastne dejavnosti,
- prispevki soustanoviteljev,
- javna sredstva, 
- sredstva iz naslova spodbud, oprostitev in olajšav, pridobljena na podlagi ZSocP ali 

drugih predpisov,
- drugi prihodki, skladni z zakonom.

12. člen
Ustanovitveno premoženje se lahko zmanjša le v primeru izjemnega položaja. O zmanjšanju 
odloča  uprava.  Odločitev  uprave  je  veljavna,  ko  da  k  njej  soglasje  organ,  pristojen  za 
ustanove.

13. člen
Ustanova lahko razpolaga z nepremičnino, če predhodno pridobi soglasje organa, pristojnega 
za ustanove.

14. člen
Ustanova lahko pridobiva sredstva tudi kot prihodek iz lastnega poslovanja in sicer:

- z vezavo oz. deponiranjem prostih finančnih sredstev;
- z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev;
- iz dividend in obresti iz vrednostnih papirjev in denarnih vlog;
- z opravljanjem drugih storitev v okviru dejavnosti Ustanove.

Ustanova  lahko  pridobi  sredstva  za  svojo  dejavnost  tudi  s  subvencijami  oz.  donacijami 
upravnih  organov  in  organizacij  ter  drugih  državnih  organov  in  organizacij,  nedržavnih 
organizacij in združenj.

15. člen
Politika  in  namen  uporabe  finančnih  sredstev  za  uresničevanje  dejavnosti  ustanove  se 
podrobneje določata z letnim programom ustanove, ki ga sprejme uprava.

16. člen
Za svoje obveznosti ustanova odgovarja z vsem svojim premoženjem
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti ustanove.

NAMEN USTANOVE

17. člen
Namen ustanove je:
- pomoč in spodbujanje delovanja programov s temeljnim ciljem pomoči,  obravnave 

odvisnih in njihovih družinskih članov;



- vzpodbujanje  aktivnosti  in  podpora  vsem oblikam dejavnosti,  katerih  cilj  je  zdrav 
način  življenja  in  vzgoje,  ki  posameznika  ali  skupine  vzpodbujajo  za  življenje  brez 
psihoaktivnih substanc;
- vzpodbujanje  povezovanja  programov,  strokovnih  ljudi  in  širše  skupnosti,  pri 

zagotavljanju pogojev za delo z odvisnimi od drog;
- trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na področju ohranjanja narave, 

urejanja in varstva okolja, razvoja zelene ekonomije, spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti 
in podpornih storitev za socialna podjetja;
- pridobivanje sredstev za obnovo obstoječih programov, pridobitev novih postopkov, ki 

so potrebni za izvajanje celovite obravnave odvisnih, na področjih svetovanja, njihovega 
zdravljenja, rehabilitacije ter reintergracije;
- pomoč  in  vzpodbujanje  programom  za  izobraževanje  strokovnih  delavcev, 

prostovoljcev, laičnih delavcev ter pomoč pri financiranju dopolnilnega izobraževanja tistih, 
ki delajo z odvisnimi;
- podpora  in  pomoč  pri  zagotavljanju  pogojev  organizacije  in  delovanja 

samoorganiziranih aktivnosti  s  strani  bivših odvisnikov,  v smislu organizacije  skupin za 
samopomoč ter
- materialna pomoč družinam pri sofinanciranju vključevanja v zdravljenje odvisnikov v 

komunah, projektih, če to družina zaradi socialnega položaja ne more.
-
Prav tako je namen ustanove:
- spodbujanje  vzpostavitve  pravnih  in  drugih  pogojev  za  razvoj  filantropije, 

prostovoljnega dela;
- financiranje splošno koristne nepridobitne dejavnosti, to je projektov in dejavnosti, ki 

spodbujajo razvoj  filantropije,  prostovoljno delo in dobrodelnost  pri  posameznikih, 
gospodarskih  družbah,  lokalnih  skupnostih  in  ki  predstavljajo  reševanje  socialnih, 
gmotnih in drugih družbenih problemov, ki jih ustanova ugotovi na področju Mestne 
občine Kranj/Gorenjski regiji kot so:
 preventivni programi zdravstvenega in socialnega varstva:

o Aktivno  preživljanje  prostega  časa  (razvijanje  programov  za  aktivno 
preživljanje  prostega  časa  z  namenom  preprečevanja  izključenosti  iz 
družbenega življenja, kar posledično pripelje do identifikacije z marginalnimi 
skupinami.  Ciljne skupine: mladi od 15-26 let; …,);

o zdrav način življenja; 
o ostali programi, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nastanka novih stisk in težav, 

tako pri posameznikih kot širših družbenih skupinah,
 kurativni programi zdravstvenega in socialnega varstva:

 razvijanje novih programov, ki sledijo potrebam marginalnih skupin  (odvisniki 
od drog, alkohola, brezdomci, osebe s težavami z duševnim zdravjem, invalidi, 
mladostniki z težavami v odraščanju,…), 

 kulturni  programi –  programi  manjših  kulturnih  skupin,  ki  bi  lahko  bistveno 
poživili kulturno dogajanje v bolj oddaljenih zaselkih regije in v mestnih središčih,

 izvajanje programov medgeneracijskega sodelovanja in sožitja, 
 varstvo okolja - v povezavi z zdravstvenim in socialnim varstvom osveščanje in 

edukacija širše javnosti  o pomenu varstva okolja in zaščite le tega ter možnosti 
podpore  manjših  okoljskih  projektov,  ter  akcije,  ozaveščanja,  sodelovanje  v 
mednarodnih  projektih,  izmenjava  najboljših  praks  ter  podpora  podjetjem  za 
uresničevanje prednostnega reda ravnanja z odpadki, vzdrževanje zelenih površin,



 ekonomski  razvoj  – odpravljanje  problemov,  ki  so vezani  na delovanje,  razvoj 
podjetij – predvsem tistih, ki so šibki in niso sposobni preživeti na trgu, hkrati pa 
se bo odprla niša za pomoč pri razvoju socialnega podjetništva,

 druge operativne dejavnosti: 
-  zbiranje rabljene opreme, diagnostika,  ponovna uporaba,  manjša popravila električnih in 
elektronskih izdelkov, malih gospodinjskih aparatov (OEEO), pohištva, kosovnih materialov, 
športne in otroške opreme, knjig, igrač in druge opreme;
- inovativna obnova, redesign, delo po naročilu za znane naročnike;
- prodaja izdelkov ponovne uporabe;
- izdelovanje inovativnih izdelkov iz rabljene opreme;
- zbiranje, razvrščanje, diagnostika in prerazdelitev tekstilnih izdelkov;
- hišniška opravila in vzdrževanje stanovanj;
- posredovanje delovne sile;
- organizacija razstav, sejmov, srečanj.

18. člen
Dejavnost ustanove:
Šifra Vsebina
02.300  Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
18.130 Priprava za tisk in objavo
38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki;
38.310 Demontaža odpadnih naprav;
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov;
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki;
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom;
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;
49.420   Selitvena dejavnost;
55.203  Oddajanje zasebnih sob gostom;
63.990 Drugo informiranje;
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve; 
78.200   Posredovanje začasne delovne sile;
74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice;
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev;
82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
82.920   Pakiranje;
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah;
85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije;
85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo;
95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme;
95.240   Popravilo pohištva;
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov;
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

19. člen



Za dosego svojega namena bo ustanova:
- služila kot neodvisni mehanizem za posameznike in skupine, ki bi radi prispevali svoj 

denar, čas in delo za izboljšanje lokalne skupnosti,
- si prizadevala za aktivno vključevanje ljudi in skupin za reševanje problemov lokalne 

skupnosti,
- podpirala  nevladne  organizacije,  posameznike  in  skupine  posameznikov  ter 

dejavnosti, katerih cilj je izboljšati blaginjo lokalne skupnosti, 
- spodbujala filantropijo,
- zbirala sredstva od lokalnih virov za izvajanje dejavnosti,
- skrbno in razsodno ter čim bolj v skladu z željami donatorjev upravljala s finančnimi 

sredstvi.
Na  področju  zdravljenja  odvisnikov  bo  ustanova  izvajala  sledeče  dejavnosti  socialnega 
varstva, ki se izvajajo kot:

1.  preventivne dejavnosti:
-  programi preventivnega dela z otroki, starši in vzgojitelji v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih,
- programi preventivnega dela z otroki, starši in pedagogi v osnovnih šolah,
- programi preventivnega dela z dijaki, starši in pedagogi v prvih letnikih srednjih šol;
2. kurativno – kot podpora kurativnim programom s ciljem sozagotavljanja pogojev dela 

naslednjih oblik:
- dnevnega centra z srednje in visokopražnim pristopom dela ter vzpodbujanjem 

vzpostavitve regijskega centra;
- priprave odvisnih za komune ter ustanavljanjem komun;
- programom integracije, reintegracije po zaključenem visokopražnem programu 

z dosegom trajne abstinence in spremembe načina življenja;
- stanovanjskim skupinam za potrebe reintegracije bivših zasvojenih z drogo v 

času ponovnega vključevanja v družino, socialno okolje, iskanje zaposlitve in 
omogočanje kreativnega pristopa v razreševanje lastnih problemov ter hkratno 
omogočitvijo,  da  živi  skupaj  z  izkustveno  enakimi  kot  obliko  medsebojne 
pomoči samopomoči ter

- raziskovalnega dela na področju odvisnosti.

ORGANI USTANOVE

20. člen
Organi ustanove so:
- uprava;
- nadzorni odbor.

Uprava lahko skladno s tem aktom in pravili  ustanove določi tudi druge organe ali telesa 
ustanove.

21. člen
Uprava je najvišji organ upravljanja ustanove. Ima tri do pet članov, ki jih imenuje ali razreši 
nadzorni odbor. 
Število članov določi nadzorni odbor, glede na potrebe ustanove. 
Uprava je konstituirana in veljavno odloča, če so imenovani vsaj trije člani Mandatna doba 
članov uprave je štiriletna. Član uprave je po poteku dobe lahko ponovno imenovan. 
Kandidati za člana uprave morajo dati predhodno soglasje k članstvu v upravi.

22. člen



Nadzorni odbor je dolžan najkasneje v roku 6 mesecev pred potekom mandata članov uprave 
začeti postopek za imenovanje nove uprave.
Nadzorni odbor  pozove ustanovitelja, strokovno javnost in zainteresirane posamezniki, da 
vlože pisno kandidaturo za člana uprave. Če kandidata predlaga tretji, je skupaj s predlogom 
dolžan predložiti tudi njegovo pisno soglasje. Rok za vložitev kandidatur je trideset dni od 
dne oklica zbiranja kandidatur.  Nadzorni odbor  je dolžan izbiro opraviti  v nadaljnjih 30. 
(tridesetih) dneh ter o izbiri obvestiti vse kandidate.
Pri odločitvi o imenovanju in razrešitvi članov uprave je nadzorni odbor povsem samostojen.

23. člen
Člani uprave ne morejo biti:
- osebe, ki niso polnoletne, ali ki niso poslovne sposobne;
- osebe, zaposlene v ustanovi;
- osebe, ki opravljajo nadzor nad ustanovo.

24. člen
Uprava ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani uprave.
Predsednik uprave predstavlja in zastopa ustanovo. Morebitne omejitve se določijo s Pravili 
ustanove.
Uprava sprejema odločitve z večino glasov članov, če Pravila ne določajo drugače. Če je izid 
glasovanja neodločen, odloči glas predsednika uprave.
Član uprave ne more odločati o zadevah, v katerih so stranke oziroma so drugače udeleženi 
on sam, njegov zakonec ali sorodnik do vštetega tretjega kolena.

25. člen
Pristojnosti uprave so:
- skrbi za izvajanje namena ustanove,
- po pridobitvi mnenja nadzornega odbora sprejema strateški načrt ustanove,
- po pridobitvi mnenja nadzornega odbora sprejema letni program dela in finančni načrt,
- po pridobitvi mnenja nadzornega odbora sprejema zaključni račun,
- odloča o porabi razpoložljivih sredstev,
- sprejema spremembe pravil, skladno s tem aktom, 
- sprejema druge splošne akte ustanove in jih da v potrditev nadzornemu odboru,
- pripravlja in vodi razpise za sofinanciranje projektov in programov ustanove,
- odloča o izbranih izvajalcih programov,
- imenovanje organov v skladu z določbami tega akta in pravili,
- druge naloge v skladu s tem aktom, pravili in ostalimi splošnimi akti ustanove.

Uprava je dolžna ravnati s premoženjem ustanove s skrbnostjo dobrega gospodarja.

26. člen
Člani uprave so upravičeni do povrnitve potnih stroškov, dnevnice in nagrade, ki jih določi 
uprava ob upoštevanju meril, ki so določena v Pravilih.
Drugi stroški, ki se lahko namenjajo za poslovanje ustanove (plače, potni stroški ter dnevnice 
zaposlenih,  drugi  stroški  poslovanja  in  podobno)  ne  smejo  presegati  višini,  določene  s 
predpisi za področje državne uprave, če v Pravilih ni drugače določeno.

27. člen
Ostala določila o postopkih kandidiranja in imenovanja, sklicevanju sej uprave, odločanju na 
njih, ter druga vprašanja, se določijo s Pravili ustanove.



28. člen 
Ustanova  ima  nadzorni  odbor,  ki  usmerja  delovanje  ustanove  ter  nadzira  delo  uprave  in 
poslovanje ustanove.
Nadzorni odbor ima sedem članov in sicer štiri predstavnike ustanoviteljev, dva predstavnika 
nevladnih organizacij in enega predstavnika donatorjev.
Vsakokratni župan Mestne občine Kranj je v času svojega mandata župana, avtomatično tudi 
član nadzornega odbora kot predstavnik ustanoviteljev in posebno imenovanje ni potrebno. Še 
dva predstavnika ustanoviteljev imenuje Mestna občina Kranj, enega pa Vincenc Draksler. 
Predstavnike nevladnih organizacij predlagajo in izvolijo na javni poziv nevladne organizacije 
same, po postopku določenem v pravilih.
Predstavnika donatorjev predlagajo in izvolijo fizične in pravne osebe, ki so ustanovi donirale 
določena sredstva, po postopku določenem v pravilih.
Za imenovanje in izvedbo volitev članov uprave je zadolžen predsednik nadzornega odbora.
Član nadzornega odbora ne more biti član katerega koli drugega organa ustanove.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je pet let, po katerem so lahko ponovno imenovani.

29. člen
Pristojnosti nadzornega odbora so: 
- podaja mnenje na strateški načrt, letni program dela, finančni načrt in zaključni račun,
- opozarja upravo na morebitna odstopanja od strateškega načrta ali letnega programa 

dela,
- po predhodnem opozorilu predčasno razreši enega ali več članov uprave,
- nadzira upravljanje uprave s premoženjem,
- potrjuje splošne akte ustanove, ki jih sprejme uprava,
- druge naloge, določene pravilih in notranjimi akti ustanove.

Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani izmed sebe na svoji prvi seji. 
Predsednik sklicuje seje sveta ter vodi in usklajuje njegovo delo.
Podrobnejše delovanje nadzornega odbora se uredi v pravilih ustanove.

NADZOR

31. člen
Ustanova  mora  voditi  poslovne  knjige  ter  izdelati  letna  poročila  v  skladu  s  predpisi,  ki 
določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode. 
Uprava je dolžna organu, pristojnemu za ustanove, letno do konca marca predložiti poročilo o 
delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu.
Ustanova  vodi  ločena  stroškovna  mesta  za  dejavnosti  vzpodbujanja  filantropije, 
prostovoljnega  dela,  financiranje  splošno  koristnih  dejavnosti  in  ločeno  za  dejavnosti  na 
področju  zdravljenja  odvisnikov,  na  ločenem  stroškovnem  mestu  in  kontu  pa  ustanova 
prikazuje  tudi  finančna  sredstva,  ki  jih  pridobi  iz  naslova  spodbud,  oprostitev  in  olajšav 
skladno z ZSocP ali na podlagi drugih predpisov.
Dobiček ustanove se mora v celoti nameniti za opravljanje dejavnosti ustanove in za druge 
namene, določene z Zakonom o socialnem podjetništvu.

SPLOŠNI AKTI

32. člen
Splošni akti ustanove so:

- Akt o ustanovitvi;
- Pravila ustanove;



- Program dela ustanove;
- Poslovnik o delu organov in teles ustanove;
- drugi splošni akti.

33. člen
Pravila ustanove sprejmeta soustanovitelja v 30. dneh po izdaji soglasja k temu aktu.
Eventualne  spremembe  in  dopolnitve  Pravil  sprejema  uprava,.  Uprava  mora  spremembe 
Pravil predložiti organu, pristojnemu za ustanove.

34. člen
Pravila določajo zlasti:

- organizacijo ustanove;
- njene organe;
- pravila o imenovanju članov uprav in drugih delovnih teles;
- pravila o sprejemanju odločitev na organih;
- določbe o upravljanju in zastopanju ustanove;
- načine in pogoje razpolaganja s sredstvi;
- druga pravila o delovanju ustanove.

PRENEHANJE IN STATUSNE SPREMEMBE USTANOVE

35. člen
Ustanova preneha:

- če premoženje ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja namena ustanove;
- če namen ustanove postane nemogoč;
- v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove, ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji 

obstoj ustanove.
O prenehanju ustanove odloči uprava ali  organ, pristojen za ustanove, pri  čemer upošteva 
voljo in namen ustanovitelja.
Odločitev uprave je veljavna, ko da k njej soglasje organ, pristojen za ustanove.

36. člen
Postopek likvidacije oziroma stečaja izvede sodišče v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji.

37. člen
Ostanek premoženja likvidacijske oziroma stečajen mase se v skladu z namenom ustanovitelja 
dodeli ustanovi, ki izvaja enak namen. Če taka ustanova ne obstaja, se premoženje dodeli 
ustanovi, ki izvaja podoben namen.

38. člen
Razdružitev ali drugo statusno preoblikovanje ustanove kot socialnega podjetja je dopustno, 
če pravne osebe, ki nastanejo z razdružitvijo ali drugim statusnim preoblikovanjem socialnega 
podjetja, izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa socialnega podjetja. Socialno podjetje se 
lahko v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah spoji ali pripoji le k drugemu socialnemu 
podjetju.

UDELEŽBA DELAVCEV, PROSTOVOLJCEV IN UPORABNIKOV PRI
UPRAVLJANJU 



39. člen
Delavcem in prostovoljcem, ki niso člani fundacije, je zagotovljena možnost sodelovanja pri 
upravljanju  fundacije  z  vplivanjem na  odločitve,  ki  so  pomembne  za  njihovo delo  in  za 
kakovost proizvedenih izdelkov ali storitev fundacije.
Uporabnikom, ki  niso člani  fundacije,  je  zagotovljena  možnost  vplivanja na  odločitve,  ki 
zadevajo kakovost izdelkov ali storitev fundacije.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
Spremembe in dopolnitve tega akta sprejmeta soustanovitelja na enak način kot akt sam.

41. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem aktom, se uporabljajo določbe Zakona o ustanovah,  
Zakona o socialnem podjetništvu in Zakona o gospodarskih družbah.

42. člen
Ta akt je sprejet,  ko ga v imenu soustanoviteljev sprejmeta po notarju v obliki notarskega 
zapisa soustanovitelja Mestna občina Kranj in Vincenc Draksler, v veljavo pa stopi z dnem, 
ko da k njemu soglasje organ, pristojen za ustanove. 

V Kranju, dne 27.6.2012 

Ustanovitelja:                                                                                 
MESTNA OBČIN KRANJ                
župan Mohor Bogataj                                                                       

VINCENC DRAKSLER
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