
Koliko je sploh stalo
novo Farmadentovo skladišče?
Mariborski župan trdi, da
900 tisoč evrov, nekdanji
direktor Farmadenta pa,
da 150 tisoč evrov manj

DAMIJAN TOPLAK
Nekdanji direktor Farmadenta Leo-
pold Donko je za Večer pojasnil, da se
je že dvakrat doslej zgodila delna pri-
mopredaja poslov med njim in novim
direktorjem dr. Alešem Mlinaričem,
vendar bo dokončna pisna primopre-
daja v naslednjem tednu. Prav tako
je Donku bila posredovana nova po-
godba o zaposlitvi (za delovno mesto
farmacevt svetovalec), o kateri se bo
odločil do naslednjega tedna. Nekdanji
prvi mož Farmadenta je ostro zanikal
navedbe mariborskega župana Franca
Kanglerja o preplačilu skladiščnih
prostorov (na območju Poslovne cone
Tezno) za okoli 600 tisoč evrov: "Po
opravljeni cenitvi pooblaščenega oce-
njevalca vrednosti nepremičnin je
bila cenitev nakupa omenjene nepre-
mičnine ocenjena blizu ocenitve po-
oblaščenega cenilca, opravljene pred
nakupom te nepremičnine. Še pose-
bej ne drži končni znesek kupnine v
višini 900 tisoč evrov, kakor ga navaja
župan. Prav tako ni bilo treba plačati
DDV, kot navaja župan, ki mu je verje-
tno poznan 76. a-člen zakona o DDV-
1," meni Donko, ki je za naš časnik
potrdil, da ga je v zvezi z dogajanjem
v Farmadentu po telefonu že poklicala
tudi protikorupcijska komisija.

"Župan ni lastnik Farmadenta"
Milan Guzelj, v Farmadentu predse-
dnik Sindikata zdravstva in social-
nega skrbstva Slovenije, nam opiše
aktualno stanje v podjetju: "Od za-
četka leta sem sicer na bolniški, a po
pripovedovanju sodelavcev se po za-
menjavi prejšnjega direktorja slabo
vzdušje v podjetju ni bistveno izbolj-
šalo. Pri tem ni toliko problem v razre-
šitvi direktorja, ampak v (občinskem)
lastništvu našega podjetja. Prav tako
je bila lani prokuristka (Dušanka Ju-

renec, op. a.) protipravno imenova-
na, saj Farmadentovi akti zahtevajo,
da prokurista imenuje direktor in ne
nadzorni svet. Pričakujemo, da bo ta
protipravnost odpravljena. To, da ob
koncu preteklega leta zaposleni za
uspešno delo nismo prejeli denarne
nagrade, ni najhuje, temveč da se nam
zadnje dogajanje pozna na poslova-
nju in pri odnosih z našimi dobavi-
telji in kupci. Vse, kar si želimo, je,
da bi se vzpostavil normalen poslov-
ni odnos do naših poslovnih partner-
jev in nenazadnje do nas zaposlenih,
in tako ne bi bilo izsiljevanja nekate-
rih naših zunanjih in pogodbenih iz-
vajalcev. Zaposleni tudi želimo, da bi
se mariborski župan Franc Kangler
zavedal, da on ni lastnik Farmadenta,
ampak da je to javni zavod Maribor-
ske lekarne, kjer je mariborska občina
le ena od upravljavk med občinami, ki
so nastale na širšem mariborskem ob-
močju. Ko je prišel po imenovanju pro-
kuristke župan Kangler na Farmadent,
smo nekateri morali prekiniti delov-
ni proces, v eni uri svojega govora pa
ni povedal ničesar o tem, kaj naj bi se
v prihodnje dogajalo s Farmadentom,
Mariborskimi lekarnami in Marifar-
mom."

Donko ni odobril zaposlitve pro-
kuristke, Burnač trdi drugače
Mariborski župan Franc Kangler, ki
je nekdaj bil tudi predsednik Farma-
dentovega nadzornega sveta, pa je za
Večer pojasnil, da vztraja pri svoji tr-
ditvi, da je Farmadent za skladišč-
ne prostore v Tamu plačal 900 tisoč
evrov in da je podjetje plačalo tudi
davek, česar mu ne bi bilo treba. Na
očitke zaposlenih, da na lanskem
enournem srečanju ni povedal nič
konkretnega o prihodnji usodi Far-
madenta, Marifarma in Mariborskih
lekarn, pa se je odzval, da novinar-
ji ne moremo vedeti, kaj je on tam
povedal, ker nas ni bilo na tem se-
stanku. Danilo Burnač, aktualni
predsednik nadzornega sveta Farma-
denta in direktor Mariborskega vo-
dovoda in mestni svetnik Županove

liste in SLS, pa meni, da prokuristka
Dušanka Jurenec ni bila protiprav-
no zaposlena na to delovno mesto. "V
skladu z določili ZGD gospodarsko
družbo nasproti tretjim osebam za-
stopata direktor in prokurist družbe.
Na podlagi akta o ustanovitvi družbe
Farmadent je prokuristko 14. oktobra
lani imenoval ustanovitelj, to je Svet
zavoda Mariborske lekarne. Pogodbo
o zaposlitvi s prokuristko je nakna-
dno odobril tedanji direktor Leopold
Donko (Donko zatrjuje, da ni tako, op.
a.), s čimer je bila pogodba pravno ve-
ljavno sklenjena. Tako ne drži, da bi
moral v skladu z določili akta o usta-
novitvi družbe Framadent pogodbo
o zaposlitvi s prokuristko skleniti te-
danji direktor Lepold Donko. Vaše
navedbe o domnevni protipravnosti
zaposlitve prokuristke niso pravilne,"
razloži Farmadentov prvi nadzornik.

Nadzornica Farmadenta s strani
zaposlenih Vera Podjavoršek si ni
upala dajati ocen o legalnosti izbire
Farmadentove prokuristke, dodala
pa je, da nadzorni svet tega nikdar
ni problematiziral. Podjavorškova je
menila, da se je vzdušje med zaposle-
nimi v podjetju Farmadent po objavi
zadnjih člankov vendarle nekoliko
umirilo in se po njenem poslovanje
vrača v stare tirnice, ko si vsi skupaj
prizadevajo doseči, da bodo kupci za-
dovoljni in da bodo imeli čim več dela.
Vsekakor pa je novo vodstvo, podobno
bi bilo tudi s prejšnjim, po njenih bese-
dah na poslovnem področju na udaru
zaradi novega pravilnika o dobavi in
cenah zdravil.

"Želimo samo,
da bi se vzpostavil
normalen poslovni
odnos do poslovnih
partnerjev
in zaposlenih "



Mlinaric: "Glede spornega nakupa
nepremičnine poteka nadzor"
Aleš Mlinaric, novi direktor Farmadenta, je za Večer pojasnil, da v vsej svoji
karieri dela na področju zdravil. Nazadnje je bil zaposlen v Mariborskih le-
karnah na področju razvoja in raziskav, poleg tega je bil leto dni vršilec dol-
žnosti predsednika Lekarniške zbornice Slovenije. Slovenski lekarniški trg
zelo dobro pozna. "Zato s prehodom na novo delovno mesto v družbi, ki opra-
vlja veletrgovsko dejavnost z zdravili in drugimi izdelki, nisem imel težav.
Seveda pa potrebujem čas, da še bolje spoznam procese v družbi in nove so-
delavce. Primopredaja še ni bila opravljena, zato v tem trenutku težko podam
celovito oceno glede stanja. Glede na to, da sem šele prevzel vodenje družbe,
je tudi napoved glede poslovnih rezultatov preuranjena, si bom pa prizade-
val, da bomo zastavljeni načrt izpolnili. Moj predhodnik ima v pogodbi o za-
poslitvi določilo, ki predvideva zaposlitev na delovnem mestu, ustreznem
njegovi izobrazbi. Konkretno gre za mesto svetovalca. Imenovanje proku-
ristke je bilo opravljeno pred mojim prihodom v družbo. Seznanjen sem bil,
da je prokuristko imenoval ustanovitelj družbe, kot omogoča zakon o go-
spodarskih družbah. Njeno pogodbo o zaposlitvi pa je odobril, sicer nakna-
dno, tudi bivši direktor. Glede nakupa nepremičnine, o kateri sprašujete, v
družbi poteka nadzor, ki bo dal odgovore glede primernosti in gospodar-
nosti tega nakupa (ta naj bi bil tudi povod za Donkovo razrešitev, op. a.)," je
pojasnil Mlinaric.

Vzdušje med zaposlenimi v Farmadentu naj bi se vračalo v stare tirnice. (Igor Napast)


