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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE TRŽIČ 
 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG SKLEPA O PRIPRAVI DOGOVORA ŽUPANOV OBČIN, KI SO 
SOUSTANOVITELJICE GORENJSKIH LEKARN, ZA DELITEV IN VPLAČILO DELA 
USTVARJENEGA PRESEŽKA JAVNEGA ZAVODA V PRORAČUNE  
USTANOVITELJIC 
 
V skladu z 18. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.19/2013 in 74/2015) in 
Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016  (Ur. l. RS, št. 106/2015), vam 
pošiljam v obravnavo in sprejem točko: 
  

 
Predlog sklepa o pripravi dogovora županov občin, ki so soustanoviteljice 
Gorenjskih lekarn, za delitev in vplačilo dela ustvarjenega presežka javnega 
zavoda v proračune občin ustanoviteljic.  

 

 
V skladu z 21. členom Statuta Občine Tržič in 55. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Tržič bosta kot poročevalca na seji Sveta in delovnih teles sodelovala: 
 

 Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti 

 Ga. Romana Rakovec, mag. farm., direktorica Gorenjskih lekarn 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Tržič daje pobudo županom občin, soustanoviteljicam 
javnega zavoda Gorenjskih lekarn, za sprejem dogovora o delitvi in vplačilu dela 
ustvarjenega presežka iz naslova delovanja javnega zavoda v proračune 
ustanoviteljic.  
 
 
 
 

mag. Borut Sajovic 
ŽUPAN 

 
 
 
 

 

http://www.trzic.si/
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2012108#!/Uradni-list-RS-st-108-2012-z-dne-29-12-2012
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OBRAZLOŽITEV: 

 
Občina Tržič je, kot ena izmed ustanoviteljic (7,812% ustanovitvenega deleža), zadovoljna 
s poslovanjem Gorenjskih lekarn in povečevanjem njenega tržnega deleža, podpira pa tudi 
investicijska vlaganja v organizacijske enote javnega zavoda (v letu 2016 je to  predvsem 
selitev lekarne Primskovo, nova enota na Jezerskem, menjave računalniške opreme …).  
 
Veljavni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne (Ur. l. RS 4/2014, v 
nadaljevanju: Odlok) določa, da se del presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne 
dejavnosti nameni za nagrajevanje delavcev iz naslova poslovne uspešnosti. Presežek 
prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti, zmanjšan za znesek sredstev za plačilo 
dodatne delovne uspešnosti ter zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenih investicij, 
mora zavod vplačati v proračune občin ustanoviteljic skladno z ustanovitvenimi deleži. 
 
Dosedanja praksa je bila takšna, da se je približno polovica presežka iz naslova tržne 
dejavnosti namenila za izplačilo delovne uspešnosti zaposlenih iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu  (v letu 2015 587.000,00 EUR, zaposlenih 171 delavcev), druga polovica pa 
se je namenila za investicijska vlaganja v enote javnega zavoda. Pri tem velja omeniti, da 
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur.l.RS 
97/09 in 41/12) določa, da obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti lahko znaša 
največ 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Gorenjske lekarne so v Letnem poslovnem in finančnem načrtu za leto 2016 skladno s 4. 
členom Uredbe določile akontativni obseg sredstev delovne uspešnosti v višini 50%, 
celoten presežek prihodkov nad odhodki pa ocenile na 562.968 €. 
 
Kot je bilo na sejah ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne že večkrat 
ugotovljeno, je zavod praktično monopolist in iz tega naslova ni ekonomske utemeljenosti 
po izplačevanju tako visokega dela ustvarjenega presežka za plačilo delovne uspešnosti 
zaposlenih. 
 
Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji 15. seji 30.6.2016 sprejel sklep, da daje 
pobudo vsem županom občin soustanoviteljicam javnega zavoda, da se dogovorijo za 
prenos (dela) dobička na ustanoviteljice. 
 
Občina Tržič na podlagi navedenega apelira k odpravi anomalije in pripravi dogovora 
ustanoviteljic za prenos in vplačilo dela dobička javnega zavoda v proračune ustanoviteljic 
(skladno s 15. členom Odloka).  
 
 

Pripravljavca: 
Nevenka Cotelj,  
višja svetovalka II 
 
 
Vid Meglič, 
vodja Urada za gospodarstvo in 
družbene dejavnosti  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4255
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1728
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                                          Drago Zadnikar, spec. 
           DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 

 
 
 

 
Priloga: 

- »Letno poročilo javnega zavoda Gorenjske lekarne 2015« je dostopno na 
naslovu: http://www.gorenjske-
lekarne.si/upload/files/Katalog%20informacij%20javnega%20znacaja/Letna%20
porocila/LetnoPorocilo_JZGL_2015.pdf 
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