
OBČINA IZOLA –  Občinski svet 

MESTNA OBČINA KOPER – Občinski svet 

OBČINA PIRAN – Občinski svet 

 

 

 

Na podlagi 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1), 6. člena 

Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - 

ZUJF), 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99, 8/00 in 8/05), 

27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, Uradni list 

RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 46/07 - 

UPB), so občinski sveti Občine Izola na seji dne 27. septembra 2012, Mestne občine Koper na 

seji dne 16. oktobra 2012 in Občine Piran na seji dne 20. novembra 2012 sprejeli 
 
 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda 

za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper 
 

 
1. člen 

 

V Odloku o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper               

(Uradne objave, št. 11/00, v nadaljnjem besedilu: odlok), se besedilo prvega odstavka 4. člena 

spremeni tako, da se glasi: 

 

»Dejavnost zavoda se izvaja v organizacijskih enotah, ki jih določa statut zavoda.«. 

 

2. člen 

 

Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 

» Dejavnosti zavoda so: 

C/10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih 

C/20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev 

C/21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin 

C/21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov 

G/47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre 

in zabavo 

G/47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki 

G/47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in 

ortopedskimi pripomočki 

G/47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi 

izdelki 

G/47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali 

G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 

G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

M/75.000 Veterinarstvo  

N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200436&stevilka=1568
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


O/84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen 

obvezne socialne varnosti«. 

 

3. člen 

 

Prvi odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
 

»Svet zavoda šteje 10 (deset) članov in ga sestavljajo: 

a) 6 (šest) članov, predstavnikov ustanoviteljic, in sicer 2 (dva) predstavnika Mestne občine 

Koper, 2 (dva) predstavnika Občine Piran in 2 (dva) predstavnika Občine Izola, 

b) 3 (tri) člani, predstavniki delavcev, 

c) 1 (en) član, predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.« 

 

V tretjem odstavku se besedilo »svojega predstavnika« nadomesti z besedilom »svoja 

predstavnika«. 

 

V šestem odstavku se za besedo »izvoljeni« doda naslednje besedilo:  

 

»oziroma imenovani za to funkcijo. Mandatna doba začne teči z dnem konstituiranja sveta 

zavoda.«. 

 

4. člen 
 

Besedilo četrtega odstavka 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Za direktorja zavoda je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan kandidat, ki ima 

izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih 2. stopnje oziroma ima raven izobrazbe, ki v 

skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. stopnje, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in obvlada 

italijanski jezik na višji ravni.« 

 

Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:  

 

»Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista ločeni, mora  

direktor imeti ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz 4. odstavka tega člena izobrazbo 

farmacevtske smeri, pridobljeno po študijskih programih 2. stopnje oziroma ima raven 

izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. stopnje. 

 

Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni, vodi 

strokovno delo zavoda strokovni vodja, ki mora imeti ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz 

četrtega odstavka tega člena izobrazbo farmacevtske smeri, pridobljeno po študijskih 

programih 2. stopnje oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. 

stopnje. «. 

 

5. člen 

 

Besedilo prvega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 

» O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda vključno z možnostjo 

prenosa presežka na račune ustanoviteljic. 

 



Dosedanji drugi in tretji odstavek  ostaneta nespremenjena. 

 

6. člen 

 

Organi, pristojni za imenovanje članov sveta zavoda morajo pričeti s postopkom imenovanja 

dodatnih članov sveta zavoda takoj po uveljavitvi tega odloka, svet zavoda pa mora biti 

oblikovan v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 45 dni po njegovi uveljavitvi. 

 

Novo imenovanim članom sveta zavoda izteče mandat istočasno z iztekom mandata sedanjim 

članom sveta zavoda. 

 

7. člen 

 

Svet zavoda iz prejšnjega člena mora v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka, sprejeti nov 

statut zavoda, ki je usklajen s tem odlokom. Do sprejema novega statuta zavoda, zavod 

uporablja statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen 

določil, ki so v nasprotju s tem odlokom. 

 

8. člen 

 

Ta odlok se objavi v Uradnih glasilih Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran in 

začne veljati naslednji dan po zadnji objavi. 

 
 
 

Številka: 014-6/2011            Župan Občine Izola 

Datum:    27. september 2012             mag. Igor Kolenc 

 

 

 

 

Številka: 014-6/2011      Župan Mestne občine Koper 

Datum:   16. oktober 2012       Boris Popovič 

 

 

 

 

Številka: 014-4/2011             Župan Občine Piran 

Datum:   20. november 2012                 Peter Bossman 


