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OBČINSKI SVET
OBČINE RIBNICA

Zadeva:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica, prva
obravnava – skrajšani postopek

Predlagatelj:

Jože Levstek - župan Občine Ribnica

Poročevalec:

Jože Levstek, župan Občine Ribnica

Pravna podlaga:

48. člen Zakon o zavodih (Uradni list RS, 12/91 in 8/96).

Namen:

Obravnava in sprejem Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Lekarna Ribnica

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Ribnica sprejme Odlok o dopolnitvi
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica.

Obrazložitev:
V pripravi je projektna dokumentacija za ureditev dotrajanih dostopov v stavbo
Zdravstvenega doma Ribnica ter Lekarne Ribnica. Za ta namen je dopolnitev odloka kot
razširitev pravne podlage za razporeditev presežkov prihodkov nad odhodki iz tržne
dejavnosti javnega zavoda in zagotovitev izplačila dela presežkov prihodkov nad odhodki
v občinske proračune občin ustanoviteljic.
Veljavni odlok v 27. členu odloka določa, da je realizacija prihodkov zavoda iz tržne
dejavnosti prihodek zavoda s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije
stroške te dejavnosti in stroške, ki bremenijo osnovno dejavnost, prihodke pa lahko s
soglasjem ustanoviteljic razporeja v investicije. S spremembo odloka se lekarni omogoči
del presežka prihodkov nad odhodki iz dejavnosti, ki ni javna služba, vplačati v proračune
občin ustanoviteljic, občine ustanoviteljice pa zavezuje, da presežek namenijo za
dejavnosti, ki so v javnem interesu občin ustanoviteljic s področja zdravstva ter investicije
in investicijsko vzdrževanje zgradb, v katerih se opravlja zdravstvena dejavnost.
Sprejem odloka ne bo imel posledic na občinski proračun.

Pripravila:
Nevenka Turk Kraljič
Jože Levstek
Župan Občine Ribnica

Na podlagi 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) so Občinski svet
Občine Ribnica v skladu s 17. členom Statuta Občine Ribnica (Ur. l. RS, št. 17/12), na
seji dne
2016, Občinski svet Občine Sodražica v skladu ……členom Statuta
Občine Sodražica (Ur. l. RS, št.
) na ….. seji dne …………… 2016 in Občinski svet
Občine Loški Potok v skladu s ….. členom Statuta Občine Loški Potok (Ur. l. RS, št. …..)
na
seji dne
2016, sprejeli

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica
1. člen
V 27. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica (Uradni list RS, št. 88/01
in 86/13) se za drugim odstavkom dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem dejavnosti, ki ni
javna služba, mora zavod v deležu 50 % presežka vplačati v proračun občin ustanoviteljic,
s 50 % presežka pa zavod razpolaga samostojno po predhodnem soglasju sveta zavoda,
pri čemer se lahko delež delitve presežka za posamezno koledarsko leto spremeni v
primeru, da zavod načrtuje izvedbo večje investicije ali investicijsko-vzdrževalnih del. V
primeru spremembe deleža delitve presežka v skladu s tem odstavkom, mora zavod
predhodno pridobiti soglasje ustanoviteljic.
Presežek iz prejšnjega odstavka, ki se nakaže v proračune ustanoviteljic po deležih, ki se
določijo na število prebivalcev v občini ustanoviteljici, se namensko porabi za dejavnosti,
ki so v javnem interesu občin ustanoviteljic s področja zdravstva in za investicije ter
investicijsko vzdrževanje zgradb, v katerih se opravlja zdravstvena dejavnost.«
2.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Župan Občine Sodražica
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