LEKARNA ŠKOFLJICA

POVZETEK DEJANSKEGA STANJA

- Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti na območju občine Škofljica je bil dne
18. 8. 2003, objavljen v Uradnem listu RS št. 80-81,
- na podlagi razpisa je bila dne 19.04.2004 podeljena
koncesija Staši – Mariji Kastelec, mag.farm.,spec., z
Odločbo, za obdobje 7 let
- na podlagi izdane odločbe, je bila s koncesionarko, dne 16.
6. 2004, sklenjena Pogodba o koncesiji
s katero je bilo določeno, da se koncesija podeljuje za
obdobje 7 let in da koncesionarka začne opravljati
lekarniško dejavnost s 1. 9. 2004

- 16. 6. 2004 je bila sklenjena tudi NAJEMNA POGODBA za
pridobitev prostorov za opravljanje lekarniške dejavnosti v
objektu Zdravstvene postaje Škofljica, za čas trajanja
koncesijske pogodbe,z 31. 8. 2011 se koncesija za opravljanje
lekarniške dejavnosti izteče, o čemer je občina v mesecu juniju
2011 koncesionarko zgolj pisno obvestila
/opomba: Torej ne drži informacija, ki jo po medijih širi
koncesionarka, da ji je občina (župan) odpovedala koncesijsko
pogodbo/,
- na območju Občine Škofljica, v okviru zdravstvene postaje, že
vrsto let deluje zgolj en zdravnik splošne medicine in en
zobozdravnik, število prebivalcev pa se je v vseh teh letih
bistveno povečalo
- občina je v preteklih letih podala na Ministrstvo za zdravje že
vrsto vlog za odobritev dodatnih programov

za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva, vendar do
sedaj neuspešno,
- predvsem iz tega razloga so z Mestno občino Ljubljana
in Lekarno Ljubljana potekali pogovori o možnostih
sodelovanja pri zagotavljanju dodatne zdravstvene in
lekarniške dejavnosti, za kar je bilo tudi podpisano
pismo o nameri,
- zaradi očitnega pomanjkanja zdravnikov in tudi
prostorov je temeljno vodilo in cilj občine zagotoviti
občanom Občine Škofljica čim boljše zdravstvene in
lekarniške storitve.

INFORMACIJA za JAVNOST
Ker je koncesionarka že pred 7 leti vedela, da se ji
koncesija 31.08.2011 izteče, poleg tega je v mesecu
januarju 2011 podpisala tudi aneks k koncesijski pogodbi,
ki ni omogočal podaljšanja koncesije, bi bilo upravičeno
pričakovati, da bi se še pred iztekom koncesijske pogodbe sama
najavila na občino in pozanimala o možnem prihodnjem
sodelovanju.
A se koncesionarka osebno na občini vse do 11.07.2011 niti ni
oglasila.

Res je, da sta se dne 13.05.2011 pri direktorju zglasila
predstavnika Moje lekarne, ki pa nista predložila
nobenega pooblastila, da zastopata koncesionarko,
zato je bil sestanek zgolj informativne narave.

Iz tega razloga je bila izjava župana, da se s koncesionarko še ni
sestal popolnoma korektna, izjava koncesionarke /Zeleni val,
Petek, 08.07.2011/
da župan laže, pa popolnoma nekorektna. Žaljiva.
Neresnična je bila tudi izjava koncesionarke, da ji je občina v letu
2010 omogočila vlaganje v najete prostore. Občina je njeni vlogi
za najem dodatnega prostora zgolj ugodila. O vlaganjih . . niti
besedice

Je pa v mesecu juniju in juliju zoper Občino Škofljica vložila že
dve tožbi, a ji je Upravno sodišče RS, obe tožbi tudi že
zavrglo, z obrazložitvijo, da v tem postopku sploh ni
upravičena do vlaganja tožb.
/da se koncesionarka raje kot osebnim dogovorom zateka k
sodnim, pričajo tudi številni sodni postopki, ki so po več letih
privedli k končni odločitvi, da je njeno opravljanje lekarniške
dejavnosti, v statusni obliki družbe z omejeno odgovornostjo
/d.o.o./ nezakonito/.

Na občini smo prepričani, da je vlaganje tožb, medijski pritisk,
širjenje netočnih informacij, zavajanje javnosti, jasni pokazatelj
pomanjkanja slehernih argumentov za resen pogovor.
V kolikor bi se koncesionarki res šlo za dobrobit naših občank in
občanov bi z občino vsaj aktivno sodelovala pri primopredaji
prostorov in dejavnosti, kar bi bilo edino koristno, tako za
uporabnike, kakor tudi za zaposlene, saj obstajajo realne
možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev.
Škofljica, 11. Julij 2011

Župan: Ivan Jordan

