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PREDLOG 
 
Na podlagi 423. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 
besedilo), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo), drugega odstavka 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport – 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 104/99), in na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
št. 014-29/2009-2 z dne 20. 4. 2009 je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ___ seji dne ___ 
sprejel 
 

s k l e p 
 

o soglasju k sklenitvi pogodbe o določitvi plačila likvidacijskemu upravitelju  
med likvidacijskim upraviteljem Andrejem Kraškom in Javnim zavodom Agencija za šport 

Ljubljana – v likvidaciji 
 

1.  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k sklenitvi pogodbe o določitvi plačila 
likvidacijskemu upravitelju med likvidacijskim upraviteljem Andrejem Kraškom in javnim zavodom 
Agencija za šport Ljubljana – v likvidaciji v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega 
sklepa, in pooblašča župana Mestne občine Ljubljana za podpis priložene pogodbe. 
 

2. 
 
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
 
 
Številka: 014-29/2009- 
Datum:    
 Župan 
 Mestne občine Ljubljana 
 Zoran Janković 
 



 

 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
PRAVNI TEMELJ 
 
Pravni temelji za sprejem sklepa so: 

• 423. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 
besedilo), ki določa, da ima likvidacijski upravitelj pravico do plačila in povračila stroškov 
za svoje delo iz premoženja družbe; 

• 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno 
besedilo), ki določa, da je Mestni svet Mestne občine Ljubljana pristojen za izvajanje 
ustanoviteljskih pravic do zavodov, podjetij, skladov in drugih organizacij; 

• drugi odstavek 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport – Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 104/99), ki določa, da je mestni svet organ, ki odloča o ustanoviteljskih 
pravicah in obveznostih; 

• Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana številka 014-29/2009-2 z dne 20. 4. 2009, ki 
določa, da se nad agencijo začne postopek likvidacije zavoda, s tem sklepom pa je bil tudi 
imenovan likvidacijski upravitelj. 

 
RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 
 
Na podlagi določila 423. člena Zakona o gospodarskih družbah ima likvidacijski upravitelj pravico 
do plačila in povračila stroškov za svoje delo iz premoženja družbe. Višino nagrade v gospodarski 
družbi določi skupščina družbe. Na podlagi ustanovitvenega akta javnega zavoda, nagrado 
likvidacijskemu upravitelju določi Mestni svet Mestne občine Ljubljana.  
 
Glede na obsežnost in zahtevnost postopka likvidacije in glede na predvideno trajanje tega postopka 
je nagrada v višini 1000 evrov mesečno primerna in ustrezna nagrada za likvidacijskega upravitelja, z 
dodatno omejitvijo, da nagrada ne bo preseglo 10.000 evrov, ne glede na tek trajanja postopka.  
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA 
 
Nagrada upravitelja se v skladu z zakonom izplača po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pa pred 
razdelitvijo premoženja javnega zavoda, zato do izplačil iz proračuna MOL ne bo prišlo. Sklep ne bo 
imel nikakršnih posledic oz. ne ustvarja novih obremenitev za proračun MOL. 
 
 Marko KOLENC 
 NAČELNIK 
 





Agencija likvidacijskemu upravitelju za delo določa plačilo v neto višini 1000 evrov mesečno, poleg 
tega pa Agencija likvidacijskemu upravitelju določa tudi plačilo v višini davkov in prispevkov 
skladnih z vsakokratno zakonodajo, ki se obračunajo od neto zneska 1000 evrov.  

Pri tem se pogodbenika dogovorita, da skupni znesek nagrade za izvedbo likvidacijskega postopka ne 
sme preseči neto zneska v višini 10.000 evrov, povečanega za davke in prispevke.  

Agencija likvidacijskemu upravitelju naroča, da naj si nagrado obračunava in jo mesečno izplačuje iz 
sredstev Agencije vsakega petnajstega v mesecu za pretekli mesec na svoj transakcijski račun, davke 
in prispevke pa prejemnikom skladno. Za čas od prevzema poslov do dne podpisa te pogodbe, se 
upravitelju naroča, da si nagrado izplača za nazaj. 

 

5. člen 

Glede pravic in obveznosti pogodbenih strank, ki niso urejene s to pogodbo, se uporabljajo določila 
Obligacijskega zakonika o podjemni pogodbi in Zakona o gospodarskih družbah. 

  

6. člen 

Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod pogodbe. 

7. člen 

Ta pogodba je sklenjena za določen čas in sicer do zaključka likvidacijskega postopka Agencije. 

 

V Ljubljani, _______________ 

 

Likvidacijski upravitelj: 

ANDREJ KRAŠEK 

 

Agencija: 

AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA - 
V LIKVIDACIJI 

Zoran Janković, Župan Mestne občine 
Ljubljana 

 

___________________________                         ___________________________ 
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