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POROCILO 

Odbor za finance je na 16. seji dne 12. 11. 2008 obravnaval gradivo za 6. tocko dnevnega 
reda 12. izredne seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana z naslovom »Predlog Sklepa 0 

soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe za nakup nepremicnin, poslovnih prostorov, vpisanih v 
podvlozek st. 4267/7 in 4265/8, oba v vI. St. 4265, k.o. Vrhnika« 

ter sprejel 

SKLEP XVII 7 : 

Odbor za finance podpira Predlog Sklepa 0 soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe za 
nakup nepremienln, poslovnih prostorov, vpisanih v podvlozek st. 4267/7 in 4265/8, oba 
v vi. st. 4265, k.o. Vrhnika ter ga predlaga Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana v 
sprejem. 

Glasovanje:
 
Za 5 / 5 prisotnih
 
Sklep je sprejet.
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Datum: 17. 11. 2008 

MESTNEMU SVETU MESTNE OBCINE UUBUANA 

K SKLEPU 0 SOGLASJU K SKLENITVI PRODAJNE POGODBE 

predlaganem Mestnemu svetu v sprejem pod 6. tocko 12. izredne seje Mestnega sveta Mestne 
obCine Ljubljana, ki bo dne 17. 11.2008, Svetniskl klub SDS vlaga naslednji 

AMANDMA: 

V Sklepu 0 soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 

»]avni zavod Lekarne Ljubljana v celoti pokrije nakup omenjene nepremicnine iz dela 
sredstev, ki jih doseie 5 prodajo blaga in storitev na trgu ali na podlagi javnih 
razpisov«. 

Obrazloiitev: 

Javni zavod Lekarna Ljubljana poleg javne slufbe opravlja tudi trfno dejavnost, torej prodajo 
blaga in storitev, kar je lahko v skladu z Zakonom 0 lekamiski dejavnosti predmet poslovanja na 
trgu. Zasluzek iz trfne dejavnosti je poleg tega, da je vir za financiranje delovne uspeSnosti 
zaposlenih, tudi pomemben vir za financiranje investicij in nabave osnovnih sredstev. Zaslufek iz 
tega naslova javnemu zavodu ustvarja tudi presezek prihodka, zato se omenjeni nakup ne more 
izpeljati iz dejavnosti javne sluzbe, katero javni zavod tudi opravlja. 

Svetniski klub SDS 
Dimitrij Kovacic, vodja 
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