Polzela, 17. 11. 2015

NASLOV:

Predlog Sklepa o redni likvidaciji Javnega zavoda
Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93,
66/93, 45/94 odl. US, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06)
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US,
82/13 in 55/15)
Statut Občine Polzela (Uradni list RS št. 78/2013, Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 3/15)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se Sklep o redni likvidaciji Javnega zavoda
Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela.

O b r a z l o ž i t e v:

1) Razlogi za sprejem sklepa
2. odstavek 54. člena Zakona o zavodih določa, da je v primeru prenehanja javnega zavoda
potrebno opraviti postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom.
Postopek likvidacije temelji na pravilih Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1. Ta sicer ureja
postopek likvidacije za gospodarske družbe (d.o.o., d.d. in druge) in za zavode izrecno ne velja,
vendar pa je hkrati to tudi edini veljavni predpis, ki ga je v konkretnem primeru sploh možno
(analogno) uporabiti.

2) Cilji, ki bodo doseženi s sprejetjem sklepa
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: 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, se 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 Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela.

3) Finančne posledice sprejetega sklepa
Finančne posledice predstavljajo plačilo stroškov likvidacijskega upravitelja. Likvidacijski
upravitelj v času likvidacije zastopa zavod in:
- na Okrožno sodišče Celje, prijavi postopek pričetka likvidacije, spremeni ime zavoda in na
sodišču shrani svoj podpis;
- na AJPES-u objavi poziv upnikom, da prijavijo njegove terjatve;
- skladno z določbo 107. člena Zakona o delovnih razmerjih odpove pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnega razloga oziroma zaposlenim v času odpovednega roka ponudi novo ustrezno
zaposlitev za nedoločen čas pri drugem delodajalcu;
- dokonča tekoče posla zavoda, izterja terjatve, poplača upnike, unovči morebitno preostalo
premoženje in sestavi začetni likvidacijski obračun (bilanco stanja);
- sestavi predlog poročila o razdelitvi premoženja zavoda, o čemer odloči ustanovitelj.
- pripravi končni likvidacijski obračun (finančno poročilo/bilanco o postopku likvidacije) in
sodišču predlaga izbris zavoda iz registra,
- ustanovitelju izroči poslovne knjige zavoda.
Postopek likvidacije poteka cca 4-5 mesecev. Strošek postopka bo znašal 2.500 EUR + DDV.

Pripravila:
Alenka Kočevar,
direktorica občinske uprave
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PREDLOG
Na podlagi 3. alineje prvega odstavka 54. člena in 2. odstavka 54. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in
127/06), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in 23. alineje 2. odstavka
16. člena Statuta Občine Polzela(Uradni list RS št. 78/13, Polzelan, poročevalec Občine Polzela –
Uradne objave št. 3/2015), je Občinski svet Občine Polzela na …. seji dne …… sprejel

SKLEP O REDNI LIKVIDACIJI JAVNEGA ZAVODA
Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela
I.
Občinski svet Občine Polzela sklene, da za Javni zavod Zavod za kulturo, turizem in šport
Polzela, Grajski trg 1, 3313 Polzela, matična številka: 397538, davčna številka: 59514248, katerega
edina ustanoviteljica je Občina Polzela, začne postopek redne likvidacije javnega zavoda, ker so
prenehale potrebe za opravljanje dejavnosti zavoda, za katero je bil zavod ustanovljen.
Izvede se postopek redne likvidacije v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah o
rednem prenehanju.
Upniki 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 svojo terjatev do
javnega zavoda likvidacijskemu upravitelju javnega zavoda. Upniki lahko prijavijo svoje
terjatve do Javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela – v likvidaciji na naslov
ustanoviteljice: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.
II.
Firma javnega zavoda se spremeni tako, da se ji na koncu doda »v likvidaciji«, in se glasi: Zavod
za kulturo, turizem in šport Polzela – v likvidaciji.
III.
Za likvidacijskega upravitelja, ki bo vodil postopek redne likvidacije javnega zavoda, se
imenuje odvetnico Stanko Hribar, Ulica XIV. divizije 12/III, 3000 Celje.
IV.
Ob zaključku likvidacije preostanek premoženja javnega zavoda prevzame ustanovitelj. Po
zaključku postopka redne prostovoljne likvidacije se dokumentacija zavoda izroči
ustanoviteljici Občini Polzela.
V.
Sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela in prične veljati z 31. 12. 2015.
Polzela, …………………..……..
Številka: …………………………

Jože Kužnik
Župan
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