Občinski svet – Consiglio comunale

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 13.
junija 2019 sprejel naslednji

SKLEP

1.
Občinski svet Mestne občine Koper daje soglasje k imenovanju mag. Katje Gombač
Aver, mag. farm., za direktorico javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne
lekarne Koper.
2.
Ta sklep velja takoj.
Obrazložitev:
Občinski svet Mestne občine Koper je dne 30.4.2019 prejel vlogo sveta zavoda Obalne
lekarne Koper s sklepom sveta tega zavoda, št. 7-4/2019 z dne 26.4.2019 o imenovanju
direktorice javnega zavoda Obalne lekarne Koper za mandatno dobo petih let. V skladu s
prvim in drugim odstavkom 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvim odstavkom 34. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) si mora zavod k imenovanju direktorja pridobiti
soglasje ustanoviteljic.
V Uradnem listu RS, št. 22/2019 z dne 5.4.2019, 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 sta se v
razpisnem roku prijavili dve kandidatki, ki sta oddali popolni vlogi. Razpisna komisija je
svetu zavoda v izbirni postopek predlagala obe kandidatki, vendar je v nadaljevanju ena
izmed kandidatk od prijave na razpisano delovno mesto odstopila, zato so člani sveta
javnega zavoda obravnavali le eno prijavo.
Svet javnega zavoda Obalne lekarne Koper je na 7. seji dne 26.4.2019 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.
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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.
V svojem programu dela z vizijo razvoja javnega zavoda Obalne lekarne Koper je opredelila
vizijo zavoda, ki je ostati vodilni ponudnik lekarniških storitev v Slovenski Istri in postati
prepoznaven ponudnik galenskih izdelkov galenskega laboratorija v Sloveniji ter z znanjem
in kakovostnim izvajanjem celovite lekarniške obravnave pomagati uporabnikom pri pravilni,
varni in učinkoviti rabi zdravil in ohranjanju zdravja. V nadaljevanju je kandidatka navedla, da
ima javni zavod sprejet dolgoročni razvojni načrt za obdobje 2016-2020, v katerem so
opredeljena temeljna strateška področja s ključnimi strateškimi cilji, podrobneje razdelani na
posamične cilje, ki jih je v programu dela tudi predstavila. Ključni strateški cilji so dostopnost
do lekarniških storitev (mreža), kakovostne in varne lekarniške storitve, kompetentnost in
razvoj kadrov, informacijska tehnologija, obvladovanje poslovnih procesov in stabilno
finančno poslovanje.
Občinski svet je vlogo Sveta zavoda Obalne lekarne Koper za soglasje k imenovanju mag.
Katje Gombač Aver, mag. farm. za direktorico tega zavoda obravnavala na seji dne 13.
junija 2019 ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel
odločitev, navedeno v izreku tega sklepa.

Številka: 014-20/2019
Koper, 13. junija 2019

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

ŽUPAN
Aleš Bržan

