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PREDLOG

Na podlagi 2'1. ilena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, St. 66107 - uradno
preiisdeno besedilo) ter l. dlena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ljubljana
(Uradni list RS, 5t. 18/08 - uradno predi5deno besedilo) je Mestni svet Mestne obdine Ljubljana
na _ seji dne _sprejel

SKLEP

1. Mestni svet Mestne obiine Ljubljana ugotavlj4 da je vradilo vpladanega osnovnega vloZka
druZbeniku Lekama Ljubljana v druZbi LL Grosist d.o.o. z odpladno pridobitvijo lastnega
poslovnega deleZa druZbe LL Grosist d.o.o. od druZbenika Lekarna Ljubljana, ustrezen nadin ia
odpravo neskladnosti ustanovitve druZbe LL Grosist d.o .o. z Zakonort o javnih financah, kot jo
ugotavlja Ministrstvo za finance v dopisu Stevilka 410-561201115 z dne 3. 5. 20ll v mezi s
Sklepom Mestnega sveta Mestne obdine Ljubljana Stevilka 160-24/200 9-6 z dne 23. 1 I . 2009 o
soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k ustanovitvi podjetja, druZbe z omejeno
odgovomostjo za dejavnost trgovine na debelo s farmace'vtskimi izdelki, medicinskimi
potrebsdinami in materiali.

2. Mestni svet Mestne obdine Ljubljana nalaga Javnemu zavodu Lekama Ljubljan4 da za
namen iz l. todke tega sklepa kot edini druZbenik druZbe LL Grosist d.o.o. do 31. 12. 20ll
izvede postopek prodaje dela svojega poslovnega deleZa druZbi LL Grosist d.o.o. tako, da LL
Grosist d.o.o. od edinega druZbenika Javnega zavoda Lekama Ljubljana odkupi del njegovega
poslovnega deleZa v viSini najmanj 7.500 EUR, tako da bo z izpladilom kupnine povmjen njen
ustarovitueni vloZek.
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ObrazloZitev

Pravni temelj za sprejetje sklepa

S Statutom Mestne obdine Ljubljana (Uradni lisr RS, 51. 66107 - uradno prediideno besedilo) je
v 27. dlenu med drugim dolodeno, da Mestni svet Mestne obdine Ljubljana izvaja
ustanoviteljske pravice do zavodov, de ni glede izwSevanja dolodenih pravic z zakonom,
statutom, ustarovitvenim ali drugim akom Mestnega sveta Mestne obdine Ljubljana drugade
dolodeno.

v l. dlenu odloka o ustanovitvi Jarmega zavoda Lekama Ljubljana (Uradni list RS, st. lg/0g
uradno prediSdeno besedilo, v nadaljevanju: odlok)ie dolodeno, daje Mestna obdina Ljubljana
ustanoviteljica Javnega zavoda Lekama Ljubljana ter tudi, da o ustanoviteliskih pravicah od-loda
Mestni svet Mestne obdine Ljubljana.

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben

Dne 23. I l. 2009 je Mestni svet Mestne obdine Ljubljana na svoji 33. seji, na podlagi dolodil
20. ilena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 5t. 1211191, 45ll/94 - odlodba US, 8/96, 36/00-
ZPDZC in 127/06-ZIZP), 27. dlena Staruta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, St. 66107-
uradno predi5ieno besedilo) in na podlagi dolodil 1. dlena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Lekarna Ljubljana (Uradni list RS, 5t. l8/O8-uradno prediideno besedilo) sprejel sklep o
soglasju Javnemu zavodu Lekama Ljubljana kot edinemu druZbeniku za ustanovitev druzbe z
omejeno odgovomostjo za dejavnost trgovine na debelo s farmacel.tskimi izdelki. medicinskimi
potrebidinami in materiali.

Podjede LL Grosist d.o.o. je bilo ustanovljeno z namenom optimizacije nabave in izboljsanja
udinkovitosti nabavnih poti, doseganja Zelene fleksibilnosti na nabavnem podioeju,
a'tomatizacije narodanja v lekamah in centralizacije nabave za Lekamo Ljubljana. podjetje je
bilo ustanovljeno z ustanovitvenim kapitalom 7.500 EUR. Aktivno je pridelo poslovati'v
mesecu aprilu leta 2010, potem ko je Javna agencija za promet z zdravili in midicinskimi
pripomodki dne 16. 3. 2010 izdala odlodbo o verifikaciji prostorov za dejavnost prometa z
zdravili na debelo.

Ministrstvo za finance je dne 3.5.2011 Mestni obdini Ljubljana posredovalo dopis stevilka
410-56/2011/5, iz katerega izhaj4 da predstavlja ustanovitveni vloZek, ki ga je Lekama
Ljubljana vpladala ob ustanovitvi podjetia LL Grosist d.o.o., odpladno kapitalsko naloZbo, kar
ni v skladu z Zakonom o javnih financah, ki javnim zavodom in javnim agencijam, katerih
ustaroviteu ie drLava ali obdina, prepovedujejo odpladno pridobivanje kapitalikih naloZb.
Ministrstvo sicer ugotavlja, da zakon o javnih financah ne opredeljuje pojma kapitalska
nalozb4 vendar meni, >daje pogoj odpladnega pridobivanja kapitalskih nalozb iipolnjen vedno,
ko subjekt v zameno za svojo dajatev dobi drugo dajatev( . Iz navedenega in iz pravnih mnenj
Instituta za primerjalno pravo in Instituta za javno upravo izhala, da javni zivodi lahko le
neodpladno pridobivajo kapitalske naloZbe.

ieprav Zakon o zavodih javnim zavodom izrecno dopuSda ustanovitev podjetja v okviru svoje
dejavnosti in deprav ugotavljamo, da v Sloveniji obstaja 50 druZb, ki so jih ustanovili javni
zavodi v soglasju z ustanovitelji (drzavo ali obdinami) - zadnje soglasje Vlade RS k ustanovitvi
druZb z omejeno odgovomostjo univerzama v Ljubljani in v Mariboru je bilo podano 2. 6.
2011, na kar Ministrstvo za finance ni imelo pripomb - pa isto ministrstvo v navedenem dopisu
MOL-u ugotavlja neskladje v primeru ustanovitve podjeda LL Grosist d.o.o.. Mestni obdini
Ljubljana kot ustanoviteljici javnega zavoda Lekama Ljubljana in kot soglasodajalki k
ustanovitvi omenjene gospodarske druZbe predlaga preuditev moznosti za odpravo neskladnega
stanja pri ustanovitvi podjetja LL Grosist d.o.o..



J.

Razlaga zakonskih dolodil Zakona o zavodih in Zakona o javnih financah Ministrstva za finance
se bistveno razlikuje od utemelj itev pravnih podlag, na osnovi katerih je bil v letu 2009
pripravljen predlog sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana za ustanovitev
podjetja. Za razre5itev omenjene dileme je Mestna obdina Ljubljana narodila izdelavo dveh
pravnih mnenj, in sicer pravno mnenje o zakonitosti ustanovitve druZbe LL Grosist d.o.o., ki ga
je pripravil In5titut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ter mnenje o jamem
zavodu kot ustanovitelju gospodarske druZbe, ki ga je pripravil In5titut za javno upravo pri
Pravni fakulteti v Ljubljani. Iz obeh pravnih mnenj izhaja, da je odpladna pridobitev dela
lastnega poslovnega deleZa druZbe LL Grosist d.o.o. v vi5ini ustanovitvenega vlo2ka s strani LL
Grosist d.o.o. od druZbenika Lekame Ljubljana, pravno dopusten nadin odprave neskladnosti z
Zakonom o javnih financah, in privede do rezultat4 da Lekarna Ljubljana dobi vmjeno
vrednost svojega osnovnega vloZka.

Poglavitne r€5itve

Ministrstvo za fnance v svojem dopisu ni pojasnilo, na kakSen nadin naj se odpravi
nezakonitost, na katero je opozarjalo, urejanje tak5nega poloZaja pa tudi ni posebej ureieno v
Zakonu o zavodih ali v Zakonu o javnih financah. Zaradi tega re5itev ni bila vnaprej jasn4
ampak je bilo treba nadin za uskladitev neskladnega stanja pri ustanovitvi druzbe LL Grosist
d.o.o. iskati znotraj moZnosti razpolaganja s poslovnimi deleZi druZbenikov, kotjih ureja Zakon
o gospodarskih druZbah.

Tako iz pranega mnenja o zakonitosti ustanovitve druZbe LL Grosist d.o.o., ki ga je pripravil
In5titut za primerjalno pravo pri Pravni lakulteti v Ljubljani, kot tudi iz mnenja o javnem
zavodu kot ustanovitelju gospodarske druZbe, delo Instituta za javno upravo pri pravni fakulteti
v Ljubljani, nedvoumno izhaja, da sama ustanovitev druZbe z omejeno odgovomostjo z vidika
zakona o zavodih ni spoma. Pri navedeni ustanoviwi je problematidna le omejitev, ki izhaja iz
Zakona o javnih financah, ki javnim zavodom prepoveduje odpladno pridobivati kapitalske
naloZbe. Zakon o javnih financah pa nikjer in nikakor jamim zavodom ne prepoveduje
ustanovitve gospodarskih druZb v okviru svoje dejavnosti ter ob pogoju pridobljenega soglasja s
strani ustanovitelja. V primeru ustanovitve druZbe LL Grosist d.o.o. s strani Javnega zavoda
Lekarna Ljubljanaje v nasprotju z dolodili Zakona o javnih financah le dej stvo, daje Lekama
Ljubljana za ustanovitev LL Crosist d.o.o. namenila finandna sredstva ter tako oridobila
odpladno kapitalsko naloZbo. Za odpravo neskladja bi torej zadosaala odprava ilementa
odpladnosti tako, da druZba LL Grosist d.o.o. od edinega druZbenika Lekarna Ljubl.jana odkupi
del poslovnega deleza druZbe LL Grosist d.o.o. v vi5ini ustarovitvenega vlozka v vrednosti
7.500 EUR. Glede na to, da druZba LL Grosist d.o.o. iz lastnega poslovnega deleZa nima
glasovalnih pravic, bo Lekama Ljubljana kot edini druZbenik, ne glede na odkup njenega
poslovnega deleZa s strani LL Grosist d.o.o., ohranila vse glasovalne pravice v dmzbi fl
Grosist d.o.o..

Navedeni postopek se izvede le na podlogi odloditev organov Lekarne Ljubljana in druZbe
Grosist d.o.o.. MOL nima neposrednega vpliva na odloditve v zvezi z obstojem in delovanjem
ustanovuene in registrirane druZbe, zato v okviru izvrievanja ustanoviteljskih pravic poziva svoj
javni zavod k izvedbi predlaganih ukrepov, ki jih je MOL oblikovala v zvezi s predlogom
Ministrstva za finzlrce, da proudi moZnosti za odpravo neskladnosti z Zakonom o javnih
financah pri ustanovitvi druZbe.

Glede na navedeno predlagamo, da Mestni svet Mestne obdine Ljubljana sprejme predlog
sklepa o odpravi neskladja pri ustanovitvi druZbe LL Grosist d.o.o. z Zakonom o iawih
financah.



4. Ocena finandnih posledic

Sprejetje predlaganega sklepa nima hnandnih posledic za Mestno obdino Ljubljana.

Oddelek za zdravj e in socialno varstvo
Nadelnica

Tilka Klandar
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Na podlagi drugega odstavka ?0. dlena Zakona o zavodih (Uladni list RS, it. l211191.45/l/94 -
odlodba L,S, 8196. 36100 - ZPDZC in l?7/06 - 7,JZP).2'1. dlena Staruta N.testne obdine Ljubl.jana
(Uradni list RS. St, 66,/07 - uradno preiiSdcno besedilo) in l. dleua Odloka o ustanovir\.i javnegfl
zavoda l,ekama Ljubljana (Lladni list RS, St. 18./08 - uradno predi5deno bescdilo) je Nlestni svet
Mestnc obdine ljubljana na 3 3. seji dnc 23. J 1 . 2009 sprejel

SKLEP

o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana za ustanoyitev podjetia

I,

It'lestni svet \4estne obcine Ijubljana soglaia, da Javni zavod Lekarna Ijubljana. kot edini cjrLL2benik,
ustanovi podjctic. druibo z omcjeno odgor,ornosljo za dejavnost trgovinc na debelo s farrrracerlsk im i
izdelki. medic inskirni potrebidinami in rnaler.iali.

II,

'l'a sklep zadne veljati z dlrern, ko ga sprcjnle Mestni svet N.lestne obtine Ljubljana.

Sts,ilka: I 60-24r'2009-6
Ljubljana. 23. novcmbcr 2009
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1000 Ljubljana

DEVA: Soglasje k ustanuvitvi podjeaja

SpoStovani!

Na nai poziv, ste nam posr€dovali dvojnik soglasja, ki ga je Mestna obdina Ljubljana izdala Ja.r,.nemu
zavodu Lekama Ljubljana, k ustanoyitvi druZbe z omejeno odgovomostjo. Poleg zahlevanega soglasja
ste nam posredovali tudi dopis v katerem, kot podlago za izdano soglasle, naitevate predpise in
njihovo razlago. Iz dopisa je razvidno, da je Mestna obtina Ljubljana, s sklepom Mestnega svela St.
160-2412009 z dne 23.11.2009 podala soglasjo Lekarni Ljubljana, da kot edini druZbenik ustanovi
druzbo z omejeno odgovornostjo za dejavnost lrgovin€ na dehelo s farmacel'tskimi izdelki,
medicinskimi potrebsdinami in materiaii. Navajate, da podlago za izdajo soglasja nudi drugi odsravek
20. ilena Zakona o zavodih (Uradd list RS, !r- 12lV91, 45/!94 _ odt. US, 8i 96. 36/00 _ ZpDZC in
127/o6 - 7JZP, v nadaljevanju: ),lo dolota, da zavod lahko v okvim svoj e dejavnosti ustanov drug
zavod ali podjctj c s soglasjcrn ustanovitclja. Nadaljc poudarjarc, da Zakon o javnih finaocah (uradri
list RS, St. 11/ll-UPB4, v nadaljcvarju; F) v 67" dlcnu, jar'im zavodorL kate h ustanovitelj je
drzara ali obcina, res prepoveduje odplacno pridobivanj€ kapiral$kih naloZb, rja pa iz ,.t\razloLltve
prediagatelja v postopku sprejemanja dopolnirev nay€denega ilena izhaja, da prepoved odpladnega
pridobivanja kapitalskih nalotb pomeni nakup kapitalskih natozb v drugih pravnih osebah kor
posledico plasiranja prostii javnih sredslev. Menite, da je nesprejemljiva razlaga, da kapitaLsko
naloZbo pomeni ustanovitev podjetja v okviru dejavnosti zavoda.

Iz dvojnika soglasja, ki ga je posredovala Mestna obdina Ljubljana izhaja, da je Mestni svet Mestne
o_btine Ljubljana na podlagi drugega odstavka 20, dlena zz,?7. dlena stituta Mistne obdine Ljubliana
(uradni list Rs, 5t.66/07 - uradno preiisdeno besedilo) in 1. dlena odloka o ustanovirvi javnega
zavoda l.ekama Ijubljana (l lradni lisr 

-Rs, 
{r. r8/08- uradno prediideno hesediro), sprejer skrep,"s

katerim sogla{a, da Jar,ni zavod Lekama Ljubljana, ustanovi podjetje, druito', 
-neomejcno

odgovornostjo. Kot izhaja iz dopisa, je Mestni svel Mestne obdine Ljubljana izdal soglasje in sicer ne
glede na dolodbo tretjega odstavka 67. llena ZJF saj meni, da rermin >odplad-no pridobivanje
kopitalskih naloib<< ne zojema ustanovitvenega vloZka, ki ga mora zagotoviti ustano.,ite5 pri
ustaDovitvi pmrto osebe.

Uvodoma je porebno pojasniri, da trerji odstavek 67. Ctena ZJF izrecno prepoveduje javnim zavodom
injavnim agencijam, katerih ustanovitelj je drzava ali obeina, odpLadno pridobivati kapilalske nalozbe
ZJF slcer ne opredeljuje poJma kapitalska nalozba, kljub temu pa menimo, da je pogoj odpladnega
pridotrivanja kapitalskih naiozb izpolnjen vedno, ko subj ek.t v zameno za svojo dajatev dobi drugo
dajatev. Prav tako menimo, da je ustanovitveni vloZek v kapiralsko druZbo labko samo kapitalska
naloZba, saj se tako tudi izkazuje v poslornih kljigah ustanovitelja, Nadalje je potrebno opozoriti tudi
na to, da javni zavodi in javne agencile niso ustano vlj eni za opravljanje tovrstnih na log, saj morajo
opravLali dejavnost javnc sluzbe, pri tcm pa je pomembno predvsem to. da nalasanie lihidnih



sredstev kot stranska dej awost pri javnih zavodih in javnih agencijah ni reguliram oziroma .j e z ZJF
c€lo prepovedana. Pri ugotavljanju ustezne pravn€ podlage pa je potrebno upoltevati ludi dejstvo. da
je hil tudi 72 sprcjd prej kot ZJF in da ob upoltevanju mdela lex posterior derogat legi priori, to
pomeni, d? veljajo doto{be kasneje sprejetega zakona, torej 7JF-

Miaistrstvo za firanoe je v $kladu z drugim odstavkom 120. dlcn ustavc Rcpublikc Slovenije in na
podlagi 9. dlcna Zatora o driavni upravi, pristojno ta razlago Zakona o javnih financah i okviru
njegoyega izwsevanja. V skladu navetlenimi pristojnosturi ir v skladu s pr-istojoostrd dolodcduri v
8E.a dlenu zakona o lokalni samoupravi (uradni li6t Rs, st. 94loz) vas opozarjamo, da soglasje
Javnemu zavodu Lekama Ljublja&, k ustanovirvi kapitalske druzbe LL Grosist d.o.o., ni v sklaou z
zakonom zato varn predlagamo, da preudite motnosli za odpravo nezakonitega stanja.

Lep pozdrav,

Dr. Frano KriZanil
MINISTER

V vednosl:
- Obdinski svet Mestno obiine Ljubljana
- Nadzorni odbor Meslne obdine Ljubljana
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Uvod

Inititut za javno upravo je dne 1.7.2011 po naro6ilu Mestne obdine Ljubljana izdelal
Mnenje o javnem zavodu kot ustanovitelju gospodarske druibe (v nadaljevanju
Mnenje fJU z dne 1.7.2O11), v katerem je obravnaval vpraSanja, zvezana z
ustanovitvijo gospodarske druzbe LL Grosist d.o.o., katere ustanovitelj je Javni zavod
Lekarna Ljubljana. Temeljne ugotovitve tega mnenja so bile naslednje:

- dolodbi 20. dlena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 5t. 1211991, 4511994,
8/1996, 18/1998, 3612O00-ZPDZC in 12712006-ZJZP; v nadaljevanyu: 72) in
67. 6lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 5t. 11/2011 - uradno
pre6i56eno besedilo; v nadaljevanju: ZJF) sta v medsebojnem nasprotju, zato
je treba uporabiti pravili /ex posterior in /ex specra/rs kot splo5ni pravili
odlo6anja v primeru konfliKov zakonov; ZJF je poznej5i zakon, poleg tega pa
je pravilo 67. 6lena ZJF specialno, saj se nana5a le na javne zavode in ne na
vse zavooe;

- glede vpraSanja, ali javni zavod lahko odpla6no pridobi kapitalsko naloZbo v
gospodarski druZbi s tem, da vplada ustanovitveni vloZek,je zato treba
uporabiti tretji odstavek 67. 6lena ZJF, kar pomeni, da je glede na to dolodbo
je taka pridobitev deleZa v gospodarski druZbi prepovedana;

- toga prepoved iz tretjega odstavka 67. 6lena ZJF je nepotrebna in nesmiselna,
saj onemogo6a u6inkovito delovanje javnim zavodom, ki nastopajo na trgu,
vendar je to argument za njeno dim prejSnjo spremembo, ne pa za njeno
na' 

'h^ita\rahia'- eden bistvenih elementov za nastanek notranjega razmerja med Javnim
zavodom Lekarna Ljubljana kot naro6nikom in LL Grosist d.o.o" kot izvajalcem
javnega naro6ila po predpisih o javnem naro6anju (>rn house() je, da ima javni
zavod v lasti vse poslovne deleZe v tej druZbi, torej da je 100% lastnik te
druZbe;

- tretji odstavek 67. 6lena pa ne prepoveduje, da bi javni zavod imel v lasti deleZ
v gospodarski druZbi, 6e ga pridobi neodpladno, s tem pa tudi ne prepoveduje
nastanek notranjega razmerja med javnim zavodom in gospodarsko druZbo, v
kateri ima tako javni zavod 100% deleZ;

- menimo, da je ia cilj mogode dose6i s tem, da Mestna obiina Ljubljana, ki je
ustanovitelj Lekarne Ljubljana, od nje na podlagi drugega odstavka 73. dlena
ZJF odkupi sedanji 100% poslovni deleZ v druZbi LL Grosist d.o.o. po
nominalni vrednosti osnovnega vloZka;

- na podlagi 4. to6ke drugega odstavka 80b. dlena ZJF nato Mestna ob6ina
Ljubljana neodpla6no prenese 1000/0 poslovni deleZ v druZbi LL Grosist d.o.o.
na Javni zavod Lekarna Ljubljana;

- ta cilj mogo6e dose6i tudi s povedanjem osnovnega kapitala iz rezerv in
izpladilom druZbeniku iz zmanj5anja osnovnega kapitala oziroma z odpla6no
pridobitvijo lastnega poslovnega deleZa od druZbenika; ti dve moZnosti sta po

naSem mnenju manj ustrezni od zgoraj navedene, ker se izvedeta zgolj z
odlo6itvami organov Javnega zavoda Lekarna Ljubljana in druZbe LL Grosist
d.o.o., in zato nista enako javna in pregledna ter jima manjka legitimnost
odloditve sveta Mestne obdine Ljubljana.

Narodnik Mestna obdina Ljubljana je zaprosil za mnenje o predlaganem sklepu
Mestnega sveta 5t. 160-812011-1 z dne 18.8.2011 (v nadaljnjem besedilu: Predlog



sklepa), s katerim Zeli uskladiti razmerje med Javnim Zavodom Lekarna Ljubljana in

LL Grosisi d.o.o. tudi zZJF. Narodilu je priloZil:

- Predlog sklepa z obrazlozitvijo;
- doois iltinististva za finance St. 410-56/2011/5 z dne 3.5.2011 Mestni obiini

Ljubljana.

To mnenje je izdelano na podlagi predloZene dokumentacije' Ne izklju6ujemo

moZnosti,- da bi bilo v dolodenih elementih druga6no, 6e bi se izkazalo, da nismo

vedeli za dokumente ali podatke, ki bistveno vplivajo na obravnavana pravna

vpraSanja. Pri izdelavi tega mnenja se sklicujemo na podrobnej5e argumente, ki smo
jih predstavili v Mnenju IJU z dne 1.7 .2011.

Mnenje o Predlogu sklePa

Predlog sklepa se glasi:

>1. Mestni svet Mestne obdine Liubtiana ugotavlia, da ie vmitev vplaianega

osnovnega vloZka druhbeniku Lekarna Liubliana v druibi LL Groslst d'o o' z

odptadno pridobitviio lastnega poslovnega dele1a druZbe LL Groslsf d'o'o' od

druZbenika Lekarna Ljubtjana, ustrezen naiin za odpravo neskladnosti ustanovitve

druibe LL Grosrsf d.o.o. z Zakonom o iavnih financah, kot io ugotavlia Ministrstva za

finance v dopisu Stevitka 410'56/2011/5 z dne 3' 5' 2011 v zvezi s Sklepom

Mestnega sveta Mestne obdine Liubtiana Stevilka 160-24/2009-6 z dne 23. 11. 2009

o sogtasju Javnemu zavodu Lekarna Liubliana k ustanovitvi podietia' druzbe z
omeleno- odgovornostjo za dejavnost trgovine na debelo s farmacevtskimi izdelki,

medicinskimi potrebSiinami in materiali.

2. Mestni svet Mestne obiine Liubliana nalaga Javnemu zavodu Lekarna Liubliana,

da za namen iz 1. toike tega sktepa kot edini druibenik druibe LL Grosist d.o.o. do
31. 12. 2011 izvede postopek prodaie dela svoiega poslovnega deleZa druZbi LL

Grosist d.o.o. tako, da LL Gros/sf d.o.o. od edinega druZbenika Javnega zavoda

Lekarna Ljubtjana odkupi del niegovega poslovnega deteia v viEini naimani 7.500

EuR. tako da bo z izpladilom kupnine povrnien nien ustanoviteliski vlozek.<<.

lz tega besedila je razvidno, da je Mestna ob6ina Ljubljana kot ustanovitelj Javnega

zavoda Lekarna Ljubljana izbala za odpravo neskladnosti ustanovitve druZbe LL

Grosist d.o.o. nabin z odpla6no pridobitvijo lasinega poslovnega deleZa od

druzbenika. Ta nadin, ki ga je podrobneje predstavil Institut za primerjalno pravo pri

Pravni fakulteti v Ljubljani v Pravnem mnenju o zakonitosti ustanovitve druzbe LL

Grosist d.o.o. z dne 15.6.2011, je nedvomno resitev, ki je v skladu z ZJF in drugimi

Jredpisi, saj je na ta na6in odprivljena neskladnost ustanovitve LL Grosist d.o.o., pri

lateii ;e Javni zavod Lekarna Ljubljana odpladno pridobil deleZ v tej gospodarski

druZbi.

V Mnenju IJU z dne 1,7.2011 temu na6inu nismo dali prednosti zato, ker se v
pravnem smislu izvede le z odlo6itvami organov Javnega zavoda Lekarna Ljubljana

in dru2be LL Grosist d.o.o., in ne zahteva odlo6itve sveta Mestne obdine Ljubljana.



Ker pa iz obravnavanega Predloga sklepa izhaja, da se je Mestna ob6ina Ljubljana
odlodila ta nadin izvesti na podlagi sklepa sveta Mestne obdine Ljubljana, pa je s tem
ta nadin pridobil tudi potrebno javnost in preglednost, saj je javno objavljen v okviru
gradiv sveta Mestne obdine Ljubljana. Poleg tega ta na6in tudi pridobi potrebno
legitimnost odlo6itve sveta Mestne obdine Ljubljane, saj bo na tem svetu obravnavan
in bo temeljil na sprejeti odloditvi sveta Mestne obdine Ljubljana, s katero bo ta
zahteval, da Javni zavod Lekarna Ljubljana izvede ta posiopek za uskladitev
ustanovitve druZbe LL Grosist d.o.o. z ZJF. Hkrati pa bo na ta nadin Se vedno
ohranjeno izklju6no lastniStvo Javnega zavoda Lekarna Ljubljana nad dru2bo LL
Grosist d.o.o., kar je eden od pogojev za obstoj notranjeg a 'azmetja med tem javnim
zavodom in dru2bo LL Grosist d.o.o.

Glede na navedeno ugotavljamo, da predstavlja Predlog sklepa ustrezno
podlago za izvedbo postopka odprave neskladnosti ustanovitve druibe LL
Grosist d.o.o. z ZJF, torej postopka z odpla6no pridobitvijo lastnega
poslovnega deleZa od druibenika. lzvedba tega postopka je v celoti skladna z
ZJF in drugimi zakoni ter predpisi, hkrati pa ie zato, ker temeui na odloditvi
sveta Mestne ob6ine Ljubljana in javna, pregledna in legitimna.

.A,Lq)^\*e
* prot.lar. Rajko Pirnat

Predsednik in5tituta

ZA JAV-NO
UPR},VO

In1titut zajaono uprEtro pri
Prmni fahr teti v L^iut,Lifuni



E mS€E€ei&zap ri m erialn 0 p rev#
33e
'tE

Institut za primerjalno pravo pri Pravnifakulteti v Ljubljani

Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, Slovenija . www.ipp-pf.si

T: +386 142 03 119. F: +386 t4203 L2O. E: ipp.pf@pf.uni-tj.si

ffi t,-utt^ oBCifili r.juBl ri r.;,.,
\:t:' &1 f.STlt & i.,-J i: R,:r i,rirDatum: 25. avgust 2011

T,TESTNA OSEiNE LJUBLJANA
Mestna uprava
Oddelek za zdravje in socialno varstvo
ga. Tilka KIanIar, naielnica
Cigaletova 5

1000 Liubljana

Zadeva: Urejanje nesklailja pri ustanovitvi druZbe LL Groskt il.o.o. -
vaf dopk 5t. 777-U2077-28 z dne 79. 8. 2077

SpoStovani!

Ocenjutemo, da je predlog sklepa mestnega sveta o zahtevi za odpravo neskladja pd ustanovit-
vi druZbe LL Grosist d.o.o., ki ste nam ga posredovali, vsebinsko ustrezen, saj Lekarni Ljublia-
na korektno narekuje izvedbo ene od moinih re5itev problema, ki smo jih obra\,navali v
naSem prarmem mnenju.

Morda bi iahko zaradi vetje jasnosti v obrazlozitvi predloga sklepa samo se dodatno pojasnili,
zakaj se je MoL odloiil ravno za taksno resitev: Minishstvo za finance v svojem dopisu namred
ni pojasnilo, na kak5en nadin naj se odpravi nezakonitost, na katero je opozarjalo, urejanje
takinega polozaja pa tudi ni posebej urejeno v Zakonu o zavodih aii Zakonu o ial]lih financah.
zaradi tega reiitev ni bila vnaprej jasna, ampak je bilo treba naiin za uskladitev neskladnega
stanja pri ustanovitvi druzbe LL Grosist iskati znotraj moznosti razpoiaganja s posiol'nimi
deleii fuuibenikov, kot jih ureja Zakon 0 gospodarskih druZbah.

Lep pozdrav,

? 6 -08- 2[ii


