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Številka: 610-298/2010-3                            k  9 . točki 

Datum:   8. 12. 2010                              2. seje MS MOL 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

 

Zadeva: Amandmaji na Predlog sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad 

 

 

AMANDMA k 9. členu: 

 

V 9. členu se v prvem odstavku v prvi alineji besedilo »štiri člane« zamenja z besedilom »tri člane« in 

doda tretja alineja, ki se glasi » - enega člana imenuje ustanovitelj, kot predstavnika zainteresirane 

javnosti« 

 

Obrazložitev:  
Zakon o zavodih v 29. členu določa sestavo sveta in sicer »Svet zavoda sestavljajo predstavniki 

ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane 

javnosti. S predlaganim amandmajem odpravljamo neskladje predloga Sklepa o ustanovitvi Javnega 

zavoda Ljubljanski grad z Zakonom o zavodih.   

 

 

AMANDMA k 17. členu: 

 

V 17. členu se v prvem odstavku za tretjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi »ne deluje v interesu 

zavoda« 

 

Obrazložitev:  
Osnovni interes in dolžnost člana  mora biti uspešno delovanje javnega zavoda, tako po vsebini kot 

finančno. To posledično pomeni, da je zadoščeno tudi interesu ustanovitelja, torej Mestne občine 

Ljubljana.    

 

 

AMANDMA k 23. členu: 

 

V 23. členu  se v prvem odstavku  črta vejica in besedilo »ki lahko povabi posamezne kandidate tudi 

neposredno«. Za besedo »sveta« se doda pika.  

 

Obrazložitev:  
Zakonsko predviden način izbire kandidata za mesto direktorja je javni razpis, zato bi bilo kakršen koli 

drugačen način postopanja v fazi prijave in izbire vnaprejšnje dajanje prednosti določenemu 

kandidatu.   
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AMANDMA k 33. členu: 

 

V 33. členu se v petem odstavku  doda stavek, ki se glasi »Vrednost premičnega in nepremičnega 

premoženja, ki je dana v upravljanje zavodu se ugotovi z cenitvijo, ki jo pridobi ustanovitelj pred 

prenosom premoženja v upravljanje zavoda in z njo seznami Mestni svet.«    

 

Obrazložitev:  
Ugotovitev vrednosti premičnega in nepremičnega premoženja v trenutku njegovega prenosa v 

upravljanje novoustanovljenemu zavodu je pomembna predvsem z vidika nadzora poslovanja ter 

pravilnega evidentiranja poslovnih dogodkov povezanih s tem premoženjem (npr. amortizacija, 

morebitna vlaganja…). 

 

 
        Mojca Kucler Dolinar 

        Vodja Svetniškega kluba NSi 

 

Poslano: 

- naslovu 

- kopija arhiv SK NSi 


