
Na podlagi 2. člena v zvezi z 8. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – 

odl. U.S., 8/96, 18/98, 36/20 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Cerklje 

na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15 ) je Občinski 

svet občine Cerklje na Gorenjskem na svoji  ___redni seji, dne  ____ sprejel naslednje  

 

 

SKLEPE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH POGODBE O USTANOVITVI 

SOCIALNO VARSTVENEGA ZAVODA TABER in O SPREJETJU NOVEGA 

BESEDILA AKTA O USTANOVITVI 

SOCIALNO VARSTVENEGA ZAVODA TABER 

 

 

 

1. člen 

 

S temi sklepi se urejajo spremembe in dopolnitve Pogodbe oz. Akta o ustanovitvi Socialno 

varstvenega zavoda Taber (v nadaljevanju: zavod) z dne 16.10.2007 (v nadaljevanju: akt o 

ustanovitvi) in sprejema novo besedilo Akta o ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber 

glede na spremembe, ki izhajajo iz teh sklepov in iz dodatkov k Pogodbi o ustanovitvi 

Socialno varstvenega zavoda Taber, to je Dodatka št. 1 z dne 17.2.2011, Dodatka št. 2 z dne 

4.3.2011, Dodatka št. 3 z dne 23.4.2012, Dodatka št. 4 z dne 15.4.2013, Dodatka št. 5 z dne 

11.9.2013, Dodatka št. 6 z dne 5.2.2014, Dodatka št. 7 z dne 13.2.2014, Dodatka št. 8 z dne 

24.4.2014, Dodatka št. 9 z dne 12.11.2014, Dodatka št. 10 z dne 4.2.2015 in Dodatka št. 11 z 

dne 26.8.2015. 

 

 

2. člen 

 

Glede na izstop družbe Gradbinec GIP d.o.o., Kranj iz zavoda in glede na prenos 

ustanoviteljskega deleža navedene družbe na Občino Cerklje na Gorenjskem, ki izhaja iz 

Pogodbe o prenosu dela ustanoviteljskega deleža ustanovitelja Gradbinec GIP, d.o.o. kot 

Dodatka št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber, na podlagi česar je 

Občina Cerklje na Gorenjskem postala edini ustanovitelj Socialno varstvenega zavoda Taber, 

se Pogodba o ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber preimenuje v Akt o ustanovitvi 

Socialno varstvenega zavoda Taber ter se v celotnem besedilu povzamejo prilagoditve dejstvu 

obstoja edinega ustanovitelja.  

 

3. člen 

 

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 3. člena akta o ustanovitvi se spremenijo tako, 

da se dosedanje besedilo črta in se doda novo besedilo, ki se glasi: 

 

“Zavod posluje pod imenom, ki se glasi: Socialno varstveni zavod Taber, pri svojem 

poslovanju pa uporablja tudi skrajšano ime Dom Taber. 

 

Sedež zavoda je v Cerkljah na Gorenjskem. Poslovni naslov zavoda je Šmartno 70, 4207 

Cerklje na Gorenjskem. Sprememba poslovnega naslova, o kateri odloča svet zavoda na 

predlog direktorja zavoda, ne pomeni spremembe akta o ustanovitvi.” 

 

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek, njegovo besedilo pa ostane nespremenjeno. 



 

4. člen 

 

 

4. člen akta o ustanovitvi se premeni tako, da se dosedanje besedilo črta in se doda novo 

besedilo, ki se glasi: 

 

“Zavod opravlja naslednje dejavnosti: 

 

1. kot osnovno dejavnost: 

 

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO  

 

Q 86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 

Q 86 220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost  

Q86.909 -  Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT) 

Q87.100 -  Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego  

Q87.200 -  Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno    

                   obolelih in zasvojenih oseb 

Q87.300 -  Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb  

Q88.109 -  Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe  

Q88.999 -  Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve  

 

2. kot dodatno: 

 

GOSPODARSKO DEJAVNOST  

 

C 10.710 – Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

G47.110 -  Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili  

G47.789 -  Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah (DT) 

I 56.101 -  Restavracije in gostilne  

I 56.103 -  Slaščičarne in kavarne  

I 56.210 -  Priložnostna priprava in dostava jedi 

I 56.290 -  Druga oskrba z jedmi  

I 56.300 -  Strežba pijač 

J 58.120 -  Izdajanje imenikov in adresarjev  

J 58.190 -  Drugo založništvo 

J 63.120 -  Obratovanje spletnih portalov  

N77.290 – Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup  

N81.210 -  Splošno čiščenje stavb  

N82.190 -  Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih  

                   dejavnosti  

N82.300 -  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 

 

L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami 

L68.320 Uprav. nepremič.za plačilo ali po pogodbi 



 

O84.120 -  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih storitev, razen  

                   obvezne socialne varnosti  

R90.030 -  Umetniško ustvarjanje  

R93.299 -  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

S95.290 -  Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov  

S96.010 -  Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic  

S96.021 -  Frizerska dejavnost  

S96.022 -  Kozmetična in pedikerska dejavnost  

S96.030 -  Pogrebna dejavnost  

S96.040 -  Dejavnosti za nego telesa  

S96.090 -  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.” 

 

2. odstavek 4. člena se črta. Dosedanji 3. in 4. odstavek postaneta 2. in 3. odstavek, njuno 

besedilo pa ostane nespremenjeno. 

 

Dosedanji 5. odstavek 4. člena postane 4. odstavek in se spremeni tako, da se dosedanje 

besedilo črta in se doda novo besedilo, ki se glasi:  

 

“Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.” 

 

 

5. člen 

 

6. člen akta o ustanovitvi se spremeni tako, da se dosedanje besedilo črta in se doda novo 

besedilo, ki se glasi: 

 

“Svet zavoda sestavlja pet članov: 

- trije predstavniki ustanovitelja,  

- en predstavnik delavcev, ki ga izvolijo zaposleni v zavodu, 

- en predstavnik uporabnikov, ki ga izvolijo uporabniki v zavodu 

 

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta od dneva konstituiranja sveta zavoda. Člani sveta 

so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.” 

 

6. člen 

 

V prvem odstavku 7. člena akta o ustanovitvi se besedilo četrte alineje, ki v delu, ki se glasi: 

“letni delovni načrt” spremeni tako, da se glasi “letni program dela«. 

 

Besedilo devete alineje 7. člena spremeni tako, da se glasi: 

 

 “daje soglasje k zadolževanju zavoda in vsakršnim poroštvom, jamstvom, akreditivom 

ali drugim oblikam zadolževanja v soglasju z ustanoviteljem, “ 

 

 

7. člen 

 

9. člen akta o ustanovitvi se spremeni tako, da se dosedanje besedilo črta in doda novo 

besedilo, ki se glasi: 



 

“Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi pisnega soglasja ustanovitelja. 

 

Direktor zastopa in predstavlja zavod v skladu z zakonom. Poleg omejitev, določenih z 

zakonom in tem aktom o ustanovitvi, direktor pri vodenju poslov zavoda potrebuje predhodno 

izrecno potrdilno odločitev sveta zavoda za odločitve o naslednjih poslih: 

 

- posli, katerih predmet je premično premoženje ali druga sredstva, in pri katerih vrednost 

posameznega posla presega neto 10.000,00 EUR, razen če so ti posli že predhodno 

vključeni v letni program dela in finančni načrt zavoda, h kateremu je dal soglasje 

ustanovitelj;  

 

- posli, ki se nanašajo na pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin, ne glede na 

njihovo vrednost – za te posle direktor poleg odločitve sveta zavoda potrebuje še 

predhodno izrecno potrdilno odločitev ustanovitelja.« 

 

8. člen 

 

15. člen akta o ustanovitvi se spremeni tako, da se dosedanje besedilo črta in doda novo 

besedilo, ki se glasi: 

 

“Sredstva za ustanovitev in začetek dela zagotovi ustanovitelj. 

 

V primeru, da je za nemoteno delovanje zavoda potrebno zagotoviti sredstva s strani 

ustanovitelja, ustanovitelj s posebnim sklepom določi višino, terminski plan in postopek 

zagotovitve teh sredstev.« 

 

9. člen  

 

20. člen akta o ustanovitvi se spremeni tako, da se dosedanje besedilo črta in doda novo 

besedilo, ki se glasi: 

 

“O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda na predlog 

direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.« 

 

 

10. člen 

 

Tretji odstavek 23. člena akta o ustanovitvi se spremeni tako, da se dosedanje besedilo črta in 

doda novo besedilo, ki se glasi:  

 

“Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so 

navedene v aktu o ustanovitvi.« 

 

11. člen 

 

26. člen akta o ustanovitvi se spremeni tako, da se dosedanje besedilo črta in doda novo 

besedilo, ki se glasi: 

 



“Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje 

pravice in obveznosti: 

– odloča o njegovi ustanovitvi, spremembah določil, ki so predmet tega akta, in o 

prenehanju delovanja zavoda, 

– na predlog sveta zavoda daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda, 

– na predlog sveta zavoda da soglasje, da zavod ustanovi drugo pravno osebo oziroma 

da soglasje k drugim oblikam statusnopravnih povezav zavoda, 

– na predlog sveta zavoda da soglasje za odtujitev nepremičnin, 

– na predlog sveta zavoda daje soglasje k zadolževanju zavoda in k vsakršnim 

poroštvom, jamstvom, akreditivom ali drugim oblikam zadolževanja,  

– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda. 

 

Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti: 

– daje soglasje k statutu zavoda, ki ga je v osnutku že sprejel svet zavoda, 

– daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu zavoda, ki ju je v 

osnutku že sprejel svet zavoda,  

– na predlog sveta zavoda daje soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja 

zavoda, 

– na predlog sveta zavoda daje soglasje za pridobitev in obremenitev nepremičnin, 

– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo in opravljanje dejavnosti, kolikor 

le-te glede na določila tega akta ali zakona niso v pristojnosti občinskega sveta. 

 

Za vprašanja razmerij med zavodom in ustanoviteljem se subsidiarno smiselno uporabljajo 

pravila Zakona o zavodih in Zakona o gospodarskih družbah.” 

 

12. člen 

 

Prvi odstavek 29. člena akta o ustanovitvi se spremeni tako, da se dosedanje besedilo črta in 

doda novo besedilo, ki se glasi:  

 

“Zavod preneha s svojim delovanjem, če tako odloči ustanovitelj zavoda. « 

 

13. člen  

 

30. člen akta o ustanovitvi se spremeni tako, da se drugi odstavek črta. 

 

 

14. člen 

 

32. člen akta o ustanovitvi se spremeni tako, da se dosedanje besedilo črta in doda novo 

besedilo, ki se glasi: 

 

“Z vpisom v sodni register zavod pridobi pravno sposobnost. 

  

Vpis sprememb v zvezi z registracijo zavoda mora biti opravljen najkasneje v 15 dneh po 

sprejetju ustreznih sprememb.” 

 

 

 

 



15. člen 

 

 

Vsa ostala določila akta o ustanovitvi, kot je določen z besedilom Pogodbe o ustanovitvi 

Socialno varstvenega zavoda Taber in Dodatkov št. 1 do 11 k tej pogodbi, ostanejo 

nespremenjena. 

 

Sprejme se novo besedilo akta o ustanovitvi, ki upošteva vsebino teh sklepov in Dodatkov št. 

1 do 11.  Novo besedilo akta o ustanovitvi je priloga tega sklepa. 

 

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

16. člen 

 

Vsi trije člani sveta zavoda, ki jih je imenoval Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem, 

nadaljujejo z delom do izteka štiriletnega mandata in sicer kot predstavniki ustanovitelja.  

 

Drugi odstavek 33. člena akta o ustanovitvi se spremeni tako, da se glasi: 

 

“Predstavniki delavcev in uporabnikov se imenujejo oziroma izvolijo najkasneje v roku enega 

leta od začetka opravljanja dejavnosti institucionalnega varstva starejših.« 

 

 

17. člen 

 

Dosedanje besedilo 34. člena akta o ustanovitvi se črta. 

 

18. člen 

 

Zavod začne uporabljati skrajšano ime Dom Taber po vpisu skrajšanega imena v sodni 

register, do takrat pa uporablja skrajšano ime Zavod Taber. 

 

 

 

 

Številka:  

Datum:   

    

   Občina Cerklje na Gorenjskem 

  Župan 

               Franc Čebulj 

 

 

 


