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Na podlagi 30. in prvega odstavka 34. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 85/16 in 77/17), 10. člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško 
dejavnost Obalne lekarne Koper (Uradne objave, št. 11/00 in Uradni list RS, št. 4/13) in 27. 
člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 31. 
maja 2018 sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
 

1. 
 

Občinski svet Mestne občine Koper ne daje soglasja k imenovanju mag. Katje 
Gombač Aver, mag. farm., za direktorico javnega zavoda Obalne lekarne Koper.  
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Občinski svet Mestne občine Koper je na seji dne 31. maja 2018 obravnaval predlog 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s katerim predlaga Občinskemu 
svetu, da ne poda soglasja k imenovanju mag. Katjo Gombač Aver, mag. farm. za 
direktorico javnega zavoda Obalne lekarne Koper. 
 
V skladu  s 30. členom in prvim odstavkom 34. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 85/16 in 77/17) ter prvim odstavkom 10. člena Odloka o preoblikovanju javnega 
zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper (Uradne objave, št. 11/00, Uradni list 
RS, št. 4/13), si mora zavod k imenovanju direktorja pridobiti soglasje ustanoviteljic. 
 
V Uradnem listu RS, št. 24/18 z dne 13.4.2018, na spletni strani javnega zavoda Obalne 
lekarne Koper, Zavodu za zaposlovanje in v Primorskih novicah je bil objavljen razpis za 
delovno mesto direktorja javnega zavoda Obalne lekarne Koper, na katerega se je v 
razpisnem roku prijavila ena kandidatka. Razpisna komisija je ugotovila, da kandidatka 
izpolnjuje razpisne pogoje in jo predlagala svetu zavoda v nadaljnji  izbirni postopek. 
 
Svet javnega zavoda Obalne lekarne Koper je na 4. seji dne  4.5.2018 sprejel sklep o 
imenovanju mag. Katje Gombač Aver, mag. farm. za direktorico javnega zavoda za 
mandatno dobo petih let ter o pridobitvi soglasja občin ustanoviteljic k imenovanju.  
 
Ga. Katja Gombač Aver je po poklicu magistra farmacije, in je od leta 2010 zaposlena kot 
vršilka dolžnosti direktorja javnega zavoda Obalne lekarne Koper. Pred nastopom funkcije 
v.d. direktorja je pridobila delovne izkušnje s projektnim vodenjem in z vodenjem Lekarniške 
podružnice Hrpelje.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3687


V svojem programu dela z vizijo razvoja javnega zavoda Obalne lekarne Koper je opredelila 
vizijo zavoda, in sicer ostati vodilni ponudnik lekarniških storitev v Slovenski Istri in postati 
prepoznaven ponudnik galenskih izdelkov galenskega laboratorija v Sloveniji. Tudi v bodoče 
se bo, poleg zagotavljanja kakovostih storitev, ustreznega strokovnega znanja in nenehne 
skrbi za uvedbo izboljšav, nadaljevalo z delovanjem v skladu z načeli dobrega poslovnega 
obnašanja in etičnimi normami. V nadaljevanju je kandidatka navedla, da ima javni zavod 
sprejet dolgoročni razvojni načrt za obdobje 2016-2020, v katerem so opredeljena 4 
strateška področja s ključnimi strateškimi cilji, podrobneje razdelani na posamične cilje. 
 
Mestna občina Koper je skupaj z ostalima ustanoviteljicama uskladila in tudi sprejela 
spremembe ustanovitvenega akta zavoda Obalne lekarne Koper, ki so bile uveljavljene v 
začetku leta 2013, kmalu za tem je bil imenovan nov svet zavoda. Bistvene spremembe so 
se med drugim nanašale tudi na novosti glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki 
zavoda. Z vodstvom zavoda v teh letih nismo mogli poenotiti stališč glede določenih 
vprašanj s področij, ki so bila predmet sprememb v ustanovitvenem aktu. V letih 2017 in 
2018 je Mestna občina Koper sicer prejela nakazilo deleža presežka prihodkov nad odhodki 
javnega zavoda, saj je to narekovala že sama novela Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 85/16 in 77/17) z začetkom veljavnosti na dan 27.01.2017, ki v 38. členu določa, 
da Svet zavoda predlaga ustanovitelju, da se del presežka prihodkov nad odhodki javnega 
zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanovitelju, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno 
poslovanje javnega zavoda in v nadaljevanju določa tudi, da se zavod in odgovorna oseba 
javnega zavoda, ki ne ravna v skladu s tem določilom, kaznuje z globo. 
 
Mestna občina Koper soglasja k imenovanju direktorice po javnem razpisu za direktorja 
javnega zavoda leta ni podala že 2014, prav tako pa tudi ne leta 2016 in 2017. Ga. Gombač 
Aver je bila dne 20.11.2014 imenovana za vršilko dolžnosti direktorja zavoda. Po poteku 
enoletnega mandata je svet zavoda Go. Gombač Aver z dnem 20.11.2015 imenoval za 
vršilko dolžnosti direktorice javnega zavoda Obalne lekarne Koper, ponovno z dnem 
26.5.2016 in z dnem 27.5.2017.  
 
Ne glede na zastavljene cilje, ki jih je kandidatka opredelila v programu dela z vizijo razvoja 
javnega zavoda Obalne lekarne Koper, pa med Mestno občino Koper  in kandidatko za 
direktorico v vseh letih njenega opravljanja funkcije v.d. direktorice tega zavoda, ni bilo 
vzpostavljeno želeno medsebojno sodelovanje, kot eden od bistvenih elementov za kar 
največjo in uspešno dosego ciljev pri  nadaljnjem razvoju lekarniške dejavnosti na celotnem 
območju, ki ga pokriva javni zavod Obalne lekarne Koper. 
 
Glede na navedeno je Občinski svet sprejel sklep, s katerim ne daje soglasja k imenovanju 
mag. Katje Gombač Aver, mag. farm za direktorico javnega zavoda Obalne lekarne Koper.  
 
 
Številka: 014-15/2017                                                                                      ŽUPAN 
Koper, 31. maja 2018                                                                                 Boris Popovič 

  
 
DOSTAVITI: 

1. Javnemu zavodu Obalne lekarne Koper 
- Svetu zavoda 

2. Županu Mestne občine Koper 
3. Občini Ankaran 
4. Direktorici občinske uprave 
5. Uradu za družbene dejavnosti in razvoj 
6. Službi za občinski svet 
7. Arhivu 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3732

