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Obravnava in sprejem sklepa

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Komenda sprejme Sklep o prenosu izvajanja lekarniške dejavnosti na
začasnega prevzemnika.
Ob r a z l o ž i t e v :
Ocena stanja, razlogi in cilji za sprejem sklepa
Občina Komenda je v letu 2008 sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje lekarniške dejavnosti v
Občini Komenda s koncesionarko Tatjano Tramte, mag. farm., iz Komende. Koncesionarka ima, ob
izpolnitvi zakonskih pogojev, odprto tudi podružnico Lekarne Komenda v občini Vodice.
Ker do izteka koncesijske pogodbe, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, postopka podelitve
koncesije s sklenitvijo nove koncesijske pogodbe predvidoma ne bo mogoče zaključiti, predlagamo,
da Občinski svet Občine Komenda, na podlagi petega odstavka 55. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (ZLD-1) sprejme Sklep o prenosu izvajanja lekarniške dejavnosti na začasnega
prevzemnika.
V skladu z določili petega odstavka Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-/ začne koncedent (občina)
v primerih prenehanja koncesijske pogodbe postopek za podelitev koncesije. Če postopka koncesije
ni mogoče dokončati do izteka koncesijskega razmerja, koncedent prenese izvajanje lekarniške
dejavnosti na podlagi koncesije na začasnega prevzemnika, vendar največ za dobo dveh let.

Upoštevaje dejstvo, da se sklenjena koncesijska pogodba izteče z 31. 12. 2020, bo župan za
obravnavo na septembrski seji občinskega sveta svetu posredoval v prvo obravnavo tudi predlog
Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti v občini
Komenda.
Trenutno veljavni odlok namreč datira v leto 2000 in ga je pred pričetkom postopka podelitve
koncesije potrebno uskladiti z novelo Zakona o lekarniški dejavnosti. Zaradi številnih sprememb in
dopolnitev, bo predlagatelj odloka občinskemu svetu predlagal v sprejem nov odlok.
Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ v 41. členu med drugim določa, da mora h koncesijskemu aktu
podati soglasje pristojno ministrstvo, na podlagi mnenja pristojne zbornice in ZZZS, kar zna sam
postopek podelitve koncesije bistveno podaljšati (po izkušnji ene izmed redkih občin, ki se je že
srečala z novim postopkom, skorajda eno leto).
Vsled zapisanemu, Občinskemu svetu Občine Komenda predlagamo obravnavo in sprejem Sklepa
o prenosu izvajanja lekarniške dejavnosti na začasnega prevzemnika (preprosteje povedano: gre
za podaljšanje koncesije trenutnemu koncesionarju do podelitve koncesije, vendar največ za dobo
dveh let).
Ocena finančnih in drugih posledic
Sprejem predlaganega sklepa nima finančnih posledic za občinski proračun.

Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda

PRILOGA:
- predlog sklepa

Na podlagi petega odstavka 55. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št.
85/16 in 77/17) in 13. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št.
8/2015) je Občinski svet Občine Komenda na svoji ……… redni seji, dne ……..…….., sprejel

SKLEP
O PRENOSU IZVAJANJA LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI NA ZAČASNEGA PREVZEMNIKA

1. člen
(prenos izvajanja lekarniške dejavnosti)
(1) Občinski svet Občine Komenda s 1. 1. 2020 prenese izvajanje lekarniške dejavnosti na podlagi
koncesije na začasnega prevzemnika Lekarna Komenda, Tatjana Tramte, mag. farm., Zadružna
ulica 9, 1218 Komenda, do podelitve koncesije, vendar največ za dobo dveh let.
(2) Z začasnim prevzemnikom iz prejšnjega odstavka župan sklene pogodbo, ki vsebuje vse
pravice in obveznosti iz koncesijske pogodbe.
2. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in začne veljati 15. dan po objavi.
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