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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet           PREDLOG 

 
 
Na podlagi 1. odstavka 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni 

list S/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992  

ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - 

ZPDZC, 127/2006 – ZJZP),  2. odstavka 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega 

zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradni list RS, št. 6/19) in na podlagi 17. člena Statuta 

Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet 

Občine Miren-Kostanjevica na svoji 11. redni seji, dne 11. 6. 2020 sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

 

1. 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k Statutu javnega lekarniškega 

zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, ki ga je sprejel svet zavoda dne 6. 12. 2019 in 28. 1. 

2020. 

 
2. 
 

 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka:  
Datum:  
 
                                              
 
 
 
          Mauricij Humar 
         Župan 
              
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rss-12-481-1991
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rsi-17-599-1991
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-55-2515-1992
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-13-587-1993
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-66-2401-1993
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-66-2402-1993
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-45-17351-1994
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-8-379-1996
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-31-1439-2000
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-36-1687-2000
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-127-5348-2006


 

Obrazložitev: 

Zaradi uveljavitve Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19, v 

nadaljevanju: ZLD) je bil sprejet nov Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda 

Goriška lekarna Nova Gorica (Uradni list RS, št. 6/19, v nadaljevanju odlok). Zaradi novega 

odloka mora javni zavod uskladiti tudi statut zavoda, h kateremu morajo soglasje dati vse 

občine ustanoviteljice. 

Javni lekarniški zavod Goriška lekarna Nova Gorica (v nadaljevanju javni zavod) je pripravil 

Statut javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica v nadaljevanju: statut), ki 

natančneje ureja posamezna področja delovanja javnega zavoda na območju vseh šestih 

občin soustanoviteljic in ga je obravnaval in sprejel Svet zavoda goriške lekarne Nova 

Gorica. 

S tem statutom se skladno z novo zakonodajo in odlokom definira organiziranost izvajanja 

lekarniške dejavnosti kot javne službe na območju vseh šestih občin ustanoviteljic. Cilj 

statuta je uskladitev akta z odlokom javnega zavoda. 

S statutom se določijo organi zavoda, notranja organizacija, naloge organov ter način 

njihovega delovanja in odločanja, način poslovanja in druga vprašanja, pomembna za 

delovanje javnega zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

Drugo odstavek 21. člena odloka določa, da k statutu zavoda in vsem statutarnim 

spremembam daje soglasje občinski svet.  

Statut bodo v enakem besedilu obravnavale vse občine ustanoviteljice.  

S sprejetjem statuta glede materialnih obveznosti občine ni sprememb.  

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica predlagamo da predlog statuta obravnava in 

sprejem predlagani sklep. 

 

Pripravila:  

Matejka Maver Pregelj  


