
 

Številka: 160-9/2011-4 

Datum:   23. 9. 2011        k 12. točki  

 

 

MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

ZADEVA: Amandma k predlogu Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna 

Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov na naslovu Cesta v mestni log 90, 

Ljubljana 

 

K predlogu Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov 

na naslovu Cesta v mestni log 90, Ljubljana, uvrščenemu na dnevni red 9. seje Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 26. 9. 2011, vlagam naslednji:  

 

AMANDMA:  

 

Besedilo sklepa se spremeni tako, da se glasi:  

 

»Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana soglasje k 

nakupu naslednjih poslovnih prostorov na naslovu Cesta v mestni log 90, Ljubljana: skladiščni 

objekt št. III, parcela številka 500/35 v skupni izmeri 1.440 m2 s pripadajočim zemljiščem; 

skladiščni objekt št. I, parcela številka 500/34 v skupni izmeri 4.030 m2 s pripadajočim 

zemljiščem; nadstrešek med skladiščnima objektoma I in III ter pripadajoče zemljišče – 

dvorišče, parcela številka 500/5 v skupni izmeri 7.859 m2; zemljišče parcela številka 504/1 v 

skupni izmeri 816 m2; zemljišče parcela številka 500/19 v skupni izmeri 2.260 m2; sorazmerni 

deleţ (polovica) glavnega dovoza in dovozne poti v celoten skladiščni kompleks, parcela 

številka 500/5 v skupni izmeri 1.333 m2 ter sorazmerni deleţ vratarnice v izmeri 26 m2, parcela 

številka 500/37, vse katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje.«. 

 

 

Obrazložitev: 

Gradivo za obravnavno na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je bilo pripravljeno 

skladno s sklepom Sveta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana, sprejetim na 27. redni seji 6. 7. 

2011, glede nakupa četrtine skladiščnega kompleksa na naslovu Cesta v mestni log 90, 

Ljubljana. Lekarna Ljubljana je naknadno dobila moţnost nakupa še četrtine skladiščnega 

kompleksa pod zelo ugodnimi pogoji (občutno niţja cena na mersko enoto ter moţnost 

obročnega odplačila). Glede na navedena dejstva je Svet Javnega zavoda Lekarna Ljubljana 

ponovno odločal o nakupu predmetnih nepremičnin ter na 28. redni seji 22. 9. 2011 sprejel 

sklep o nakupu skupno polovice skladiščnega kompleksa na naslovu Cesta v mestni log  90, 

Ljubljana, gradivo pa je bilo poslano v obravnavo pred tem datumom.  

 

 ŢUPAN 

Zoran JANKOVIĆ 

 

 

- izvleček iz zapisnika 28. redne seje Sveta  

  Javnega zavoda Lekarna Ljubljana z 22. 9. 2011 



zvesto voSemu zd roviu

Datum: 22.9.2011

IZVLE.EK IZ ZAP ISNI KA

28.seje Sveta zavoda Lekarne Ljubljana, ki je bila v detrtek, 22.9.201L ob 12.uri v veliki sejni sobi
uprave zavoda, Komenskega ulica 11 v Ljubljani.

Prisotni: Jani Mirderndorfer, Andreja Plahutnik, Vladka deiek Bizjak, SaSo Rink, Angela Murko
Ples, Franc 5lak

Opravideno odsotna: Meta Vesel Valentindid

Odsotni: Marko Bokal, Karl Destovnik

ostali prisotni: Marko Jaklid, Tilka Klandar

Prisotni so soglasno sprejeli naslednji

dnevni red.'

1. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje sveta (obrazloiitev: predsednik sveta zavoda)
2. Nakup poslovnih prostorov na Cesti v mestni log 90 v Ljubljani (obrazloiitev: direktor

strokovnimi sodelavci)
3. Razno

K todki 1: Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seie sveta

K tofki 2: Nakup poslovnih prostorov na Cesti v mestni loe 90 v Liubliani

Svet zavoda Lekarna Ljubljana je na 27 . redni seji dne 6.7.2011 odlodal o nakupu poslovnih
prostorov na Cesti v mestni log 90 in sprejel sklep:

Svet zavoda Lekarno Ljubljona sogloio z nokupom 1/4 sklodiitnega komplekso no Cesti v mestni
log 90 v Ljubtjani, kiv noravi obsega cco. 2726 m2 sklodiiinih prostorov in ccd. 3381 m2 zemtiiit, ki
jih bo v celoti uporobljolo Lekarna Ljubljono, cco. 5788 m' skupnego zemljiiio, ki bo do % v losti

Lekarne Ljubljono in do % v losti kupca preostolega delo objekta it. 7 ter sorozmerni deleZ
glavnega dovozo v celoten skladi{tni objekt in vrotarnice v izmeri 26 m2 .

Zaradi novih spremenjenih okoliSdin:

. zelo ugodna cena nepremidnine
o moZnost obrodnega platila kupnine do konca leta 2012 brez obresti
. dodatne potrebe po skladiidnih prostorih, saj obseg poslovanja LL Grosista presega vsa

priiakovanja, predvsem sklenitev pogodb z ved dobavitelji kot smo pridakovali
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. zagotovitev novih poslovnih prostorov za celoten Galenski laboratorij

Lekarna Ljubljana Zeli oziroma je najustreznejia resitev, da v celoti kupi polovico skladi5dnega
kompleksa na Cesti v mestni log 90 v Ljubljani.

Lekarna Ljubljana ima na tej lokaciji ie v najemu za dobo 12 let skladisdni objekt 5t. t, ki se
nahaja na parc. it.500/35 k.o. Trnovsko predmestje z neto uporabno kvadraturo 1.217m2. v
najemni pogodbi je bila dogovorjena tudi predkupna pravica za te prostore v korist Lekarne
Ljubljana, kije tudivpisana v zemljiSko knjigo. Lekarna Ljubljana je prostore v celoti obnovila.

Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo, ki je lastnik celotnega kompleksa, je v 6asopisu Delo
objavil vabilo k oddaji ponudb za nakup nepremidnin - med drugim tudi celotnega skladiidnega
kompleksa na Cestiv mestni log 90 v Ljubljani.

Merkur skladiidni kompleks prodaja izkljudno kot celoto.

Zaradi povedanih potreb po skladiSinih prostorih in dodatnih prostorskih zahtevah Galenskega
laboratorija Lekarna Ljubljana ieli Lekarna Ljubljana kupiti naslednje poslovne prostore in
pripadajoia zemljiS6a:

skladiSdni objekt 5t. lll, ki se nahaja na parc. it. 500/35 k.o. Trnovsko predmestje v izmeri
cca 1,.440 m2 s pripadajodim zemlji5dem
skladisdni objekt it. l, ki se nahaja nasproti skladiSinega objekta 5t. llt in leZi na parc it.
500/34 k.o. Trnovsko predmestje v izmeri cca.4.O3O m2 s pripadajoiim zemlji5iem
nadstreiek med skladiSdnima objektoma I in lll ter pripadajode zemljiSde - dvori5de okrog
navedenih skladiSdnih objektov, ki ga bo v celoti uporabljala Lekarna Ljubljana v izmeri
cca 7.859 m', kar vse leZi na parc. 5t. 500/5 k.o. Trnovsko predmestje
zemljisde v izmeri 816 m'z, ki leii na parc 5t. 504/1 k.o. Trnovsko predmestje
zemljisde v izmeri 2.260 m', ki lezi na parc. 5t.500/19 k.o. Trnovsko predmestje
sorazmerni dele:-to je 1/2 glavnega dovoza - ram pe- v celoten sklad iSdni objekt in
dovozne poti v Sirini cca 8 m, ki poteka po sredini skladisinega kompleksa, vse v izmeri
1.333 m'zin ki leZi na parc 5t. 500/5 k.o. Trnovsko predmestje ter vratarnice v izmeri 26
m" ki leii na parc. 5t. 500/37 k.o. Trnovsko predmestie

V naravi lahko pride pri dejanski delitvi zemljisda do manjSih odstopanj v izmerah.

Navedene nepremidnine, ki obsegajo 1/2 celotnega skladiSdnega kompleksa
predstavljajo:

v naravl

. cca 5.470 m2 tlorisnih skladiSinih prostorov oziroma cca. 7000 m2 realnih prostorov
glede na nivojsko ureditev skladisd

. cca 10.935 m2 zemljiSi, kijih bo v celoti uporabljala Lekarna Ljubljana
r in sorazmerni delei glavnega dovoza - to je ene polovice v izmeri cca. 1333 m2- v

celoten skladisdni objekt ter vratarnice v izmeri 26 m2.

Kupnina za bremen proste nepremidnine v celoti znaia 4.300.000 € oziroma znaSa povpredna
cena za m'povriine 262 €.

Upravidenost investicije izhaja iz investicijskega elaborata oziroma dopolnitve.



Kupnina za fetrtino skladisinega kompleksa je prvotno znaiala 2.400.000 €, glede na nove
okoliSdine pa je kupnina za polovico skladi5dnega kompleksa 4.300.000 €, kar predstavl1a
500.000€ neposrednega prihranka. Posebej je potrebno opozoriti 5e na obrodno odplaaevanje
brez obresti do konca leta 2012.

Lekarna Ljubljana je skladno z 11. ilenom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ljubljana
(Ur. L RS 5t. 18/2008) dol)na za posle z nepremidninami pridobiti soglasje ustanovitelja Mestne
obdine Ljubljana, zato se bo ustrezen postopek pridobitve soglasja za nakup nepremidnin izpeljal
5e na Mestnem svetu MOL.

Po kraj5i razpravi so prisotni sprejeli naslednji

SKIEP:
Svet zavoda Lekarna Ljubljana soglaia z nakupom 5e dodatne ietrtine skladi5inega
kompleksa na Cesti v mestni log 90 v Ljubljani.

Ob upoStevanju ie na 27. redni seji dne 6.7.2011 sprejetega sklepa o soglasju k nakupu
ene ietrtine poslovnih prostorov na Cesti v mestni log 90, Ljubljana Svet zavoda Lekarna
Ljubljana soglaia z nakupom 1/2 skladi5inega kompleksa na Cesti v mestni log 90 v
Ljubljani, ki v naravi obsega cca. 5.470 m2 skladi5inih prostorov in cca. 10.935 m'?zemlji5t, ki
jih bo v celoti uporabljala Lekarna Ljubljana, in sorazmerni delei glavnega dovoza - to je
ene polovice v cca izmeri 1333m2 - v celoten skladiSini objekt in vratarnice v izmeri 26 m2.

Zapisa la

Maja Kralj
Predsednik sveta zavoda

4^-tg


