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ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o ustanovitvi 

skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske 

lekarne – druga obravnava 

 

1. OCENA STANJA  

Na podlagi sklepa Sveta Gorenjske regije, ki je bil sprejet na 5. seji, dne 27.1.2011, je Inštitut za 

lokalno samoupravo (v nadaljevanju Inštitut) pripravil predlog Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Gorenjske lekarne in predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za 

izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne za 1. obravnavo, ki ju je 

Svet Mestne občine Kranj sprejel na svoji 7. seji, dne 22.6.2011. 

Dne 11.2.2013 je Inštitut posredoval predloga obeh odlokov za 2. obravnavo, ki zajema opis 

stanja, ustanovitvene deleže občin ustanoviteljic, finančne posledice, obrazložitev prve 

obravnave, predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne ter predlog Odloka 

o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu 

Gorenjske lekarne. Mestna občina Kranj bo po sprejetju Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Gorenjske lekarne z ostalimi sedemnajstimi gorenjskimi občinami soustanoviteljica javnega 

zavoda Gorenjske lekarne (v nadaljevanju GL). 

 

2. PRAVNA PODLAGA 

2.1. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 127/06), 

2.2. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 odl.US: Up-

2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/10 odl.US: 

U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF ), 

2.3. Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1), 

2.4. Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08), 

2.5. Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) in 

2.6. Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 41/07). 

 

3.  NAMEN IN CILJI 

S predlaganim Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne se ureja ime in sedež 

ustanoviteljev in zavoda, dejavnost, organizacija in organi zavoda, sredstva za delo, način 

razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo, 

pravice, obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu, odgovornosti ustanoviteljic za 

obveznosti zavoda, medsebojne pravice in obveznosti ter druge določbe v skladu z zakonom. 

 

S predlaganim Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih 

pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne se določijo naloge skupnega organa, organizacija 

dela, način sprejemanja odločitev ter financiranje in delitev stroškov med občinami. Na podlagi 

četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi morajo občinski sveti za izvrševanje 

ustanoviteljskih pravic občin ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
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služb ustanoviti skupni organ, ki ga sestavljajo župani, in sicer z aktom o ustanovitvi skupnega 

organa. 

 

4. OBRAZLOŽITEV ODLOKA 

Skladno s pripombo Sveta MOK obrazložitev za drugo obravnavo dopolnjujemo s podatki o 

obsegu poslovanja, številu zaposlenih in številu lekarniških enot. V okviru GL deluje 20 lekarn 

(Lekarna Bohinjska Bistrica, Lekarna Cerklje, Lekarna Gorenja vas, Lekarna Jesenice, Lekarna 

Kranj, Lekarna Kranjska Gora, Lekarna Lesce, Lekarna Planina, Lekarna Planina II, Lekarna 

Podlubnik, Lekarna Preddvor, Lekarna Primskovo, Lekarna Radovljica, Lekarna Stražišče, 

Lekarna Šenčur, Lekarna Škofja Loka, Lekarna Tržič, Lekarna Zlatorog Bled, Lekarna 

Železniki in Lekarna Žiri), 2 lekarniški podružnici (Lekarniška podružnica Kropa in Lekarniška 

podružnica Žirovnica), Farmakoinformativna služba ter galenski in kontrolno analizni 

laboratorij. Iz letnega poročila javnega zavoda GL za leto 2012 izhaja, da so imele GL v letu 

2012 celotnih prihodkov 39.252.398€ (v letu 2011 40.527.638€) in celotnih odhodkov 

38.734.766€ (v letu 2011 40.016.431€). Presežek prihodkov nad odhodki je tako v letu 2012 

znašal 517.632€ (v letu 2011 511.207€) oziroma zmanjšan za davek od odhodka pravnih oseb 

467.451€ (v letu 2011 462.118€). Na dan 31.12.2012 je bilo zaposlenih 163 javnih uslužbencev 

(leta 2011 164), skupaj s pripravniki 169 (leta 2011 172), in sicer: 5 za določen čas (leta 2011 

7), 154 za nedoločen čas (leta 2011 153), 4 za krajši delovni čas (leta 2011) in 6 pripravnikov 

(leta 2011 8). 

 

Upoštevana je bila pripomba Sveta MOK, da se v tretjem odstavku 9. člena Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne črta besedilo, ki se glasi: “v skladu z svojim 

statutom.” in se po novem glasi: “(3) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice.” 

 

Upoštevana je pripomba, da je v devetem odstavku 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Gorenjske lekarne v osmi točki urejena ista materija kot v deveti točki 5. člena 

Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem 

zavodu Gorenjske lekarne, zato je v skladu z navedenim spremenjeno določilo osme točke 

devetega odstavka 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne tako, da 

se po novem glasi: “• odloča o nakupu nepremičnin v soglasju z ustanoviteljicami in 

predlaga prodajo nepremičnin ustanoviteljicam”. 

 

Upoštevana je bila pripomba, da se v 5. členu Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin 

za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne doda, da svet 

ustanoviteljev potrjuje tudi finančni načrt in letno poročilo javnega zavoda. V skladu z 

navedenim je bilo določilo prvega odstavka 5. člena navedenega odloka spremenjeno tako, 

da se doda nova 11. točka, ki se glasi: “daje soglasje k finančnemu načrtu in letnemu 

poročilu javnega zavoda,". Dosedanja 11. točka postane 12. točka. 

 

Pripomba, da naj se delovanje skupnega organa financira iz poslovanja Gorenjskih lekarn ni 

bila upoštevana. Obrazložitev Inštituta je sledeča: Peti odstavek 61. člena Zakona o lokalni 

samoupravi določa, da skupni organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so 

ga ustanovile. Sedež skupnega orana je v občini, v kateri je sedež javnega zavoda. Strokovne 

naloge za skupni organ pa opravlja občinska uprava občine, v kateri je sedež javnega zavoda. 

Izhajajoč iz navedenega bi bila odločitev o drugačnem načinu financiranja skupnega organa, 

kot je predlagano, v vsebinskem nasprotju z določilom navedenega petega odstavka 61. 

člena Zakona o lokalni samoupravi, kar bi pomenilo kršitev določila tretjega odstavka 153. 

člena Ustave Republike Slovenije, ki določa: “Podzakonski predpisi in drugi splošni akti 

morajo biti v skladu z ustavo in z zakoni”. 

 

Pripombe ostalih občinskih svetov so obrazložene v priloženem gradivu, pod točko 4. Prva 

obravnava, na strani 7. 
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5. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne za proračun Mestne občine 

Kranj nima finančnih posledic. 

Sprejem Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v 

javnem zavodu Gorenjske lekarne pa bo imel za občine ustanoviteljice finančne posledice v 

okviru stroškov za poslovanje navedenega organa, pri tem vsaka občina krije stroške za delo 

Sveta ustanoviteljev v višini sorazmernega odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do 

celotnega števila glasov in za ta namen zagotovi tudi sredstva v svojem proračunu. Glede na to, 

da bo strokovne naloge za skupni organ opravljala strokovna služba Mestne občine Kranj 

predvidevamo, da za ta namen ne bo potrebno zagotavljati posebnih sredstev. 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagam, v sprejem naslednja 

 

 

S K L E P A : 

 

1. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – druga obravnava 

 

2. Sprejme se Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih 

pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne – druga obravnava 

 

 

 

Pripravila: 

Tina Bermež, svetovalka                                                            

 

 

 

 

Nada Bogataj Kržan       Mohor Bogataj 

načelnica Urada za družbene dejavnosti     ŽUPAN 

 

 

 

 

Priloga: 

- uvodno gradivo k obema Odlokoma 

- predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 

- predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih 

pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne 

- prikaz sprememb za 2. obravnavo 
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