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PREDLOG 
 
Na podlagi 1. in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana (Uradni 
list, št. 18/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____ seji dne _____ 
sprejel 

 
 

S K L E P 
 

o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe  
 
 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana soglasje k 
sklenitvi prodajne pogodbe za nakup nepremičnin, poslovnih prostorov, lokal št. 5, zgrajen 
do III. gradbene faze, v izmeri 71,57m2, vpisan v podvložek št. 4267/7, in lokal št. 6, zgrajen 
do III. gradbene faze, v izmeri 74,54m2, vpisan v podvložek št. 4265/8, oba v vl. št. 4265, k.o. 
Vrhnika, v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.  
 
 
Številka:  
Ljubljana,               
 
                                                                                                                           Župan 

                                                                                               Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                     Zoran Janković 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- Prodajna pogodba med Dolenjgrad gradbenim podjetjem d.o.o. in Javnim zavodom 

Lekarna Ljubljana z dne 24. 10. 2008. 
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O B R A Z L O Ž I T E V 
predloga Sklepa o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe za nakup nepremičnin, 

poslovnih prostorov, vpisanih v podvložek št. 4267/7 in 4265/8, oba v vl. št. 4265, k.o. 
Vrhnika 

1. Pravni temelj 
Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica Javnega zavoda Lekarna Ljubljana (v 
nadaljevanju: JZ Lekarna Ljubljana), in je v skladu z določili 1. in 11. člena Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ljubljana (Uradni list, RS, št. 18/08, v nadaljevanju: 
Odlok) pristojna za izdajo soglasja za sklepanje pravnih poslov JZ Lekarna Ljubljana v zvezi 
z nepremičnim premoženjem.  

V 11. členu Odloka je določeno, da JZ Lekarna Ljubljana brez soglasja ustanovitelja ne sme 
sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem. V 1. členu Odloka, pa je hkrati 
določeno, da o ustanoviteljskih pravicah odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana. S 
Statutom Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo), 
pa je v 27. členu določeno, da Mestni svet odloča o zadevah, ki jih določa zakon, statut ali 
drug predpis. 

2. Razlogi in cilji za sprejem akta ter ocena stanja 
V skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno 
besedilo) so občine dolžne zagotavljati javno lekarniško mrežo. JZ Lekarna Ljubljana izvaja 
lekarniško dejavnost tudi izven Mestne občine Ljubljana med drugim na območju Občine 
Vrhnika, kjer že od leta 1982 posluje poslovna enota Lekarna Vrhnika (v nadaljevanju: 
Lekarna Vrhnika) na lokaciji Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika. Lekarno Vrhnika po obsegu 
prometa JZ Lekarna Ljubljana uvršča med večje lekarne.  

V Občini Vrhnika, kjer bo nova lekarna delovala, je po zadnjih podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije na dan 31. 12. 2007 preko 15.000 prebivalcev. Glede na že predvidene 
nove gradnje, pa se v prihodnjih petih letih predvideva povečevanje števila prebivalcev in 
posledično rast obsega poslovanja JZ Lekarna Ljubljana. Za zagotavljanje dostopnosti do 
lekarniških storitev glede na dejansko in predvideno število prebivalcev, JZ Lekarna Ljubljana 
planira odpreti še eno lekarno. V ta namen je JZ Lekarna Ljubljana svetu zavoda Lekarna 
Ljubljana (v nadaljevanju: svet zavoda) predložila v obravnavo predlog pogodbe za nakup 
poslovnih prostorov v pritličju trgovskega Poslovnega centra »Vrhnika« na Ljubljanski cesti 
29, Vrhnika med Dolenjgrad gradbenim podjetjem d.o.o. in JZ Lekarna Ljubljana z dne 24. 
10. 2008, kjer bo pričela z delovanjem nova enota JZ Lekarne Ljubljana.  

Svet zavoda je predlog obravnaval in na 11. redni seji, dne 24. 10. 2008 in soglasno sprejel 
naslednje sklepe: 

- na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 18/2008) in 17. člena Statuta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana ter programa 
razvoja se svet zavoda strinja z odprtjem nove poslovne enote v Poslovnem centru 
»Vrhnika«, Ljubljanska cesta 29, Vrhnika; 

- svet zavoda soglaša s prodajno pogodbo o nakupu poslovnih prostorov v Poslovnem 
centru »Vrhnika«, Ljubljanska cesta 29, Vrhnika; 

- za izvedbo nakupa JZ Lekarna Ljubljana pridobi soglasje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana. 

3. Poglavitne rešitve 
Na Oddelku za zdravje in socialno varstvo ocenjujemo, da bo glede na predvideno 
naraščanje števila prebivalstva in posledično povečevanja potreb prebivalcev in prebivalk 
Občine Vrhnika potrebno zagotoviti večjo in lažjo dostopnost do lekarniških storitev.  

Poslovni prostor nove lekarne, ki meri 146 m2 je izdelan do podaljšane tretje gradbene faze. 
Poslovni center »Vrhnika« je zgradilo podjetje Dolenjgrad gradbeno podjetje d.o.o., ki je tudi 
prodajalec opisanih prostorov. Poslovni prostori so vpisani v zemljiški knjigi kot etažna 
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lastnina v podvložek št. 4265/7 in podvložek št. 4265/8, k.o. Vrhnika. Prvotno je prodajalec 
za m2 poslovnega prostora zahteval ceno v višini 1.950 € za m2 (2.340 € za m2 z DDV). Po 
pogajanjih, pa je prvotno ceno znižal na 1.800 € za m2 (2.160 € za m2 z DDV). Glede na 
trenutno ponudbo na trgu s pogajanji dogovorjeno ceno za m2 poslovnega prostora 
ocenjujemo kot zelo ugodno. Celotna kupnina tako znaša 262.998 € (315.597,6 € z DDV).  

Prostori za novo lekarno v poslovnem centru »Vrhnika« so zadnji nezasedeni oziroma 
neprodani poslovni prostori, ki bi ustrezali opravljanju lekarniške dejavnosti v Občini Vrhnika, 
zato je JZ Lekarna Ljubljana za nakup zelo zainteresirana. S prodajalcem je bil dosežen 
dogovor, da se v roku 8 dni po podpisu pogodbe plača 10 % kupnina, ki se v primeru, da JZ 
Lekarna Ljubljana ne pridobi soglasja ustanovitelja, vrne v roku 5 dni po obvestilu prodajalcu. 
Preostali del kupnine pa se plača v roku 15 dni po pridobitvi soglasja ustanovitelja. 

Predlagamo, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k 
sklenitvi prodajne pogodbe za nakup nepremičnin, poslovnih prostorov, vpisanih v podvložek 
št. 4267/7 in 4265/8, oba v vl. št. 4265, k.o. Vrhnika. 

4. Ocena finančnih posledic 
Sprejetje predlaganega sklepa nima neposrednih finančnih posledic za Mestno občino 
Ljubljana. Za nakup nepremičnine, poslovnih prostorov v Poslovnem centru »Vrhnika«, 
Ljubljanska cesta 29, Vrhnika ima JZ Lekarna Ljubljana zagotovljena lastna finančna 
sredstva v višini 262.998 € (315.597,6 € z DDV). 

 

 

 

                                                                                       Načelnica  
Vodja Odseka za zdravje         Oddelka za zdravje in socialno varstvo 
Marjeta Kuhar, univ.dipl.ekon.                Tilka Klančar, univ. dipl. psih. 



 3

 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
 
 
 
 
 



 6

 
 
 
 
 
 
 



 7

 
 
 
 
 
 
 



 8

 
 
 
 
 
 
 



 9

 


