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Številka: 03202-7/2012-4                                                                        

Datum: 29. 6. 2012 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

 

 

POROČILO 

 

 

Statutarno pravna komisija je na 6. izredni seji obravnavala gradivo za 5. izredno sejo Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana in ob obravnavi točke 

 

Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana 

za ustanovitev podjetja (LL grosist d.o.o.) 
 

sprejela naslednje MNENJE: 

Statutarno pravna komisija meni, da je prva točka Sklepa nezakonita, ker predlagana 

naknadna razveljavitev sklepa mestnega sveta o soglasju k ustanovitvi gospodarske družbe 

nima pravne podlage in pravnih učinkov. Druga točka Sklepa pa je po mnenju Statutarno 

pravne komisije nezakonita, v kolikor nalaga, da se postopek prenehanja družbe LL Grosist 

d.o.o. izvede na osnovi razveljavitve iz prve točke.  

 

Mnenje je bilo sprejeto s  3  glasovi za in  0 glasovi  proti od 4 navzočih. 

 

Obrazložitev: 

Statutarno pravna komisija (v nadaljevanju: Komisija) je obravnavala Predlog Sklepa o razveljavitvi 

Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana za ustanovitev podjetja (LL grosist d.o.o.) 

(v nadaljevanju:Sklep ), pri čemer je najprej ugotovila, da predlog  izpolnjuje formalne pogoje, kot 

jih določa 128. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/07-upčb: v 

nadaljevanju: Poslovnik MS MOL).  

 

Komisija je nato preverila materialno pravno pravilnost predloga. Sklep v prvem stavku prvega člena  

določa: »Mestni svet Mestne občine Ljubljana razveljavlja sklep o soglasju Javnemu zavodu Lekarna 

Ljubljana za ustanovitev podjetja (sklep št. 160-24/2009 z dne 23.11.2009).« Določba prve točke 

Sklepa je po mnenju Komisije nezakonita iz sledečih razlogov: Soglasje ustanovitelja k ustanovitvi 

družbe ni samostojen dokončen posamični akt, temveč je soglasje ustanovitelja javnega zavoda 

predhodni akt v postopku ustanavljanja družbe, s katerim ustanovitelj izvršuje ustanoviteljske pravice 

v razmerju do javnega zavoda. Soglasje ustanovitelja je skladno z drugim odstavkom 20. člena 

Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94-odl. US, 8/96, 

31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP, v nadaljevanju:ZZ) akt poslovanja, ki je podlaga za izvedbo 

postopka ustanovitve gospodarske družbe.  Z vpisom gospodarske družbe v sodni register postane 

gospodarska družba pravna oseba in pridobi vse pravice in obveznosti pravne osebe. Morebiten 

preklic soglasja ustanovitelja tako ni mogoče razveljaviti, saj MS MOL za tako odločitev nima 

nobene pravne podlage, prav tako pa naknaden preklic soglasja ustanovitelja nima v zvezi z 

ustanovljeno pravno osebo nobenih pravnih učinkov. Soglasje ustanovitelja tako preneha veljati z 
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izbrisom pravne osebe iz sodnega registra, preklicano soglasje pa ne more biti pravna podlaga za 

pričetek postopka prenehanja družbe.   

 

Ustanovitelj javnega zavoda sicer lahko naloži javnemu zavodu, da izvede postopek prenehanja 

družbe, le ta pa mora biti izveden skladno z določbami  Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l, RS, št. 

65/09-upčb, 33/11, 91/11, 100/11-skl. Us in 32/12- v nadaljevanju: ZGD-1) in ne na podlagi razveljavitve 

sklepa o soglasju k ustanovitvi podjetja. Pri tem je potrebno poudariti, da postopek prenehanja družbe 

skladno z določbami ZGD-1 ne povzroči prehod zaposlenih, premoženja in obveznosti na javni 

zavod, saj je te posledice mogoče doseči le s postopkom pripojitve gospodarske družbe k javnemu 

zavodu. 

 

 

Pripravila: 

Polona Zupan Klopčič 

Višja svetovalka II 

 

                                                                                                      Maša Kociper 

                                                                                                       Predsednica 

 

 


