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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu ter 

pristojnim službam sledeča svetniška vprašanja: 

 

Ustanovitev podjetja LL Grosist, drugič 

 

V odgovoru na zastavljeno svetniško vprašanje 03200-4/2011-26 v zvezi z ustanovitvijo podjetja LL 

Grosist d.o.o. se je mestna uprava izognila odgovorom na večino vprašanj. Zaradi tega, in pa, ker so 

se potrdili sumi o nezakoniti ustanovitvi omenjenega podjetja v okviru Javnega zavoda Ljubljanske 

lekarne, odgovorne v MU MOL ponovno pozivamo k predložitvi ustreznih odgovorov na zastavljena 

vprašanja. 

 

Načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo je v odgovoru št. 3200-4/2011-40 dvakrat zapisala, 

da je bilo gradivo za sejo Mestnega sveta, na kateri so odločali o soglasju ustanovitelja Javnega 

zavoda Ljubljanske lekarne za ustanovitev podjetja LL Grosist d.o.o., pripravljeno v skladu z 

zakonodajo ter da je bilo prav tako 'ustanovljeno tudi podjetje LL Grosist d.o.o., zato nadaljnji ukrepi 

niso potrebni.' In: '…poudarjamo pa, da je bilo podjetje LL Grosist d.o.o. ustanovljeno pravilno in 

zakonito.' V dokumentu Ministrstva za finance, ki ga je podpisal minister Križanič, pa nas institucija, 

ki je odgovorna za razlago Zakona o javnih financah opozarja, da 'soglasje Javnemu zavodu Lekarna 

Ljubljana, k ustanovitvi kapitalske družbe LL Grosist d.o.o., ni v skladu z zakonom zato vam 

predlagamo, da preučite možnosti za odpravo nezakonitega stanja.' Dopis MF je bil v vednost poslan 

tudi Mestnemu svetu in Nadzornemu odboru MOL, zato je navedenim MU MOL dolžna zagotoviti 

naslednja pojasnila: 

 

Na podlagi česa predstojnica resornega oddelka MOL zagotavlja, da je bilo podjetje 

ustanovljeno v skladu z zakonom? Je to uradno mnenje oddelka ali zgolj osebe, ki je pripravila 

odgovor na svetniško vprašanje? Se je pred sestavo odgovora odgovorna oseba posvetovala s 

pravno službo MOL? Če da, vas prosimo za kopijo odgovora pravne službe, na podlagi 

katerega je potem nastal odgovor št. 3200-4/2011-40 

Ali je načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo, ki je pripravila gradivo za sejo MS in 

ga 23.11.2009 tudi predstavila mestnim svetnikom, tedaj vedela, da je podjetje že vpisano v 

register? 

Glede na to, da svet zavoda vodi podžupan MOL, sprašujemo, ali je bil z vpisom podjetja LL 

Grosist d.o.o. v register še pred uradnim odločanjem MS, seznanjen predsednik in ostali člani 

sveta? Ti so tovrstno ustanovitev potrdili na svoji seji 8.10.2009. Ali je sedanji predsednik 

Nadzornega odbora MOL, ki sedi v svetu zavoda, na omenjeni seji sveta zavoda glasoval za 

ustanovitev podjetja? 

 

 

 



 

 

Kakšne ukrepe za odpravo nezakonitega stanja bo pripravil Oddelek za zdravje in socialno 

varstvo in do kdaj? 

Ali bo župan pozval Nadzorni odbor MOL, da natančno pregleda postopek ustanovitve 

podjetja LL Grosist d.o.o. ter tako razjasni vse sume o netransparentnem, nezakonitem ter 

neustreznem delovanju vpletenih?  

Ali Marko Jaklič še uživa zaupanje ustanovitelja? 
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