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Predlog 
Na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 6/2019) in v skladu s 17. členom Statuta Občine Miren-
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016-UPB, 62/2016 ) je občinski svet na 5. redni seji dne 
15.5.2019 sprejel naslednji 
 
 
 

S K L E P 
O IMENOVANJU ČLANA SVETA JAVNEGA ZAVODA GORIŠKA LEKARNA  

NOVA GORICA 
 

I. 
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana v svet zavoda Goriška lekarna 
Nova Gorica Primoža Nemca, Bilje 187 a, 5292 Renče, za obdobje petih let. 
 

II. 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
        
 
Številka: 1002-0011/2019-3 
Datum:15.5.2019 
                
 

 
                                                             Župan 

                                                              Mauricij Humar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
• imenovanemu, 
• Goriška Lekarna Nova Gorica, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica. 
Dostaviti: 
• dokumentarno gradivo, tu. 
 

 
 
 



OBRAZLOŽITEV 
 

Občinski svet je na 2. redni seji dne 15.1.2019 na predlog KMVVI imenoval kot predstavnika 
OMK v svetu zavoda Goriška lekarna Nova Gorica Primoža Nemca, Bilje 187 a, 5292 Renče 
in sicer za obdobje štirih let, s pričetkom na dan 22.1.2019. 
 
Dne 30.1.2019 je bil v Uradnem listu RS, št. 6/2019 objavljen Odlok o ustanovitvi javnega 
lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, ki je pričel veljati 14.2.2019. Odlok v 
prehodnih določbah (37. člen) določa, da z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradno glasilo št. 8/93, 
3/94 in 11/97 ter Uradni list RS, št. 78/14). V nadaljevanju nalaga organom, pristojnim za 
imenovanje članov sveta zavoda, da morajo pričeti s postopkom imenovanja članov sveta 
zavoda takoj po uveljavitvi tega odloka, svet zavoda pa mora biti konstituiran v skladu s tem 
odlokom najkasneje v roku 120 dni po njegovi uveljavitvi. 
 
Odlok v 17. členu določa, da ima Svet zavoda 15 članov in je sestavljen iz: 
– osem predstavnikov občin ustanoviteljic, od katerih imenuje mestna občina tri, ostale 
občine pa po enega predstavnika, 
– pet izvoljenih predstavnikov zaposlenih v javnem zavodu, 
– en predstavnik pacientov in 
– en predstavnik ZZZS. 
 
Nadalje določa, da mandat članov sveta javnega zavoda traja pet let ter da Občine 
ustanoviteljice imenujejo svojega predstavnika v skladu s svojim statutom in poslovnikom ter 
da predstavnika pacientov imenujejo ustanoviteljice na podlagi izvedenega javnega poziva 
izmed prijavljenih kandidatov, izbere in imenuje pa ga Kolegij županov. 
 
V 58. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica je določeno, da 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga kandidate 
za člane, predsednike in namestnike predsednikov delovnih teles sveta, občinskih organov, 
ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih 
agencij, javnih skladov in javnih podjetij. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve  in imenovanja je predlog obravnavala                                        
in predlaga občinskemu svetu občine Miren-Kostanjevica, da v skladu s pozivom v.d. 
direktorja Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, ge. Ester Košiček, k 
uskladitvi mandatov z veljavnim odlokom,  sprejme sklep s predlagano vsebino. 
 
 
 
Pripravila: 
Mojca Bratina 
Pravna služba OMK 

Predsednik komisije 
Aleš Batistič l.r. 

 
 



 


