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PREDLOG 
 
Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – 
odločba US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Lekarna Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na ____ seji dne _____ sprejel 

 
 

S K L E P 
 

o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana za ustanovitev podjetja 
 

I. 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša, da Javni zavod Lekarna Ljubljana, kot edini družbenik, 
ustanovi podjetje, družbo z omejeno odgovornostjo za dejavnost trgovine na debelo s farmacevtskimi 
izdelki, medicinskimi potrebščinami in materiali. 
 

II. 
 
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
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O B R A Z L O Ž I T E V 

predloga Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k ustanovitvi podjetja  

1. Pravni temelj 

V drugem odstavku 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odločba US, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 - ZJZP) je med drugim določeno, da lahko zavod, v okviru svoje 
dejavnosti ustanovi podjetje s soglasjem ustanovitelja. S Statutom Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) pa je v 27. členu med drugim določeno, da Mestni svet 
MOL izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, če ni glede izvrševanja določenih pravic z zakonom, 
statutom, ustanovitvenim ali drugim aktom Mestnega sveta MOL drugače določeno. 

V 1. členu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08 – uradno 
prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Odlok) je določeno, da je Mestna občina Ljubljana (v 
nadaljevanju: MOL) ustanoviteljica Javnega zavoda Lekarna Ljubljana (v nadaljevanju: JZ Lekarna 
Ljubljana). V 1. členu Odloka je tudi določeno, da o ustanoviteljskih pravicah odloča Mestni svet 
MOL.  

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 kot javno službo v MOL in nekaterih drugih občinah, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter 
zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, kar obsega izdajo zdravil na recept in brez 
recepta, magistralno pripravo zdravil in svetovanje o varni uporabi zdravil ter druge dejavnosti. 
Izvajanje dejavnosti trgovine na debelo s farmacevtskimi izdelki, medicinskimi potrebščinami in 
materiali, pa bi JZ Lekarna Ljubljana, kot nekateri drugi lekarniški zavodi v Sloveniji (Mariboru) in 
drugod po svetu (Norveška in Poljska), opravljal preko predlaganega novoustanovljenega podjetja 
oziroma družbe z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: družba), katere edini družbenik bi bil JZ 
Lekarna Ljubljana.  

Razlogi in cilji za sprejem akta oziroma ustanovitev družbe so predvsem v:  

1. večji fleksibilnosti pri nabavni blaga in boljših nabavnih pogojih;  
2. optimizaciji nabave blaga (trenutno za nabavo blaga skrbijo vodje lekarn na podlagi sklenjenih 

pogodb, kar pa zaradi omejenih kadrovskih zmogljivosti v lekarnah, zmanjšuje kakovost 
opravljanje njihovih osnovnih nalog, t.j. izdaja zdravil, svetovanje, prodaja in vodenje lekarne);  

3. velikosti JZ Lekarna Ljubljana, ki dosega 100 mio EUR prometa na letni ravni, kar omogoča, da 
se nekatere poslovne funkcije JZ Lekarna Ljubljana centralizirajo ter s tem zmanjšajo stroški 
poslovanja;  

4. racionalizaciji oblikovanja zalog blaga v lekarnah in boljši založenosti z novimi farmacevtskimi 
izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali. 

Svet zavoda JZ Lekarna Ljubljana (v nadaljevanju: Svet zavoda) je obravnaval predlog za ustanovitev 
podjetja na 19. redni seji, dne 08.10.2009 ter sprejel sklep, da JZ Lekarna Ljubljana, kot edini 
družbenik, nadaljuje s postopkom za ustanovitev družbe z dejavnostjo trgovine na debelo s 
farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali, da pridobi ustrezno soglasje 
ustanovitelja v skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 
45/I/94 – odločba US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 - ZJZP) ter da po pridobitvi soglasja Svet 
zavoda obravnava vse akte, ki so potrebni za ustanovitev družbe. 

3. Poglavitne rešitve 

Družba za dejavnost trgovine na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in 
materiali, ki jo ustanovi JZ Lekarna Ljubljana, bo registrirana po pridobitvi soglasja Sveta zavoda, ki 
bo o ustanovitvi podjetja odločal na podlagi predloženih aktov za ustanovitev družbe ter pridobitvi 
soglasja ustanovitelja. Predvideno je, da bodo prostorski pogoji za delovanje družbe zagotovljeni z 
najemom poslovnih prostorov. O ostalih pogojih in drugih aktivnostih potrebnih za delovanje družbe, 
pa bo končno odločitev sprejel Svet zavoda pred izdajo soglasja o ustanovitvi družbe.  

 



Z ustanovitvijo družbe se že v prvih mesecih poslovanja načrtuje preko 100.000 EUR prometa 
mesečno, s čimer se bodo pokrili vsi variabilni in fiksni stroški. Točka preloma, ki pove, kdaj 
poslovanje podjetja postane dobičkonosno oziroma kdaj prihodki prerastejo stroške, bo tako dosežena 
že, če bo le nekaj strateških izdelkov, ki jih JZ Lekarna Ljubljana sedaj kupuje pri različnih 
dobaviteljih, kupovala pri novoustanovljeni družbi. Pri tem niso upoštevane ocenjene finančne koristi 
oziroma prihranki JZ Lekarna Ljubljana kot so nižja raven zalog, manjši obseg dela farmacevtov pri 
naročanju blaga, izboljšanje nabavnih in cenovnih pogojev. Ti prihranki bodo znašali preko 250.000 
EUR letno, ko bo obseg poslovanja višji.  

Na Oddelku za zdravje in socialno varstvo, na podlagi opredeljenih ciljev in razlogov ocenjujemo, da 
se bo z ustanovitvijo družbe v MOL bistveno izboljšalo delovanje in organizacija JZ Lekarna 
Ljubljana, dostopnost in kakovost lekarniških storitev ter preskrba z zdravili in drugimi izdelki.  

4. Ocena finančnih posledic 

Sprejetje predlaganega sklepa nima neposrednih finančnih posledic za proračun MOL. JZ Lekarna 
Ljubljana ima zagotovljena lastna finančna sredstva v višini 7.500 EUR, kot bo znašal ustanovitveni 
kapital družbe in bo namenjen pokrivanju začetnih stroškov poslovanja.  

Na podlagi navedenih dejstev in ocene finančnih posledic, je mogoče povsem realno oceniti, da se bo 
znesek vloženih sredstev v ustanovitev družbe za dejavnost trgovine na debelo s farmacevtskimi 
izdelki, medicinskimi potrebščinami in materiali ter centralizirano nabavo JZ Lekarna Ljubljana, 
povrnil prej kot v enem letu.  

 

Pripravila: 
Marjeta Kuhar, univ.dipl.ekon. 
Vodja Odseka za zdravje  
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