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PREDLOG

Na podlagi 27. tlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, 5t. 66/07 - uradno
predi3deno besedilo) ter l. in I 1. dlena Odloka o ustarovitvi Ja\.nega zavoda Lekama Ljubljana
(Uradni list RS, 5t. 18/08 - uradno predisdeno besedilo) in je Mestni svet Mestne obdine
Ljubljana na _ seji dne sprejel

SKLEP

o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov
na naslovu Cesta v mestni log 90, Ljubljana

Mestni svet Mestne obdine Ljubljana daje Javnemu zavodu Lekama Ljubljana soglasje k
nakupu naslednjih poslovnih prostorov na naslovu Cesta v mestni log 90, Ljubljana: skladi5dni
objelct 5t. I, parcela Stevilka 500/35, v skupni izneri 1.440 n,2, del skladi5dnega objekta 5t. I,
parcela Stevilka 500/34, v skupni izmeri 1.286 m2, nadstre5ek med skladi5dnima objektoma I in
III ter pripadajode zemljiSde dvoriSde, parcela Srevilka 500/5, v skupni izmeri 3.381 m2,
polovica zemlji5ia v skupni izmeri 5.188 m2, parcele Stevilka 500/5, 500/19 in 504/1, in
sorazmemi deleZ glavnega dovoza v celoten skladiSdni kompleks ter sorazmemi deleZ
vratamice v rzmen 26 m2, parcela Stevilka 500/37, vse katastrska ob6na (1722) Trnovsko
Dredmestie.
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ObrazloZitev

l. Pravni temeu za sprejetje sklepa

Mestna obdina Ljubljana je ustanoviteljica Javnega zavoda Lekarna Ljubljana. V skladu z
dolodili f. in 11. dlena odloka o ustanovitvi Ja\,nega zavoda Lekama Ljubljana (uradni list RS,
5t. I 8/08 - uradno predi5deno besedilo; v nadaljevanju: Odlok) ie pristojna za izdajo soglasja za
sklepanje pravnih poslov Lekame Ljubljanav zvezi znepremidnim premozenjem.

odlok v 11. dlenu doloda, daje Lekama Ljubljana pravna oseba in nastopa v pravnem prometu
v gvojem imenu in za svoj radun, vendar z omejitvijo, da brez sograsja ustanovitelja ne sme
sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremidnim premoZenjem. Iz r. dle;a istega odl;ka izhaj4
da o ustanoviteljskih pravicah odloda Mestni svet Mestne obdine Ljubljan-a. statut Mestne
obdine Ljubljana (Uradni list RS, 5t. 66107 - uradno predisdeno besedilo) pa v 27. dlenu doloda-
da Mestni svet Mestne obdine Ljubljana odloda o zadevah, ki jih doloea zakon. statur ali drug
predpis.

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben

Iz dolodil Zakona o lekamiSki dejavnosti (Uradni list RS, Sr. 36104 - uradno prediSdeno
besedilo) izhaja, da obdina ali mesto za izvajanje lekamiike dejavnosti na svojem obmodju
ustanovi javni zavod. Lekarni5ka dejavnost je del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo
prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravtli. v skladu z Zakonotrr o
lekami5ki dejavnosti in na podlagi odloka pa Lekama Ljubljana poleg lekamiSke dejavnosti,
med drugim, opravlja tudi dejavnost izdelovanja zdravir in pomoZnih zdravirnih sredstev ter
preverja njihovo kakovost.

Galenski laboratorij je proizvodna enota Lekame Ljubljan4 ki v okviru svoje dejavnosti
izdeluje zdravila, kozrnetidne in galenske izdelke za prodajo v enotah Lekarne Ljubljana, velik
del svojih izdelkov pa skladno z veljavno zakonodajo prodaja drugim pravnim osebam. od leta
1995 deluje v stavbi na Tbilisijski 87 v Ljubljani, kar je v neposredni blizini skta-disdnega
kompleksa na naslol'r.r cesta v mestni Iog 90. septembra 2010 je bil zakljuden redni GMpl
pregled Galenskega laboratorija s strani Javne agencije Republike Slovenije za zdtavila in
medicinske pripomodke (JAZMP), ki je pogoj za proizvodnjo zdravil. pregled je bil uspe3no
opravljen, vendar pa je Lekami Ljubljana naloZil spremembe v opremi p.osiorou, ki b.e,
dodatnih povrsin niso izvedljive (kot npr. sodobnejsi sistem za klimatizicijo prostorov, ki
zagotaylja tudi ustrezno distost zaka, odstranjevanje praskastih delcev..). Da bi Lekama
Ijubljana lahko uredila proizvodne prostore Galenskega laboratorija na o6stoledi rokaciji v
skladu z vsemi zahtevami agencije JAZMp in GMp standardov, bi za skladiidenje kon3nih
izdelkov in za delovalje oddelka za kakovost, ki sedaj deluje v okviru strokovne sluzbe
Lekarne Ljubljana v poslovnih prostorih na Tbilisijski 87, potrebovala dodatne, za ta namen
urejene prostore.

Aprila 2010 je pridelo s poslovanjem podjetje LL Grosist d.o.o., ki ga je Lekarna Ljubljana v
soglasju z Mestnim svetom Mestne obdine Ljubljana ustanovila z namenom optimizacije
nabave: izboljSanje cenovnih nabavnih pogojev, izboljianje nabavnih pogojev pri obstojedih
dobaviteljih, zmanjSanje administrativnega in operativnega dela v lekamah, centralizirana

'_GM? je mednarodno uveljavljen standard, ki obsega zahteve za proizvodnjo in pakiranje
zdravil zasluga uvedbe GMP je dvig sploine kakovosti farmaceltskih izdelkov na trgu, saj
omogoda dosledno izdelavo in kontrolo izdelkov skladno s standardi kakovosti, ki so ustrezni za
njihovo predvideno uporabo, in skladno z zahtevo dovoljenja za promet.



kontrola nabavnih kolidin in asortimana, zniZanje ravni zalog in znrianje operativnih stroskov
narodanja. Podjetje ima za izvajanje svoje dejavnosti Ze najete skladi5dne prostore, vendar pa se,
zaradi prostorskih omejitev, Lekama Ljubljana lalko preko njega oskrbuje le v omejenem
obsegu.

Zaradi dodatnih prostorskih zahtev Galenskega laboratorija in zaradi povedanih potreb po
skladiSdnih prostodh podjetja LL Grosist d.o.o., Zeli Lekama Ljubljana kupiti naslednje
poslovne prostore in pripadajoda zemljiSda:

- skladiSdni objeld 5t. III, ki se nahaja na parc. St. 500/35 k. o. Trnovsko predmestje v
izrneri pribliZno | .440 m2.

- del sosednjega skladi5dnega objekta 5t. I, ki se nahaja nasproti skladiSdnega objekta 5t.
III in leZi na parc. 5t. 500/34 k. o. Tmovsko predmesde v izmeri pribliino 1.286 m2,

- nadstreSek med skladi3dnima objelctoma I in III ter pripadajode zemlji5de - dvoriSde
okrog navedenih skladiSdnih objektov, ki ga bo v celoti uporabljala Lekarna Ljubljana v
izrneri pribliZno 3.381 m2, vse na parc. 5t. 500/5 k. o. Tmovsko predmestje,

- pribliZno 5.188 m2 zemljiida, ki bo do polovice v lasti Lekame Ljubljana in do
polovice v lasti kupca preostalega objekla St. I, vse na parc. 5t. 500/5, 500/19 in 504/l
k. o. Tmovsko predmestje in

- sorazmemi deleZ glavnega dovoza v celoten skladiSdni kompleks in sorazmerni deleZ
vratarnice (v izrneri pribliZno 26 m2) na parc. St. 500/37 k. o. Tmovsko predmestje.

V naravi lahko pride pri dejanski delitvi objekta in zemljisda do manjsih odstopanj v
izmerah.

Poglavitni razlogi za investicijo so slededi:
- pridobitev dodatnih prostorov za potrebe Galenskega laboratorija v izmeri pribliZno 900

m2 bi Lekami Ljubljana omogodila ureditev obstojedih proizvodnih prostorov skladno z
vsemi zahtevami agencije JAZMP in GMP standardov, omogoden pa bi bil tudi
nadaljnji razvoj laboratorij 4

- nakup objekta in zemlji5da, ki sta sedaj v najemu, pomeni neodvisnost od
najemodajalcev in zagotovljen prostor za tenutni obseg poslovanja in

- nakup dodatnih prostorov bi Lekami Ljubljana omogodal dvakrat veiji obseg nabave iz
lastne veledrogerije, kotje obstojeda moZnost glede na velikost skladiSda.

Svet zavoda Lekame Ljubljana je na svoji 27. redni seji dne 6.7.2011 obravnaval ter tudi
sprejel sklep, da soglaSa z nakupom detrtine skladiSdnega kompleksa na naslolu Cesta v mestni
log 90 v Ljubljani, ki v naravi obsega pribliZno 2.726 nA skladiSdnih prostorov in pribliZno
3.381 m2 zemljiSd, ki jih bo v celoti uporabljala Lekama Ljubljan4 pribliZno 5.188 m2
skupnega zemlji5da, ki bo do polovice v lasti Lekame Ljubljana in do polovice v lasti kupca
preostalega dela objekta 5t. I ter sorazmerni deleZ glavnega dovoza v celoten skladiSdni
kompleks in sorazmerni deleZ vratamice v izmeri prlbhino 26 m2.

Skladno z dolodili Odloka mora Lekama Ljublj ana za imedbo nakupa omenjene nepremidnine
pridobiti soglasje Mestnega sveta Mestne obdine Ljubljana.

Poglavitne resitve

Lekarna Ljubljana ima na naslovu Cesta v mestni log 90, Ljubljan4 skladiSdni objekt St. III,
parc. 5t. 500/35 k. o. Trnovsko predmestje, Ze v najemu za dobo 12 let. V najemni pogodbi je
bila dogovorjena predkupna pravica v korist Lekame Ljubljana ki je tudi vpisana v zemljiSko
knjigo. Lekarna Ljubljanaje prostore v celoti obnovila.

Skladi5dni objekt St. I s pow5ino I.217 m2 na podlagi najemne pogodbe uporablja podjetje LL
Grosist d.o.o.. Zaradi prostorskih omejitev se lahko Lekama Ljubljana preko svojega podjetj4
ki je bilo ustanovljeno z namenom optimizacije nabavnih pogojev in logistike, oskrbuje le v
omejenem obsegu. Poslovanje podjetja v prvi polovici tega leta, udinti optimizacije nabavnega



poslovanja na Lekamo Ljubljana in nadrti kaZejo, da je investicija v dodatne poslovne prostore
ekonomsko upraviden4 doba povradila investicije pa je najved pet let. Z nakupom poslovnih
prostorov bi pridobili tudi dodatne skladi5dne prostore kondnih izdelkov Galenskega
laboratorija, kar bi omogodilo Lekami Ljubljana ureditev Ze obstojedih proizvodnih prostorov
laboratorija v skladu z vsemi zahtevami agencije JAZMP in GMP standardov.

Podjetje Merkur, d.d., Cesta na Okoglo 7, Naklo, ki je lastnik celotnega kompleksa
nepremidnin, je Ze objavilo vabilo k oddaji ponudb za nakup nepremidnin na naslovu Cesta v
mestni log 90 v Ljubljani.

Kupnina za v prej5nji todki naitete nepremidnine, ki obsegajo detrtino celotnega skladi5dnega
kompleksa in v naravi predstavljajo pibliLno 2.726 m2 skladiSdnih prostorov in pribliZno 3.381
m2 zemlji5d, ki bodo v celoti v lasti Lekame Ljubljana, pribliZno 5.188 m2 skupnega zemljiSd4
ki bo do polovice v lasti Lekame Ljubljana in do polovice v lasti kupca preostalega dela objekta
5t. I ter sorazmemi deleZ glavnega dovoza v celoten skladi5dni kompleks in sorazmemi delei
watamice v izmeri pribliZno 26 m2 in se kupujejo bremen prosto, znaia 2.400.000 ELIR
oziroma maia povpredna cena za m2 povr5ine 275 EUR. Iz porodila o trZni vrednosti
predmetnih nepremidnin na naslolt Cesta v mestni log 90 v Ljubljani, ki ga je julija 2011
izdelal sodni izvedenec Drago Cepon, izhaj4 daje wednost ocenjena na 3.040.000 EUR.

Nakup navedenih poslovnih prostorov je bil predviden s hnandnim nadtom Lekame Ljubljana
za leto 2011, ki je bil obravnavan in tudi potrjen na 25. redni seji sveta zavoda Lekame
Ljubljana dne 28. 2. 201 l.

Glede na vse navedeno predlagamo, da Mestni svet Mestne obdine Ljubljana sprejme predlog
Sklepa o soglasju Lekami Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov na naslolu Cesta v mestni
log 90, Ljubljana.

Ocena finaninih posledic

Za Mestno obdino Ljubljana sprejetje predlaganega sklepa nima neposrednih finandnih
posledic. Lekama Ljubljana ima za nakup poslovnih prostorov na naslovu Cesta v mestni log
90, Ljubljana, zagotovljena lastna finandna sredstva v viSini 2.400.000 EUR.

Oddelek za zdravie in socialno varstvo
Nadelnica

Tilka Klandar
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zvesto vqSemu zd roviu

ZAUPNO!

Datum:10.7.2011

IZVLEEEK IZ ZAPISNIKA

27. seje sveta zavoda Lekarne Ljubljana, kije bila v sredo, 6.7.2011 ob 13.00 uri v veliki seini sobi
uprave zavoda, Komenskega ulica 11 v Ljubljani

Prisotni: Jani Mdderndorfer, Angela Murko Plei, SaSo

Plahutni( Vladka ee5ek Bizjak

Odsotna: Marko Bokal, Meta Vesel Valentindid

Rink, Franc Slak, Karl Destovnik, Andreja

Ostali prisotni: Marko Jaklid, Janja Kadunc Mezek, Tilka Klandar

Prisotni so soglasno sprejeli naslednji

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje sveta
2. lmenovanje volilne komisije
3. Razpis volitev za predstavnika delavcev v svetu zavoda Lekarna Ljubljana
4. Nakup poslovnih prostorov na Cesti v mestni log 90 v Ljubljani
5. Razno

K todki 1: Preqled in potrditev zaDisnika 26. redne seie sveta zavoda

K todki 2: lmenovanie volilne komisiie

K todki 3. Razpis volitev za predstavnika delavcev v svetu zavoda Lekarna Liubliana

T centrala:01 230 61 20 ', T raaunovodstvo: 01 230 61

www.le ka rna-1j.si .,
1B . F: 01 230 6t 30 :.. podraiun pri ujp:01261_6030275049
E: lekarna.ljubljana@lekarna lj.si



K todki 4. Nakup poslovnih prostorov na Cesti v mestni los g0 v Liubliani

Lekarna Ljubljana ieli na lokaciji Cesta v mestni log 90 v Ljubljani od Merkurja d.d., Cesta na

Okroglo 7, Naklo kupiti % skladiSdnega objekta, ki v naravi predstavljajo cca.2726 m'?skladiidnih
prostorov in cca. 3381 m2 zemljiii, ki jih bo v celoti uporabljala Lekarna Ljubljana, cca. 5188 m2

skupnega zemljiSda, ki bo do % v lasti Lekarne Ljubljana in do y2 v lasti kupca preostalega dela
objekta 5t. 1 ter sorazmerni delei glavnega dovoza v celoten skladiSdni objekt in vratarnice v
izmeri 26 m2.

Direktor je obrazloiil, ima Merkur d.d. soglasje vseh organov za prodajo navedenih poslovnih
prostorov in zemlji!6a. 26.7.20It naj bi bila za Merkur d.d. prisilna poravnava zakljudena. Po tem
datumu bomo lahko pristopili k podpisu vseh zakljudnih pogodb. Kupnina za nepremidnine, ki so
predmet nakupa, znaia najved 2.400.000 € in so bremen proste. S to investicijo bomo kupili
prostore, ki jih imamo sedaj v najemu, s tem pa bomo omogodili Lekarni Ljubljana vsaj 7O %

nabavo iz lastne veledrogerije. Trenutne kapacitete LL Grosista so popolnoma polne in ne
moramo vei sprejemati novih partnerjev. Pridobili bomo tudi dodatne prostore za Galenski

laboratorij v izmeri 900 m2.

Angelo Murko Plei je zanimalo, zakaj Galenski laboratorij ni vkljuten v te prostore.
Direktor je obrazlo:il, da bo del Galenskega laboratorija gotovo v novih prostorih. Naknadno pa

se bomo odlodili, kateri del Galenskega laboratorija bomo preselili v te prostore.

Franc Slaka je zanimalo, de bo kupljeno zemljiSde v celoti uporabljala Lekarna Ljubljana.
Direktor je obrazloiil, da ima Lekarna Ljubljana z LL Grosist sklenjeno najemno pogodbo. --
Grosist bo pladeval najemnino in s tem povrnil stroiek investicije. LL Grosist pladuje najemnino za
prostore v celoti, kljub temu, da del prostorov zaseda Lekarna Ljubljana za potrebe Sluibe za

kontrolo kakovosti in lT centralo.

Franc Slak meni, da je rok pladlla predolg. Pri sklepanju naslednjega aneksa bi bilo potrebno
razmisliti o skrajianju plaiilnega roka.
Pri Pogodbi o poslovnem sodelovanju !t. 1/2010 je opazil, da je na zadnji strani napisano Lekarna
Ljubljana, PE Galenski laboratorij d.o.o. in spraiuje, de je Galenski laboratorij res d.o.o.
Direktor je obrazloiil, da je Galenski laboratorij poslovna enota Javnega zavoda Lekarna Ljubljana
in ne d.o.o. Oditno je prislo do napake pri tiskanju, kijo bomo odpravili.

5a5o Rink meni, da bi morali nastalo napako odpraviti z Aneksom k pogodbi.

Karl Destovnik je pozval, da se popravek naredi iimprej.

Neposredno na seji je bil prisotnim tlanom razdeljen tudi aistopis Akta o ustanovitvi druZbe z
omejeno odgovornostjo, v katerem so upoitevane pripombe, sprejete na 20. seji sveta zavoda

L5.72.2009.

Prisotni so soglasno sprejeli
SKIEP:

Svet zavoda lekarna Ljubljana soglaia z nakupom 1/4 skladi5inega kompleksa na Cesti v
mestni log 90 v Ljubljani, ki v naravi obsega cca. 2726 m'skladiSdnih prostorov in cca. 3381 m'z

zemljiii, ki bodo v celoti last Lekarne Ljubljana, cca. 5188 m2 skupnega zemljisEa, ki bo do % v
lasti Lekarne Liubljana in do lz v lasti kupca preostalega dela obiekta it. I ter sorazmerni delei
glavnega dovoza v celoten skladiiini objekt in vratarnice v izmeri 26 m2.



K todki 5. Razno

Zapisala

Maja Kralj
Predsednik sveta zavoda
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