Na podlagi 2. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00,
127/06-ZJZP), pogodbe o pripojitvi zavoda Inštitut za pravno, razvojno, informacijsko,
mediacijsko, upravljalsko in svetovalno dejavnost – Inštitut Primus, z dne 12.12.2013 in
pogodbe o pripojitvi zavoda SOCIO-LAB, inštitut za pravno in razvojno dejavnost, z dne
11.12.2013
ustanovitelja SKUP - Skupnosti privatnih zavodov:
•

Inštitut za pravno, razvojno, informacijsko, mediacijsko, upravljalsko in
svetovalno dejavnost – Inštitut Primus, Britof 469, 4000 Kranj, matična številka:
2088177000, ki ga zastopa direktorica Tatjana Strojan;

•

MONEO, poslovni inštitut, Žalna 70, 1290 Grosuplje,
3315401000, ki ga zastopa direktor Kristjan Strojan;

matična

številka:

dne 13. 12. 2013 sprejmeta sklep o spremembi pogodbe o ustanovitvi z dne 8. 6. 2009,
ki se v čistopisu glasi:

POGODBA O USTANOVITVI SKUPNOSTI ZAVODOV
SKUP - Skupnost privatnih zavodov

I. IME IN SEDEŽ ZAVODA
1. člen
Ime skupnosti zavodov je: SKUP - Skupnost privatnih zavodov.
Sedež zavoda je: Britof 469, 4000 Kranj.

2. člen
SKUP - Skupnost privatnih zavodov (v nadaljevanju: skupnost) se ustanavlja z
namenom:
1. povezovanja slovenskih zasebnih zavodov,
2. dvigu kakovosti delovanja, zagotavljanju primernega vrednotenja njihove
dejavnosti ter zagotavljanju podpore delovanju članov skupnosti,
3. zagotovitvi vključenosti članov skupnosti pri decentralizaciji in prenosu storitev
javnih zavodov in subjektov javnega prava na zasebni sektor,
4. pospeševanje raziskovalne dejavnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti članov
skupnosti namenjene razvoju storitvene in druge nepridobitne dejavnosti ter
socialne ekonomije,
5. sodelovanja v postopkih oblikovanja politik, predpisov in ukrepov na lokalnem,
regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju ter predstavljanja interesov
članov skupnosti v teh postopkih,
6. sodelovanja v socialnem dialogu na nivoju nevladnega sektorja, lokalnem,
regionalnem, državnem nivoju ter v okviru Evropske unije,
7. sodelovanja z drugimi domačimi in mednarodnimi mrežami nevladnih organizacij
ter organizacij socialne ekonomije,
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8. sodelovanja z drugimi organizacijami, gospodarskimi subjekti, državnimi organi in
organi regionalnih in lokalnih skupnosti, institucijami,
9. razvijanja spodbudnega okolja za delovanje zasebnih zavodov v Sloveniji,
vključujoč sprejetje potrebnih predpisov ter odpravo administrativnih ovir za
delovanje zasebnih zavodov,
Poleg namenov povezovanja privatnih zavodov se skupnost ustanavlja tudi za razvoj,
izvajanje in vrednotenje dejavnosti, programov in projektov na družbenih področjih,
ki so za razvoj družbe posebnega pomena.
Skupnost izvaja in podpira socialno podjetniške in družbeno učinkovite programe,
projektov in dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, organizacij
socialne ekonomije, socialnih podjetij ter dejavnosti drugih subjektov in
posameznikov na področjih:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

socialne ekonomije, socialnega podjetništva ter družbenih inovacij,
prava, zagovorništva in mirnega reševanja sporov
socialnega varstva
na področju varstva in promocije zdravja
družinskega varstva
varstva človekovih pravic
zagotavljanja enakih možnosti in socialne vključenosti in preprečevanja
diskriminacije,
8. varstva invalidov, žensk, starejših, otrok, brezposelnih in drugih ranljivih
družbenih skupin,
9. varstva in promocije zdravja,
10. ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali,
11. trajnostnega kmetijstva in ekološko pridelane hrane,
12. trajnostnega in socialnega turizma,
13. kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine,
14. amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija,
15. znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje,
16. spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije,
17. socialne in pravične trgovine,
18. mladinskega dela,
19. reševanja in zaščite,
20. spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti,
21. zagotavljanje solidarnostne pomoči med ljudmi,
22. nudenja brezplačne pravne pomoči, svetovanja, zagovorništva za ranljive skupine
ljudi,
23. nudenja izvedbe postopkov, usposabljanj ter treningov s področja mirnega
reševanja sporov, mediacije, drugih oblik alternativnega reševanja sporov,
razvoja modelov upravljanja s spori ter drugih oblik upravljanja s spori,
24. upravljanja projektov, programov in dejavnosti za druge organizacije in
posameznike
25. oblikovanja politik, predpisov in ukrepov ter razvoja aktivnega državljanstva
26. delovanje na področju informiranja, osveščanja, izobraževanja, usposabljanja ter
uporabe informacijskih tehnologij za izboljševanje kvalitete življenja v družbi
27. prostovoljstva,
28. humanitarnih dejavnosti ter
29. drugih dejavnosti z družbeno koristnimi učinki.
II. DEJAVNOSTI SKUPNOSTI
3. člen
Dejavnosti skupnosti so:
58.110

Izdajanje knjig

58.140

Izdajanje revij in druge periodike
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58.190

Drugo založništvo

63.120

Obratovanje spletnih portalov

63.990

Drugo informiranje

64.200

Dejavnost holdingov

69.103

Druge pravne dejavnosti

69.200

Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

70.210

Dejavnost stikov z javnostjo

70.220
72.200

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in
humanistike

73.200

Raziskovanje trga in javnega mnenja

82.110

Nudenje celovitih pisarniških storitev

82.300

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.990

Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

85.590

Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.600

Pomožne dejavnosti za izobraževanje

86.909

Druge zdravstvene dejavnosti

88.109

Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

88.999

Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

91.030

Varstvo kulturne dediščine

94.999

Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

4. člen
Skupnost lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so
namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu
opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi
zmogljivosti, sredstev in znanja skupnosti.

5. člen
Dejavnost skupnosti se lahko spremeni le s soglasjem ustanovitelja.

6. člen
Skupnost lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod, društvo ali podjetje s
soglasjem ustanovitelja.

III. ORGANI SKUPNOSTI
7. člen
Organi skupnosti so:
•
•
•
•
•

svet skupnosti
strokovni svet
direktor
strokovni direktor
klub skupnosti
8. člen
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Skupnost upravlja svet skupnosti, ki je sestavljen iz 7 članov in sicer: 4 predstavniki
ustanovitelja skupnosti, 1 predstavnik sodelavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je
skupnost ustanovljena in 2 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Svet skupnosti sprejema statut skupnosti in njegove spremembe, sprejema programe
dela in razvoja skupnosti ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in
sprejema letno poročilo skupnosti, daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih ter opravlja druge z zakonom, to pogodbo ali statutom določene
zadeve.
Sestavo, način imenovanja, izvolitev članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta
skupnosti se določijo v skladu z zakonom in to pogodbo o ustanovitvi v statutu skupnosti.

9. člen
Skupnost ima strokovni svet kot strokovni organ.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela skupnosti, odloča o
strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ter opravlja druge naloge,
določene z zakonom, pogodbo o ustanovitvi in statutom.
Članstvo, imenovanje, trajanje mandata in pristojnosti strokovnega sveta se določijo v
statutu skupnosti.
10. člen
Direktor je poslovodni organ skupnosti.
Direktorja imenujejo in razrešujejo ustanovitelji skupnosti.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje skupnosti, predstavlja in zastopa skupnost
in je odgovoren za zakonitost dela skupnosti. Mandat direktorja traja 4 leta, z možnostjo
ponovnega imenovanja na to funkcijo.
Imenovanje direktorja skupnosti lahko opravijo ustanovitelji brez javnega razpisa.
Skupnost ima lahko prokurista, ki ga imenujejo ustanovitelji zavoda.

11. člen
Strokovni direktor je strokovni vodja skupnosti in vodi strokovno delo skupnosti.
Strokovnega direktorja imenujejo in razrešujejo ustanovitelji. Mandatna doba
strokovnega direktorja je 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo.
Imenovanje strokovnega direktorja lahko opravijo ustanovitelji brez javnega razpisa.

12. člen
Skupnost ima klub skupnosti, katerega člani lahko postanejo zasebni zavodi, druge
nevladne organizacije (ustanove, društva), zadruge, socialna podjetja in neprofitne
gospodarske družbe.
Ustanovitelji skupnosti postanejo člani kluba ob ustanovitvi skupnosti.
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Za zasebni zavod po tej pogodbi se šteje pravna oseba, ki je prostovoljno ustanovljena in
deluje na podlagi zakona o zavodih, katere ustanovitelji so domače ali tuje fizične ali
pravne osebe zasebnega prava.
Prosilec mora za včlanitev v klub skupnosti predložiti:
• izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo;
• kopijo akta oziroma pogodbe o ustanovitvi zavoda;
• izpisek iz sodnega registra.
O včlanitvi zasebnega zavoda v klub in prenehanju članstva odloči z obrazloženim
sklepom svet skupnosti, s soglasjem ustanoviteljev.
Organizacija kluba se podrobneje uredi v statutu skupnosti.

IV. ORGANIZACIJA SKUPNOSTI
13. člen
Za izvajanje dejavnosti skupnosti sta organizirani notranji organizacijski enoti skupnosti
Inštitut Primus in Družba za mediacijo in reševanje sporoov, ki nimata posebnih
pooblastil v pravnem prometu.
Način dela in organizacijo določa statut in drugi ustrezni akti skupnosti.

14. člen
Skupnost za potrebe opravljanja svojih nalog lahko zaposluje delavce na podlagi
kadrovskega načrta, ki ga sprejme svet skupnosti.
Delavci uresničujejo svoje pravice, ki jim gredo iz delovnega razmerja oz. opravljajo delo
na podlagi pogodbe in v skladu z kolektivno pogodbo.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK SKUPNOSTI
15. člen
Ustanovitelja zagotovita sredstva za ustanovitev skupnosti v skupni višini 100,00 EUR, in
sicer vsak od ustanoviteljev v višini 50,00 EUR.

VI. VIRI, NAČINI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO SKUPNOSTI
16. člen
Skupnost pridobiva sredstva za delo:
-

s prispevki ustanoviteljev;
s sponzorstvom;
s subvencijami;
z darili občanov in prostovoljnim delom;
z donacijami;
s prostovoljnimi prispevki;
iz zapuščin in volil;
iz sredstev javnih razpisov;
iz lastne dejavnosti,
z nudenjem odplačnih storitev,
iz drugih virov.
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VII. NAČINI RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO SKUPNOSTI
17. člen
Skupnost razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju
svoje dejavnosti tako, da jih porabi za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti in v druge z
zakonom določene namene. O načinu razpolaganja s presežkom odloča svet skupnosti v
skladu s programom in finančnim načrtom skupnosti, v soglasju z ustanovitelji.

18. člen
O načinu kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda odloča svet skupnosti v skladu s
statutom skupnosti, v soglasju z ustanoviteljema.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN
ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZAVODA ZA OBVEZNOSTI SKUPNOSTI
19. člen
Skupnost je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata
zakon in ta pogodba o ustanovitvi skupnosti.

20. člen
Skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Za obveznosti skupnosti, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, ustanovitelji ne
odgovarjajo.

IX. TRAJANJE IN PRENEHANJE SKUPNOSTI
21. člen
Skupnost je ustanovljen za nedoločen čas.
Skupnost preneha v primerih in po postopku, določenim z zakonom.

X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV
22. člen
Vsak ustanovitelj lahko izstopi iz skupnosti. V tem primeru preide delež izstopajočega
ustanovitelja na drugega ustanovitelja.
Ustanovitelj lahko svoj ustanoviteljski delež prenese na drugo osebo, če s tem soglaša
drugi ustanovitelj.
Morebitni vstop novih ustanoviteljev se dogovori z aneksom oziroma spremembo te
pogodbe. Za vstop novih ustanoviteljev morata soglašati oba ustanovitelja.
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XI.

REŠEVANJE SPOROV

Zavod bo spore, ki bi nastali pri njegovem delovanju, reševal na miren način s pomočjo
mediacije.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(pravno nasledstvo pripojenih zavodov)
SOCIO-LAB, Inštitut za pravno in razvojno dejavnost matična št. 6037810000, davčna
št.: 27921743, ki je na podlagi akta o ustanovitvi zavoda z dne 22.09.2011 v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisan pod številko vložka Srg 2011/37071 (drugi
prevzeti zavod), se z dnem 11.12.2013 pripoji k skupnosti.
Inštitut za pravno, razvojno, informacijsko, mediacijsko, upravljalsko in svetovalno
dejavnost – Inštitut Primus, matična št.: 2088177, davčna št.: 10693386, ki je na
podlagi akta o ustanovitvi zavoda z dne 2. 4. 2008 v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Ljubljani vpisan pod številko vložka Srg 2008/17743 (prvi prevzeti zavod), se z dnem
12.12.2013 pripoji k skupnosti (v nadaljevanju: prevzemni zavod).
Na prevzemni zavod se prenese vse premoženje, pravice in obveznosti prvega in drugega
prevzetega zavoda.
Premoženje, s katerim sta upravljala prevzeta zavoda in premoženje, ki je v lasti
prevzetih zavodov, se prenese na prevzemni zavod, skladno s podatki iz poslovnih knjig
na dan 12.12.2013 prvega prevzetega zavoda in s podatki iz poslovnih knjig na dan
11.12.2013 drugega prevzetega zavoda.
Na podlagi te pogodbe se Inštitut za pravno, razvojno, informacijsko, mediacijsko,
upravljalsko in svetovalno dejavnost – Inštitut Primus ter SOCIO-LAB, inštitut za pravno
in razvojno dejavnost izbrišeta iz sodnega registra in se kot njun pravni naslednik vpiše
SKUP - Skupnost privatnih zavodov.
27. člen
(pooblastilo za izvršitev akta)
Direktor prevzemnega zavoda je dolžan v roku petnajstih dni od uveljavitve te pogodbe
opraviti vsa dejanja v zvezi z vpisom statusnih sprememb prevzetih zavodov Inštituta za
pravno, razvojno, informacijsko, mediacijsko, upravljalsko in svetovalno dejavnost –
Inštitu Primus ter SOCIO-LAB, inštitut za pravno in razvojno dejavnost, v sodni register
ter zagotoviti vse druge potrebne pogoje za začetek nemotenega izvajanja dela v novi
organizaciji prevzemnega zavoda v skladu s tem aktom.
28. člen
(konstituiranje organov zavoda)
Svet prevzemnega zavoda se oblikuje v skladu s to pogodbo v roku šestdesetih dni od
uveljavitve te pogodbe.
Svet prevzemnega zavoda najkasneje v devetdesetih dneh po svojem oblikovanju
sprejme nov statut zavoda in ga predloži v soglasje ustanovitelju.
Do konstituiranja novega sveta prevzemnega zavoda skladno s tem aktom opravlja
njegove nujne naloge obstoječi svet prevzemnega zavoda.
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29. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih ustanovitvenih aktov)
Z dnem pripojitve prvega in drugega pripojenega zavoda prenehajo veljati akt o
ustanovitvi zavoda Inštitut za pravno, razvojno, informacijsko, mediacijsko, upravljalsko
in svetovalno dejavnost – Inštitut Primus z dne 2.4.2008 in akt o ustanovitvi zavoda
SOCIO-LAB, inštitut za pravno in razvojno dejavnost z dne 22.09.2011.
30. člen
Ta pogodba je sestavljena v treh izvodih, ki vsi veljajo kot izvirnik in od katerih
ustanovitelja prejmeta po en izvod, eden pa je namenjen potrebam registracije
sprememb pogodbe o ustanovitvi skupnosti zavodov, ki jo direktor prevzemnega zavoda
izvede v petnajstih dneh od uveljavitve te pogodbe.

Ljubljana, 13.12.2013

Podpis ustanoviteljev:

Inštitut za pravno, razvojno,
informacijsko, mediacijsko,
upravljalsko in svetovalno dejavnost –
INŠTITUT PRIMUS
Tatjana Strojan
direktorica

MONEO, poslovni inštitut
Kristjan Strojan
direktor
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