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  OBČINA CERKLJE 

  NA GORENJSKEM 

   Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 
e-mail:obcinacerklje@siol.net 

 04/28 15 820  04/ 28 15 800 

 
 
Številka: 032-04/2014-162 
Datum:   18.2.2016 

 
OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
 

 
ZADEVA: 

 
Predlog Sklepov o spremembah in dopolnitvah Pogodbe o 
ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber in o sprejetju 
novega besedila akta o ustanovitvi 
 

PRAVNA 
PODLAGA: 

2. člen 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. 
člen Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15 ) 

PREDLAGATELJ: Župan, g. Franc Čebulj 
 

PRIPRAVILA: Odvetnik doc. dr. Aleksij Mužina, Odvetniška pisarna Mužina in 
partnerji, d.o.o., Ljubljana  
Marta Jarc, direktorica občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem 
(obrazložitev) 
 

NAMEN: S sprejemom predlaganih sprememb in dopolnitev Pogodbe o 
ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber se uskladijo določila z 
veljavno zakonodajo in podrobneje opredelijo pristojnosti, pravice in 
obveznosti tako organov zavoda kot ustanovitelja. 

 
 OBRAZLOŽITEV 
 
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. U.S., 8/96, 18/98, 36/20 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP – v nadaljevanju: Zakon o zavodih) v 2. členu določa, da zavode lahko 
ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe. Občina Cerklje na Gorenjskem je skupaj z 
družbo Gradbinec GIP d.o.o, Kranj ustanovila zavod za izvajanje dejavnosti na področju 
socialnega varstva, predvsem institucionalnega varstva starejših oseb, to je Socialno 
varstveni zavod Taber (v nadaljevanju tudi: SVZ Taber). Pogodbo o ustanovitvi Socialno 
varstvenega zavoda Taber je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem potrdil na svoji 6. 
redni seji, dne 11.10.2007, sklenjena pa je bila v obliki notarskega zapisa 16.10.2007. 
Skladno z določili te pogodbe je v zavodu večinski (51% - ni delež) imela družba Gradbinec 
GIP d.o.o, Kranj, Občina Cerklje na Gorenjskem pa je v zavodu imela 49%-ni delež.  
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Na 3. redni seji, dne 13.1.2011, je Občinski svet potrdil Pogodbo o prenosu dela 
ustanoviteljskega deleža ustanovitelja Gradinec GIP d.o.o. kot dodatek št. 1 k Pogodbi o 
ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber in Dodatek št. 2 k Pogodbi o ustanovitvi 
Socialno varstvenega zavoda Taber o vplačilu sredstev za zagotovitev nemotenega delovanja 
zavoda. Od tedaj dalje je Občina Cerklje na Gorenjskem kot edini ustanovitelj zavoda 
zagotavljala sredstva za delovanje SVZ Taber. Skladno z višino sredstev, ki jih je s 
sprejemom odloka o proračunu za tekoče leto potrdil občinski svet, je župan sklepal dodatke 
k Pogodbi o ustanovitvi, za kar je bil pooblaščen s sprejetim sklepom iz leta 2007. V zvezi z 
zagotavljanjem sredstev za delovanje zavoda so bili sklenjeni dodatki od št. 3 do št. 11 k 
Pogodbi o ustanovitvi. 
 
Drugih sprememb pogodbe o ustanovitvi ni bilo. 
 
Sedaj predlagane spremembe Pogodbe o ustanovitvi so predvsem naslednje: 

- glede na to da je, po izstopu družbe GIP Gradbinec d.o.o. Kranj iz zavoda, postala 
Občina Cerklje na Gorenjskem edini ustanovitelj SVZ Taber, se Pogodba o ustanovitvi 
Socialno varstvenega zavoda Taber preimenuje v Akt o ustanovitvi Socialno varstvenega 
zavoda Taber (2. člen), 

- skrajšano ime zavoda se iz Zavod Taber spremeni v Dom Taber (3. člen), 

- prenese se naslov zavoda na Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem (3. člen), 

- opis dejavnosti zavoda se uskladi z veljavno zakonodajo ter loči na osnovno in dodatno 
dejavnost (4. člen), 

- število članov sveta zavoda se poveča iz dosedanjih štirih članov na pet članov – tako, 
da ima ustanovitelj večino (tri člane) v tem organu (5. člen), 

- med pristojnostmi sveta zavoda se spremeni določba, da je soglasje  k zadolževanju 
zavoda in vsakršnim poroštvom, jamstvom, akreditivom ali drugim oblikam zadolževanja, 
pogojeno s soglasjem ustanovitelja (občinskega sveta) – 6. člen, 

- na novo je opredeljeno imenovanje direktorja ter opredeljene omejitve poslovanja, 
vezane na predhodno potrdilno odločitev sveta zavoda ali/in ustanovitelja (7. člen), 

- na novo je opredeljeno zagotavljanje sredstev zavodu za njegovo delovanje s strani 
ustanovitelja  - predvidena je izdaja sklepa in ne več sklepanje dodatkov k pogodbi (8. 
člen), 

- na novo je opredeljen način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki (9. člen), 

- natančno so razmejene pravice in obveznosti med občinskim svetom in županom, kot 
dvema organoma ustanovitelja (11. člen), 

- opredeljeno je, da se sprejme novo besedilo akta o ustanovitvi (15. člen), 

- sledijo še prehodne in končne določbe 

 
Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem predlagamo, da sprejme naslednji  
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SKLEP: 

1. Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme Sklepe o spremembah 
in dopolnitvah Pogodbe o ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber in 
o sprejetju novega besedila akta o ustanovitvi Socialno varstvenega 
zavoda Taber, v predloženem besedilu. 

 
 

       Občina Cerklje na Gorenjskem 
          ŽUPAN 
              FRANC ČEBULJ    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- Sklepi o spremembah in dopolnitvah Pogodbe o ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber in 
o sprejetju novega besedila akta o ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber 
  


