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Dolenjske lekarne Novo mesto 

Kandijska cesta 1 
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Dejavnost: 01 
Klasifikacijski znak: 01/011 
Šifra zadeve: O 036/2017-09/01 
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ZADEVA: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OSNUTKA ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO IN OSNUTKA ODLOKA O USTANOVITVI SVETA 
USTANOVITELJIC JAVNEGA ZAVODA DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO 

 
ZVEZA: ZAPISNIK SESTANKA PREDSTAVNIKOV OBČIN USTANOVITELJIC Z DNE 14. JUNIJA 2017 

TER PREDLOGOV SPREMEMB IN DOPOLNITEV, KI SO JIH PODALE: MESTNA OBČINA 
NOVO MESTO (27.6.2017), OBČINA METLIKA (27.6.2017), OBČINA ŠENTJERNEJ 
(28.6.2017), OBČINA ČRNOMELJ (28.6.2017), OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE (28.6.2017) 

 
 
Spoštovani, 
 
v prilogi Vam pošiljamo osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto in osnutek 
Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto z predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami občin ustanoviteljic.  
 
V skladu z sklepi, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice na sestanku dne 14. junija 2017 v prostorih Dolenjskih 
lekarn Novo mesto smo vsebinsko dopolnili osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo 
mesto na način, da smo: 

1. dopolnili vsebino 9. člena (direktor zavoda) na način, da se spremeni določilo tretjega odstavka, ki se po 
novem glasi: 
'(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

 ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj 2. stopnje oziroma ima raven izobrazbe, ki v 
skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje in 

 ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.' 
 

2. dopolnili vsebino odloka na način, da se doda nov 10. člen (strokovni vodja zavoda), ki se glasi: 
 

'10. člen 
(strokovni vodja zavoda) 

(1) Če direktor ni nosilec lekarniške dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, vodi 
strokovno delo zavoda strokovni vodja. 
(2) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s 
soglasjem ustanoviteljice. 
(3) Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in ima 
najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti. 
(4) Mandat strokovnega vodje zavoda traja pet (5) let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom tretjega odstavka 31. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da 
direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, če ni z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi glede na naravo dejavnosti in obseg dela na poslovodni funkciji določeno, da sta poslovodna 
funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni. V skladu z določilom druge alineje prvega 
odstavka 32. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ ima javni zavod strokovnega vodjo, kadar direktor 
javnega zavoda ni nosilec lekarniške dejavnosti. Kot določata četrti in peti odstavke 33. člena Zakona o 
lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ je strokovni vodja odgovoren za strokovno delo javnega zavoda. Za strokovnega 
vodjo pa je lahko imenovan nosilec lekarniške dejavnosti z najmanj petimi leti delovnih izkušenj na področju 
lekarniške dejavnosti. Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda. Glede postopka imenovanja in 
razrešitve se smiselno uporabljajo določbe 34. in 35. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (34. člen 
Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/). 
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Ob navedenem smo od občin ustanoviteljic javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto prejeli naslednje 
predloge sprememb in dopolnitev osnutkov odlokov, in sicer: 
 
Mestna občina Novo mesto je dne 27. junija 2017 v skladu s 13. in 33. členom Zakona o lekarniški dejavnosti 

/ZLD-1/ predlagala naslednje spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne 
Novo mesto: 

1. spremembo tretje točke 9. člena odloka, ki se na novo glasi: 'Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, 
ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj 2. stopnje oziroma 
ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. stopnje in najmanj pet let izkušenj na 
vodstvenih delovnih mestih.' 

 
Predlog je bil v celoti upoštevan na način, da se spremeni besedilo tretjega odstavka 9. člena odloka. 

 
2. doda se nova točka 9. člena odloka, ki se glasi: 'Če poslovodna in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda 

nista ločeni, mora imeti direktor izobrazbo farmacevtske smeri, pridobljeno po študijskih programih druge 
stopnje oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje'. 

 
Predlog je bil v celoti upoštevan na način, da se spremeni besedilo tretjega odstavka 9. člena odloka. 

 
3. k 9. členu odloka se doda nova točka, ki se glasi: 'Področje delokroga, pristojnosti in odgovornosti direktorja 

so opredeljeni v statutu zavoda.' 
 

Na tem mestu moramo opomniti na določila 31. člena veljavnega Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da je 
poslovodni organ zavoda direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost dela. Glede na navedeno menim, da predlagana dopolnitev ni potrebna, saj 
navedena zakonska ureditev jasna in vsebinsko določna. 

 
4. doda se nov člen odloka, ki se glasi:  

'Če poslovodna sta poslovodna funkcija in funkcija strokovnega dela vodenja zavoda ločeni, vodi strokovno 
delo zavoda strokovni vodja, ki vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno dejavnost zavoda. 
odgovoren je tudi za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi 
zavodi, raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami. 
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju sveta ustanoviteljic. Imenuje se 
na podlagi javnega razpisa. Mandat strokovnega vodje traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno 
imenovan. 
Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima pridobljen strokovni 
naslov magister farmacije in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti. 
Področje delokroga, pristojnosti in odgovornosti strokovnega vodje so opredeljeni v statutu zavoda.' 

 
Predlog je bil upoštevan na način, da se v besedilo odloka doda nov 10. člen (strokovni vodja), kot že 
navedeno. 

 
Občina Metlika je dne 27. junija 2017 predlagala naslednje spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto: 

1. dopolnitev prvega odstavka 7. člena odloka, ki se glasi: '... razen če zakon ali ta odlok ne določajo drugače. 
 

Predlog je bil v celoti upoštevan. 
 

2. spremembo 9. člena odloka na način, da se črta pogoj za direktorja zavoda, da mora biti nosilec lekarniške 
dejavnosti. 

 
Predlog je bil v celoti upoštevan. 

 
3. spremembo dvanajste alineje desetega odstavka 10. člena odloka na način, da se glasi: '• odloča o ustanovitvi 

oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil, s soglasjem občine ustanoviteljice, na 
območju katere se lekarna oziroma lekarniška podružnica nahaja.' 
 
Predlog je bil v celoti upoštevan. 
 

4. dopolnitev prvega odstavka 13. člena odloka z navedbo vsega nepremičnega premoženja (z relevantnimi 
podatki), ki je v lasti zavoda. 

 
Predlog je bil v celoti upoštevan na način, da se vsebinsko dopolni drugi odstavek 14. člena (premoženje 
zavoda) (prej 13. člen), ki se po novem glasi: ' Finančno premoženje in stvarno premoženje iz prvega odstavka 
tega člena je dano zavodu v last. Seznam nepremičnega premoženja, ki je zavodu dano v last, je sestavni del 
tega odloka.' 
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5. dopolnitev sedmega odstavka 13. člena odloka tako, da se vsebina dopolni na način, da je soglasje 
ustanoviteljic potrebno pri odtujitvi vsega nepremičnega premoženja zavoda (ne le tistega, ki ga zavod 
uporablja za opravljanje lekarniške dejavnosti) kot tudi za obremenjevanje tega premoženja. 
 
Predlog je bil upoštevan na način, da se vsebina sedmega odstavka 14. člena (premoženje zavoda) (prej 13. 
člen) glasi:  
'(7) Pri odtujevanju nepremičnega premoženja mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic.' 
 

6. dopolnitev osmega odstavka 13. člena odloka na način, da se določi višja stopnja odgovornosti zavoda – 
odgovornost dobrega strokovnjaka. 

 
Na tem mestu moramo opomniti, da je navedeni osmi odstavek (sedaj) 14. člena odloka oblikovan po analogiji 
drugega odstavka 51. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da mora občina s premoženjem 
gospodariti kot dober gospodar. Ker zavod razpolaga s premoženjem občin ustanoviteljic je tako dolžan 
uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. V skladu z navedenim moramo opomniti, 
da je 'skrbnost dobrega gospodarja' pravni standard za ravnanje osebe, katere skrbnost je merilo za 
izpolnjevanje obveznosti iz pogodbenih oziroma obveznostnih razmerij; gre za obveznost ravnati s skrbnostjo, 
kakršna se v pravnem prometu zahteva od njega, upoštevajoč vsebinske značilnosti posamezne vrste 
pogodbenega oziroma obveznostnega razmerja (zvezaRSR.si). 'Skrbnost dobrega strokovnjaka' v upravnem 
pravu zasledimo v veljavnem Zakonu o javnih uslužbencih /ZJU/ (159. člen). V skladu z navedenim moramo 
opomniti, da je 'skrbnost dobrega strokovnjaka' pravni standard za udeleženca v pogodbenem oziroma 
obveznostnem razmerju, ki zahteva, da mora pri izpolnjevanju obveznosti iz svoje poklicne dejavnosti ravnati 
skrbno ter po pravilih stroke in običajih (zvezaRSR.si). Skladno z navedenim in upoštevaje dejstvo, da se 
skrbnost dobrega gospodarja zahteva z navedenim Zakonom o lokalni samoupravi /ZLS/ menimo, da je z 
odlokom določena 'skrbnost dobrega gospodarja' vsebinsko ustrezna. 

 
7. spremembo 25. člena odloka (objava in začetek veljavnosti) na način, da se glasi:  

'Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na 
seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal. 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po 
zadnji objavi.' 
 
Predlog je bil upoštevan na način, da se določilo 27. člena odloka (prej 25. člen) po novem glasi: 
'Ta odlok objavi Mestna občina Novo mesto v Uradnem listu Republike Slovenije po sprejemu na vseh 
občinskih svetih občin ustanoviteljic zavoda 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.' 

 
Ob navedenem je Občina Metlika zastavila še naslednja vprašanja: 

1. Soglasje koga naj bi potreboval zavod v primeru sredstev danih v upravljanje javnemu zavodu na podlagi 
določila tretjega odstavka 14. člena odloka (premoženje zavoda), ki določa: 'Ustanoviteljice lahko, v skladu z 
določili zakona, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti, prenesejo stvarnopravno 
premoženje zavodu v upravljanje.' 

 
Skladno z določilom tretjega odstavka 9. člena veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ so upravljavci stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih 
skupnosti uprava samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jih za upravljavce določi organ, 
pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti (župan), s svojim aktom. Skladno z 
navedenim in upoštevaje določilo tretjega odstavka 14. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne 
skupnosti občine (ki je dano v upravljanje zavodu) odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje 
proračuna samoupravne lokalne skupnosti (župan), ali oseba, ki jo ta organ za to pooblasti. Izhajajoč iz 
navedenega o vseh pravnih poslih v zvezi z premoženjem, ki ga posamezna občina prenese javnemu zavodu 
v upravljanje, odloča (zgolj in samo) župan občine. Na tem mestu moramo opomniti, da upravljanje 
premoženja, v skladu z določilom 26. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti /ZSPDSLS/ obsega zlasti: • skrb za pravno in dejansko urejenost; • investicijsko vzdrževanje; • 
pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa; • oddajo v najem; • oddajo v 
brezplačno uporabo; • obremenjevanje s stvarnimi pravicami. Postopke upravljanja nepremičnega premoženja 
občine izvaja upravljavec (t.j. javni zavod).  
 

2. Ali bi bilo smiselno v odloku navesti tudi premoženje, ki je prejeto v upravljanje? 
 
V skladu z navedenim moramo opomniti, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, v skladu z določilom 
devete alineje drugega odstavka 31. člena veljavnega Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ vsebovati 
določbe o obsegu premoženja, ki je javnemu zavodu dano v last ali upravljanje. V skladu z navedenim smo 
vsebinsko dopolnili tretji odstavek 14. člena odloka na način, da se po novem glasi: 
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'(3) Ustanoviteljice lahko, v skladu z določili zakona, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih lokalnih 
skupnosti, prenesejo stvarno premoženje zavodu v upravljanje. Seznam nepremičnega premoženja, ki je 
zavodu dano v upravljanje, iz prejšnjega stavka je sestavni del tega odloka.' 

 
Ob navedenem je Občina Metlika predlagala, da se pogodba iz drugega odstavka 16. člena odloka (sedaj 18. člen) 
pripravi in sklene sočasno s sprejemom odlokov.  
 
V skladu z navedenim je pripravljen osnutek pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih občin 
ustanoviteljic v skladu z določilom 9. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (v prilogi). 
 
Občina Metlika je zaprosila tudi za pojasnilo v zvezi z vprašanjem zadolževanja javnega zavoda.  
 
V skladu z navedenim je bil v odlok dodan nov 15. člen (zadolževanje zavoda), ki se glasi: 

'15. člen 
(zadolževanje zavoda) 

(1) Zavod se lahko brez soglasja ustanoviteljic zadolži do višine 1.000.000,00 EUR, če ima zagotovljena sredstva 
za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. 
(2) Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju poroštev, ki jo sklene zavod, so nična, če 
določajo zavarovanje s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne lekarniške službe. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila šeste alineje 30. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/, ki določa, 
da ustanovitelj javnega zavoda daje soglasje k najemanju posojil, ki presegajo znesek, določen v aktu o ustanovitvi. 
Na tem mestu moramo opomniti še na določilo 10.g člena Zakona o financiranju občin /ZFO-1/, ki določa, da se 
posredni proračunski uporabniki lahko zadolžujejo s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če 
imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji 
obseg možnega zadolževanja občine, določen v 10.b členu Zakona o financiranju občin /ZFO-1/. Pogodbena 
določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju poroštva, ki jo sklenejo posredni uporabniki občinskega 
proračuna so nična, če določajo zavarovanje s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne službe. 
Navedeno soglasje izda občinski svet. Obseg zadolževanja in obseg izdanih poroštev se določi z odlokom, s 
katerim se sprejme občinski proračun. 
 
Občina Metlika je dne 27. junija 2017 predlagala naslednje spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi sveta 

ustanoviteljic javnega zavoda Dolenjske lekarne: 
1. v naslovu odloka se doda beseda 'ustanovitvi'. 

 
Predlog je bil v celoti upoštevan. 

 
2. dopolnitev drugega odstavka 8. člena odloka na način, da se pred številko '4' doda beseda 'vključno'. V istem 

odstavku je pravilno sklicevanje na 4. in ne 5. člen. 
 

Predlog je bil v celoti upoštevan. Besedilo drugega odstavka 8. člena odloka se po novem glasi: 
'(2) Svet sprejema odločitve iz 1. do vključno 4. točke prvega odstavka 4. člena tega odloka z 3/4 večino glasov 
svojih članov, pri čemer mora za odločitev glasovati najmanj osem (8) članov sveta ustanoviteljic.' 

 
3. spremembo vsebine 11. člena v istem besedilu, kot je bilo predlagano pri 25. členu Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.  
 

Predlog je bil upoštevan. Besedilo 11. člena odloka se po novem glasi: 
' Ta odlok objavi Mestna občina Novo mesto v Uradnem listu Republike Slovenije po sprejemu na vseh 
občinskih svetih občin ustanoviteljic zavoda in stopi v veljavo petnajsti (15) dan po objavi. Občine 
ustanoviteljice, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo ta odlok v svojem 
uradnem glasilu.' 

 
Ob navedenem je Občina Metlika zapisala, da se ne strinja z zagotavljanjem sredstev za delo sveta ustanoviteljic 
v občinskih proračunih (10. člen odloka). 
 
V zvezi z navedenim moramo opomniti, da je besedilo 10. člena odloka 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. 
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Občina Šentjernej je dne 28. junija 2017 predlagala naslednje spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto: 
1. dopolnitev četrtega in petega odstavka 5. člena odloka na način, da se navedejo deleži, ki so potrebni za 

sprejem soglasja. Glede na njihovo porazdelitev so mnenja, da bi zaradi enakopravne moči odločanja, pri 
vseh odločitvah, ki jih sprejemajo s soglasjem, morale doseči soglasje najmanj v deležu 75%. To velja tudi 
za 13. člen (premoženje zavoda), 15. člen (medsebojne pravice in obveznosti) (lahko bi se dodalo, da je za 
sprejem potrebno število glasov 75% vseh), 18. člen (primanjkljaj sredstev), 21. člen (statusne spremembe).  

 
Način sprejemanja odločitev občin ustanoviteljic je določen z 8. členom Odloka o ustanovitvi sveta 
ustanoviteljic javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, ki določa: 

'8. člen 
(način sprejemanja odločitev) 

(1) Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino glasov svojih članov, pri čemer mora za odločitev glasovati 
najmanj osem članov sveta ustanoviteljic, če ni s tem odlokom drugače določeno. 
(2) Svet sprejema odločitve iz 1. do vključno 4. točke prvega odstavka 4. člena tega odloka z 3/4 večino glasov 
svojih članov, pri čemer mora za odločitev glasovati najmanj osem (8) članov sveta ustanoviteljic. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo določa način odločanja sveta ustanoviteljic. Svet sprejema odločitve z večino glasov svojih članov, 
pri čemer mora za odločitev glasovati najmanj osem članov sveta ustanoviteljev. Iz navedenega določila 
izhajata dva pogoja glasovanja. Za sprejem posamezne odločitve mora glasovati najmanj 50,01 % glasov, ob 
tem pa mora za to odločitev glasovati najmanj 8 predstavnikov občin ustanoviteljic. Slednje torej pomeni, da 
mora biti na seji prisotnih najmanj 8 članov sveta, ki morajo glasovati 'za' sprejem odločitve in njihovi glasovi 
morajo skupaj tvoriti najmanj 50,01% glasov, da je posamezna odločitev sprejeta. 
 

V skladu z določilom prvega odstavka 4. člena odloka se z ¾ večino glasov (pri čemer mora za odločitev 
glasovati najmanj osem (8) članov sveta ustanoviteljic): 

1. odloča o statusnih spremembah javnega zavoda; 
2. odloča o prenehanju javnega zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda; 
3. soglasju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda v skladu z določili zakona; 
4. soglasju k spremembi sedeža ali imena javnega zavoda. 

 
2. dopolnitve 9. člena odloka na način, da bi zaradi strokovnosti in zahtevnosti dela direktorja zavoda bilo 

primerneje, če ostane besedilo nespremenjeno, se pravi, da je direktor tudi nosilec lekarniške dejavnosti. 
 

Pri oblikovanju besedila 9. člena odloka smo sledili predlogu, ki so ga oblikovali predstavniki občin 
ustanoviteljic na sestanku dne 14. junija 2017; ter predlogu Mestne občine Novo mesto in Občine Metlika.  

 
3. spremembo 12. člena odloka (sredstva za delo zavoda) na način, da se črta določilo tretje alineje, ki določa, 

da zavod pridobiva sredstva iz sredstev ustanovitelja, z utemeljitvijo, da lekarne pridobivajo prihodek iz javnih 
sredstev (sredstva ZZZS in od prostovoljnih zavarovalnic – zeleni recept) in s prodajo blaga (zdravila na beli 
recept, s prodajo blaga in storitev na trgu) – lekarniška dejavnost je torej tržna oz. pridobitna dejavnost in 'ne 
razumejo' zakaj bi morale občine dodatno financirati njihovo poslovanje)? 

 
Navedeno besedilo 12. člena (sedaj 13. člen) je oblikovano v skladu z določilom prvega odstavka 15. člena 
Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/, ki določa, da je izvajanje lekarniške dejavnosti financirano iz javnih 
in zasebnih sredstev. Javna sredstva zajemajo zlasti: • plačila za opravljeno delo v okviru lekarniške 
dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci zdravstvenih zavarovanj; • plačila iz proračunskih sredstev; • sredstev 
ustanovitelja. Na tem mestu moramo opomniti še na določilo prvega odstavka 48. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/, ki določa, da zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo 
blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi. 
Izhajajoč iz navedenega smo pri oblikovanju besedila navedenega 12. člena (sedaj 13. člen) sledili 
ustavnemu načelu zakonitosti in s tem določilu četrtega odstavka 153. člena Ustave RS, ki določa, da morajo 
posamični akti organov lokalnih skupnosti temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu. 

 
4. spremembo in dopolnitev 15. člena odloka (medsebojne pravice in obveznosti) (sedaj 17. člen) na način, da 

bi v besedilo dodali, da mora javni zavod dobiti soglasje za kakršenkoli kredit in v primeru, da ga javni zavod 
najame, je potrebno mesečno poročanje, ne kvartalno, ker mora v tem primeru finančna služba imeti v 
sistemu zadolževanja njihovo kreditno pogodbo, posamezne obroke (glavnica in obresti), ki se jih vpisuje v 
sistem (aplikacijo) e-dolga Ministrstva za finance. Predlagajo spremembo prve alineje prvega odstavka na 
način, da zavod izda poročilo o svojem poslovanju najmanj enkrat letno, ki ga predstavnik zavoda predstavi 
na sejah občinskega sveta ustanoviteljic. 

 
V zvezi z navedenim moramo opomniti, da smo dopolnili vsebino odloka z novim 15. členom (zadolževaje 
zavoda). Kot že navedeno je besedilo novega 15. člena oblikovano na podlagi določila šeste alineje 30. člena 
Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/, ki določa, da ustanovitelj javnega zavoda daje soglasje k najemanju 
posojil, ki presegajo znesek, določen v aktu o ustanovitvi. Na tem mestu moramo opomniti še na določilo 
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10.g člena Zakona o financiranju občin /ZFO-1/, ki določa, da se posredni proračunski uporabniki lahko 
zadolžujejo s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo zagotovljena sredstva za 
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega 
zadolževanja občine, določen v 10.b členu Zakona o financiranju občin /ZFO-1/. Pogodbena določila v 
posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju poroštva, ki jo sklenejo posredni uporabniki občinskega 
proračuna so nična, če določajo zavarovanje s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne 
službe. Navedeno soglasje izda občinski svet. Obseg zadolževanja in obseg izdanih poroštev se določi z 
odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun. 

 
Ob navedenem smo dopolnili vsebino prve alineje prvega odstavka 15. člena (sedaj 17. člena) na način, da 
se po novem glasi: 
'• po svojem predstavniku poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem poslovanju;' 

 
5. spremembo drugega odstavka 20. člena (sedaj 22. člen) odloka na način, da se zbriše besedna zveza '... ali 

direktor zavoda'. 
 
Navedeni drugi odstavek 20. člena odloka je oblikovan v skladu z določilom drugega odstavka 46. člena 
Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom oziroma pravili 
zavoda določeno, da jih sprejme direktor. Izhajajoč iz navedenega smo pri oblikovanju besedila navedenega 
20. člena (sedaj 22. člen) sledili ustavnemu načelu zakonitosti in s tem določilu četrtega odstavka 153. člena 
Ustave RS, ki določa, da morajo posamični akti organov lokalnih skupnosti temeljiti na zakonu ali na 
zakonitem predpisu. Glede na navedeno predlog spremembe ni bil upoštevan. 

 
Občina Črnomelj je dne 28. junija 2017 predlagala naslednje spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto:  
1. spremembo imena javnega zavoda; občina predlaga, da se preuči možnost in smiselnost spremembe imena 

Dolenjskih lekarn, kjer se naj bi v nazivu javnega zavoda dodala še 'Bela Krajina'. 
 

Do navedenega predloga Občine Črnomelj se morajo opredeliti vse občine ustanoviteljice in z predlogom 
soglašati, če naj se spremeni ime zavoda. Ob navedenem moramo opomniti, da so Dolenjske lekarne ime 
gradile desetletja, zato zadeva ni tako preprosta, kot se morda zdi na prvi pogled. Sprememba imena je zelo 
tvegano dejanje, ki lahko zmede naše kupce in poslovne partnerje. Dolenjske lekarne ne izvajajo samo 
lekarniško dejavnost, ampak proizvajajo tudi lastne izdelke. Sprememba imena, bi gotovo vplivala na prodajo 
teh izdelkov. Sprememba imena zahteva tudi visoke finančne vložke. Dolenjske lekarne že desetletje gradijo 
celostno grafično podobo, ki se pojavlja na embalaži njihovih izdelkov, na njihovi spletni strani, na dopisih, 
brošurah, reklamnih plakatih in oglasih, kot svetlobni znak za označevanje stavb, v katerih se nahajajo 
lekarne Dolenjskih lekarn. Vse to bi bilo potrebno postaviti na novo, zato se je res potrebno vprašati, ali je 
sprememba smotrna in kakšne bodo posledice. Predlagano ime je predolgo in bo pomenilo še dodatno 
težavo pri prepoznavnosti, pri oblikovanju nove celostne podobe in njegovi umestitvi na embalažo izdelkov 
Dolenjskih lekarn. 

 
Občina Črnomelj je dne 28. junija 2017 predlagala naslednje spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi sveta 

ustanoviteljic javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto: 
1. spremembo prvega odstavka 9. člena s katerim je določeno, da zavod poroča občinskim svetom o svojem 

delu. Ob navedenem občina meni, da je poročanje nepotrebno in se lahko zajame oziroma omeni v letnem 
poročilu javnega zavoda. 

 
Obveznost poročanja javnega zavoda o svojem delu občinskim svetom občin ustanoviteljic ni zakonsko 
določena, zato se lahko vsebina ob soglasju ostalih občin črta. 

 
2. črta 10. člen odloka. Sestajanje sveta ne more biti velik strošek, ki bi potreboval posebno postavko v 

proračunu. Kateri stroški poslovanja so tu zajeti, mišljeni?  
 

V tej zvezi naj opomnimo, da je besedilo 10. člena odloka 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. Izhajajoč iz navedenega smo pri oblikovanju besedila navedenega 10. člena odloka sledili 
ustavnemu načelu zakonitosti in s tem določilu četrtega odstavka 153. člena Ustave RS, ki določa, da morajo 
posamični akti organov lokalnih skupnosti temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu. Glede na navedeno 
predlog spremembe ni bil upoštevan. 

 
Ob navedenem je Občina Črnomelj podala zahtevo, da se pred sprejemom novega odloka uredi delitev 
premoženja, na podlagi katerega se bo lahko uredilo lastništvo 'stare Lekarne Črnomelj', ki jo je v preteklosti 
zgradila Občina Črnomelj sama, se pravi brez finančnega vložka ostalih treh vpisanih solastnikov (Občine Novo 
mesto, Metlika in Trebnje).   
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V skladu z navedenim predlagamo, da Občina Črnomelj, na podlagi določila prve alineje prvega odstavka 51.c 
člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da se, če (novonastale) občine ne razdelijo premoženja v 
skladu s 51.b členom Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, premoženje razdeli tako, da nepremično premoženje 
pripade občin na območju katere leži; sprejme sklep o razdelitvi premoženja.  
 
Za dodatne informacije smo Vam na voljo po telefonu 02 250 04 58, 031 687 788 ali po epošti: info@lex-localis.info. 
 
S spoštovanjem,  

prof. dr. Boštjan Brezovnik 
direktor Inštituta 

 

  
 
 

Priloga:  

 osnutek pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih občin ustanoviteljic 
 



 

 

Na podlagi določila 9. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/1991, 36/2000 - ZPZDC, 
127/2006 - ZJZP) in drugega odstavka 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne 
(Uradni list RS, št. ...) sklenejo 
 
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa Gregor Macedoni, župan; 

Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3.a, 8310 Šentjernej, ki jo zastopa Radko Luzar, župan;  
Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, ki jo zastopa Jože Kapler, župan,;  
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, ki jo zastopa Franc Škufca, župan;  
Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, ki jo zastopa Jože Muhič, župan;  
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa Alojzij Kastelic, župan;  
Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, ki jo zastopa Anton Maver, župan;  
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, ki jo zastopa Rupert Gole, župan;  
Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, ki jo zastopa Darko Zevnik, župan;  
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa Mojca Čemas Stjepanovič, županja;  
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, ki jo zastopa Polona Kambič, županja;  
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, ki jo zastopa Andrej Kastelic, župan;  
Občina Straža, Ulica Talcev 9, 8351 Straža, ki jo zastopa Dušan Krstič, župan;  
Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, ki jo zastopa mag. Bernardka Krnc, 
županja 
Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, ki jo zastopa Dušan Skerbiš, župan 
 
naslednjo 
 

Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 9. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da se 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev, če zavod ustanovi več ustanoviteljev, 
uredijo s pogodbo. Na tem mestu moramo opomniti na določilo drugega odstavka 18. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto (Uradni list RS, št. ...), ki določa, da občine 
ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo. Bistvena 
značilnost pogodbe, kot jo opredeljuje določilo 9. člena Zakona o zavodih /ZZ/, je skupni namen 
ustanoviteljev javnega zavoda, ki so ga občine ustanovile za opravljanje javne službe lekarniške 
dejavnosti na njihovem območju. Glede na navedeno je pogodba, s katero občine ustanoviteljice 
uredijo medsebojne pravice obveznosti in odgovornosti, družbena pogodba. Definicijo družbene 
pogodbe v naši pravni ureditvi zasledimo v 990. členu Obligacijskega zakonika /OZ/, ki določa, da se 
z družbeno pogodbo dve ali več oseb zaveže, da si bodo s svojimi prispevki prizadevali doseči z 
zakonom dopustni skupni namen, tako kot je določeno s pogodbo. Za družbeno pogodbo so tako 
bistvene tri značilnosti. Prvič družbena pogodba je pogodba civilnega obligacijskega prava. Drugič, 
ta pogodba terja prizadevanja družbenikov. Tretja, in hkrati najpomembnejša značilnost pa je skupni 
namen družbenikov. Skupni namen občin pa v danem primeru izhaja iz določila prvega odstavka 1. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto (Uradni list RS, št. ...), ki 

določa, da so občine ustanovile javni zavod Dolenjske lekarne Novo mesto za izvajanje javne službe 
na področju lekarniške dejavnosti. 
 

Pogodbo 
o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih občin ustanoviteljic javnega zavoda 

Dolenjske lekarne Novo mesto 
 
1. Uvodne določbe 
 

1. člen 
(namen pogodbe) 

S to pogodbo se pogodbene stranke zavežejo, da si bodo s svojimi prispevki prizadevale k 
zagotavljanju opravljanja javne službe lekarniške dejavnosti na njihovem območju, kot je določeno s 
to pogodbo. 
 
Obrazložitev:  
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 990. člena Obligacijskega zakonika /OZ/, ki določa, da se 
z družbeno pogodbo dve ali več oseb zaveže, da si bodo s svojimi prispevki prizadevale doseči z 

zakonom dopustni skupni namen, tako kot je določeno s pogodbo. Na tem mestu moramo opomniti 
na določilo drugega odstavka 67. člena Zakona o javnih financah /ZJF/, ki določa, da lahko občina za 



 

 

opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu organizira občinsko premoženje v obliki 
javnih zavodov. Slednje pa lahko občine ustanovijo tudi za opravljanje lekarniške dejavnosti, ki je 
javna zdravstvena služba (5. člen ZLD-1). Kot je določeno z 7. členom Zakona o zavodih /ZZ/, se 
zavod lahko ustanovi, če so zagotovljena sredstva za ustanovitev in za začetek dela in če so izpolnjeni 
drugi z zakonom določeni pogoji. Izhajajoč iz navedenega si občine ustanoviteljice javnega zavoda s 

svojimi prispevki (premoženjem) prizadevajo k zagotavljanju opravljanja javne službe lekarniške 
dejavnosti na njihovem območju. 

 
2. člen 

(uvodne ugotovitve) 
Pogodbene stranke ugotavljajo, da: 

 so za opravljanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti organizirale občinsko 
premoženje v obliki javnega zavoda,  

 so za opravljanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti z Odlokom o ustanovitvi 

javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto (Uradni list RS, št. ...) ustanovile javni zavod 
Dolenjske lekarne novo mesto (v nadaljevanju: javni zavod); 

 so za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu z Odlokom o ustanovitvi sveta 
ustanoviteljic Dolenjske lekarne Novo mesto (Uradni list RS, št.) ustanovile svet ustanoviteljic 
za uresničevanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto (v 
nadaljevanju: svet ustanoviteljev); 

 sklepajo to pogodbo ob upoštevanju zakona, ki ureja status javnih zavodov in zakona, ki ureja 

obligacijska razmerja ter drugih predpisov, ki urejajo medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti občin ustanoviteljic javnega zavoda, in veljajo v času sklenitve te pogodbe. 

 
Obrazložitev:  
Besedilo prve alineje je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 67. člena Zakona o javnih 
financah /ZJF/, ki določa, da lahko občina za opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu 
organizira občinsko premoženje v obliki javnih zavodov. 
 
Besedilo druge alineje je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/, ki določa, da lahko dvoje ali več občin zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega 
zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni zavod. Na navedeni pravni podlagi in ob upoštevanju 
določila 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-a/, ki določa, da javni zavod za opravljanje 
lekarniške dejavnosti na svojem območju ustanovi občina ali več sosednjih občin skupaj z Odlokom o 
ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto (Uradni list RS, št. ...) so občine ustanovile 

javni zavod Dolenjske lekarne Novo mesto za izvajanje lekarniške dejavnosti na njihovem območju. 
 
Besedilo tretje alineje je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinski sveti udeleženih občin za uresničevanje ustanoviteljskih 
pravic občin v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi 
z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani.  
 
Besedilo četrte alineje je oblikovano na podlagi določila 9. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, 
da se medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev, če zavod ustanovi več 
ustanoviteljev, uredijo s pogodbo. Navedena pogodba, je po vsebini urejanja družbena pogodba, s 
katero se občine ustanoviteljice javnega zavoda zavežejo, da si bodo s svojimi prispevki (občinskim 
premoženjem, ki ga organizirajo v obliki javnega zavoda) prizadevale doseči z zakonom dopustni 
skupni namen (t.j. opravljanje lekarniške dejavnosti), tako kot je določeno s to pogodbo. Vsebino 
družbene pogodbe ureja Obligacijski zakonik /OZ/ v XXII. poglavju (členi od 990. - 1.002.). Na tem 
mestu moramo opomniti, da Obligacijski zakonik /OZ/ vsebuje temeljna načela in splošna pravila za 
vsa obligacijskega razmerja. Za obligacijska razmerja, ki jih urejajo drugi zakoni, se uporabljajo 
določila Obligacijskega zakonika /OZ/ glede vprašanj, ki niso urejena v takem zakonu (1. člen OZ). 
Vsebinsko posebej pomembno je tudi določilo 3. člena Obligacijskega zakonika /OZ/, ki določa, da 

udeleženci prosto urejajo obligacijskega razmerja, ne smejo pa jih urejati v nasprotju z ustavo, s 
prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli.  

 
3. člen 

(vsebina pogodbe) 
S to pogodbo občine ustanoviteljice javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto uredijo 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti. 



 

 

 
Obrazložitev:  
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 9. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da se 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev, če zavod ustanovi več ustanoviteljev, 
uredijo s pogodbo. Na tem mestu moramo opomniti na določilo drugega odstavka 19. člena Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda, ki določa, da ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti s pogodbo. 
 

4. člen 
(pomen izrazov) 

(1) Ob pomenu, ki ga ob sklenitvi te pogodbe določajo veljavni predpisi, ki urejajo medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti občin ustanoviteljic javnega zavoda, imajo uporabljeni izrazi 
pomen, kot je določen v tej pogodbi. 
(2) Pomen izrazov iz te pogodbe velja tudi za naknadno sklenjene anekse k tej pogodbi.  
(3) Naslovi določb v tej pogodbi imajo informativen pomen in ne vplivajo na njeno razlago. 
(4) Sklici v tej pogodbi na določen zakon ali drug predpis se nanašajo na vsakokratno veljavno besedilo 
tega predpisa, ali na drug zakon oziroma predpis, ki ureja isto vsebinsko vprašanje, razen če iz smisla 
določbe ne izhaja, da se pogodba sklicuje na prav določeno besedilo zakona ali drugega predpisa. 
(5) Če se besedilo te pogodbe nanaša na občine ustanoviteljice javnega zavoda se uporablja izraz 
pogodbene stranke.  
 
Obrazložitev:  
Besedilo tega člena pojasnjuje pomen izrazov uporabljenih v tej pogodbi. 

 
5. člen 

(uporaba določil predpisov) 
Za vprašanja, ki s to pogodbo niso urejena, se uporabljajo določila zakona, ki ureja status javnih 
zavodov in zakona, ki ureja obligacijska razmerja. 
 
Obrazložitev:  
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 1. člena Obligacijskega zakonika /OZ/, 
ki določa, da se za obligacijska razmerja, ki jih urejajo drugi zakoni, uporabljajo določila 
Obligacijskega zakonika /OZ/ glede vprašanj, ki niso urejena v takem zakonu. 
 
2. Prispevki pogodbenih strank 
 

6. člen 
(prispevki) 

(1) Pogodbene stranke se s to pogodbo zavežejo, da bodo javnemu zavodu prenesle v upravljanje 
stvarno premoženje, ki ga javni zavod potrebuje za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v 

skladu z določili zakona, ki ureja stvarno premoženje občine. 
(2) Če je to potrebno za ohranitev premoženja pogodbenih strank ali za to, da se odvrne škoda, je 
vsaka pogodbena stranka dolžna prispevati sorazmeren del tega, kar je potrebno za ohranitev 
premoženja ali preprečitev škode. Pogodbene stranke prispevajo sorazmerni del sredstev na podlagi 
potrjenega finančnega načrta javnega zavoda. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 48. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja in določila 
tretjega odstavka 9. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
/ZSPDSLS/, ki določa, da so upravljavci stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti 
uprava samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jih za upravljavce določi organ, 
pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti (župan), s svojim aktom. Na tem 
mestu moramo opomniti še na določila 26. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/, ki določa, da upravljanje nepremičnega premoženja 
obsega zlasti: • skrb za pravno in dejansko urejenost; • investicijsko vzdrževanje; • pripravo, 
organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa; • oddajo v najem; • oddajo 
v brezplačno uporabo; • obremenjevanje s stvarnimi pravicami. Postopke upravljanja nepremičnega 

premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti (občin) izvaja upravljavec. Obseg in način skrbi za 



 

 

pravno in dejansko urejenost nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
je predpisala vlada z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila šestega odstavka 991. člena 
Obligacijskega zakonika /OZ/, ki določa, da je vsak družbenik poleg prispevka, ki je določen s 

pogodbo, če je to potrebno za ohranitev premoženja v družbi ali za to, da se odvrne škoda, dolžan 
prispevati sorazmeren del tega, kar je potrebno za ohranitev premoženja ali preprečitev škode. Na 
tem mestu moramo opomniti, da lahko občina zagotovi sredstva za delo javnemu zavodu (48. člen 
ZZ) na podlagi sprejetega finančnega načrta javnega zavoda.  

 
3. Odločanje pogodbenih strank 
 

7. člen 
(odločanje pogodbenih strank) 

(1) Vsaka pogodbena stranka ima toliko glasov, kot ima ustanovitvenih deležev na javnem zavodu. 
(2) Pogodbene stranke odločajo o zadevah z večino glasov. Tako pogodbene stranke odločajo o uporabi 
dobička in drugih koristih; o načinu, kako se pokrije izguba; o vstopu nove pogodbene stranke; o 
izključitvi pogodbene stranke; o zahtevkih za poravnavo škode pogodbenim strankam in o prenehanju 
pogodbe ter o drugih vprašanjih, za katere je tako določeno s to pogodbo ali z zakonom. 
(3) Za sprejem odločitve iz prejšnjega odstavka mora soglašati najmanj deset pogodbenih strank.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 992. člena Obligacijskega 

zakonika /OZ/, ki določa, da ima vsak družbenik en glas. Pogodba pa lahko za družbenika določi 
različno število glasov. Na tem mestu moramo opomniti na določilo 2. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, ki določa ustanovitvene deleže občin ustanoviteljic 
javnega zavoda. 
 
Besedili drugega in tretjega odstavka sta oblikovani na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 
992. člena Obligacijskega zakonika /OZ/, ki določa, da družbeniki odločajo o zadevah družbe 
soglasno; tako odločajo družbeniki zlasti o uporabi dobička in drugih koristih, o načinu kako se pokrije 
izguba, vstopu novega družbenika in o izločitvi dosedanjega, o zahtevkih zoper kakšnega družbenika 
za poravnavo škode družbi, o preklicu poslovodstva, o prenehanju pogodbe in o drugih vprašanjih, ki 
presegajo poslovodstvo. Pogodba lahko določi, da družbeniki navedenih zadevah odločajo z večino 
glasov. V takem primeru sta za odločitev potrebni najmanj dve tretjini glasov vseh družbenikov. 
 
5. Premoženje javnega zavoda 
 

8. člen 
(premoženje javnega zavoda) 

(1) Ustanoviteljice zagotovijo zavodu premoženje v skupni vrednosti … EUR po stanju na dan 31. 
december 2017, in sicer: 

 finančno premoženje v skupni vrednosti … EUR ter 

 stvarno premoženje v skupni vrednosti … EUR. 
(2) Finančno premoženje in stvarno premoženje iz prvega odstavka tega člena je dano zavodu v last. 
Seznam nepremičnega premoženja, ki je zavodu dano v last, je sestavni del Odloka o ustanoviti 
javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto (Uradni list RS, št. ...). 

(3) Pogodbene stranke se s to pogodbo zavežejo, da bodo javni zavod določile za upravljavca 
stvarnega premoženja, ki ga le-ta potrebuje za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju 
pogodbene stranke. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določil 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske 
lekarne Novo mesto. 
 



 

 

6. Razmerja med pogodbenimi strankami 
 

9. člen 
(razmerja med pogodbenimi strankami) 

Pogodbena stranka, ki je za izvrševanje pogodbe poravnala kak strošek ali kakšno obveznost družbe 

ali drugih pogodbenih strank nasproti tretjim več kot je dolžna s pogodbo, ima pravico zahtevati 
povračilo sorazmernega dela od drugih pogodbenih strank. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 997. člena Obligacijskega zakonika /OZ/, 
ki določa, da ima družbenik, ki je za izvrševanje pogodbe poravnal kak strošek ali kakšno obveznost 
družbe ali drugih družbenikov nasproti tretjim osebam več kot je dolžan s pogodbo, pravico zahtevati 
povračilo sorazmernega dela od drugih družbenikov. 
 
7.  Sprememba pogodbenih strank 
  

10. člen 
(1) Ustanovitvenih deležev ali delov ustanovitvenih deležev v javnem zavodu ni dopustno prenesti na 
fizične osebe ali pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine. 
(2) Pogodbene stranke imajo pod enakimi pogoji pri nakupu ustanovitvenega deleža prednost pred 
drugimi osebami. Pogodbena stranka, ki namerava prodati svoj ustanovitveni delež mora druge 
pogodbene stranke pisno obvestiti o nameravani prodaji in pogojih prodaje ter jih pozvati, da ji 
morebitni kupec sporoči svojo pripravljenost za nakup v enem mesecu po prejemu obvestila. Če je 

več pogodbenih strank pripravljeno kupiti ustanovitveni delež, postanejo imetniki prodanega deleža 
vsi kupci skupaj. 
(3) Za odsvojitev ustanovitvenega deleža javnega zavoda osebam, ki niso ustanoviteljice javnega 
zavoda, je potrebno soglasje pogodbenih strank, ki imajo skupaj 75% ustanovitveni delež. Soglasje za 
odsvojitev ustanovitvenega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj ustanovitvenega 
deleža občina. 
(4) Če nobena od pogodbenih strank ni pripravljena prevzeti ustanovitvenega deleža, pogodbene 
stranke pa niso dale soglasja za prodajo ustanovitvenega deleža občini, ki ni ustanoviteljica javnega 
zavoda v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka, lahko pogodbena stranka izstopi iz javnega 
zavoda. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 998. člena Obligacijskega zakonika /OZ/, ki določa, da če 
pogodba to dopušča, lahko v družbo vstopi nov družbenik. Če pogodba ne določa drugače, je 
družbenik, ki na novo vstopi v družbo, dolžan dati enak prispevek kot drugi družbeniki in je upravičen 
do koristi, ki nastanejo po njegovem vstopu v družbo. Nasproti tretjim osebam odgovarja novi 
družbenik le za obveznosti, ki so nastale po dnevu, ko je postal družbenik. Družbenik ne more svojega 

položaja prenesti na tretjo osebo, na drugega družbenika pa le, če to dopušča pogodba in ob pogojih, 
ki jih določa pogodba. 
 
S prvim odstavkom je določena omejitev pri prenosu ustanovitvenih deležev ali delov ustanovitvenih 
deležev na druge osebe. Tako ni dopustno ustanovitvenih deležev ali delov ustanovitvenih deležev 
prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso 
občine. S tem določilom ustanoviteljice zasledujejo javni interes po ohranitvi statusa javnega zavoda 
v skladu z določilom 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/, ki določa, da javni zavod za 
opravljanje lekarniške dejavnosti na svojem območju ustanovi občina ali več sosednjih občin skupaj 
po predhodnem mnenju pristojne zbornice in s soglasjem ministrstva. 

 

Z določilom drugega odstavka je določeno, imajo občine ustanoviteljice pod enakimi pogoji pri 
nakupu ustanovitvenega deleža prednost pred drugimi osebami. Občina ustanoviteljica, ki namerava 
prodati svoj ustanovitveni delež mora druge občine ustanoviteljice pisno obvestiti o nameravani 
prodaji in pogojih prodaje ter jih pozvati, da ji morebitni kupec (občina ustanoviteljica) sporoči svojo 
pripravljenost za nakup v enem mesecu po prejemu obvestila. Če je več občin ustanoviteljic 
pripravljeno kupiti poslovni delež, postanejo imetniki prodanega deleža vsi kupci skupaj.  

 



 

 

Z določilom tretjega odstavka je določeno, da je za odsvojitev ustanovitvenega deleža osebam, ki 
niso družbeniki, potrebno soglasje večine občin ustanoviteljic, ki imajo skupaj 75% ustanovitveni 
delež. Ob navedenem četrti odstavek še določa, da se lahko soglasje za odsvojitev ustanovitvenega 
deleža da samo v primeru, da je ustanovitvenega deleža občina. 

 

S četrtim odstavkom je določeno, da lahko občina ustanoviteljica izstopi iz javnega zavoda, če nobena 
od preostalih občin ustanoviteljic ni pripravljena kupiti ustanovitvenega deleža in občine 
ustanoviteljice niso dale soglasja za prodajo ustanovitvenega deleža osebi, ki ni občina 
ustanoviteljica.  
 
8. Izključitev pogodbene stranke 
 

11. člen 
(izključitev pogodbene stranke) 

Pogodbene stranke lahko odločijo o izključitvi pogodbene stranke, ki je bistveno kršila določila te 
pogodbe. O izključitvi pogodbene stranke morajo glasovati vse preostale pogodbene stranke 
soglasno. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 999. člena Obligacijskega zakonika /OZ/, ki določa, da 
lahko družbeniki zaradi utemeljenih razlogov s tožbo zahtevajo izključitev družbenika. Pogodba pa 
lahko določi, da o izključitvi odločijo tudi družbeniki sami. V takem primeru sme prizadeti družbenik 
s tožbo zahtevati razveljavitev sklepa, če meni, da ta ni bil utemeljen. Izključeni družbenik ima 

pravico do vračila tržnega deleža v času izključitve. Drugi družbeniki morajo to vrednost izplačati v 
treh letih od izključitve. Če drugi družbeniki od izključenega družbenika zahtevajo odškodnino, 
smejo vračilo vrednosti deleža izključenemu družbeniku zadržati do pravnomočnosti sodbe ali do 
sporazuma z izključenim družbenikom. 
 
9. Odpoved pogodbe 
 

12. člen 
(odpoved pogodbe) 

Pogodbena stranka lahko odpove pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 1001. člena Obligacijskega zakonika /OZ/, ki določa, da 
lahko družbenik odpove pogodbo, če je tako določeno v pogodbi. Ne glede na navedeno lahko 
družbenik odpove pogodbo, ki je sklenjena za nedoločen čas; za odpoved veja v tem primeru 
trimesečni odpovedni rok.  
 

10. Čas trajanja pogodbe 
 

13. člen 
(začetek veljavnosti pogodbe) 

Ta pogodba začne veljati potem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. 
 
Obrazložitev:  
Besedilo je oblikovano na podlagi 15. člena Obligacijskega zakonika /OZ/, ki določa, da je pogodba 
sklenjena, ko se stranki sporazumeta o vseh njenih sestavinah. Če je za sklenitev pogodbe treba 
sestaviti listino, je pogodba sklenjena, ko listino podpišejo vsi, ki se z njo zavezujejo (57. člen OZ). 

 
14. člen 

(prenehanje trajanja pogodbenega razmerja) 
(1) Pogodbeno razmerje lahko preneha v skladu s predpisi ali to pogodbo.  
(2) Pogodbeno razmerje preneha s prenehanjem javnega zavoda. 
 
Obrazložitev:  
Besedilo prvega odstavka določa, da lahko pogodbeno razmerje preneha v skladu z predpisi ali to 

pogodbo. Primeri takšnega prenehanja sta odpoved pogodbe ali pa sporazumna razveza pogodbe. 



 

 

 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 54. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da zavod preneha: 

 če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register, 

 če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za 
opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za 
opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen, 

 če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za 

opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen, 

 če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli na dvoje ali več zavodov, 

 če se organizira kot podjetje, 

 v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi. 

 
11. Končne določbe 
 

15. člen 
(razlaga pogodbe) 

(1) Pri razlagi pogodbe je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov, kot so 
ga ti imeli v času sklenitve pogodbe. Morebitni dogovori in zapisi v fazi pogajanj se za razlago pogodbe 
uporabljajo le, če iz besedila pogodbe ne izhaja kaj drugega. 
(2) Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen če gre za takšen del 
pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni dosežen. 
 
Obrazložitev:  

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi 82. člena Obligacijskega zakonika /OZ/, ki določa, 
da je treba pri razlagi spornih določil iskati skupni namen pogodbenikov. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi 88. člena  Obligacijskega zakonika /OZ/, ki 
določa, da zaradi ničnosti kakšnega pogodbenega določila ni nična tudi sama pogodba, če lahko 
obstane brez ničnega določila in če to določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj ne odločilen nagib, zaradi 
katerega je bila pogodba sklenjena. 
 

16. člen 
(reševanje sporov) 

Pogodbene stranke si bodo prizadevale vse morebitne spore rešiti sporazumno, s konstruktivnim 
dogovarjanjem in izhajajoč iz načela vestnosti in poštenja, če pa to ni mogoče, bo spor reševalo 
pristojno sodišče po sedežu javnega zavoda. 
 
Obrazložitev:  
Besedilo je oblikovano na podlagi 11. člena Obligacijskega zakonika /OZ/, ki določa, da si morajo 
pogodbene stranke prizadevati, da rešujejo spore z usklajevanjem, posredovanjem ali na drug miren 
način. 

 
17. člen 
(roki) 

(1) Kadar je v tej pogodbi določeno, da mora ena stranka kaj storiti v določenem roku po sporočilu 
druge stranke, začne ta rok teči naslednji dan po prejemu sporočila, če ni v tej pogodbi izrecno 
določeno drugače. 
(2) Odgovor na sporočilo je pravočasen, če je s priporočeno pošto odposlan zadnji dan roka. 
 
Obrazložitev:  
Besedilo temelji na 62. členu Obligacijskega zakonika /OZ/, ki ureja računanje časa, kadar so v 
pogodbi določeni roki. 
 

18. člen 
(izvodi pogodbe) 

Ta pogodba je sestavljena v šestintridesetih (36) enakih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od 
pogodbenih strank po dva (2) izvoda. 
 



 

 

Obrazložitev:  
Besedilo določa v koliko izvodih je sestavljena pogodba in koliko izvodov prejme vsaka stranka. 
 

19. člen 
(sprememba pogodbe) 

Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni le v enaki obliki kot je bila sklenjena. 
 
Obrazložitev:  
Z besedilom je določena obličnost pogodbe. 
 

20. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta pogodba začne veljati potem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. 
 
Obrazložitev:  
Besedilo je oblikovano na podlagi 15. člena Obligacijskega zakonika /OZ/, ki določa, da je pogodba 
sklenjena, ko se stranki sporazumeta o vseh njenih sestavinah. Če je za sklenitev pogodbe treba 
sestaviti listino, je pogodba sklenjena, ko listino podpišejo vsi, ki se z njo zavezujejo (57. člen OZ). 
 

Številka: Mestna občina Novo mesto 
Datum: Gregor Macedoni, župan 
  
Številka: Občina Šentjernej 
Datum: Radko Luzar, župan 
  
Številka: Občina Škocjan 
Datum: Jože Kapler, župan 
  

Številka: Občina Žužemberk 
Datum: Franc Škufca, župan 
  
Številka: Občina Dolenjske Toplice 
Datum: Jože Muhič, župan 
  
Številka: Občina Mirna Peč 
Datum: Andrej Kastelic, župan 
  
Številka: Občina Straža 
Datum: Dušan Krštinc, župan 
  
Številka: Občina Šmarješke Toplice 
Datum: mag. Bernardka Krnc, županja 
  
Številka: Občina Trebnje 
Datum: Alojzij Kastelic, župan 
  

Številka: Občina Mokronog - Trebelno 
Datum: Anton Maver, župan 
  
Številka: Občina Šentrupert 
Datum: Rupert Gole, župan 
  
Številka: Občina Metlika 
Datum: Darko Zevnik, župan 
  
Številka: Občina Črnomelj 
Datum: Mojca Čemas Stjepanovič, županja 
  
Številka: Občina Semič 
Datum: Polona Kambič, županja 



 

 

  
Številka: Občina Mirna 
Datum: Dušan Skerbiš, župan 

 


