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SpoStovani,

na vaia vpra5anja v zvezi z ustanovitvijo podjetja LL Grosist d.o.o. smo vam dne 5. 4.201I Ze podali

korektne in nedvoumne odgovore o na5em trdnem prepridanju v pravilnost postopkov, Na va5o Zeljo

ponavljarno, da so bili vsi postopki v zvezi ustanovitvijo podjetja LL Grosist d.o.o. transparentni,

zakoniti in ustrezni.

Spra5ujete, na podlagi desa predstojnica resornega oddelka MOL zagotavlja, da je bilo podjetje

r-rstanovljeno v skladu zzakonom? Podlaga je v zakonu o zavodih (Uradni list RS, 5t. 1211991), kot je

bilo navedeno v pisni in ustni obrazloZitvi Mestnemu svetu, nato pa 5e v pisnem odgovoru na vaSe

svetniSko vpra5anje. Slednje, kot Zelite vedeti, sevedaje uradno mnenje oddelka in ne le osebe. ki je

odgovor pripravila. Nadalje pojasnjr-tjemo, da je pravna sh-rZba MOL udeleZena pri oblikovanju re5itev

pravnega zna(aja in s posameznimi oddelki mestne uprave tesno sodeluje, ni pa v navadi, da bi tako

sodelovanje bilo formalizirano do te mere, da bi si med seboj pisali dopise z vpra5anji in odgovori.

Drugade je pri pravnih in finandnih pregledih gradiv, ki so namenjena obravnavi na mestnem svetu.

Predlog sklepa o soglasju k ustanovitvi veledrogerije, ki je bil uvr5den na 33. sejo Mestnega sveta

MOL in ki je bil sprejet z veliko vedino (20 glasov za in 3 proti), je bil predhodno po ustaljenem

postopku skupaj z obrazloZitvijo pregledan in potrjen v pravni sluZbi MIJ MOL.

Na vpra5anje o seznanjenosti z datumom vpisa podjetja v sodni register vam ne rnoremo podati

odgovora zadruge osebe, nadelnica Oddelka zazdravle in socialno varstvo pa ni imela razloga in ni

preverjal a tega datuma.

Svet zavoda je, kot vam je znano, Lrstanovitev podjetja obravnaval na svoji seji 5. 10. 20 10 in jo na seji

8. 10.2010 potrdil s 7 glasovi zainle enim proti. Izvledek iz zapisnika omenjene seje sveta je bil
sestavni del gradiva, ki je bil posredovan Mestnemu svetll. Poslovnik sveta javnega zavoda Lekarna

Ljubljana opredeljuje nadin glasovanja dlanov sveta in sicer z dvigom rok, ne doloda pa vodenja

poimenskega glasovanja o predlaganih sklepih, zato vam ne moremo posredovati odgovora na

vpra5anje, l<ako so glasovali posamezniki. Dejstvo je, da je sklep o Llstanovitvi podjetja skoraj

sogtarnt potrdil najvisji organ upravljanja javnega zavoda, prav tako pa je na tako odloditev z zelo

veliko vedino in le redkirni tremi glasovi proti podal soglasje Mestni svet MOL.

Trudimo se podati korektne odgovore na zastavljena vpra5anja, ne moremo pa sprejeti navedb, ki

mejijo na natolcevanja. Nikakor namred ne drZi, da bi se potrdili sumi o nezakoniti ustanovitvi

o*i1r1.n.gu podjetja, lcot navajate v svojem dopisr,r. Nasprotno, ustanovitev je bila zakonita. Na

podlagi 20. dlena zakona o zavodih so doslej tudi drZavni javni zavodi in javni zavodi drugih obdin

ustanavljali gospodarske druZbe, vsi so morali in tudi so za ustanovitev pridobiti soglasje

ustanoviteljev (drZave in obdin) . Kot primer navajamo ustanovitev podjetja Lipica Turizem d.o.o., za

katerega je vlada leta 2007 izdala soglasje javnemu zavodu Kobilarna Lipica.



Glede na vse navedeno 5e enkrat ponovimo, da so bili vsi postopki v zvezi z ustanovitvijo podjetja LL
Grosist d.o,o. transparenti, zakoniti in ustrezni. Seznanjamo vas tudi, da ni najmanjSega razloga, da bi

se omajalo zaupanle ustanovitelja do vodstva Lekarne Ljubljana.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila:.;Iatlana LampetJ

fl.," 
sverpalka III

\ nl' /l^\uu6 q--r
\Jrl


