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ZADEVA: Otlgovor na svetni3ko pobudo - SK NSi

SpoStovani.

Na 28. Seji MS MOL je svetni5ki klub Nova Slovenija Zupanu in vsem pristojnim sluZbam dal

svetniSko pobudo, ki se glasi:

,,Vsa javna podjetja, javni zavodi ter ustanoveo katerih ustanovitelj je Mestna Obtina

Ljubljana in so delno ali v celoti financirana iz javnih sredstev, so dolZna objaviti poroiilo
odelu in poslovanju na svojih spletnih straneh."

pravne osebe javnega prava morajo skladno z Navodilorn o predloZitvi letnih porodil pravnih oseb

javnega prava (Uradni list, 5t. 10912010) v dolodenern roku in na predpisan nadin predloZiti letna

porodita Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v skladu z 51.

dlenom Zakona o radunovodstvu, s 35. dlenom Zakona o drZavni statistiki in z letnirni programi

statisticnih raziskovanj.

Skladno z Navodilom o predloZitvi letnih porodil in drugih podatkov gospodarskih druZb, zadrug in

samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list, 5t. 712008,812009, 10712009 in 109/2010), ki

doloda sestavne dele letnih porodil, roke, nadin predloZitve in sprejemanje letnih porodil ter druge

podatke, ki jih morajo tudi gospodarske druZbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki

predloZiti Agenciji Republike Sloveniie za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za javno objavo

i1 za drL,avno statistiko v skladu s prvim in drugim odstavkom 58. dlena ter s prvim in drugim

odstavkom 59. dlena Zakona o gospodarskih druZbah, s d.etrtim odstavkom 41.a dlena Zakona o

zadrugah, s 35. dlepom Zakonao drZavni statistil<i, z letnim programom statistidnih raziskovanj ter z

drLrgimi predpisi.

lz zgoraj naveclenega tzhaja, da so vsa letria porodila javno objavljena na spletnih straneh AJPES

1,1.g1ilgi u,,, *:-91,. s i1..

Vsekakor pa smo posredovali svetniSko pobudo SK NSi vsem javnim zavodom, javnirn podjetjem ter

usrarlovarn, katerih ustanovitelj je Mestna obdina Ljubljana, in jih pozvali naj letna porodila, ki jih

posredujejo pristojnim sluZbam, objavijo tudi na svojih spletnih straneh.
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l.ep pozdrav,


