
 
 

 
 

Številka: 603-171/2010-26 

Datum:   28. 9. 2011  

 

 

MESTNA OBĈINA LJUBLJANA 

M E S T N I    S V E T 

 

 

ZADEVA:   PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBĈINE LJUBLJANA 

 

 

PRIPRAVIL:   Mestna uprava Mestne obĉine Ljubljana, Oddelek za 

predšolsko vzgojo in izobraţevanje  

 

 

NASLOV: Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o doloĉitvi plaĉila 

likvidacijskemu upravitelju med likvidacijskim upraviteljem 

Markom Drobeţem in javnim zavodom Izobraţevalno središĉe 

Miklošiĉ Ljubljana – v likvidaciji 

 

POROĈEVALKI:  Marija FABĈIĈ, naĉelnica Oddelka za predšolsko vzgojo in  

izobraţevanje 

Nina MARKOLI, višja svetovalka  

   

PRISTOJNO DELOVNO  

TELO:    Odbor za predšolsko vzgojo in izobraţevanje 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o  

doloĉitvi  plaĉila likvidacijskemu upravitelju med likvidacijskim upraviteljem Markom  

Drobeţem in javnim zavodom Izobraţevalno središĉe Miklošiĉ Ljubljana – v likvidaciji. 

 

 

 

 

 
Ţ U P A N 

Mestne obĉine Ljubljana 
Zoran JANKOVIĆ 

 
 

Prilogi: 

- predlog sklepa z obrazloţitvijo 

- pogodba o doloĉitvi plaĉila likvidacijskemu upravitelju 

 



PREDLOG 

 

Na podlagi  423. ĉlena Zakona o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 

preĉišĉeno besedilo in 33/11), 27. ĉlena Statuta Mestne obĉine Ljubljana (Uradni list RS, št. 

66/07 - uradno preĉišĉeno besedilo), drugega odstavka 1. ĉlena Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Izobraţevalno središĉe Miklošiĉ Ljubljana (Uradni list RS, št. 76/97) in Sklepa 

Mestnega sveta Mestne obĉina Ljubljana št. 603-109/2010-28 z dne 31. 1. 2011 je Mestni svet 

Mestne obĉine Ljubljana na ….. seji dne ………… sprejel  

 

        S K L E P 

                        o  soglasju k sklenitvi pogodbe o doloĉitvi  plaĉila likvidacijskemu 

 upravitelju med likvidacijskim upraviteljem Markom Drobeţem in javnim zavodom    

                       Izobraţevalno središĉe Miklošiĉ Ljubljana – v likvidaciji 

 

1. ĉlen 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana daje soglasje k sklenitvi pogodbe o doloĉitvi plaĉila 

likvidacijskemu upravitelju med likvidacijskim upraviteljem Markom Drobeţem in javnim 

zavodom Izobraţevalno središĉe Miklošiĉ – v likvidaciji v predloţenem besedilu, ki je kot 

priloga sestavni del tega sklepa, in pooblašĉa ţupana Mestne obĉine Ljubljana za podpis 

priloţene pogodbe. 

 

2. ĉlen 

 

Ta sklep zaĉne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana. 

 

 

 

Št.  

Ljubljana, dne 

  

 

             Ţupan 

Mestne obĉine Ljubljana 

        Zoran Janković 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAZLOŽITEV 
 
 

PRAVNI TEMELJ  
 

Pravni temelj za sprejem akta so: 

- 423. ĉlen Zakona o gospodarskih druţbah  (Uradni list RS, št. št. 65/09 – uradno preĉišĉeno 

besedilo in 33/11), ki doloĉa, da ima likvidacijski upravitelj pravico do plaĉila in povraĉila 

stroškov za svoje delo iz premoţenja druţbe; 

- 27. ĉlen Statuta Mestne obĉine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno preĉišĉeno 

besedilo), ki doloĉa, da je Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana pristojen za izvajanje 

ustanoviteljskih pravic do zavodov, podjetij, skladov in drugih organizacij; 

- drugi odstavek 1. ĉlena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  Izobraţevalno središĉe 

Miklošiĉ Ljubljana (Uradni list RS, št. 76/97), ki doloĉa, da o ustanoviteljskih pravicah in 

obveznostih odloĉa  Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana; 

- Sklep Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana številka 603-109/2010-28 z dne 31. 1. 2011, 

ki doloĉa, da se nad javnim zavodom zaĉne postopek likvidacije zavoda, s tem sklepom pa je 

bil tudi imenovan likvidacijski upravitelj. 

 

RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN  
 

Na podlagi doloĉila 423. ĉlena Zakona o gospodarskih druţbah ima likvidacijski upravitelj 

pravico do plaĉila in povraĉila stroškov za svoje delo iz premoţenja druţbe. Višino nagrade v 

gospodarski druţbi doloĉi skupšĉina druţbe. Na podlagi ustanovitvenega akta javnega zavoda 

nagrado likvidacijskemu upravitelju doloĉi Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana. 

 

Glede na obseţnost in zahtevnost postopka likvidacije in glede na predvideno trajanje tega 

postopka je nagrada v višini 1.000 eurov meseĉno primerna in ustrezna nagrada za 

likvidacijskega upravitelja, z dodatno omejitvijo, da nagrada ne bo presegla 10.000 eurov, ne 

glede na trajanje likvidacijskega postopka.  

 

OCENA FINANĈNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA  

 

Nagrada likvidacijskega upravitelja se v skladu z zakonom izplaĉa po izplaĉilu obveznosti 

upnikom, vendar pa pred razdelitvijo premoţenja javnega zavoda, zato do izplaĉil iz 

proraĉuna MOL ne bo prišlo. Sklep ne bo imel nikakršnih posledic za proraĉun MOL oziroma 

ne ustvarja novih obremenitev proraĉunskih sredstev MOL. 

 

  

Pripravili: 

Nina MARKOLI 

Mojca MIKEC 
 

 

          Marija FABĈIĈ 

          NAĈELNICA 

 

 

 

 



 

 

 

IZOBRAŢEVALNO SREDIŠĈE MIKLOŠIĈ - V LIKVIDACIJI, Miklošiĉeva 26, 

Ljubljana, ki ga zastopa ţupan Mestne obĉine Ljubljana Zoran Janković 

matiĉna številka:  

identifikacijska številka za DDV:  

(v nadaljevanju: IS Miklošiĉ) 

 

in 

 

MARKO DROBEŢ, Aljaţeva 7, Ljubljana, EMŠO ……………, davĉna številka……. (v 

nadaljevanju: likvidacijski upravitelj) 

 

sklepata 

 

    POGODBO O DOLOĈITVI PLAĈILA LIKVIDACIJSKEMU UPRAVITELJU 

 

1. ĉlen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana dne 31. 1. 2011 sprejel sklep številka 603-

109/2010-28 o prenehanju IS Miklošiĉ in zaĉetku postopka za likvidacijo (v 

nadaljevanju: sklep); 

- da je bil s sklepom za likvidacijskega upravitelja imenovan Marko Drobeţ; 

- da ima skladno z doloĉbo 423. ĉlena Zakona o gospodarskih druţbah, likvidacijski 

upravitelj pravico do plaĉila in povraĉila stroškov za svoje delo iz premoţenja IS 

Miklošiĉ; 

- da višino nagrade skladno z doloĉbo 423. ĉlena Zakona o gospodarskih druţbah za 

gospodarske druţbe doloĉi skupšĉina, oziroma ob smiselni uporabi Zakona o zavodih 

in ustanovitvenega akta IS Miklošiĉ, Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana; 

- da je Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana na svoji …. seji, dne ….. sprejel sklep, s 

katerim je odobril vsebino te pogodbe in ţupana pooblastil za njen podpis. 

 

2. ĉlen 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da ţelita medsebojno sodelovati, in sicer tako, da bo 

likvidacijski upravitelj za IS Miklošiĉ v skladu z doloĉbami Zakona o zavodih in Zakona o 

gospodarskih druţbah opravljal vse naloge likvidacijskega upravitelja, ki jih doloĉa zakon in 

v celoti izvedel postopek likvidacije IS Miklošiĉ. 

 

3. ĉlen 

 

Likvidacijski upravitelj je dolţan opraviti svoje delo strokovno in pri tem uporabiti vsa svoja 

znanja, izkušnje in sposobnosti. 

 

4. ĉlen 

 

IS Miklošiĉ likvidacijskemu upravitelju za delo doloĉa plaĉilo v neto višini 1.000 evrov 

meseĉno, poleg tega pa IS Miklošiĉ likvidacijskemu upravitelju doloĉa tudi plaĉilo v višini 

davkov in prispevkov, skladnih z vsakokratno zakonodajo, ki se obraĉunajo od neto zneska 

1.000 evrov. 

 



Pri tem se pogodbenika dogovorita, da skupni znesek nagrade za izvedbo likvidacijskega 

postopka ne sme preseĉi neto zenska v višini 10.000 evrov, poveĉanega za davke in 

prispevke. 

 

IS Miklošiĉ likvidacijskemu upravitelju naroĉa, da naj si nagrado obraĉunava in jo meseĉno 

izplaĉuje iz sredstev IS Miklošiĉ vsakega petnajstega v mesecu za pretekli mesec na svoj 

transakcijski raĉun, davke in prispevke pa prejemnikom skladno. Za ĉas od prevzema poslov 

do dne podpisa te pogodbe, se upravitelju naroĉa, da si nagrado izplaĉa za nazaj. 

 

5. ĉlen 

 

V primeru, da je pri sklenitvi ali izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na raĉun druge 

pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naroĉnika, usluţbencu mestne uprave 

funkcionarju, predstavniku ali ĉlanu politiĉne stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno 

nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji 

ali za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo 

ravnanje ali opustitev, s katerim je naroĉniku povzroĉena škoda ali je omogoĉena pridobitev 

nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naroĉnika, usluţbencu mestne uprave, 

funkcionarju, predstavniku ali ĉlanu politiĉne stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba niĉna. 

 

Naroĉnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega 

odstavka tega ĉlena ali obvestila Komisije za prepreĉevanje korupcije ali drugih organov, 

glede njegovega domnevnega nastanka, priĉel z ugotavljanjem pogojev niĉnosti pogodbe iz 

prejšnjega odstavka tega ĉlena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike 

Slovenije. 

 

6. ĉlen 

 

Glede pravic in obveznosti pogodbenih strank, ki niso urejene s to pogodbo, se uporabljajo 

doloĉila Obligacijskega zakonika o podjemni pogodbi in Zakona o gospodarskih druţbah. 

 

 

7. ĉlen 

 

Pogodba je napisana v treh izvodih, od katerih prejmejo Mestna obĉina Ljubljana in vsaka 

pogodbena stranka po en izvod pogodbe.  

 

8. ĉlen 

 

Ta pogodba je sklenjena za doloĉen ĉas, in sicer do zakljuĉka likvidacijskega postopka IS 

Miklošiĉ. 

 

Likvidacijski upravitelj:     JAVNI ZAVOD IS MIKLOŠIĈ –  

Marko DROBEŢ      V LIKVIDACIJI 

 

Zoran JANKOVIĆ 

Ţupan Mestne obĉine Ljubljana 

 

Številka:       Številka: 

Datum:       Datum:    

 


