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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 11.3.2018 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC 

JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE  
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC  
JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
- Romana Rakovec, mag. farm., direktorica Gorenjskih lekarn. 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog za nadaljevanje postopka 

sprejema Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda 
Gorenjske lekarne. 

2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o ustanovitvi sveta 
ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. 

 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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Predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske 
lekarne 
 

Na podlagi 3. člen Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/19, 8/96, 36/00-ZPZDC, 127/06-
ZJZP), prvega odstavka 27. člen Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16), 
22. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16 – odl. US) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list 
RS, št. 30/17-uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09-
uradno prečiščeno besedilo, 8/12), 15. člena Statuta občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 13/17), 17. člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 uradno 
prečiščeno besedilo), 14. člena Statuta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15), 18. člena 
Statuta občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 – uradno prečiščeno besedilo, 76/12, 19/13, 
50/14, 85/16, 7/17 – popr.), 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/2017), 
16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
7/16), 12. člena Statuta občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15, Uradno glasilo slovenskih občin, 
63/15), 16. člena Statuta občine Preddvor (Uradno glasilo občine Preddvor, št. 8/09, 1/11), 17. 
člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/14), 15. člena Statuta 
občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/11), 17. člen Statuta občine Šenčur (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 2/11), 16. člena Statuta občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo, 35/16 in 26/17), 17. člena Statuta občine Gorenja vas - 
Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15), 16. člena Statuta občine Železniki (Uradni list RS, št. 
88/15), 16. člena Statuta občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 94/11), 18. člena Statuta občine 
Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) so Mestni svet Mestne občine Kranj na svoji ... seji dne ..., 
Občinski svet Občine Radovljica na svoji ... seji dne ..., Občinski svet Občine Bled na svoji ... seji 
dne ..., Občinski svet Občine Gorje na svoji ... dne ..., Občinski svet Občine Bohinj na svoji ... seji 
dne ..., Občinski svet Občine Jesenice na svoji ... dne ..., Občinski svet Občine Žirovnica na svoji ... 
seji dne ..., Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji ... dne ..., Občinski svet Občine Cerklje na 
Gorenjskem na svoji ... seji dne ..., Občinski svet Občine Naklo na svoji ... seji dne ..., Občinski 
svet Občine Preddvor na svoji ... seji dne ..., Občinski svet Občine Jezersko na svoji ... seji dne ..., 
Občinski svet Občine Šenčur na svoji ... seji dne ..., Občinski svet Občine Šenčur na svoji ... seji dne 
..., Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji ... seji dne ..., Občinski svet Občine Gorenja vas - 
Poljane na svoji ... seji dne ..., Občinski svet Občine Železniki na svoji ... seji dne ..., Občinski svet 
Občine Žiri na svoji ... seji dne ... in Občinski svet Občine Tržič na svoji ... seji dne ... sprejeli 
 

 
 

 
ODLOK  

O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE 
 
1. Splošne določbe 
 

1. člen 
(ustanovitev sveta ustanoviteljic) 

(1) S tem odlokom Mestni svet Mestne občine Kranj, skupaj z: Občinskim svetom Občine Radovljica, 
Občinskim svetom Občine Bled, Občinskim svetom Občine Gorje, Občinskim svetom Občine Bohinj, 
Občinskim svetom Občine Jesenice, Občinskim svetom Občine Žirovnica, Občinskim svetom Občine 
Kranjska Gora, Občinskim svetom Občine Cerklje na Gorenjskem, Občinskim svetom Občine Naklo, 
Občinskim svetom Občine Preddvor, Občinskim svetom Občine Jezersko, Občinskim svetom Občine 
Šenčur, Občinskim svetom Občine Škofja Loka, Občinskim svetom Občine Gorenja vas – Poljane, 
Občinskim svetom Občine Železniki, Občinskim svetom Občine Žiri in Občinskim svetom Občine Tržič 
ustanovijo svet ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. 
(2) S tem odlokom se določijo: 

• naloge sveta ustanoviteljic, 
• organizacija dela in način sprejemanja odločitev, 
• financiranje in delitev stroškov med občinami. 

 
 

2. člen 
(ime in sedež skupnega organa) 

(1) Ime sveta ustanoviteljic iz drugega odstavka prvega člena tega odloka je Svet ustanoviteljic 
javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (v nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljic). 
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(2) Sedež sveta ustanoviteljic je v Kranju, Slovenski trg 1. 
 

3. člen 
(namen ustanovitve sveta ustanoviteljic) 

Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju 
do javnega zavoda Gorenjske lekarne. 
 
 
2. Naloge sveta ustanoviteljic 
 

4. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 

(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima svet ustanoviteljic naslednje 
pristojnosti po zakonu, ki ureja področje zavoda: 

1. občinam ustanoviteljicam predlaga statusne spremembe javnega zavoda; 
2. občinam ustanoviteljicam predlaga prenehanje javnega zavoda v skladu z določili zakona in 

statuta javnega zavoda; 
3. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda v skladu z določili 

zakona; 
4. občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo sedeža ali imena javnega zavoda; 
5. občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda; 
6. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje 

dejavnosti; 
7. daje soglasje k statutu javnega zavoda, 
8. sprejema dolgoročno strategijo razvoja javnega zavoda, 
9. daje soglasje k pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja javnega zavoda, 
10. potrjuje letni načrt investicijskega vzdrževanja, 
11. daje soglasje k finančnemu načrtu in letnemu poročilu javnega zavoda,  
12. določa višino sejnin članov sveta zavoda. 
13. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi javnega zavoda. 

(2) Svet ustanoviteljic ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do javnega 
zavoda v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda. 
 
 

5. člen 
(način izvrševanja nalog) 

Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so 
ga ustanovile. 
 
 
3. Način odločanja sveta ustanoviteljev 
 

6. člen 
(sestava in način dela svet ustanoviteljic) 

(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani in županje občin ustanoviteljic. Člani oziroma članice (v 
nadaljnjem besedilu: član) sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljic. Pri 
glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član sveta ustanoviteljic en glas. 
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči sveta ustanoviteljic. 
Predsedujoči svetu ustanoviteljic mora sklicati sejo sveta, če to zahtevajo ustanoviteljice z najmanj 
tretjinskim deležem glasov. 
 
 

7. člen 
 (število glasov članov sveta ustanoviteljic) 

Vsak član sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član 
zastopa, prebivalcev s stalnim prebivališčem v občini. Število prebivalcev se ugotovi po javno 
dostopnih podatkih Statističnega urada Slovenije pred glasovanjem. 
 
 

8. člen 
(način sprejemanja odločitev) 

Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino glasov svojih članov, pri čemer mora za odločitev 
glasovati najmanj deset (10) članov sveta ustanoviteljic, če ni s tem odlokom drugače določeno. 
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9. člen 
(poročanje Sveta ustanoviteljev o svojem delu) 

(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno poroča mestnemu oziroma občinskim svetom občin 
ustanoviteljic o svojem delu. 
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti sveta ustanoviteljic in zavzamejo do 
njih svoje stališče. 
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljic pred posameznim 
občinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik posamezne 
ustanoviteljice v svetu ustanoviteljic. 
 
 
4. Financiranje sveta ustanoviteljev 
 

10. člen 
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev) 

(1) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja. 
(2) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih. 
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljic v višini sorazmernega 
odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov. 
 
 
5. Prehodna in končna določba 
 

11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne (Uradni list RS, št. 4/2014). 
 
 
 
 
 

12. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok, po sprejemu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic, objavi Mestna občina Kranj v 
Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Občine ustanoviteljice, 
ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo ta odlok v svojem 
uradnem glasilu. 
 
 
 
 
Številka: Mestna občina Kranj 
Datum: Matjaž Rakovec, župan 
  
Številka: Občina Radovljica 
Datum: Ciril Globočnik, župan 
  
Številka: Občina Bled 
Datum: Janez Fajfar, župan 
  
Številka: Občina Gorje 
Datum: Peter Torkar, župan 
  
Številka: Občina Bohinj 
Datum: Jože Sodja, župan 
  
Številka: Občina Jesenice 
Datum: Blaž Račič, župan 
  
Številka: Občina Žirovnica 
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Datum: Leopold Pogačar, župan 
  
Številka: Občina Kranjska Gora 
Datum: Janez Hrovat, župan 
  
Številka: Občina Cerklje na Gorenjskem 
Datum: Franc Čebulj, župan 
  
Številka: Občina Naklo 
Datum: Ivan Meglič, župan 
  
Številka: Občina Preddvor 
Datum: Rok Roblek, župan 
  
Številka: Občina Jezersko 
Datum: Andrej Karničar, župan 
  
Številka: Občina Šenčur 
Datum: Ciril Kozjek, župan 
  
Številka: Občina Škofja Loka 
Datum: Tine Radinja, župan 
  
Številka: Občina Gorenja vas - Poljane 
Datum: Milan Janez Čadež, župan 
  
Številka: Občina Železniki 
Datum: Anton Luznar, župan 
   
Številka: Občina Žiri 
Datum: Janez Žakelj, župan 
  
Številka: Občina Tržič 
Datum: mag. Borut Sajovic, župan 
 
 
 
 
 
 



X/6 
 

 

 
OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 11.3.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA 
LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE 

 
1. Zakonska podlaga 

- Zakon o zavodih (ZZ), 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), 
- Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD -1), 
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), 
- statuti občin. 

 
2. Obrazložitev 
18 gorenjskih občin je v letu 2013 sprejelo Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske 
lekarne (Uradni list RS, št. 4/2014), s katerim so ustanovile javni zavod Gorenjske lekarne za 
izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti. Obenem so občine sprejele tudi 
Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu 
Gorenjske lekarne (Uradni list RS, št. 4/2014), s katerim so ustanovile skupni organ za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu. Navedena odloka sta začela veljati s 
1.2.2014.  
 
V letu 2016 je bil sprejet nov Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD–1), ki je v slovenski pravni 
red vnesel spremembe v organizaciji izvajanja lekarniške dejavnosti in določil nov obseg 
lekarniške dejavnosti, pogoje za ustanovitev javnega lekarniškega zavoda, obveznosti 
ustanoviteljic, vsebino akta o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda, pristojnosti in naloge 
organov javnega lekarniškega zavoda ter pogoje za imenovanje direktorja in strokovnega 
vodje ter člane sveta javnega lekarniškega zavoda.  
Skladno z določilom prvega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) 
morajo ustanovitelji uskladiti akte o ustanovitvi, organiziranost in delovanje obstoječih javnih 
zavodov s tem zakonom v dveh letih od uveljavitve tega zakona. 
 
Občinski svet Občine Radovljica je osnutka obeh odlokov sprejel na 26. seji, dne 28.3.2018. 
na osnutka odlokov ni bilo podanih pripomb. 
 
Pripravljavec obeh predlaganih odlokov je Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 
Maribor. 
V nadaljevanju gradiva je priložen predlog odloka skupaj z obrazložitvami posameznih 
členov. Predlog odloka vsebuje pripombe občin, podane na že izvedeni 1. obravnavi v 
preteklem letu. Spremembe so označene z rumeno barvo. 
 
Predlaga se sprejem sklepa za nadaljevanje postopka sprejema odloka, skladno z 2. 
odstavkom 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica, ki med drugim določa, 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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da v primeru, da postopki o predlaganih splošnih aktih občine niso zaključeni do prenehanja 
mandata članov sveta, občinski svet v novi sestavi na predlog župana odloči, da bo postopek 
za sprejem splošnega akta nadaljeval. 
 
3. Finančne posledice 
Ker se bodo s sprejemom Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske 
lekarne uredila tudi razmerja med občinami ustanoviteljicami in javnim zavodom, se bodo, 
upoštevaje določilo drugega odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), 
spremenili ustanovitveni deleži občin ustanoviteljic na način, kot je določeno v predlaganem 
odloku. 
 
 
 
 
Pripravila: 
Mojca Ahčin  
Višja svetovalka za družbene dejavnosti           Tanja Pogačnik l.r. 
                                                                                    Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor 
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA 
LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE 

 
 

Na podlagi 3. člen Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/19, 8/96, 36/00-ZPZDC, 127/06-
ZJZP), prvega odstavka 27. člen Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16), 
22. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16 – odl. US) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list 
RS, št. 30/17-uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09-
uradno prečiščeno besedilo, 8/12), 15. člena Statuta občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 13/17), 17. člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 uradno 
prečiščeno besedilo), 14. člena Statuta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15), 18. člena 
Statuta občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 – uradno prečiščeno besedilo, 76/12, 19/13, 
50/14, 85/16, 7/17 – popr.), 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/2017), 
16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
7/16), 12. člena Statuta občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15, Uradno glasilo slovenskih občin, 
63/15), 16. člena Statuta občine Preddvor (Uradno glasilo občine Preddvor, št. 8/09, 1/11), 17. 
člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/14), 15. člena Statuta 
občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/11), 17. člen Statuta občine Šenčur (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 2/11), 16. člena Statuta občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo, 35/16 in 26/17), 17. člena Statuta občine Gorenja vas - 
Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15), 16. člena Statuta občine Železniki (Uradni list RS, št. 
88/15), 16. člena Statuta občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 94/11), 18. člena Statuta občine 
Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) so Mestni svet Mestne občine Kranj na svoji ... seji dne ..., 
Občinski svet Občine Radovljica na svoji ... seji dne ..., Občinski svet Občine Bled na svoji ... seji 
dne ..., Občinski svet Občine Gorje na svoji ... dne ..., Občinski svet Občine Bohinj na svoji ... seji 
dne ..., Občinski svet Občine Jesenice na svoji ... dne ..., Občinski svet Občine Žirovnica na svoji ... 
seji dne ..., Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji ... dne ..., Občinski svet Občine Cerklje na 
Gorenjskem na svoji ... seji dne ..., Občinski svet Občine Naklo na svoji ... seji dne ..., Občinski 
svet Občine Preddvor na svoji ... seji dne ..., Občinski svet Občine Jezersko na svoji ... seji dne ..., 
Občinski svet Občine Šenčur na svoji ... seji dne ..., Občinski svet Občine Šenčur na svoji ... seji dne 
..., Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji ... seji dne ..., Občinski svet Občine Gorenja vas - 
Poljane na svoji ... seji dne ..., Občinski svet Občine Železniki na svoji ... seji dne ..., Občinski svet 
Občine Žiri na svoji ... seji dne ... in Občinski svet Občine Tržič na svoji ... seji dne ... sprejeli 
 
Obrazložitev: 
V skladu z določilom tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ lahko dvoje ali 
več občin zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi 
javni zavod. Kot je določeno s četrtim odstavkom navedenega 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/ občinski sveti udeleženih občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v 
skladu z aktom o ustanovitvi in statutom javnega zavoda ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi 
z zagotavljanjem javnih služb 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. 
 

ODLOK  
O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE 
 
1. Splošne določbe 
 

1. člen 
(ustanovitev sveta ustanoviteljic) 

(1) S tem odlokom Mestni svet Mestne občine Kranj, skupaj z: Občinskim svetom Občine Radovljica, 
Občinskim svetom Občine Bled, Občinskim svetom Občine Gorje, Občinskim svetom Občine Bohinj, 
Občinskim svetom Občine Jesenice, Občinskim svetom Občine Žirovnica, Občinskim svetom Občine 
Kranjska Gora, Občinskim svetom Občine Cerklje na Gorenjskem, Občinskim svetom Občine Naklo, 
Občinskim svetom Občine Preddvor, Občinskim svetom Občine Jezersko, Občinskim svetom Občine 
Šenčur, Občinskim svetom Občine Škofja Loka, Občinskim svetom Občine Gorenja vas – Poljane, 
Občinskim svetom Občine Železniki, Občinskim svetom Občine Žiri in Občinskim svetom Občine Tržič 
ustanovijo svet ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. 
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(2) S tem odlokom se določijo: 
• naloge sveta ustanoviteljic, 
• organizacija dela in način sprejemanja odločitev, 
• financiranje in delitev stroškov med občinami. 

 
Obrazložitev: 
Vsebina prvega in drugega odstavka sta oblikovani v skladu z določilom četrtega in petega odstavka 
61. člena veljavnega Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinski sveti udeleženih 
občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom 
javnega zavoda ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, občinski 
sveti udeleženih občin ustanovijo svet ustanoviteljic, 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. Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in 
za račun občin, ki so ga ustanovile. Sedež organa je v občini, v kateri je sedež javnega zavoda. 
Strokovne naloge za skupni organ pa opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež. 
 
 

                                                                  2.  člen 
(ime in sedež skupnega organa) 

(1) Ime sveta ustanoviteljic iz drugega odstavka prvega člena tega odloka je Svet ustanoviteljic 
javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (v nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljic). 
(2) Sedež sveta ustanoviteljic je v Kranju, Slovenski trg 1. 
  
Obrazložitev: 
S prvim odstavkom je določeno ime sveta ustanoviteljic za izvrševanje ustanoviteljskih pravic. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano v skladu z določilom petega odstavka 61. člena veljavnega 
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da je sedež organa v občini, v kateri je sedež 
javnega zavoda. 
 
 

3. člen 
(namen ustanovitve sveta ustanoviteljic) 

Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju 
do javnega zavoda Gorenjske lekarne. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom navedenega četrtega odstavka 61. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinski sveti udeleženih občin za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic občin v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom javnega zavoda ter za 
usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ustanovijo svet ustanoviteljic, 
ki ga sestavljajo župani. 
 
2. Naloge sveta ustanoviteljic 
 
 

4. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 

(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima svet ustanoviteljic naslednje 
pristojnosti po zakonu, ki ureja področje zavoda: 

14. občinam ustanoviteljicam predlaga statusne spremembe javnega zavoda; 
15. občinam ustanoviteljicam predlaga prenehanje javnega zavoda v skladu z določili zakona in 

statuta javnega zavoda; 
16. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda v skladu z določili 

zakona; 
17. občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo sedeža ali imena javnega zavoda; 
18. občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda; 
19. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje 

dejavnosti; 
20. daje soglasje k statutu javnega zavoda, 
21. sprejema dolgoročno strategijo razvoja javnega zavoda, 
22. daje soglasje k pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja javnega zavoda, 
23. potrjuje letni načrt investicijskega vzdrževanja, 



X/10 
 

24. daje soglasje k finančnemu načrtu in letnemu poročilu javnega zavoda,  
25. določa višino sejnin članov sveta zavoda. 
26. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi javnega zavoda. 

(2) Svet ustanoviteljic ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do javnega 
zavoda v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda. 
 
 
Obrazložitev: 
V prvem odstavku je določeno, da ima Svet ustanoviteljev v okviru izvrševanja ustanoviteljskih 
pravic v javnem zavodu naslednje pristojnosti, ki urejajo področje zavoda: 
• odloča o statusnih spremembah javnega zavoda (besedilo je oblikovano v skladu z določilom 

51. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da lahko ustanovitelj odloči, da se zavod pripoji 
drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod, ali da se zavod razdeli na dvoje 
ali več zavodov. Ustanovitelj lahko odloči, da se organizacijska enota izloči in pripoji drugemu 
zavodu ali organizira kot samostojen zavod. Ustanovitelj lahko odloči, da se zavod ali njegova 
organizacijska enota organizira kot podjetje. Ob navedenem moramo opomniti, da mora 
ustanovitelj ob statusnih spremembah zavoda sprejeti (akt o spremembah in dopolnitvah) akta 
o ustanovitvi zavoda v skladu z določilom 8. člena Zakona o zavodih /ZZ/. Slednjega pa v 
skladu z določilom 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ sprejme občinski svet 
(ustanoviteljice) kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine, ki v okviru svojih pristojnosti sprejema odloke in druge občinske akte. Izhajajoč iz 
navedenega skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic sicer odloča o statusnih 
spremembah zavoda, vendar pa morajo odločitev o statusni spremembi zavoda potrditi tudi 
občinski sveti občin ustanoviteljic s sprejemom akta (odloka) o ustanovitvi zavoda, ki je pravna 
podlaga za vpis statusnih sprememb v sodni register); 

• odloča o prenehanju javnega zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda 
(besedilo je oblikovano v skladu z določilom tretje alineje prvega odstavka 54. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da zavod preneha, če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, 
ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod 
ustanovljen. Izhajajoč iz navedenega, zavod preneha, če občine ustanoviteljice sprejmejo akt 
o prenehanju zavoda. Slednjega pa v skladu z določilom 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/ sprejme občinski svet (ustanoviteljice) kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 
okviru pravic in dolžnosti občine, ki v okviru svojih pristojnosti sprejema odloke in druge 
občinske akte. Izhajajoč iz navedenega skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic 
sicer odloča o prenehanju zavoda, vendar pa morajo odločitev o statusni spremembi zavoda 
potrditi tudi občinski sveti občin ustanoviteljic s sprejemom akta (odloka) o ustanovitvi 
zavoda, ki je pravna podlaga za vpis prenehanja zavoda v sodni register.); 

• daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda v skladu z določili zakona 
(besedilo je oblikovano v skladu z določilom prvega odstavka 34. člena Zakona o lekarniški 
dejavnosti /ZLD-1/, ki določa, da direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem 
ustanovitelja); 

• daje soglasje k spremembi sedeža ali imena javnega zavoda (besedilo je oblikovano v skladu z 
določilom 17. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da lahko zavod spremeni ime in sedež le 
s soglasjem ustanovitelja. Ob navedenem moramo opomniti, da mora ustanovitelj ob 
spremembi sedeža ali imena zavoda sprejeti (akt o spremembah in dopolnitvah) akta o 
ustanovitvi zavoda v skladu z določilom 8. člena Zakona o zavodih /ZZ/, katerega obvezna 
sestavina je tudi navedba imena in sedeža zavoda (tretja alineja 8. člena ZZ). Slednjega pa v 
skladu z določilom 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ sprejme občinski svet 
(ustanoviteljice) kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine, ki v okviru svojih pristojnosti sprejema odloke in druge občinske akte. Izhajajoč iz 
navedenega skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic sicer odloča o spremembi 
imena in sedeža javnega zavoda, vendar pa morajo odločitev o navedeni spremembi zavoda 
potrditi tudi občinski sveti občin ustanoviteljic s sprejemom akta (odloka) o ustanovitvi 
zavoda, ki je pravna podlaga za vpis statusnih sprememb v sodni register); 

• daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti javnega zavoda (besedilo je oblikovano v 
skladu z določilom prvega odstavka 20. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da lahko zavod 
spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja). Ob navedenem moramo opomniti, 
da mora ustanovitelj ob spremembi ali razširitvi dejavnosti zavoda sprejeti (akt o spremembah 
in dopolnitvah) akta o ustanovitvi zavoda v skladu z določilom 8. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
katerega obvezna sestavina je tudi navedba imena in sedeža zavoda (tretja alineja 8. člena 
ZZ). Slednjega pa v skladu z določilom 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ sprejme 
občinski svet (ustanoviteljice) kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in 
dolžnosti občine, ki v okviru svojih pristojnosti sprejema odloke in druge občinske akte. 
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Izhajajoč iz navedenega skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic sicer odloča o 
spremembi imena in sedeža javnega zavoda, vendar pa morajo odločitev o navedeni 
spremembi zavoda potrditi tudi občinski sveti občin ustanoviteljic s sprejemom akta (odloka) o 
ustanovitvi zavoda, ki je pravna podlaga za vpis statusnih sprememb v sodni register); 

• daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega javni zavod ustanavlja v 
okviru svoje dejavnosti (besedilo je oblikovano v skladu z določilom drugega odstavka 20. 
člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da lahko zavod v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug 
zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja); 

• daje soglasje k statutu javnega zavoda (besedilo je oblikovano v skladu z določilom prvega 
odstavka 46. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da statut zavoda sprejme svet zavoda s 
soglasjem ustanovitelja), 

• sprejema dolgoročno strategijo razvoja javnega zavoda, ki jo obravnava in potrdi svet zavoda 
(sedma alineja tretjega odstavka 36. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/). 

 
V drugem odstavku je določeno, da ima svet ustanoviteljev tudi druge ustanoviteljske pravice, ki 
jih izvršuje v razmerju do javnega zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom javnega 
zavoda. 
 
 

5. člen 
(način izvrševanja nalog) 

Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so 
ga ustanovile. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/, ki določa, da svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, 
ki so ga ustanovile. 
 
 
3. Način odločanja sveta ustanoviteljev 
 

6. člen 
(sestava in način dela svet ustanoviteljic) 

(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani in županje občin ustanoviteljic. Člani oziroma članice (v 
nadaljnjem besedilu: član) sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljic. Pri 
glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član sveta ustanoviteljic en glas. 
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči sveta ustanoviteljic. 
Predsedujoči svetu ustanoviteljic mora sklicati sejo sveta, če to zahtevajo ustanoviteljice z najmanj 
tretjinskim deležem glasov. 
 
Obrazložitev: 
Besedili prvega in drugega odstavka sta oblikovani v skladu z določilom tretjega odstavka 61. člena 
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/. Določen je način izvolitve predsednika sveta ustanoviteljic. 

 
7. člen 

 (število glasov članov sveta ustanoviteljic) 
Vsak član sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član 
zastopa, prebivalcev s stalnim prebivališčem v občini. Število prebivalcev se ugotovi po javno 
dostopnih podatkih Statističnega urada Slovenije pred glasovanjem. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 27. člena Zakona o lekarniški 
dejavnosti /ZLD-1/, ki določa, da ima vsaka občina ustanoviteljica javnega zavoda pravico in 
dolžnost v skupnem javnem zavodu zagotavljati izvajanje lekarniške dejavnosti na svojem območju 
ter sodelovati pri upravljanju javnega zavoda v sorazmerju s številom svojih prebivalcev. 
  

8. člen 
(način sprejemanja odločitev) 

Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino glasov svojih članov, pri čemer mora za odločitev 
glasovati najmanj deset (10) članov sveta ustanoviteljic, če ni s tem odlokom drugače določeno. 
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Obrazložitev: 
Besedilo določa način odločanja sveta ustanoviteljic. Svet sprejema odločitve z večino glasov svojih 
članov, pri čemer mora za odločitev glasovati najmanj deset članov sveta ustanoviteljev. Iz 
navedenega določila izhajata dva pogoja glasovanja. Za sprejem posamezne odločitve mora 
glasovati najmanj 50,01 % glasov (šteto po številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v občini), ob 
tem pa mora za to odločitev glasovati najmanj 10 predstavnikov občin ustanoviteljic. Slednje torej 
pomeni, da mora biti na seji prisotnih najmanj 10 članov sveta, ki morajo glasovati 'za' sprejem 
odločitve in njihovi glasovi morajo skupaj tvoriti najmanj 50,01% glasov, da je posamezna odločitev 
sprejeta. 
 

 
9. člen 

(poročanje Sveta ustanoviteljev o svojem delu) 
(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno poroča mestnemu oziroma občinskim svetom občin 
ustanoviteljic o svojem delu. 
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti sveta ustanoviteljic in zavzamejo do 
njih svoje stališče. 
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljic pred posameznim 
občinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik posamezne 
ustanoviteljice v svetu ustanoviteljic. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo določa način poročanja sveta ustanoviteljic o svojem delu. 
 
4. Financiranje sveta ustanoviteljev 
 

10. člen 
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev) 

(1) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja. 
(2) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih. 
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljic v višini sorazmernega 
odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da mora akt o ustanovitvi sveta ustanoviteljic določati njegove naloge, 
organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami. Na 
tem mestu moramo opomniti še na določilo petega odstavka navedenega 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/, ki določa, da svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, 
ki so ga ustanovile. Sedež organa je v občini, v kateri je sedež javnega zavoda. Strokovne naloge za 
skupni organ opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež. 
 
5. Prehodna in končna določba 
 

11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne (Uradni list RS, št. 4/2014). 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določeno prenehanje veljavnosti Odloka o ustanovitvi skupnega organa za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne (Uradni list RS, št. 4/2014). 
 
 

12. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok, po sprejemu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic, objavi Mestna občina Kranj v 
Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Občine ustanoviteljice, 
ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo ta odlok v svojem 
uradnem glasilu. 
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Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 154. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da 
morajo biti predpisi objavljeni preden začnejo veljati. Predpis začne veljati petnajsti dan po 
objavi, če ni v njem določeno drugače. Predpisi lokalnih skupnosti se objavijo v uradnem glasilu, ki 
ga same določijo. 
 
 
Številka: Mestna občina Kranj 
Datum: Matjaž Rakovec, župan 
  
Številka: Občina Radovljica 
Datum: Ciril Globočnik, župan 
  
Številka: Občina Bled 
Datum: Janez Fajfar, župan 
  
Številka: Občina Gorje 
Datum: Peter Torkar, župan 
  
Številka: Občina Bohinj 
Datum: Jože Sodja, župan 
  
Številka: Občina Jesenice 
Datum: Blaž Račič, župan 
  
Številka: Občina Žirovnica 
Datum: Leopold Pogačar, župan 
  
Številka: Občina Kranjska Gora 
Datum: Janez Hrovat, župan 
  
Številka: Občina Cerklje na Gorenjskem 
Datum: Franc Čebulj, župan 
  
Številka: Občina Naklo 
Datum: Ivan Meglič, župan 
  
Številka: Občina Preddvor 
Datum: Rok Roblek, župan 
  
Številka: Občina Jezersko 
Datum: Andrej Karničar, župan 
  
Številka: Občina Šenčur 
Datum: Ciril Kozjek, župan 
  
Številka: Občina Škofja Loka 
Datum: Tine Radinja, župan 
  
Številka: Občina Gorenja vas - Poljane 
Datum: Milan Janez Čadež, župan 
  
Številka: Občina Železniki 
Datum: Anton Luznar, župan 
   
Številka: Občina Žiri 
Datum: Janez Žakelj, župan 
  
Številka: Občina Tržič 
Datum: mag. Borut Sajovic, župan 
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