
 
 
Številka: 03200-1/2011-43 
Datum:   24.2.2011 
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET  
 
 
 
ZADEVA:  Odgovori na svetniška vprašanja in pobude mestne svetnice ga. Mojce  

       Škrinjar 
ZVEZA:     Dopis  št. 03200-1/2011-3 z dne 3.1.2011 
 
 
VPRAŠANJE: 

- Koliko denarja je MOL plačala zaradi izgubljenih pravd v vzgojno izobraţevalnih 
ustanovah? Za kakšne vrte pravd je šlo? Delovnopravne, lastninske, pravde 
zaradi poškodb zaposlenih v šolah in vrtcih ter udeleţencev izobraţevanja? 
Prosim, če se podatki ločijo za šole in za vrtce. Kateri odvetniki so do zdaj 
zastopali MOL in njegove zavode. Koliko so MOL in njegovi javni zavodi letos 
plačali izbranim druţbam? 
 

ODGOVOR: 
V letošnjem letu izplačil za odvetniške storitve ni bilo, v spodnjih dveh preglednicah pa so 
ločeno navedeni podatki za odvetniške storitve za leto 2010: 
 
JAVNI VRTCI V MOL: 

Zap 
št.  

Namen plačila Znesek 
plačila 

Odvetniška 
druţba 

Javni zavod  

1. Sestava kazenske 
ovadbe zoper 
odgovorno osebo 

1080,00 EUR Odvetniška 
družba Čeferin 

Vrtec 
Najdihojca 

2. Plačilo sodnih stroškov 
stranki -  znižano 
plačilo vrtca po sodbi 
Upravnega sodišča RS/ 
B. K. 

772,41 EUR Ni bilo 
zastopanja s 
strani odvetnikov 

Dr. France 
Prešeren 

3.  Povrnitev  stroškov za 
sodno odločbo I. T. – 
delovno pravne 
zadeve   

39.812,01 
EUR 

Odvetnica Tina 
Šnajder 
Paunovič 
(odvetnico je 
najel vrtec ) 

Vrtec Jarše  



4.  Povrnitev stroškov  za 
stroške odvetnika –
delovno pravne 
zadeve. 
Vrtec je na prvi stopnji 
tožbo izgubil in izplačal 
delavki plače in ostale 
obveznosti. Po pritožbi 
je vrtec  tožbo dobil na 
drugi stopnji, vendar 
tožena stranka denarja 
ni hotela vrniti, zato jo 
je bil  vrtec prisiljen 
tožiti za vrnitev 
sredstev.  

765,96 EUR Odvetnica 
Nataša 
Platovšek 
(odvetnico je 
najel vrtec) 

Vrtec dr. France 
 Prešeren 

 
JAVNI  ZAVODI S PODROČJA IZOBRAŢEVANJA V MOL: 

Zap 
št.  

Namen plačila Znesek 
plačila 

Odvetniška 
druţba 

Javni zavod  

1. Stečajni postopek 
javnega zavoda ZTI 
Ljubljana/stroški 
odvetniških storitev 
priprava tožbe na 
uveljavitev izločitvene 
pravice MOL iz stečajne 
mase 

2.374,92 EUR 
   637,08 EUR 

Odvetniška 
družba Kozinc 
in partnerji 

Javni zavod 
ZTI Ljubljana 
– v stečaju 

2. Umik predloga zaznambe 
spora 

41,70 EUR Odvetniška 
družba Tratnik, 
Sočan in 
Bogataj 

Javni zavod 
ZOO  
Ljubljana 

  
VPRAŠANJE: 
Na kakšen način so na MOL izbrali tri odvetniške druţbe (po pisanju lastnika Finance, 
29.12.2010: Kozinc in partnerji, Čeferin ion partnerji in partnerji ter Rojs, Peljhan, 
Prelesnik in partnerji ter za delovnopravne spore odvetniške druţbe Ðuragič Sotlar), s 
katerimi bi morali nemudoma, po ukazu, začeti sodelovati vrtci in šole? Zakaj prav ti? 
Kakšne reference imajo pri delu s šolami in vrtci? 
 
ODGOVOR: 
Pred nastopom prvega mandata župana Zorana Jankovića se je MOL soočala s 
problematiko nesistematičnega najemanja odvetniških pisarn za zastopanje MOL pred 
sodišči, kar je vodilo v nepreglednost, neučinkovitost in veliko število angažiranih odvetnikov 
za enake ali podobne primere.   
 
Z reorganizacijo mestne uprave MOL v letu 2007, je bil eden izmed ciljev tudi racionalizacija 
na področju poslovanja z odvetniškimi pisarnami. Z namenom vzpostavljanja evidence, 
učinkovitejšega sodelovanja in večje preglednosti nad delom pooblaščencev - odvetnikov, ki 
v sodnih zadevah zastopajo Mestno občino Ljubljana in pravne osebe, katerih ustanovitelj ali 
soustanovitelj je Mestna občina Ljubljana, ter stroški, ki v ta namen neposredno ali posredno 
bremenijo mestni proračun, je bila vsem navedenim v letu 2007 posredovana pobuda po 
zmanjševanju števila odvetnikov in usmeritev k določenim odvetniškim in notarskim 
pisarnam. Na ta način se tudi zasleduje  enotna pravna praksa, pristop k reševanju in s tem 
učinkovitost v zastopanju interesov Mestne občine Ljubljana in njenih zavodov, družb ter 



drugih pravnih oseb, saj se MOL med drugim srečuje tudi z velikim številom enakih ali 
podobnih primerov z določenega pravnega področja, glede katerih je, s ciljem čim 
uspešnejšega izida sodnih postopkov za MOL, nujno pravno poznavanje  področij delovanja 
občine in   enoten pristop reševanja, kar pa je pri razpršenosti zadev na večje število 
odvetniških pisarn težje dosegljivo.  
 
Glede odvetniških pisarn, ki večinoma zastopajo MOL, to je odvetniška pisarna Kozinc, 
Čeferin ter Rojs, Peljhan&Prelesnik, poudarjamo, da gre za ugledne  odvetnike, ki zelo 
uspešno in učinkovito zagotavljajo odvetniško svetovanje in zastopanje na vseh pravnih 
področjih, s katerimi se srečuje MOL. Navedena usmeritev pa ni pomenila, da je potrebno 
dotedaj veljavne pogodbe oziroma pooblastila odvetnikov, ki so  bili dotlej angažirani 
nemudoma preklicati, temveč so lahko zadeve, ki so jih prevzeli, tudi dokončali. Prav tako je 
še vedno dopustno sodelovanje z drugimi odvetniškimi pisarnami glede tistih zadev, ki se v 
večjem obsegu nanašajo na posamezne vrste postopkov, ki so jih uspešno vodili dosedanji 
odvetniki in v nekaterih posebnih sodnih primerih, ko se izkaže potreba po odvetnikih 
specialističnim znanjem in izkušnjami na določenem področju.    
 
VPRAŠANJE:  
Kakšno vsoto je MOL plačala za ogrevanje v letu 2009: 

a) Vrtcev – vsota na kvadratni meter uporabne talne površine  
b) Šol - vsota na kvadratni meter uporabne talne površine  

 
ODGOVOR: 
Ogrevanje prostorov vrtci poravnavajo iz materialnih stroškov, zato na OPVI nimamo posebej 
podatka o porabi sredstev v vrtcih za ogrevanje.  
MOL refundira osnovnim šolam materialne stroške, v okvir katerih spadajo tudi stroški 
ogrevanja. Na OPVI vodimo evidenco refundiranih materialnih stroškov v celoti in ne ločeno 
po posameznih energentih. 
 
VPRAŠANJE:  
Prosim tudi za podatek za celotno kvadraturo uporabne talne površine vseh vrtcev ter 
šol (uporabna površina ne zajema podstrešij in kleti, ki niso v funkciji pedagoškega 
procesa – kurilnic, skladišč, zaklonišč, nefunkcionalnih podstrešnih površin).  
 
ODGOVOR: 
Po podatkih iz vrtcev, je bilo v vseh vrtcih MOL spomladi 2010 skupne notranje igralne 
površine  35.217 kvadratnih metrov. 
Na podlagi zadnjih zbranih podatkov znaša celotna kvadratura uporabne talne površine vseh 
šol 309.098 m². 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
Pripravile: 
Nina MARKOLI, univ. dipl. prav. 
Višja svetovalka I  
e-mail: nina.markoli@ljubljana.si, 01/306-40-37 
Ana Potočnik 
Mojca Mikec 

                   Marija FABČIČ 
                   NAČELNICA 
         
 
Poslati: 

- Naslovniku 

- Arhiv- tu                      
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