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Občina Miren-Kostanjevica 
Občinski svet Občine Miren 
Miren 137 
5291 Miren 
 
 
Zadeva: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Goriška lekarna Nova Gorica 
 
Mestna občina Nova Gorica je prejela sklep Občinskega sveta Občine Miren-
Kostanjevica št. 014-48/2014-3 z dne 7. julija 2014, ki se glasi: 
»Občinski svet sprejme sklep, da se obravnava Odloka o ustanovitvi JZ Goriška lekarna 
Nova Gorica v drugem branju prenese na septembrsko sejo. V vmesnem času naj 
občinska uprava pridobi dodatno strokovno mnenje glede opredelitve pristojnosti in 
odgovornosti organa kolegija županov«. 
 
Javni zavod Goriška lekarna Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: Goriška lekarna) je bil 
ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica leta 
1993, kateremu sta sledili še dve spremembi odloka v letih 1994 in 1996. 
Po veljavnih odlokih je ustanoviteljica Goriške lekarne Mestna občina Nova Gorica. S 
spremembo odloka o ustanovitvi v letu 1996 je bila spremenjena sestava sveta zavoda 
tako, da zavod upravlja svet zavoda, ki ima 11 članov in sicer svet zavoda sestavlja 5 
predstavnikov delavcev zavoda, 2 predstavnika Mestne občine Nova Gorica, po 1 
predstavnik iz občin Brda, Kanal in Miren-Kostanjevica ter 1 predstavnik Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dejansko Goriška lekarna izvaja lekarniško dejavnost 
na področju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, 
Šempeter – Vrtojba ter Renče - Vogrsko, kar v veljavnem ustanovitvenem aktu ni 
urejeno. 
 
Na Mestni občini Nova Gorica smo v sodelovanju z ostalimi občinami ustanoviteljicami ter 
Goriško lekarno pripravili predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: odlok), 
ki je bil v 1. obravnavi obravnavan v vseh šestih občinah, v katerih Goriška lekarna izvaja 
lekarniško dejavnost. Upoštevaje pripombe na vseh šestih občinskih svetih je gradivo 
pripravljeno za 2. obravnavo. Do 29.8.2014 je bil odlok v 2. obravnavi sprejet v Mestni 
občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Renče-Vogrsko ter Občini Kanal. Odlok v 2. 
obravnavi se bo v septembru obravnaval še v Občini Šempeter-Vrtojba in Občini Miren-
Kostanjevica. 
 
Zgoraj navedeni sklep Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica se naša na določbe 
odloka, ki urejajo izvrševanje določenih ustanoviteljskih pravic s strani izvršilnega 
skupnega organa kolegija županov. 
 
S predlogom odloka se pri Goriški lekarni vzpostavlja za izvrševanje določenih 
ustanoviteljskih pravic in obveznosti izvršilni skupni organ kolegij županov z namenom 
čim boljše operativnosti dela.  



 

Po predlogu odloka mestni svet oz. občinski sveti dajejo soglasje k imenovanju direktorja 
in k statutu zavoda. 
Kolegij županov pa: 

- daje soglasje k najemanju kreditov,  
- dogovori se o razmejitvi premoženja občin ustanoviteljic,  
- daje soglasje k odtujitvi nepremičnega premoženja ali obremenitvi s stvarnimi ali 

drugimi bremeni,  
- daje soglasje k uporabi, namenu in načinu za razporeditev presežka prihodkov 

nad odhodki,  
- daje soglasje k pokritju primanjkljaja sredstev v letnem poslovanju zavoda,  
- daje soglasje k razpolaganju z nepremičnim premoženjem ter  
- je pristojen za ostale primere izvajanja ustanoviteljskih pravic v skladu z odlokom 

in drugimi predpisi. 
 
61. člen Zakona o lokalni samoupravi namreč določa: 
»Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je 
tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). 
Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina: 

- neposredno v okviru občinske uprave; 
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij; 
- z dajanjem koncesij; 
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 

Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih 
služb skupaj ustanovi javni zavod ali javno podjetje. 
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skladu z aktom o ustanovitvi in 
statutom javnega zavoda ali javnega podjetja iz prejšnjega odstavka ter za 
usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb občinski sveti 
udeleženih občin ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani. Akt o 
ustanovitvi skupnega organa mora določati njegove naloge, organizacijo dela in 
način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami. 
Skupni organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. 
Sedež organa je v občini, v kateri je sedež javnega zavoda ali javnega podjetja. 
Strokovne naloge za skupni organ opravlja občinska uprava občine, v kateri je 
njegov sedež«. 
 
Ustanovitev in določitev nalog, organizacija dela in način sprejemanja odločitev skupnega 
organa v primeru Goriške lekarne, ki ga sestavljajo župani (kolegij županov), so 
vsebovane že v samem Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, tako da posebnega akta o ustanovitvi ni 
potrebno sprejemati. 
 
Ustanovitev skupnega organa kolegija županov za izvrševanje določenih ustanoviteljskih 
pravic in obveznosti ustanoviteljic predlagamo na podlagi izkušenj dela pri ostalih dveh 
javnih zdravstvenih zavodih Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in 
Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, katerih ustanoviteljice so 
Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal, Občina Šempeter – Vrtojba, Občina Brda, 
Občina Miren – Kostanjevica in Občina Renče – Vogrsko, in pri katerih je z aktoma o 
ustanovitvi iz leta 2004 prav tako vzpostavljen kolegij županov. 
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