Ustanovitelj na podlagi Zakona o ustanovah ( ZU-UPB1 - Uradni list RS, št. 70/2005, popr. - 91/2005) sprejme
AKT O USTANOVITVI USTANOVE
SKLAD 05 – USTANOVA ZA DRUŽBENE NALOŽBE

1. člen – Ime in sedež ustanovitelja
(1) Ustanovitelj ustanove Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe je družba BREZ DOBIČKA – inovativne družbene
storitve d.o.o., s sedežem v Britofu, poslovni naslov: Britof 469, 4000 Kranj, matična številka: 3870499000.

2. člen – Ime in sedež ustanove
(1) Ime ustanove je: Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe.
(2) Skrajšano ime ustanove je: Sklad 05.
(3) Sedež ustanove je: Britof 469, 4000 Kranj.

3. člen - Ustanovitveno premoženje
(1) Ustanovitveno premoženje ustanove je 1.000,00 (z besedo: tisoč) EUR.

4. člen - Namen ustanove
(1) Namen ustanove je splošnokoristen.
(2) Namen ustanove je financiranje, razvoj in podpora socialno podjetniških ter družbeno učinkovitih programov,
projektov in dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, organizacij socialne ekonomije, socialnih
podjetij ter dejavnosti drugih subjektov in posameznikov na področjih:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

socialne ekonomije, socialnega podjetništva ter družbenih inovacij,
zaposlovanja ter zagotavljanja delovnih mest za mlade in ranljive skupine
socialnega varstva,
družinskega varstva,
varstva človekovih pravic,
zagotavljanja enakih možnosti in socialne vključenosti ter preprečevanja diskriminacije,
varstva invalidov, žensk, starejših, otrok, brezposelnih in drugih ranljivih družbenih skupin,
varstva in promocije zdravja,
ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali,
trajnostnega kmetijstva in ekološke pridelave hrane,
trajnostnega in socialnega turizma,
kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine
amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija,
znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje,
spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije,
socialne in pravične trgovine,
mladinskega dela,
reševanja in zaščite,
spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti,
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•
•
•
•
•

zagotavljanja solidarnostne pomoči med ljudmi,
prostovoljstva,
prava, zagovorništva in mirnega reševanja sporov,
humanitarnih dejavnosti ter
drugih dejavnosti z družbenim koristnimi učinki.

(3) Pretežni namen dejavnosti ustanove spada na področje socialnega varstva.
(4) Ustanova bo namen dosegala z:
• s financiranjem v obliki nepovratnih sredstev (donacije), investiranjem, mikrokrediti, hibridnimi krediti,
garancijami, jamstvi, ter različnimi naložbami v dejavnosti z družbeno koristnimi učinki, ki jih izvajajo
organizacije civilne družbe, nevladne organizacije, organizacije socialne ekonomije, socialna podjetja ter
drugi subjekti in posamezniki;
• zagotavljanjem sredstev in razvijanjem inovativnih načinov in storitev financiranja družbeno koristne
dejavnosti (učinkoviti programi, javno zasebna partnerstva, sistemi zaokroževanja, etično in trajnostno
bančništvo, investiranje z družbenim učinkom itd.);
• zagotavljanjem sredstev za financiranje infrastrukture, podpornega okolja in pridobitve znanj za inovativno
trajnostno financiranja (socialno finančne borze, finančni in družbeni inkubatorji, družbeno odlična mesta,
uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije, sistemi kakovosti in vrednotenja itd.)
• zagotavljanjem drugih oblik finančne podpore za doseganje ciljev (nagrade, natečaji, štipendije itd.)
• podpiranjem iniciativ in sodelovanjem pri oblikovanju strateških politik, predpisov, ukrepov in dejavnosti za
doseganje spodbudnega družbenega, političnega, pravnega in finančnega okolja

5. člen – Uprava ustanove
(1) Ustanovo upravlja uprava, ki ima najmanj tri in največ sedem članov.
(2) Člane uprave imenuje ustanovitelj ustanove. Kandidati za člane uprave morajo dati predhodno soglasje k članstvu
v upravi. Mandatna doba članov uprave je 4 leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni.
(3) Uprava skrbi za izvrševanje namena ustanove, zastopa ustanovo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem
aktom ter pravili ustanove.
(4) Upravo vodi predsednik uprave, ki ga izvolijo člani uprave izmed sebe.
(5) Uprava sprejema odločitve glasov z večino glasov članov, če pravila ustanove ne določajo drugače. Če je rezultat
neodločen, odloči glas predsedujočega.
(6) Član uprave ne more odločati o zadevah, v katerih so stranke oziroma so drugače udeleženi on sam, njegov
zakonec ali sorodniki do vštetega tretjega kolena.
(7) Člani uprave lahko prejmejo povračila stroškov in nagrade, v skladu z zakonom. Nagrajevanje članov se
podrobneje uredi v pravilih ustanove.
(8) Če uprava ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, tem aktu ali v pravilih, lahko ustanovitelji ali donatorji predlagajo
predčasno razrešitev.
(9) V primeru ko član uprave ne deluje v skladu z interesi ustanove, lahko ustanovitelj ali donatorji predlagajo
predčasno razrešitev.
(10) O razrešitvi uprave kot celote ali posameznega člana uprave, odloča organ, pristojen za ustanove.
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6. člen – Zastopanje
(1) Ustanovo v pravnem prometu zastopa predsednik uprave v obsegu, kot ga določa zakon, ta akt ter pravila
ustanove.
(2) Skladno s pravili ustanove lahko predsednik uprave del svojih pooblastil v pravnem prometu prenese na drugo
osebo, ki je z ustanovo v pogodbenem razmerju.

7. člen – Drugi organi ustanove
(1) Ustanova ima lahko tudi druge organe. Sestava, pristojnosti ter naloge, mandatna doba ter način imenovanja
drugih organov se opredelijo v pravilih ustanove.

8. člen – Prihodki ustanove
(1) Ustanova bo sredstva za doseganje namena zagotovila na naslednje načine: s pridobivanjem sredstev davčnih
zavezancev iz naslova davčnih olajšav ter davčnih razporeditev, z vlaganji in naložbami družbenih vlagateljev, z
gospodarjenjem z ustanovitvenim premoženjem, z darili ter drugimi naklonitvami, iz naslova nepovratnih sredstev
(donacije, dotacije, subvencije), s prihodki od opravljanja dejavnosti ter na druge pravno dopustne načine.
(2) Prihodki ustanove se lahko uporabljajo le za izvajanje namena ustanove in za poslovanje ustanove.

9. člen – Sprememba imena sedeža ali namena ustanove
(1) Ime, sedež ali namen ustanove lahko spremeni uprava ustanove le s soglasjem ustanovitelja.
(2) Sprememba je veljavna, ko da soglasje organ, pristojen za ustanove.

10. člen – Pravila ustanove
(1) Ustanova ima pravila, ki urejajo zlasti organizacijo ustanove, organe ustanove, pravila o imenovanju novih članov
uprave, pravila o sprejemanju odločitev, določbe o upravljanju in zastopanju ustanove ter način razpolaganja s
prihodki.
(2) Pravila sprejme ustanovitelj v 30 dneh po izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi.
(3) Uprava lahko spremeni pravila le s soglasjem ustanoviteljev ustanove.
(4) Ustanova ima lahko poleg pravil tudi druge splošne akte, ki urejajo vprašanja, pomembne za delovanje in
poslovanje ustanove.

11. člen – Nadzor
(1) Ustanova vodi poslovne knjige ter izdela letno poročilo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in
izdelavo računovodskih poročil za zavode.
(2) Uprava ustanove je dolžna organu, pristojnemu za ustanove, letno do konca marca predložiti poročilo o delu in
finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu. Poročila o finančnem poslovanju je dolžna predložiti tudi drugim
pristojnim organom.
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12. člen – Prenehanje ustanove
(1) Ustanova preneha:
- če premoženje ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja namena ustove,
- če namen ustanove postane nemogoč,
- v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove, ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj ustanove,
- če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova ustanovljena.
(2) 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.
(3) Ostanek premoženja po opravljeni likvidaciiji oziroma stečaju se v skladu z voljo in namenom ustanovitelja dodeli
drugi ustanovi, ki izvaja enak namen. Če taka ustanova ne obstaja, se premoženje dodeli ustanovi, ki izvaja podoben
namen.

13. člen – Končne določbe
(1) Člani prve uprave so:
- Primož Šporar
- Tatjana Strojan
- Kristjan Strojan
(2) Stroški ustanovitve so stroški ustanove.
(3) Ta akt stopi v veljavo z dnem podpisa ustanovitelja.
Kranj, 02.07.2012
USTANOVITELJ
Brez dobička – inovativne družbene storitve d.o.o.
Primož Šporar, direktor
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