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zadeva'. odgovor na svetniSko vpralanje svetniskega kluba SDS glede ustanovitve podjetja
LL Grosist d.o.o.

Zveza'. ft.03200-4/2011-26 z dne I6.03.201 1

SpoStovani,

v nadaljevanju podajamo odgovore na vprasanja svetniskega kluba SDS v zvezi z ustanovitvijo
podjetja LL Grosist d.o.o..

veljavni Zakon o zavodih (Uradni list RS, st. 12fi99r; v nadarjevanj, zz) v svojem 20. dlenu doloda,
da zarod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja. v
letu 2002 je bil z novelo Zakona o javnih financah (Uradni list i.s, it.'30/2002; v nadatevan;u Zlny
dopolnjen 67. dlen, ki prepoveduje odpladno pridobivanje kapitalskih naloZb, uendar pa s rpr.j.lrloln
te novele zakonodajalec ni spremenil dolodila 20. dlena zZ, kar bi storil v primeru, oe bi ustanovitev
podjetja sodila med odpladno pridobrjene kapitalske naloZbe. Svet Javnega zavoda (JZ) Lekarna
Ljubljanaje v skladu s svojimi pristojnostmi obravnaval namero JZ Lekame Ljubljana in se strinjal z
ustarovitvijo podjetja za dejavnost trgovine na debelo s larmacevtskimi izd;lki, medicinsiimi
pohebsdinami in materiali, katerega edini druZbenik je JZ Lekarna Ljubrjana. pristojni oddelek mestne
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prejel vlogo JZ Lekarna Ljubljana z ustreznimi prilogami in piipravil gradivo za
vlesrnl sver MUL. zupanJe gradivoxvrstil na 33. sejo Mestnega sveta MoL, kjerje Mestni svet podal
soglasje k ustanovitvi podjetja z 20 glasovi za in 3 proti. Gradivo za selo Meitnega sveta je bilo
pripravlleno korektno in v skladu. z 

.zakonodajo, prav tako pa je biro ustanovljeno tiai pooletie t-r-
Grosist d.o.o., zalo nadaljnji ukrepi niso potrebni.

Glede vpra5ani, ki se nanasajo na postopanje sveta javnega zavoda, se mesma uprava ne opredeljuje,
pouda{amo pa, da je bilo podjetje LL Grosist d.o.o. ustanovljeno pravilno in ,atonito. zatonito
ravnanje.MoL in JZ Lekama Ljubljanaje potrdiro rudi okroZno sodilie v Ljubljani, kije LL Grosist
d.o.o. vpisalo v sodni register. oditno je, da tudi druge obdine kot nespomo razumeJo doroabo zz, ki
dovoljuje javnim zavodom ustanavljanje gospodarskih druZb, saj javnim zavodom, katerih
ustanoviteljice so, izdajajo soglasje za ustanovitev gospodarskih druzb-. prav tako pa je v ietu zooi
Javni zavod Kobilama Lipica, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija, ob soglasju vlade
ustanovil gospodarsko druZbo Lipica Turizem d.o.o..

I<rianq Canneli
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