
Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-uradno 
prečiščeno besedilo, 22/2008 in 4/2015) je Svet Mestne občine Velenje na 11. seji dne 2. 2. 2016 potrdil uradno 
prečiščeno besedilo Ustanovitvenega akta Ustanove »Velenjska knjižna fundacija«, ki obsega: 
 

- Ustanovitveni akt Ustanove »Velenjska knjižna fundacija« (Uradni vestnik MO Velenje, št. 10/2000 z dne 
22. 12. 2000), 
 

- Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Ustanove »Velenjska knjižna fundacija« (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 3/2001 z dne 9. 5. 2001), 
 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Ustanove »Velenjska knjižna fundacija« 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 20/2014 z dne 2. 7. 2014), 

 
 

USTANOVITVENI AKT USTANOVE »VELENJSKA KNJIŽNA 
FUNDACIJA« 

uradno prečiščeno besedilo (UPB1)  
 

1. člen 
Splošna določba 

S tem aktom ustanovitelj Mestna občina Velenje ustanavlja ustanovo Velenjska knjižna fundacija (v 
nadaljevanju: ustanova) ter opredeljuje njen namen, ustanovitveno premoženje, razpolaganje s 
prihodki, ime in sedež, osnove organizacije ustanove ter nekatere druge določbe, pomembne za 
ustanovo.  
 

2. člen 
Ime in sedež 

Ime ustanove je Ustanova Velenjska knjižna fundacija.  
Sedež ustanove je v Velenju, Stari trg 26. 
 

3. člen 
Pravna osebnost 

Ustanova je pravna oseba zasebnega prava.  
 

4. člen 
Namen ustanove 

Namen ustanove je splošnokoristen in trajen.  
Namen ustanove je nudenje moralne, (so)organizacijske in strokovne podpore ohranjanju, razvoju in 
porastu knjižne kulture v velenjskem prostoru in širše ter spodbujanje pokroviteljstva idr. oblik podpore 
dejavnosti ustanove z domoznansko-raziskovalnimi, besedno umetniškimi, jezikovnokulturnimi idr. 
knjižnimi vsebinami, ki imajo v Velenju avtorsko, predmetno, prireditveno, založniško-izdajateljsko, 
vzgojno-izobraževalno, promocijsko ali kakšno drugo (med)kulturno izhodišče oz. povezavo.   
 

5. člen 
Ustanovitveno premoženje 

Ustanovitveno premoženje zajema nepremičnine na lokaciji Stari trg 26, Velenje, na parceli št. 2662, 
k.o. Velenje:  
poslovne prostore v stavbi št. 1750 – objekt št. 16 v izmeri 32,01 m2, objekt št. 17 v izmeri 21,94 m2 in 
objekt št. 18 v izmeri 22,81 m2 v skupni ocenjeni vrednosti 50.696,86 evrov.  
 
Skupna vrednost ustanovitvenega premoženja znaša 50.696,86 evrov. 
 
Ustanovitelj izroči ustanovitveno premoženje v last in posest ustanovi.  
  

6. člen 
Pogoji za povečanje in zmanjšanje ustanovitvenega premoženja 

 
Ustanovitveno premoženje se poveča, če tako z 2/3 večino vseh članov odloči uprava. Premoženje, ki 
se ga nameni za povečanje ustanovitvenega premoženja, mora biti pridobljeno v skladu z načeli in 
voljo ustanovitelja oz. namenom, za katerega je ustanova ustanovljena. 



Ustanovitveno premoženje se lahko zmanjša le izjemoma, če je to potrebno zaradi nemotenega 
izvajanja namena ustanove, vendar le za 15 % in največ za obdobje 3 let. 
 
Odločitev o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja mora sprejeti uprava z 2/3 večino glasov vseh 
članov. Odločitev uprave je veljavna, ko da nanjo soglasje organ, pristojen za ustanove. 
 

7. člen 
Premoženje ustanove, razpolaganje s premoženjem in stroški za poslovanje ustanove 

Premoženje ustanove zajema ustanovitveno premoženje in naknadno pridobljeno premoženje.  
 
Ustanova pridobiva premoženje z upravljanjem z ustanovitvenim premoženjem, z darili in drugimi 
naklonitvami, s prihodki od opravljanja dejavnosti in na druge načine. Ustanova lahko pridobiva tudi 
subvencije oz. dotacije državnih organov.   
 
Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za delovanje in programe ustanove iz proračunskih 
postavk, namenjenih ustanovi. 
 
Uprava je dolžna voditi stalno, celovito in popolno evidenco o premoženju ustanove. Uprava je dolžna 
skrbeti za upravljanje premoženja in izvajanje namena s skrbnostjo dobrega gospodarja in skrbeti za 
stabilnost naložb denarja. S prihodki ustanove lahko razpolaga le za izvajanje namena in poslovanje 
ustanove.   
 

8. člen 
Odgovornost 

Ustanova odgovarja s svojim premoženjem.   
 
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti ustanove.  
  

9. člen 
Sestava uprave ter postopek imenovanja članov uprave 

Upravo sestavljajo trije člani. Člane uprave na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja imenuje Svet ustanovitelja.  
 
Predsednika uprave izvolijo člani uprave izmed sebe na prvi seji za mandat, ki velja za upravo.  
Predsednik uprave predstavlja in zastopa ustanovo brez omejitev, razen omejitev, ki so določene v 
zakonu o ustanovah, tem aktu in statutu ustanove.  
 
Mandatna doba članov uprave je 5 let.   
 
Mandat članov uprave se lahko neomejeno ponovi.  
  

10. člen 
Naloge in odločanje uprave 

Naloge uprave so zlasti:  
- skrbi za izvajanje namena ustanove v skladu z voljo in namenom ustanovitelja,  
- sprejema letni program dela in finančni načrt,  
- sprejema poročilo o delu in finančnem poslovanju za preteklo koledarsko leto,   
- imenuje organe v skladu z določbami tega akta in statuta,  
- sprejema akte ustanove v skladu z določbami tega akta in statuta,  
- opravlja druge naloge v skladu s tem aktom, statutom in drugimi akti ustanove.  
Uprava odloča z večino glasov vseh članov, razen če ni z zakonom, tem aktom ali statutom 
predpisana strožja večina.  
 

11. člen 
Nagrade za člane uprave 

Člani uprave so upravičeni le do povrnitve potnih stroškov in dnevnic, ki jih določi uprava ob 
upoštevanju določb, ki veljajo za zaposlene v državni upravi.  
 
Delo uprave je sicer častno.  

12. člen 



Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor Mestne občine Velenje nadzira gospodarjenje uprave s premoženjem in v primeru 
ugotovljenih nepravilnosti, predlaga razrešitev uprave.  
 
Ustanova ima lahko tudi druge stalne organe, ki morajo biti določeni v statutu.   
 
Delovne komisije in svetovalna  telesa so lahko oblikovana na podlagi odločitve navadne večine vseh 
članov uprave.  
 

13. člen 
Statut 

Statut določa zlasti:  
- podrobnejšo organizacijo ustanove,  
- vsebino in postopek za sprejemanje aktov ustanove,   
- kriterije za odločanje organov,  
- način razpolaganja s prihodki ustanove,  
- druge določbe, pomembne za delo ustanove.  
 
Statut sprejme uprava v roku treh mesecev po izdaji soglasja k ustanovitvenemu aktu z 2/3 večino 
vseh članov in ga posreduje pristojnemu ministrstvu.   
 
Statut je mogoče spremeniti po postopku kot velja za sprejem. Uprava mora s spremembami statuta 
seznaniti pristojno ministrstvo v roku 14 dni.  
 

14. člen 
Drugi akti ustanove 

Ustanova ima lahko tudi druge akte, ki jih sprejme uprava z navadno večino vseh članov.  
 

15. člen 
Razpolaganje s premoženjem v primeru prenehanja ustanove 

V primeru prenehanja ustanove se premoženje v skladu z voljo in namenom ustanovitelja dodeli drugi 
pravni osebi, ki podobno kot ustanova z dodeljevanjem dotacij, nagrad, drugih nepovratnih sredstev ali 
na drug način vzpodbuja razvoj in ustvarjalnost na kulturnem področju.  
 

16. člen 
Sestava prve uprave 

Člani prve uprave so:  
- mag. Drago Bahun, roj. 1955, stanujoč Uriskova 32, Velenje 
- mag. Jože Hudales, roj. 1955, stanujoč Jerihova 22, Velenje 
- Srečko Meh, roj. 1943, stanujoč Cesta IV/13, Velenje 
- dr. Matjaž Kmecl, roj. 1934, stanujoč Pot v Čeželj 14, Ljubljana 
- dr. Franc Žerdin, roj. 1949, stanujoč Kersnikova 37, Velenje.  
 

17. člen 
Spremembe ustanovitvenega akta 

Ustanovitelj lahko spremeni ustanovitveni akt, če jo to nujno za nadaljnje delo ustanove.  
 
Namena ustanove ni mogoče spremeniti.   
 
Sprememba ustanovitvenega akta je veljavna, ko da soglasje pristojno ministrstvo.  
 

18. člen 
Stroški ustanovitve 

Stroške ustanovitve, nastale do izdaje soglasja k ustanovitvenemu aktu, nosi ustanovitelj.  
Ustanovitveni akt Ustanove »Velenjska knjižna fundacija« (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
10/2000) vsebuje naslednjo končno določbo: 
 

19. člen 
Končna določba 



Ustanovitveni akt začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje. 
 
Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Ustanove »Velenjska knjižna fundacija« 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/2011) vsebuje naslednjo končno določbo: 
 

   3. člen 
Ustanovitveni akt začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Ustanove »Velenjska knjižna 
fundacija« (Uradni vestnik MO Velenje, št. 20/2014) vsebuje naslednjo končno določbo: 
 

    7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
 
 
Številka: 015-03-0001/2016 
Datum: 2. 2. 2016                                                                                         

 
 
 
 
 

    župan Mestne občine Velenje                     
  Bojan KONTIČ, l.r. 


