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PREDLOG

Na podlagi 27. 6lenq Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, 3t. 24/16 - uradno
predi5deno besedilo) ter f . in 1 1. dlena Odloka o ustanovitvi Javnega zavodalekarna Ljubljana
(Uradni list RS, 5t. 18/08 - uradno predi5deno besedilo) je Mestni svet Mestne obdine Ljubljana
na ........ seji dne ... .sprejel

SKLEP

o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu
poslovnih prostorov za LekarniSko podruinico Stari trg

Mestni svet Mestne obdine Ljubljana daje Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana soglasje k
nakupu poslovnih prostorov v pritlidju in v kleti poslovno stanovanjskega objekta na naslovu
Cesta Notranjskega odreda 36a, Stari trg pri LoZu, stavba z D oznako 1637-48, Stevilka dela
stavbe 3,4 in 5, v skupni izmeri I41,39 ml uporabne povr5ine, parc. 5t. 66514,k. o. 1637 - Stari
trg pri I-oLu, za potrebe delovanja obstojede lekarne.
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ObrazloZitev
predloga Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu

poslovnih prostorov za Lekarni5ko podruZnico Stari trg

1. Pravni temelj

Mestna obdina Ljubljana je ustanoviteljica Javnega zavoda Lekarna Ljubljana (v nadaljevanju:
Lekarna Ljubljana) in je v skladu z dolodili 1. in 1 1. dlena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Lekarna Ljubljana (Uradni list RS, 5t. 18/08 - uradno predi5deno besedilo; v nadaljevanju:
Odlok) pristojna za izdajo soglasja za sklepanje pravnih poslov Lekarne Ljubljana v zvezi z
nepremidnim premoZenjem.

V 11. dlenu Odloka je dolodeno, da je Lekarna Ljubljana pravna oseba in nastopa v pravnem
prometu v svojem imenu in za svoj radun, a z omejitvij o, dabrez soglasja ustanovitelja ne sme
sklepati pravnih poslov v wezi z nepremidnim premoZenjem. V 1. dlenu Odloka je dolodilo, da
o ustanoviteljskih pravicah odloda Mestni svet Mestne obdine Ljubljana. S Statutom Mestre
obdine Ljubljana (Uradni list RS, 3t. 24116 - uradno predi5deno besedilo) pa je v 27. Elent
dolodeno, da Mestni svet Mestne obdine Ljubljana iztrajaustanoviteljske pravice do zavodov, de
ni glede izvr5evanja dolodenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, s statutom, ustanovitvenim
ali drugim aktom mestnega sveta drugade dolodeno.

2. Ocena stanja ter razlo$ in ciljio zaradi katerih je akt potreben

Lekarni3ka podruZnica Stari trg deluje na obmodju Obdine Lo5ka dolina Ze od leta 1960.
Organizacijsko je podruZnica lekarne povezana z matidno lekarno, Lekarno Cerknica, in kot
edina na obmodju obdine nudi lekarni5ke storitve. Y fazi usklajevanja je Pogodba o opravljanju
lekarni5ke dejavnosti, s podpisom katere bo Lekama Ljubljana na obmodju Obdine Lo5ka
dolina pridobila pravico zaopravllanje dejavnosti za obdobje vsaj 20 let.

Poslovni prostori v pritlidju, ki obsegajo 135,25 mt, in v kleti, ki obsegajo 6,14 m2, v poslovno
stanovanjskem objektu na naslovu Cesta Notranjskega odreda 36a, Stari trg priLoLu, v katerih
lekarni5ka podruZnica deluje, so last Obdine Lo5ka dolina in jih je Lekarna Ljubljana do sedaj
uporabljala brezpladno. Lastnica je v zadetku leta 2016 na Lekarno Ljubljana naslovila pobudo
za njihov odkup.

Svet Lekarne Ljubljana je na 3. seji22. 6.2016 sprejel sklep, da sogla5a z nakupom predmetnih
poslovnih prostorov ter da Lekarna Ljubljana, skladno z dolodili Odloka, zaprosi Mestni svet
Mestne obdine Ljubljana za soglasje k njihovemu nakupu.

3. Poglavitne re5itve

Lokacija poslovnih prostorov Lekarni5ke podruZnice Stari trg se nahaja v neposredni bliZini
Zdravslvenega doma. V letu 2015 so v lekarni5ki podruZnici izdali zdravila na podlagi ved kot
30.000 receptov, prodaja iz trLnega dela pa se je v primerjavi s predhodnim letom zvi5ala.
Lekarni3ka podruZnica v obstojedih prostorih posluje ekonomsko uspe5no, kot edina nudi
lekarni5ke storitve na obmodju Obdine Lo5ka dolina in se nahaja v neposredni bliZini
Zdravstvenega doma v Starem trgu pri LoLu, zato ima optimalne pogoje za uspe5no poslovanje
tudi v prihodnje. Po sklenitvi Pogodbe o opravljanju lekarni5ke dejavnosti na obmodju Obdine
Lo5ka dolina bo delovanje lekarne v Starem trgu pri LoLu zagotovljeno za vsaj prihodnjih 20
let.



Poslovni prostori LekarniSke podruZnice Stari trg z uporabno povr5ino 141,39 m2 se nahajajo v
pritlidju in kleti poslovno stanovanjskega objekta-v neposredni bliZini Zdravstvenega doma v
Starem trgu pri LoZu in obsegajo oficino ter ostale prostore, potrebne za delovanje lekarne.
Doslej je Lekarna Ljubljana poslovne prostore uporabljala brezpladno. Lastnica prostorov,
Obdina Lo5ka dolina, se je odlodila za njihovo odprodajo in v zadetku tega leta na uporabnico
naslovila pobudo za njihov odkup. Lokacija predmetnih poslovnih prostorov v neposredni
bliZini Zdravstvenega doma daje lekarni5ki podruZnici optimalne pogoje za uspe5no poslovanje,
zato ima Lekarna Ljubljana interes, da jrhz nakupom obdrZi.

Izvedenec in cenilec za gradbeno in obrtno stroko ter cenilec nepremidnin Drago iepon, inZ.
gradb. je v marcu 2016 izdelal Porodilo o oceni vrednosti poslovnih prostorov Lekarni5ke
podruZnice Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 36a, Stari trg pri LoLu, po katerem zraia
ocenjena trZna vrednost predmetnih nepremidnin, brez opreme lekarne, 112.000 EUR. Po oceni
Lekarne Ljubljanaje cena za odkup prostorov ugodna.

Svoje soglasje k nakupu predmetnih poslovnih prostorov je dal tudi Svet Lekarne Ljubljana na
3. seji 22. 6.2016.

Skladno z navedenim predlagamo, da Mestni svet Mestne obdine Ljubljana sprejme predlog
Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov za
Lekarni5ko podruZnico Stari hg.

4. Ocena finaninih posledic

Lekama Ljubljana ima za nakup predmetnih poslovnih prostorov zagotovljena lastna finandna
sredstva v vi5ini 112.000,00 EUR, zato sprejetje predlaganega sklepa za Mestno obdino
Ljubljana nima finandnih posledic.

Pripravil?'
Tatjana Campelj
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Oddelek za zdravje in socialno varstvo
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Stevilka: 3566-20L6
Datum: 29.6.20L6

Zadeva: Nakup poslovnih prostorov za LekarniSko podruZnico Stari trg,
Cesta notranjskega odreda 36a, Stari trg pri LoZu

Lekarna Ljubljana ima poslovno enoto LekarniSko podruZnico Staritrg, Cesta Notranjskega odreda 36a,
Staritrg pri LoZu, kideluje na tem obmodju Ze od leta 1960. LekarniSka podruZnica Staritrg je vezana
na matidno lekarno - Lekarno Cerknica. Prostore lekarniSke podruZnice je Lekarna Ljubljana uporabljala
brezplaf no. V zadetku leta je Obdina Lo5ka dolina, kot lastnica poslovnih prostorov podala pobudo, da
se prostoriza lekarno odkupijo.

Obdina Loika dolina bo z Lekarno Ljubljana sklenila Pogodbo o opravljanju lekarniSke dejavnosti na
njenem obmodju za obdobje ved kot 20 let. Pogodba je v fazi usklajevanja.

Prostori f ekarniSke podruinice Staii trg obsegajo L35,25 m2 poslovnih prostorov v pritlidju in 6,14 m2
v kleti manjSega stanovanjs.ko poslgvnega objekta.

lzvedenec in cenilec za gradbeno in obrtniSko stroko ter cenilec nepremidnin, depon Drago je v marcu
20L6 izdelal Porodilo o oceni vrednosti poslovnih prostorov, ki jih zaseda LekarniSka podruinica Stari
trg. Vrednost predmetnih prostorov je ocenil na 112.000 € oziroma 828,10 €/m2 poslovnih prostorov.
V ceni ni zajeta oprema lekarne.

V lekarniSki podruZnici sta zaposlena dva magistra farmacije, podruinica deluje v neposredni bliZini
Zdravstvenega doma v Starem trgu in je odprta od ponedeljka do petka. V letu 2015 so v lekarniSki
podruZnici izdali zdravila na 33.627 receptov in povedali promet na ostalo blago, tako da je v letu 2015
znaSaf 2t7.625 €. LekarniSka podruZnica posluje ekonomsko uspeSno, zato ocenjujemo, da je smiselno,
da Lekarna Ljubljana prostore odkupi.

LekarniSka podruZnica ima odlidno lokacijo, kijo Zelimo obdrZati, cena kvadratnega metra poslovnega
prostora je po naii oceni ugodna.

Svet zavoda Lekarna Ljubljana je na svoji 3.seji dne 22.6.2016 sprejel sklep, s katerim soglaSa z
nakupom nepremidnine za Lekarni5ko podruinico Staritrg, Cesta notranjskega odreda 36a, Staritrg pri
LoZu. Prilagamo izvledek zapisnika 3. seje Sveta zavoda Lekarna Ljubljana

T centrala: 01 230 61 20 h T racunovodstvo: 01 230 61 18

www.leka rnaljubljana.si R
q F: 01 230 61 30 q podraiun pri UJP: 01261 -6030275049
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Lekarna Ljubljana je skladno z dolodili 11. dlena Odloka o ustanoviWiJavnega zavoda Lekarna Ljubljana
(Ur. l. RS 5t. 18/2008) za sklepanje pravnih poslov v zvezi z nepremidninami dolZna pridobiti soglasje
ustanoviteljice Mestne obdine Ljubljana, zato prosimo za izdajo soglasja k nakupu poslovnih prostorov
za Lekarni5ko podruinico Stari trg, Cesta notranjskega odreda 35a, Stari trg pri Loiu.

Lepo vas pozdravljamo

dr. Marjan Sedej
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fry#f l##^r

Priloge:

lzvledek |z zapisnika 3.

'i'ht

seje Sveta zavoda Lekarna Ljubljana



Mestna obdina
Ljublj ana

LJUBLJANA
tt"*Wa!it*I!Ib&

L1"h5)i"*

,x:::z+-1?). t\

HEN

Datum:23.6.20L6

lzvlrdER tz zAplsNtKA

3. seje Sveta zavoda Javnega zavoda Lekarna Ljubljana, ki je bila v sredo, 22.junija 2016 ob 15.uri
v veliki sejni sobi uprave zavoda, Komenskega ulica 11, Ljubljana

Prisotni: SaSo Rink, Vasja Butina (od todke 6. dalje), Mirko Brnid Jager, Tanja Dodig Sodnik, Filomena
Kristl, Janja Krmavner, Anton Kastelic, Barbara Knific

Ostali prisotni: Matej Lin,ke, Janja Kadunc Mezek, Janja Fink,
Montani, Spomenka Sluganovid, Tilka Klandar

Predsednik Sveta zavoda je predlagal naslednji

Dnevni red:

7. Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje Sveta zavoda z dne t3.4.2OL6

2. lmenovanje strokovnega vodje zavoda
3. lmenovanje strokovnega sveta zavoda
4, Nakup prostorov LekarniSke pqdruinice Staritrg
5, LekarniSka podruZnica Borovnii%
6. Lekarna Postojna - Informacija o tekodih postopkih
7. Seznanitev s tekodimi poslovnimi rezultati zavoda
8. Seznanitev s tekodimi investicijskimi zadevami
9, Informacije, vpra5anja in pobude

K todki 1: Obravnava in potrditev zapisnika 2. seie Sveta zavoda z dne 13.4.2016

K todki 2: lmenovanie strokovnega vodie zavoda

K todki 3: lmenovanie strokovnega sveta zavoda

Mateja Praprotnik, TjaSa Hace, Ksenija

T centrala:01 230 61 20 b T racunovodstvo: 01 230 61 18

www.lekarnaljubl.jana.si q
q F: 0123a 61 30 b podraiun pri UJP:01261-6030275049
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K todki 4: Nakup prostorov LekarniSke podruinice Stari tre

Lekarna Ljubljana ima poslovno enoto LekarniSko podruZnico Staritrg, Cesta Notranjskega odreda 36a,
Staritrg priLoiu, kideluje na tem obmodju Ze od leta 1960. Lekarni5ka podruZnica Staritrg je vezana
na matiino lekarno - Lekarno Cerknica. Prostore lekarniSke podruinice je Lekarna Ljubljana uporabljala
brezpladno. V zadetku leta je ObEina LoSka dolina, kot lastnica poslovnih prostorov podala pobudo, da
se prostori za lekarno odkupijo.

Obdina LoSka dolina bo z Lekarno Ljubljana sklenila Pogodbo o opravljanju lekarni5ke dejavnosti na
njenem obmodju za obdobje ved kot 20 let. Pogodba je trenutno 5e v fazi usklajevanja.

Prostori lekarniSke podruinice Stari trg obsegajo 135,25 m2 poslovnih prostorov v pr:itliiju in 6,!4 m2

v kleti manj5ega stanovanjsko poslovnega objekta.

lzvedenec in cenilec za gradbeno in obrt. stroko ter cenilec nepremidnin, eepon Drago je v marcu 20L6
izdelal Porodilo o oceni vrednosti poslovnih prostorov, kijih zaseda LekarniSka podruZnica Stari trg.
Vrednost predmetnih prostorov je ocenil na 112.000 € oziroma 828,LO €/m2 poslovnih prostorov. V
ceni nizajeta oprema lekarne.

V lekarni5ki podruinici sta zaposlena dva magistra farmacije, podruZnica deluje v neposredni bliZini
Zdravswenega doma v Starem trgu in je odprta od ponedeljka do petka. V letu 20i.5 so v lekarni$ki
podruZnici izdali zdravila na 33.627 receptov in povedali promet na ostalo blago, tako da je v letu 2015
znaial 2L7.625 €. LekarniSka podruZnica posluje ekonomsko uspe5no, zato ocenjujemo, da je smiselno,
da Lekarna Ljubljana prostore odkupi.

LekarniSka podruinica ima odlidno lokacijo, kijo ielimo obdrZati, cena kvadratnega metra poslovnega
prostora je po naSi oceni ugodna.

V skladu z dolodili 11. dlena Odlilka o ustanovitvi Javnega zavoda lekarna Ljubljana (Ur.l. RS. 5t.
78/2008l, mora Lekarna Ljubljana za pravne posle v zvezi z nepremidnim premoZenjem pridobiti
soglasje ustanovitelja.

SKIEP:

Svet zavoda Lekarna Ljubljana soglaSa z nakupom poslovnih prostorov LekarniSke podruinice Stari
trg, Cesta Notranjskega odreda 36a, Stari trg pri Loiu, k.o. Stari trg pri LoZu, stavba 3t. 48, posamezni
deli 3,4 in 5.

Lekarna Ljubljana bo skladno z doloEili 11. ilena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda lekarna
Ljubljana (Ur.l. RS. 5t. 18/2OOS) za nakup poslovnih prostorov LekarniSke podruZnice Staru trg, Cesta
Notranjskega odreda 36a, Stari trg pri Loiu, zaprosila za soglasje ustanoviteljico - Mestno obiino
Ljubljana.

elani sveta zavoda so za sprejem sklepa glasovali z dvigom rok.

ZA:7

G lasova lo je 7 dla nov.



K todki 5: LekarniSla podruZnica Borovnica

K todki 6: Lekarna Postoina - Informaciia o tekodih postopkih

K todki 7: Seznanitev s tekodimi poslovnimi rezultati zavoda

K todki 8: Seznanitev s tekodimi investigUskimi zadevami

K todki 9: Informaciie. vpraSania in pobude

Za pisa la

Maja Kralj
Predsed n ik
SaSo Rink
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