
 

Številka: 3528-53/2006-4 

Datum: 22. 11. 2010 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

M E S T N I   S V E T   

 

 

ZADEVA:                               PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA  

                                                 MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

PRIPRAVIL:                          Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za kulturo v  

                                                  sodelovanju s Sluţbo za pravne zadeve 

 

 

NASLOV:                                Predlog Sklepa o redni likvidaciji javnega 

                                                  zavoda Keramični in lončarski center  

 

 

POROČEVALEC:                  Dr. Uroš Grilc, načelnik Oddelka za kulturo 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO   

TELO:                                     Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost  

 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o redni likvidaciji javnega 

zavoda Keramični in lončarski center. 

 

 

 

                                                                                                               Ţ U P A N  

                                                                                                    Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                         Zoran JANKOVIĆ 

 

 

Prilogi:  

- predlog sklepa z obrazložitvijo 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda  

  Keramični in lončarski center (Uradni list RS, št. 60/93) 
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Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 54. člena in drugega odstavka 54. člena Zakona o 

zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94-odl. US, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP) in 

Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU – B, 

33/07 – ZSReg – B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08 in 42/09) ter 27. člena Statuta Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana na ………... seji, dne ……..,  sprejel 

 

 

SKLEP O REDNI LIKVIDACIJI JAVNEGA ZAVODA  

KERAMIČNI IN LONČARSKI CENTER  
 

I. 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sklene, da javni zavod KERAMIČNI IN LONČARSKI 

CENTER, Gornji trg 7, 1000 Ljubljana, matična številka: 5816769000, katerega ustanovitelj je 

Mestna občina Ljubljana, začne postopek redne likvidacije javnega zavoda, ker so prenehale 

potrebe in pogoji za opravljanje registrirane dejavnosti zavoda, za katero je bil zavod 

ustanovljen, ter niso več podani ekonomski in drugi pogoji za nadaljnje poslovanje.  

 

Izvede se postopek redne likvidacije v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah o 

rednem prenehanju. 

 

Upniki in ustanovitelj se pozovejo, da v roku 30 (trideset) dni od objave tega sklepa na spletni 

strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) prijavijo 

svoje terjatve do javnega zavoda likvidacijskemu upravitelju javnega zavoda. 

 

Upniki lahko prijavijo svoje terjatve do javnega zavoda KERAMIČNI IN LONČARSKI 

CENTER - v likvidaciji na naslov ustanovitelja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 

Ljubljana. 

II. 

 

Firma javnega zavoda se spremeni tako, da se ji doda pristavek »v likvidaciji«, in se glasi: 

KERAMIČNI IN LONČARSKI CENTER - v likvidaciji. 

 

III. 

 

Za likvidacijskega upravitelja, ki bo vodil postopek redne likvidacije javnega zavoda, se imenuje 

odvetnik mag. Matjaž Nanut, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. 

 

IV. 

 

Po zaključku postopka redne likvidacije se dokumentacija zavoda izroči ustanovitelju Mestni 

občini Ljubljana. 

 

 

             Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                           Zoran JANKOVIĆ 

 

Številka:  

Datum:  
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OBRAZLOŢITEV: 

 

 

1. Sedanje stanje 

 

Javni zavod Keramični in lončarski center je ustanovila Skupščina občine Ljubljana Center na 

seji 29. 9. 1993 z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Keramični in lončarski center (Uradni 

list RS, št. 60/93). Javni zavod naj bi izvajal kulturno umetniško dejavnost ustvarjanja in 

posredovanja kulturnih vrednot na področju oblikovanja in dela z glino. Glede na obseg in 

naravo dejavnosti, ki jo je javni zavod opravljal, predlagatelj meni, da ni vsebinskih razlogov za 

to, da bi bil Keramični in lončarski center organiziran v obliki javnega zavoda na področju 

kulture.  

 

2. Razlogi za sprejem akta 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je 29. 1. 2007 sprejel sklep št. 619-3/2006-4 o prenehanju 

javnega zavoda Keramični in lončarski center z utemeljitvijo, da so prenehale potrebe oziroma 

pogoji za opravljanje dejavnosti, za katere je bil zavod ustanovljen. Glede na programske 

dejavnosti javnega zavoda predlagatelj meni, da so razlogi navedeni v sprejetem sklepu 

utemeljeni.  

 

Predlagatelj meni, da ni vsebinskih niti dejanskih razlogov za delovanje Keramičnega in 

lončarskega centra v obliki javnega zavoda na področju kulture.  

 

V zvezi z delovanjem javnega zavoda ugotavljamo, da zavodu v svojem več letnem delovanju 

ni uspelo zagotoviti delovanja zakonito predpisanih organov javnega zavoda, saj je javni zavod 

vseskozi deloval le v okviru zakonitega zastopnika, to je direktorja zavoda, ostali organi pa niso 

bili konstituirani.   

 

Na podlagi navedenega sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je notar vložil Predlog 

za vpis sklepa o prenehanju zavoda po skrajšanem postopku. Predlog je Okrožno sodišče 

zavrnilo, ker zavod ne more prenehati po skrajšanem postopku, temveč skladno z določilom 54. 

člena Zakona o zavodih, ki določa, da se za prenehanje zavoda opravi postopek likvidacije.  

 

Likvidacijskega postopka ni mogoče opraviti brez likvidacijskega upravitelja.  Zato je v Sklepu 

o redni likvidaciji javnega zavoda treba imenovati tudi likvidacijskega upravitelja, ki vodi 

likvidacijski postopek.  

 

3. Pravni temelji za sprejem akta 

 

Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica javnega zavoda Keramični in lončarski center. Za 

prenehanje zavoda  mora ustanovitelj skladno z določili 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list 

RS, št. 12/I/91, 45/I/94-odl. US, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP) sprejeti akt o prenehanju 

zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil 

zavod ustanovljen, ter da se v tem primeru opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z 

zakonom.  

 

Ustanovitelj skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 

60/06-popr., 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI, 10/08, 68/08 in 42/09; v nadaljnjem 

besedilu: ZGD-1) sprejme Sklep o redni likvidaciji javnega zavoda.  

 

4. Poglavitne rešitve 

 

S sklepom o likvidaciji ustanovitelj odloči o obstoječem pravnem razmerju, to je o obstoju 

javnega zavoda in o začetku določenega postopka, ki naj pripelje do dokončnega prenehanja 

javnega zavoda. Sklep o redni likvidaciji mora na podlagi 405. člena ZGD-1 vsebovati: firmo in 



 

 4 

sedež družbe; organ, ki je sprejel sklep; razlog za prenehanje; rok za prijavo terjatev upnikov, ki 

ne sme biti daljši od 30 dni od objave sklepa; ime, priimek in prebivališče likvidacijskega 

upravitelja. Sklep lahko vsebuje tudi druge podatke v zvezi z prenehanjem in likvidacijo družbe. 

Ko ustanovitelj sprejme sklep o likvidaciji, pošlje sklep registrskemu organu, da vpiše začetek 

likvidacije v register.  

 

Na podlagi sprejetega sklepa o likvidaciji bo izpolnjen pogoj za začetek postopka za likvidacijo 

javnega zavoda, zato predlagamo, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlagani 

sklep.   

 

5. Ocena finančnih in drugih posledic 

 

Finančne posledice predstavljajo plačilo stroškov likvidacijskega upravitelja, ki bodo določeni v 

Pogodbi o določitvi plačila likvidacijskemu upravitelju. Stroški likvidacijskega upravitelja  

obsegajo tudi stroške notarja za vložitev predlogov in ostalih listin v postopku redne likvidacije, 

ki jih skladno z 27. členom Zakona o sodnem registru po elektronski poti na registrsko sodišče 

lahko vloži le notar. 

 

 

 

                                                                                                              Dr. Uroš Grilc 

                                                                                                   Načelnik Oddelka za kulturo 


