Na podlagi 4. in 8. točke 22. člena Pravil Lovske zveze Slovenije, z dne 12. 5. 2007, in v skladu z
določbami Zakona o ustanovah (ZU-UPB !, Uradni list RS, št. 70/05} je Upravni odbor LZS na svoji seji
dne 28. 10.2008 sprejel naslednji

AKT O USTANOVTTVT UST ANOVE

ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRADICIJE
SLOVENSKEGA LOVSTVA,
DR. IVAN WVRENČIČ

l.

SPLOŠNE DOLOČBE
l. člen

(1 } S tem aktom se ureja ustanovitev, namen, premoženje, ime in sedež ter temeljna organizacija

Ustanove za ohranjanje narave in dediščine slovenskega lovstva, dr. Ivan
nadaljevanju: ustanova}.
(2} Ustanovitelj ustanove je Lovska zveza Slovenije.

Lovrenčič

(v

2. člen

Ustanova je pravna oseba zasebnega prava s pravican1i in obveznostmi, ki jih ima po zakonu in tem
ustanovitvenem aktu.

IME IN SEDEŽ USTANOVE

li.

3. člen
( 1)

(2}
(3}

Ime: Ustanova za ohranjanje narave in dediščine slovenskega lovstva dr. Ivan Lovrenčič
Skrajšano ime: Ustanova dr. Ivana Lovrenčiča
Sedež ustanove je v Lj ubljani., Župančičeva 9
Uprava ne more spremeniti imena, sedeža ali namena ustanove.

III.

NAMEN USTANOVE
4. člen

(!}

Namen ustanove je splošno koristen, dobrodelen in trajen na področju ohranjanja naravne in
kulturne dediščine ter tradicije slovenskega lovstva.

(2)

Naloge in dejavnosti ustanove so predvsem naslednje:
- sofinanciranje programov lovskega muzeja (zbiranje, evidentiranje, preučevanje ... ),
nakup predmetov, fotografij, dokumentarnega gradiva;
sofmanciranje novih stalnih razstav,
sofmanciranje občasnih razstav,
sofinanciranje muzejskih izobraževalnih programov,
sofinanciranje založniške dejavnosti muzeja,
sofmanciranje promocijskih dejavnosti muzeja,
sofinanciranje naravovarstvenih projektov;
projektov, povezanih z varstvom narave in lovom, na področju založništva in drugih
medijev, kulturnih dejavnosti, izobraževanja in podobno;
- sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.

(3)
(4)

Delo ustanove je javno.
Prihodki ustanove se uporabljajo le za izvajanje namena in za poslovanje ustanove.

IV.

PREMOŽENJE USTANOVE
Ustanovitvena premoženje
S. člen

( 1)
(2)

(3)
(4)

Ustanovitvena premoženje ustanove je denar v znesku S.OOO €, ki ga zagotovi ustanovitelj.
Ustanovitelj nakaže ustanovitvena premoženje na račun ustanove, ki bo odprt pri NLB v
Ljubljani.
Dokaz o dejanskem obstoju ustanovitvenega premoženja bo predložen organu, pristojnemu za
ustanovo, v IS dneh po sprejema tega ustanovitvenega akta.
Ustanovitvenega premože1~a ni dovoljeno porabiti za financiranje nalog in dejavnosti ustanove.
Prihodki ustanove
6. člen

(!)

(2)
(3)
(4)
(S)

Prihodki ustanove so:
prihodki od ustanovitvenega premoženja,
letne dotacije ustanovitelja,
sredstva iz skladov Evropske skupnosti in drugih mednarodnih organizacij;
sredstva, pridobljena iz naslova daril, naklonil in volil,
drugo pridobljeno premoženje.
Ustanova lahko pridobiva sredstva tudi kot prihodek iz lastnega poslovanja z opravljanjem
dejavnosti, nujnih za uresničitev namena ustanove al i za njeno promocijo.
Ustanova lahko pridobi sredstva za svojo dejavnost tudi iz proračunskih in drugih javnih virov
ter od nedržavnih organizacij in združenj.
Prihodki ustanove se uporabljajo le za izvajanje namena ustanove in za njeno poslovanje
Namen ter politika uporabe finančnih sredstev za uresničevanje namena ustanove se podrobneje
določita z letnim programom ustanove, ki ga sprejme uprava.
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Odgovornost za obveznosti
7. člen

( 1)
(2)

Ustanova odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti ustanove.
Zmanjšanje ustanovitvenega premoženja

8. člen
Zmanjšanje ustanovitvenega premoženja ni možno, v kolikor zakon ne določa dJUgače.
Omejitev glede razpolaganja z nepremičninami
9. člen
Ustanova lahko razpolaga z nepremičnino, če da soglasje organ, pristojen za ustanovo.
V.

ORGANI USTANOVE

10. člen
Organi ustanove so:
l. Svet ustanove
2. Uprava
Pristojnosti in naloge Sveta ustanove se uredijo s Pravili.
Uprava
11. člen
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Uprava ustanove je najvišji organ upravljanja in šteje 3 člane.
Predsednika in člane uprave imenuje Upravni odbor LZS za dobo štirih let in so lahko ponovno
imenovani.
Član uprave je po položaju predsednik Lovske zveze Slovenije.
Uprava ima namestnika predsednika, ki ga izvolijo člani uprave izmed sebe.
Namestnik nadomešča predsednika uprave v njegovi odsotnosti z enakimi pooblastili m
odgovornostmi.
12. člen

Prva uprava ima predsednika in dva člana in sicer:
l. mag. Srečko Felix Krope , predsednik LZS
2. mag. Romana Erhatič Širnik, vodja Slovenskega lovskega muzeja v Tehniškem muzeju Slovenije.
3. Srečko Žerjav, direktor strokovne službe LZS
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H. člen

(1)
(2)

Ustanovo zastopa in predstavlja predsednik uprave.
Predsednik uprave:
odgovarja za uresničevanje namena in nalog ustanove,
odgovarja za zakonitost materialnega in finančnega poslovanja ustanove,
vodi delo uprave ter sklicuje in vodi seje.
14. člen

(1)

(2)
(3)
(4)

(S)

(6)
(7)

(8)

Uprava skrbi za izvajanje namena ustanove in opravlja druge naloge v skladu z zakonom,
Aktom o ustanovitvi in Pravi li ustanove (v nadaljevanju: Pravila) v skladu z letnim programom
dela.
Uprava upravlja s premoženjem ustanove in vodi njeno poslovanje.
Uprava je dolžna ravnati s premoženjem ustanove, s skrbnostjo dobrega gospodlllja.
Uprava vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu s predpisi, ki določajo vodenje
poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode.
Uprava ustanove je dolžna organu, pristojnemu za ustanovo, letno, do konca marca, predložiti
poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu.
Poročilo o finančnem poslovanju je uprava dolžna predložiti tudi drugim pristojnim organom.
Upravna je dolžna Jetni program dela in poročilo o delu in finančnem poslovanj u predložiti v
obravnavo Upravnemu odboru LZS, ki lahko v zvezi s tem sprejme ustrezne sklepe, stališča in
usmelitve.
Funkcija člana uprave je častna.
Član uprave ima pravico do povračila stroškov v zvezi z izvrševanjem funkcije.
15. člen

(1)
(2)
(3)

Uprava veljavno odloča, če je navzoča večina članov.
Uprava sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, če Pravila ne določajo drugače. Če
je rezultat glasovanja neodločen, odloči glas predsedttiočega.
Član uprave ne more odločati o zadevah, v katerih so stranke oz. so drugače udeležen.i, on sam,
njegov zakonec ali sorodniki v krvnem sorodstvu ali svaštvu do vštetega tretjega kolena.
16. člen

(1 )
(2)

(3)
(4)

Če člani uprave ne izpolnjujejo nalog določenih v zakonu, Aktu o ustanovitvi ali Pravilih, ali če
njihovo delovanje ni v skladu z interesi ustanove, jih lahko Upravni odbor LZS razreši.
Na predlog ustanovitelja ali donatorja, člana uprave lahko predčasno razreši organ, pristojen za
ustanovo.
Članu uprave po položaju preneha mandat s prenehanjem mandata na položaju, iz katerega je
~ostal član uprave.
Clanu uprave lahko preneha mandat tudi z odstopom. Odstop je dolžan sporočiti predsedniku
uprave. Predsednik uprave je dolžan sporočiti svoj odstop Upravnemu odboru LZS.
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VI.

AKTIUSTANOVE
17. člen

( 1)

(2)
(3)

Akti ustanove so:
Pravila,
drugi splošni akti, s katerimi se v skladu z zakonom, Aktom o ustanovitvi in Pravili
podrobneje uredi vprašanja, pomembna za delo ustanove.
Uprava je dolžna predložiti Pravila organu, pristojnemu za ustanovo, v 3 mesecih po izdaji
soglasja k Aktu o ustanovitvi.
Pravila in drugi splošni akti ter njihove spremembe veljajo od dneva sprejema.
Vsebina Pravil
18. člen

Pravila določajo zlasti:
organizacijo ustanove,
organe ustanove,
pravila o imenovanju članov,
pravila o sprejemanju odločitev,
način upravljanja in zastopanja ustanove,
način razpolaganja s prihodki,
druga pravila, pomembna za delovanje ustanove.
Sprememba Pravil
19. člen

(1)
(2)
(3)

(4)

Pravila lahko spremeni uprava v skladu z zakonom ter v soglasj u z ustanoviteljem.
Uprava je dolžna spremembo Pravil predložiti organu, pristojnemu za ustanovo.
Če organ, pristojen za ustanovo, ugotovi, da je sprememba Pravil v nasprotju z Aktom o
ustanovitvi ali v nasprotju z Zakonom, pozove upravo, da v 30 dneh popravi spremembo Pravil.
če uprava ne spremeni Pravil v skladu s prejšnjim odstavkom, jo lahko organ, pristojen za
ustanovo, razreši.

VII.

NADZOR NAD POSLOVANJEM USTANOVE
20. člen

Nadzor nad zakonitostjo poslovanja ustanove opravljajo državni organi.
Nadzor nad izvrševanjem namena in nalog ustanove ter nadzor nad smotrnostjo porabe sredstev opravlja
Upravni odbor ustanovitelja.
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VIII.

PRENEHANJE USTANOVE
Razlogi in posledica prenehanja
21. člen

(1)
(2)

Ustanova preneha v skladu z zakonom.
Posledice prenehanja ustanove ureja zakon.

IX.

SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI
22. člen

(1)
(2)

Predlog sprememb Akta o ustanovitvi pripravi uprava.
Za sprejem in uveljavitev sprememb Akta o ustanovitvi veljajo določbe, ki urejajo sprejem in
uveljavitev Akta o ustanovitvi.
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