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Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovah (Uradni list št. RS, 60/95 in 53/05) soustanovitelja 

Ustanove Petra Pavla Glavarja, in sicer dr. Marta Ciraj, Gmajnica 93 (triindevetdeset), 1218 

tisoč dvesto osemnajst) Komenda in Alojz Lah,, Klanec 13 (trinajst), 1218 (tisoč dvesto 

osemnajst) Komenda, sprejemata 

 

Prečiščeno besedilo Ustanovitvenega akta Ustanove Petra Pavla Glavarja, ki se sestoji iz 

Ustanovitvenega akta Ustanove Petra Pavla Glavarja, ki je bil sestavljen v notarski listini, opr. 

Št. SV-676/99 (šeststošestinsedemdeset skozi devetindevetdeset) dne 23. 12. 1999 

(triindvajsetega decembra tisoč devetsto devetindevetdeset) pri notarju Janezu Novaku, 

Glavni trg 20 (dvajset), Kamnik, h kateremu je Ministrstvo za šolstvo in šport izdalo soglasje z 

odločbo, št. 028 (nič-dve-osem) in Akta o spremembi Ustanovitvenega akta Ustanove Petra 

Pavla Glavarja, ki je sestavljen v notarski listini, opr. št. SV 842/16 (osemsto dvainštirideset 

skozi šestnajst) z dne 14. 11. 2016 (štirinajstega novembra dva tisoč šestnajst) pri notarki Juditi 

Učakar Rženičnik, ki se glasi:  

 

 

Ustanovitveni akt Ustanove Petra Pavla Glavarja 

(prečiščeno besedilo) 

 

 

1. (prvi) člen 

(splošna odločba) 

 

S tem aktom ustanovitelji: 

1. dr. Marta Ciraj, Gmajnica 93 (triindevetdeset), 1218 (entisočdvestoosemnajst) Komenda, 

2. Markize d.o.o, Mlaka 33 (triintrideset) b, 1218 (entisočdvestoosemnajst) Komenda, ki ga 

zastopa Viktorija Drolec, Mlaka 33 (triintrideset) b, 1218 Komenda, 

3. Mihael Mlinar, Potok pri Komendi 6 (šest), 1218 (entisočdvestoosemnajst) Komenda, 

4. Vinko Petek, Križ 24 (štiriindvajset) a, 1218 (entisočdvestoosemnajst) Komenda, 

5. Alojz Lah, Klanec 13 (trinajst), 1218 (entisočdvestoosemnajst) Komenda, 

6. Janez Kimovec, Glavarjeva cesta 48 (oseminštirideset) 1218 (entisočdvestoosemnajst) 

Komenda, 

 

ustanavljajo Ustanovo Petra Pavla Glavarja, določajo ime in sedež, namen, ustanovitveno 

premoženje ter osnove organizacije ustanove.   

 

 

2. (drugi) člen 

(ime in sedež) 

 

Ime ustanove je Ustanova Petra Pavla Glavarja (v nadaljnjem besedilu: ustanova). 

Sedež ustanove je v Komendi, Zajčeva 23 (triindvajset), sedež Občine Komenda. 

 

V angleškem jeziku se ustanova imenuje: Peter Pavel Glavar Foundation. 
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3. (tretji) člen 

(pravna osebnost) 

 

Ustanova Petra Pavla Glavarja je pravna oseba. 

 

 

4. (četrti) člen 

(namen ustanove) 

 

Namen ustanove je družbenokoristen in trajen. Dejavnost ustanove je usmerjena na področje 

pospeševanja izobraževanja in razvoja talentov mladih, in pomoči ostarelim in drugim pomoči 

potrebnim, pri čemer je delež pospeševanja izobraževanja in razvoja talentov mladih pretežni 

del njene dejavnosti.  

 

Namen ustanove je:   

 pospeševati izobraževanje in razvoj talentov mladih, posebno še nadarjenih, socialno 

šibkih občanov tako znotraj kot zunaj Občine Komenda,  

 pospeševati njihov intelektualni razvoj s spodbujanjem k raznim aktivnostim na 

področjih, za katere izkazujejo nadarjenost,  

 krepiti solidarnost med ljudmi preko prispevanja sredstev v skupni fond za namene 

dodeljevanja štipendij,  

 krepiti solidarnost med ljudmi preko prispevanja sredstev v skupni fond za namene 

podeljevanja socialne pomoči, posebno še ostarelim, zlorabljenim in drugim pomoči 

potrebnim,   

 nuditi materialno in drugo pomoč ogroženim in drugim pomoči potrebnim,  

 spodbujati duhovni razvoj občanov tako znotraj kot zunaj Občine Komenda preko 

različnih oblik javnega delovanja in animiranja občanov v skladu z vrednotami Petra Pavla 

Glavarja.  

 

 

5. (peti) člen 

(ustanovitveno premoženje) 

 

Ustanovitveno premoženje so denarna sredstva v višini 300.000,00 SIT (z besedami: tristotisoč 

tolarjev), ki jih bodo vplačali ustanovitelji po sprejemu akta o ustanovi v zneskih po 50.000,00 

SIT (z besedami: petdesettisoč tolarjev). 

 

Istočasno bodo ustanovitelji vplačali po 50.000,00 SIT (z besedami: petdesettisoč tolarjev), to 

je skupno 300.000,00 SIT (z besedami: tristotisoč tolarjev) za prvo naknadno pridobljeno 

premoženje ustanove. 
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6. (šesti) člen 

(povečanje in zmanjšanje ustanovitvenega premoženja) 

 

Premoženje, ki se ga nameni za povečanje ustanovitvenega premoženja, mora biti pridobljeno 

v skladu z načeli in voljo ustanoviteljev oziroma namenom, za katerega je ustanova 

ustanovljena. 

 

Ustanovitveno premoženje se lahko zmanjša le izjemoma, če je to potrebno zaradi 

nemotenega izvajanja namena ustanove. Odločitev o zmanjšanju ustanovnega premoženja 

mora sprejeti uprava z dvotretjinsko večino glasov vseh članov. Odločitev uprave je veljavno, 

ko da nanjo soglasje pristojno ministerstvo.  

 

 

7. (sedmi) člen 

(premoženje ustanove, razpolaganje s premoženjem in stroški za poslovanje ustanove) 

 

Premoženje ustanove obsega ustanovitveno premoženje in naknadno pridobljeno 

premoženje.  

 

Ustanova pridobiva premoženje z upravljanjem z ustanovitvenim premoženjem, z darili in z 

drugimi naklonitvami, s prihodki iz opravljanja dejavnosti in na druge načine. Ustanova lahko 

dobiva tudi subvencije ali dotacije državnih ter organov lokalne skupnosti ter subvencije, 

donacije ali dotacije iz tujine. Za izpolnjevanje namena sme kandidirati sama ali v partnerstvu 

na razpisana EU sredstva in sredstva drugih virov, ki so v skladu z vrednotami Petra Pavla 

Glavarja. 

 

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 premoženjem ustanove sme uprava 

razpolagati le za izvajanje namena in poslovanja ustanove. 

 

Uprava in drugi sodelavci ustanove opravljajo svoje delo praviloma brezplačno. 

 

Izjemoma lahko uprava za izvedbo posebnih nalog odobri plačilo personalnih stroškov (plačilo 

za opravljeno delo, potni stroški, dnevnice ipd.), ki ne smejo presegati zneskov, ki so določeni 

za zaposlene v državni upravi. Višine navedenih in drugih stroškov določa uprava za vsako 

finančno leto vnaprej.  

 

 

8. (osmi) člen 

(odgovornost) 

 

Ustanova odgovarja s svojim premoženjem. 
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Ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti ustanove.  

 

 

9. (deveti) člen 

(upravljanje) 

 

Ustanovo upravlja uprava, ki jo imenujejo ustanovitelji.  

 

Upravo sestavlja pet članov. 

 

Način in postopek imenovanja uprave se določi v statutu. 

 

Mandatna doba članov uprave je štiri leta.  

 

Uprava na zadnji seji v mandatu ugotovi, kdo so člani uprave za naslednji mandat v skladu z 

določbami tega člena. 

 

Predsednika uprave in njegovega namestnika izvolijo člani uprave izmed sebe na prvi seji za 

mandat, ki velja za upravo.  

 

 

10. (deseti) člen 

(naloge in odločanje uprave) 

 

Naloge uprave so zlasti:  

 skrbi za izvajanje namena ustanove v skladu z voljo in namenom ustanoviteljev, 

 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. (enajsti) člen 

(nagrade za člane uprave) 

 

Člani uprave so za posebne naloge, ki jim jih naloži uprava, upravičeni do povrnitve potnih 

stroškov in dnevnic. Višino teh stroškov določi uprava ob upoštevanju predpisov, ki veljajo za 

državno upravo.  
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Člani uprave za prisotnost na sejah ne dobivajo nobenih sejnin in tudi sicer je delo uprave 

brezplačno in častno.  

 

 

12. (dvanajsti) člen 

(drugi organi ustanove) 

 

Ustanova ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo trije člani. 

 

Naloga nadzornega sveta je nadzirati zlasti gospodarjenje uprave s premoženjem in v primeru 

ugotovljenih nepravilnosti predlagati razrešitev uprave. 

 

Podrobnejše pristojnosti, način imenovanja, mandat in odločanje nadzornega sveta so 

določeni v statutu. 

 

Ustanova ima lahko tudi druge stalne organe, ki morajo biti določeni v statutu. 

 

Nadzorni svet, drugi stalni organi ustanove, ali ad hoc komisije se imenujejo na podlagi 

navadne večine glasov vseh članov uprave.  

 

 

13. (trinajsti) člen 

(statut) 

 

Ustanova ima statut, ki določa zlasti:   

 organizacijo ustanove,  

 organe ustanove,  

 način in postopek imenovanja uprave in drugih organov,  

 akte ustanove in postopek za njihovo sprejemanje,  

 način razpolaganja s premoženjem ustanove,  

 druge določbe, pomembne za delo ustanove.  

 

Statut v roku treh mesecev po izdaji soglasja k temu ustanovitvenemu aktu sprejme uprava z 

dvotretjinsko večino glasov vseh članov in ga posreduje pristojnemu ministerstvu. 

 

Statut je možno spremeniti ali dopolniti z dvotretjinsko večino glasov vseh članov uprave. 

Uprava mora s spremembami in dopolnitvami statuta seznaniti pristojno ministerstvo v roku 

štirinajstih dni po njihovem sprejemu.  

 

 

14. (štirinajsti) člen 

(razpolaganje s premoženjem v primeru prenehanja ustanove) 
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V primeru prenehanja ustanove se premoženje dodeli ustanovi, ki opravlja enako ali podobno 

dejavnost Ustanovi Petra Pavla Glavarja.  

 

 

15. (petnajsti) člen 

(sestava prve uprave) 

 

Člani prve uprave so: 

1. dr. Marta Ciraj, Gmajnica 93 (triindevetdeset), 1218 (entisočdvestoosemnajst) Komenda,  

2. Viktorija Drolec, Mlaka 33 (triintrideset) b, 1218 (entisočdvestoosemnajst) Komenda,  

3. Mihael Mlinar, Potok pri Komendi 6 (šest), 1218 (entisočdvestoosemnajst) Komenda, 

4. Danica Kuhar, Slovenska 46 (šestinštirideset), 4207 (štiritisočdvestosedem) Cerklje, 

5. Damijan Dolinar, Čebuljeva ulica 14 (štirinajst), 1218 (entisočdvestoosemnajst) Komenda, 

6. Stanislav Poglajen, Glavarjeva 59 (devetinpetdeset), 1218 (entisočdvestoosemnajst) 

Komenda, 

7. Vincencij Petek, Križ 24 (štiriindvajset) a, 1218 (entisočdvestoosemnajst) Komenda, 

8. Jožef Osolnik, Urhova 3 (tri), 1218 (entisočdvestoosemnajst) Komenda, 

9.  Anton Jagodic, Breg pri Komendi 19 (devetnajst), 1218 (entisočdvestoosemnajst) Komenda. 

 

Vsi imenovani člani so predhodno pisno soglašali s članstvom v upravi ter so njihova pisna 

soglasja priloga tega akta.  

 

 

16. (sedemnajsti) člen 

(spremembe ustanovitvenega akta) 

 

Uprava lahko spremeni ali dopolni ustanovitveni akt, če je to nujno za nadaljnje delo ustanove, 

pri čemer pa uprava ne sme spreminjati namena ustanove, ki je določen v 4 (četrtem). členu 

tega akta. 

 

Spremembe in dopolnitve ustanovitvenega akta so veljavne, ko da k njim soglasje pristojno 

ministerstvo.  

 

 

17. (osemnajsti) člen 

(stroški ustanovitve) 

 

Stroški ustanovitve, nastali do izdaje soglasja k ustanovitvenemu aktu gredo v breme 

premoženja ustanove.  

 

V Kamniku, dne 14.11.2016 (štirinajstega novembra dvatisočšestnajst) 

 

Podpisana: 

Dr. Marta Ciraj         Alojz Lah 


