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Mestna občina Ljubljana                                                                                      31. seje MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                             k 2. točki 

Mestni trg 1, Ljubljana                                                                                       ustno vprašanje 

 

Zadeva: vprašanja in pobude 

 

V skladu z 98. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu 

ustno vprašanje, ki zadeva prelivanja sredstev Javnega zavoda Lekarne Ljubljana v proračun MOL 

 

VPRAŠANJE: 

 

Koliko denarja je bilo prelitega iz Javnega zavoda Lekarne Ljubljana v proračun MOL v 

posameznih letih od začetka prelivanja sredstev do danes in zakaj so se uporabila sredstva, ki 

so pristala v proračunu MOL?  

 

Na postavljeno vprašanje pričakujemo natančen odgovor po navedenih proračunskih postavkah za 

vsako leto posebej, navedbo posameznih projektov, kratkim opisom del in količino opravljenega dela, 

za katere so bila sredstva porabljena. 

 

OBRAZLOŢITEV: 

 

MOL v Odloku o ustanovitvi Proračunskega sklada MOL za odpravo posledic obremenitev 

okolja v Mestni občini Ljubljana - Ur. list RS št. 34/07 (v nadaljevanju Odlok), predpisuje v  4. 

členu 3. alineja, nezakonito prelivanje sredstev iz Javnega zavoda Lekarne Ljubljana (v  

nadaljevanju JZ LL) v proračun MOL. 

 

Zakona o javnih zavodih, 1. člen, 2. odstavek, pravi: “Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za 

opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega 

varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če 

cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.” 48. člen, 2. odstavek pa pravi: “Presežek 

prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o 

ustanovitvi drugače določeno.” 

 

Akt o ustanovitvi JZ LL, 10. člen pravi: “Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z 

letnim planom odobrenih investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih odobri svet zavoda in 

sredstev za plačilo dodatne delovne uspešnosti v skladu z zakonom, mora zavod vplačati v proračun 

oziroma namenski proračunski sklad v Mestni občini Ljubljana.” 

Odlok, 4. člen, viri financiranja, 3. alineja, pravi: “namenskih prejemkov, ki jih v proračunski sklad 

prispeva javni zavod Lekarna Ljubljana, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, v 

skladu z ustanovitvenim aktom in sklepi sveta javnega zavoda, ki vsako leto po sprejemu zaključnega 

računa za preteklo leto in finančnega načrta za tekoče leto, najkasneje pa do 30. 4. vsako leto, določi 
višino in rok vplačila sredstev, ki je najkasneje do 30. 6. vsako leto.” 

Citirana 3. alineja 4. člena Odloka je v nasprotju z Zakonom o zavodih in 3. členom Akta o 

ustanovitvi JZ LL. Preseţek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenih 

investicij in investicijskega vzdrţevanja, ki se odteguje JZ LL in nakazuje na proračun MOL je 

nezakonit zato, ker se preseţek sme uporabljati le za opravljanje in razvoj dejavnosti.  



 

 

Očitno pa je, da MOL ta sredstva uporablja za druge namene, ki nimajo povezave s 3. členom Akta o 
ustanovitvi JZ LL, dejavnost JZ LL. 

Preseţek prihodkov nad odhodki, ki jih ustvari JZ LL se mora po zakonu uporabljati v lekarniške in 

zdravstvene namene, primarno pa v oskrbo in boljšo dostopnost občanov do zdravil. V času krize, ko 

se standard prebivalcev RS in občanov Ljubljane drastično zniţuje, je nezakonit profit JZ LL še 

toliko bolj vprašljiv, saj je uporaba preseţka dohodkov nad odhodki povezana s (pre)visokimi cenami 

blaga in storitev JZ LL.  

Večja dostopnost do zdravil in medicinskih pripomočkov lahko v teh kriznih časih pomeni predvsem 

kvalitetnejši razvoj dejavnosti in zmanjševanje cen zdravil in storitev do te stopnje, ko se profit izniči 

v sorazmerju z opravljanjem javne sluţbe, oskrbe in ugodnejše dostopnosti občanov do zdravil in 
medicinskih pripomočkov.  

Zaradi navedenega in opozorila na nezakonito prelivanje sredstev JZ LL pričakujemo, da bo MOL 

nemudoma ustavila nezakonite terjatve do dela sredstev JZ LL in s tem omogočila JZ LL da v 

dogovoru z Zavodom za zdravstveno zavarovanje RS uskladi politiko, ki bo občanom Ljubljane 
omogočila kvalitetnejšo oskrbo in boljšo dostopnost do zdravil in medicinskih pripomočkov. 

 

 

Za ustni odgovor na pisni odgovor se vam zahvaljujem. 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                       Mirko Brnič Jager  

                                                              vodja svetniškega kluba SDS 


