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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, zastavljam županu naslednja svetniška vprašanja: 

 

KAPITALSKE DRUŢBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO V LASTNIŠTVU ALI 

SOLASTNIŠTVU MOL 

 

1. Katere kapitalske druţbe z omejeno odgovornostjo je kadarkoli ustanovila oziroma 

soustanovila MOL?  

2. Prosim, da v povezavi z vprašanjem pod točko 1 navedete:  

a. poimenski seznam vseh kapitalskih druţb v upravljanju ali soupravljanju MOL 

z letom ustanovitve kapitalske druţbe, ki še vedno deluje, in  

b. poimenski seznam vseh kapitalskih druţb v upravljanju ali soupravljanju MOL 

z letnico ustanovitve kapitalske druţbe in letom ko je le ta prenehala poslovati 

ali pa se je preoblikovala v drugo obliko gospodarske druţbe; 

c. seznam oseb ali funkcionarjev, ki so v imenu MOL dali pobudo za ustanovitev 

kapitalske druţb z omejeno odgovornostjo in podpisali akt o njenem 

morebitnem preoblikovanju ali izbrisu;  

d. seznam oseb, ki kot direktorji, vodje uprave ali drugače imenovani vodilni kadri 

vodijo in zastopajo kapitalsko druţbo z omejeno odgovornostjo v upravljanju 

(lastništvu) ali soupravljanju (delnem lastništvu) MOL 

3. Prosim, da posredujete poimenski seznam kapitalskih druţb z omejeno odgovornostjo, 

ki so jih ustanovila ali soustanovila javna podjetja, javni skladi ali javni zavodi, ki 

delujejo pod okriljem MOL.  Ob seznamu iz te točke navedite tudi podatke, ki so 

zahtevani pod točko 2 te pobude. 

 

Obrazloţitev: 

Občina izvaja lokalne zadeve javnega pomena (22.čl. ZLS). Ob javnih zavodih, javnih skladih in 

javnih podjetjih, ki jih je ustanovila MOL za izvajanje javnega interesa v skladu z Zakonom o lokalni 

samoupravi (ZLS) delujejo pod okriljem MOL tudi druge gospodarske družbe z omejeno ali 

neomejeno odgovornostjo. Njihov namen presega izvajanje dejavnosti zgolj v javnem interesu, ker v 

skladu z veljavno zakonodajo izvršujejo tudi dejavnosti katerih namen je izključno povečevanje 

tržnega deleža in povečevanje kapitalskega donosa. 
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