
 
 
 
 
 
 
 
Številka: 014-01/2012-12 
Datum:   26. 3. 2013 

 
OBČINA KOMEN 
OBČINSKI SVET 
 
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Komen (Ur.l. RS 80/2009) vam v obravnavo in sprejem 
pošiljam   
 

 Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki 
javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica 

 
 
Obrazložitev: 

Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica je na Občino Komen, (so)ustanoviteljico javnega 
zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: javni zavod) predložil vlogo za izdajo 
soglasja k sklepu Sveta javnega zavoda glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki 
za leto 2012. 
 
16. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 
16/2008) med drugim določa, da presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže pri 
opravljanju javne službe, zavod uporablja za izvajanje in razvoj te dejavnosti. 
 
S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod pridobi s prodajo blaga in storitev na trgu, 
razpolaga zavod v skladu z obstoječo zakonodajo in razvojnim planom, ki ga sprejme svet 
zavoda s soglasjem občin ustanoviteljic na podlagi 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda. 
 
Svet javnega zavoda je na svoji 20. redni seji, dne 27. 2. 2013 obravnaval Letno poročilo 
javnega zavoda za leto 2012, Program dela in finančni načrt za leto 2013 in tematiko 
razporeditve presežka prihodkov nad odhodki v javnem zavodu ter v zvezi z obravnavano 
tematiko sprejel sklep, da se del presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v višini 
200.000 EUR razdeli občinam ustanoviteljicam po deležih, ki jih določa Odlok o ustanovitvi 
javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica. Del presežka prihodkov nad odhodki iz tržne 
dejavnosti v višini 11.735,25 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz javne službe v višini 
153.101,39 EUR ostane nerazporejen in se uporabi za potrebe likvidnega poslovanja zavoda 
(sklep v prilogi).  
 
Vlogo Sveta javnega zavoda za izdajo soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad 
odhodki podajam Občinskemu svetu v obravnavo in odločitev. 
 
 
Pripravila:  
Soraja Balantič 
Svetovalka II 

 Danijel Božič, župan 

 
 
                                                                                                                               

 
 

Priloge: 
- predlog sklepa OS 
- vloga javnega zavoda z dne 8. 3. 2013 

 



PREDLOG SKLEPA 

 
Občina Komen 
Občinski svet 

Komen 86 
6223 Komen 

 
 
 

 

Številka:      
Datum:    

 
Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (Ur. 
l. RS, št. 16/2008), 16. člena Statuta Občine Komen (Ur.l. RS 80/2009) ter na podlagi vloge 
Sveta javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, št. 557/2013 z dne 8. 3. 2013 je 
Občinski svet Občine Komen na svoji ------. redni seji, dne ------------  sprejel naslednji 

 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 

1. 
Občinski svet Občine Komen daje soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki 
javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica po stanju na dan 31.12.2012 v skladu s sklepi 
20. redne seje Sveta javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, z dne 27. 2. 2013. 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 
                    
 
 

           Danijel Božič 
                                                                                                                    župan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslati: 

- Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8A, 6250 Ilirska Bistrica 
- Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača 
- Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica 
- Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
- Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna 
- Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana 

 
Vložiti: 

- Zbirka dokumentarnega gradiva 


