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ZUPAN
Mestne obaine Ljubljana

Zoran JANKOvIC

Prilogel
- predlog sklepa z obrazloZitvijo
- izvledek iz zapisnika 21. redne seje Sveta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana z dne 15. 10.

2010
- predpogodba za nakup nepremldnine (v podpisovanju; bo predlozena natnadno)



PRf,DLOG

Na podlagi 27. atena Statura Mestne obiine Ljubl.jana (Uradni list RS, it. 66/0? - undno
prelisieno besedilo) ter 1 . in I 1 . dlena Odioka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ljublj ana
(Uradni list RS, !t. 18/08 uradno preaiS6eno besediio) in je Mestni svet MestnJ Jcrne
Ljubljanana _ seji dne sprejel

SKLEP

o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu
novih poslovnih prostorov za dezuho tel(arno

Mestni svet Mestne obiine Ljubljana daje Ja\nemu zavodu Lekama Liubliana soelasie k
naklpu novih poslovnih prostorov v prizidku obstojeaega stano\ anj skega ;b i;kta Meisik; ua
naslo!,u \ egoie\d o. Liubtjana. parc. (1. J00 t2. j:8 :n lt9. 1,.o. Senrperer. \ 5kLpni imer:
41 3,85 m2, za potrebe delovarj a deiume lekame.

Zupan
Mestne obdine LjubUana

Zoran Jankovii

Stevitka:
Ljubljan4 dne:
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2.

ObrazloZirev
pr€dloga Skl€pr o soglasju k nakupu nepremianine

Pravni temelj za sprejetje skteps

Mestna obdina Ljubljana je usranoviretjica Javnega zavoda Lekama Liubljana (v nadaljevanju:
JZ Lekama Ljubljana). in je v skladu z doioaili 1. in t l. dlena Odloka o ustanoviivi Javnega
zavoda Lekarna Ljubljana (Uradni iisi RS, St. 18/08 - uradno predisaeno besedilo; v
nadaljevanju: Odlok) pristojna za izdajo soglasja za sklepanje pravnih poslov JZ Lekama
Ljubljana v zvezi z nepremianim prenozenjem.

V 11. alenu Odlokaje doloaeno, daje JZ Lekama Ljubljana pravna oseba in nastopa v prarnem
prometu v svojem imenu in za svoj ra6un, a z onejitvijo. da brez sogtasja ustano;itelj; ne sme
sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremidnim premoienjem. V I dlenu Orllokaje doiodilo. da
o ustanoviteljskih pravicah odloaa Mestne svet Meshe obiine Ljubljana. S Statutom Mesne
obaine Ljubljana (Uradni lisr RS, Sr. 66/07 uradno predisaeno b;edilo) paje v Z?. dlenu
doloaeto, da Mestni svet Mestne obiine Ljubljana odloaa o zadevah, kijih doloda zakon, statur
ali drug predpis.

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben

Iz dolodil Zakona o lekarniski dejavnosri (Undni list RS, ir. j6104 - uradno predisceno
besedilo) izhaj4 dajavni zavod za izvajarje lekarnjike dejavnosri usranovi obdina ali mesLo za
opravljanje re dejavnosri na svojem obmodju. Skladno z doto6itom 28. itena isrega zakona je
potrebno v la!u, ko so lekame zaprte. na iirien obmoiju zagotoviti reprekinjeni preskrbo z
zdravili..z obliko dezurstva ali s sralno pripravljenostjo v nodnem iaiu rer"ob nedetjah in
praznikih.

Mestna obdina Ljubljana neprekinjeno preskrbo z zdravili zagotavija v lekami pri poliktinikr,
Prisojna ulica 7, Javnega zavoda Lekama Ljubljana, kije odpfia 2tur, vse dni;leu. Lekama
posluje v najetih prostoih v izmeri 190 m2, ki so glede na obseg dejalnosri in gtede na dej$vo.
d. po.lrie neo-ek nieno. p-en"jnni ir ,..e,nje.li.

Na 23. redni seji dne 15. 10. 2010 je Svei Javiega zavoda Lekama Ljubtjana obravnavat rer mor.prejel 'k ep. dd \ *ladL. oo,lo'rin ndano-l n z irrormac.io o n;roni r"(uD- ti i^ i-
podal d rekof. sogla"d 2 nahupon no' n pos.or n h pro.roror ,. d.;;; l;-k;; , ;;,;,';;
obielru. U bo zgfa:el ,,a .ra\bo Vek.ike ob \jego.ericeji b \ LjLotjani. , .k-upn: izmeri
373,00 m2. Dne 11.11.2010 je JZ Lekama Ljubtjana posredovata Mestnj obdini Ljubtjana
obrestilo o dokondno usklajeni skupnj povriini prosrorov, ki bo, ob nespremenjeni ceni, +t:.SS
m2.

Skladno z dolodili Odloka mora JZ Lekarna Ljubtjana za izvedbo natupa omenlene
nepremi{nine pridobiti soglasje Mesrnega svera Mesde obiine Ljubljana.

Poglavitne resitve

Na Oddelku za zdravje in socialno varstvo Ze dalj dasa spremtjamo prizadevanje Ja\,ncga
zavoda Lekame Ljubljana, da bi za delovanie dezurne lekame nadja ustrezno velik poslovni
prostor na primerni lokaciji. Omenjena namera je bila predvidena ze v vet tetnih nadrrih, vendar
prave priloznosti do sedaj ni bilo in zato tudi nj prialo do realizacije. Lekama pri poliklinik 

Je,
soded po skoraj vseh kazatnikih, najveija tekarna v verlgi JZ Lekame Ljubljana. predvsem
zslopa po obsegu prometa z izdajo specialnih, najdrazjih zdravil. rer po prometu z zdravitr. a

3.



lekami pripravljenimi posebej za konkretnega botnika po navodilih z&avnika (npr. citosratjki,
zdravila za orroke). Zaradi neposredne blizine potjklinike in SluZbe nujne medicinste pomocr
(Urgence) lekamo obiskujejo ljudje iz vse Slovenije

Z nakupom poslovnih prostorov v novem postolnem objektu, ki ga bo kot pnzidek k
obstojedemu stanovanjskemu objeldu Meksjka ob Njegosevi cesri 6 \ Liubliani lDarc. St.
300/12, i38 in 339, k.o. Sentperer) zgradito podjetje Kranjska invesiicijska &uzba in naj bi bil
dokon6an do novembra 2011, bi rako Javni zavod Lekarna Ljubljana pridobila prostor za
ddumo lekamo na idealni lokaciji, saj bi se nahajala ob parkirni hi3i ier ob vhodu oz. izroau iz
prostorov, kjer deluje urgentna sluzba. V prosroru v pritlidju objeka v izrne.i 241,00 m2 bi bil
poslovnl prostor, namenjen za delo s strankami. V kleti objekta bi bil prostor v izmeri 169,85
m2. kj bi sluzil za izvajanje deja.mosri, znaiilnih za to\astno lekamo, kamor med drusim sodi
tudi izdelava cito_s|atidnih zdravil, in podobno. Cena za dokon6ane prostore (brez 

_notranje

opreme) zna-la 830.000 EUR oziroma 960.000 ELIR z upoirevanim DDi.

Glede na vse navedeno predlagamo, da Mesrni slet Mestne obeine Ljubtjana sprejrne predlog
Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekama Ljubtjana k nakupu noli'h poslo\nih;osrorov za
ddulno lekarno.

4. Ocena tinanlnih posledic

Sprejetje predlaganega sklepa nima neposrednih finananih posledic za Mestno obiino
Ljubljana. Za nakup nepremiinine poslovnih prostorov za novo dezumo lekamo ima Jami
zavod Lekama Ljubljana zagotovljena lasrna finandna sredsrva v vijini 960.000 EUR.

Pripravi l::

fisja 
svetavaka u.

\t0,,{a Q"r
\rr
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Datum: I8.10.2010

IZVLEEEK IZ ZAPISNIKA

23- seje sveta zavoda Lekarne Ljubljana, kije bila v petek, 15-10.2010 ob 13. uri v veliki sejni sobi

uprave zavoda, Komenskega ulica 11, Ljubljana.

Prisotni: lani M6derndorfer, Marko Bokal, Franc slak, Angela Murko Ple5, salo Rink, Meta Vesel

Valentintit, Karl Destovnik, Vladka ce<ek Bizjak, Andreja Plahutnik

Ostali prisotni: Marko Jaklia, Marko Znidariit, Litjana zwittnig eop, Spomenka Sluganovif, Ksenija

Montani

Prisotni so soglasno potrdili naslednji

Dnevni re d:

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje sveta;

2. Poroailo o poslovanju Lekarne LjubUana za obdobje januar do avgust 2010

3. Nova de:urna lekarna - nakup prostorov

4. Obravnava in potrdilev zapisnika centralne popisne komisije za popis sredstev in virov

5. Razno

K toaki 1: Preeled in potrditev zaoisnika 22. redne seie sveta

K toiki 2: Poroailo o poslovaniu Lekarne Liubliana za obdobie ianuar do avPust 2010

K todki 3: Nova dezurna lekarna - nakup prostorov

Direktor je povedal, da sedanja deZurna lekarna - Lekarna pri polikliniki na Prisojni ulici 7 v
Ljubljani posluje v najetih poslovnih prostorih v izmeri 190 m'?. Prostori so za potrebe deiurne
lekarne premajhni. Ze ob odprtju te lekarne je bilo jasno, da bo treba zelo kmalu iskati novo,
prostorsko ustreznejio lokacijo za deiurno lekarno. Lekarna je prenatrpana in neprijazna tako do

strank kot iudi zaposlenih. Lekarna Ljubljana si tako ie dalj aasa prizadeva, da bi na obmoaju

Poliklinike in Slutbe nujne medicinske pomodi naila ustrezno lokacijo za deiurno lekarno, zato je

bil njen nakup predviden Ze v vei letnih nadriih, vendar prave prilo;nosii za nakup prostorov ni

bilo.
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Kranjska investicijska druiba bo na obmodju ob Njegoievi cesti med Meksiko in su:bo nujne
medicinske pomoii gradila nov poslovni objekt. Tofno lokacijo je direktor predstavil s trenutno
dostopnimi arhitekturnimi nairti. Lokacija je idealna, saj se bo nahajala na eni strani tik ob garaini
hiii, na drugi strani pa neposredno ob uvozu ter dostopu na urgenco, V tem objektu bo za

de:urno lekarnov prititju na razpolago poslovni prostorv izrneri 218 m':, ! llet paieprostorv
lzmeri 135 m'z, pri aemer ima klet vidno zunanjo svetlobo in se bodo v njej lahko opravljale
dejavnosti, kiso znafilne za tb ekarno kot npr. izdelava citostatianih zdravil in podobno.

Lekarna pri Poliklinikije najveija lekarna znotraj verige Lekarne Ljubljana in v sloveniji nasploh po

skoraj vseh kazalnikih. lzda zdravila na vet kot 200.000 receptov letno, nien promet bo presege

20 mlo €. Predvsem izstopa po prcmetu, saj izdaja specialna naidra:ja zdravila v nekaterih kot
edina v Sloveniji. K temu prispeva bli:ina klinitnega centra in ostalih bolniSnic, zato lekarno

obiskujejo ljudje iz vse Slovenije. Lekarna Ie po rezultatih najuspeinelia v Lekarni Ljubliana, zato ji
je potrebno zagotoviti lastne prostore in dolgorotno neodvisnost od najemodajalcev.

Za .ealjzacijo nakupa poslovnih prostorov moTamo pridobiti soglasje ustanovltelja. Za obravnavo
na Mestnem svetu bomo pripravili dodatno pisno informacijo, ki jo bodo prejeli tudi vsi dlani
sveta zavoda,
Po prejernu soglasja ustanovitelja bomo s Kranjsko investicijsko dru:bo sklenili predpogodbo za

naklrp prostorov oz. bo pogodba sklenjena z odloZnim pogojem.

Cena za dokonaanje prostorov znaia 830.000 € oz. 960.000 € z upoitevanim DDV, kar je maLo

glede na lokacijo in dejstvo, da bo v prostore potrebno investirati le ie pohiitvo in lekarniiko
oDremo. Prostori nai bi bilidokontanido 1.11.2011.

S(LEP:

V skladu z informacijo direktorja zavoda svet zavoda soglaia z nakupom novih poslovnih
prostorov za deiurno lekarno v poslovnem objektu za stavbo Meksika ob Njego3evi cesti v
Ljubljani. Nakup poslovnih prostorovje v skladu s poslovnim nairtom zavoda.

K toiki 4: Obravnava in potrditev zapisnika centralne popisne komisiie za popis sredstev in virov
sredstev z dne 15.7.2010

K toaki5: Razno

Zapisala
Maja Kra lj

Predsednik sveta zavoda

lMdderndorfer

laa


