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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 
18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne  ________ sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1.  
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z Letnim poročilom za leto 2016  
Goriške lekarna Nova Gorica ter Programom dela in finančnim načrtom za leto 2017 
Goriške lekarne Nova Gorica. 
 
 

2.  
 
 
Ta sklep začne veljati takoj.  
 
 
 
Številka: 160-1/2017- 
Nova Gorica, 
         Matej Arčon 
                      ŽUPAN   



 

Številka:  160-1/2017-7 
Nova Gorica, 21. aprila 2017 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
 
Mestna občina Nova Gorica je skupaj z občinami Brda, Kanal ob Soči, Šempeter- 
Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica ustanoviteljica javnega zavoda Goriška 
lekarna Nova Gorica (v nadaljevanju: javni zavod).  
 
Osnovna dejavnost javnega zavoda je izvajanje javne službe, ki obsega preskrbo 
prebivalstva ter zdravstvenih zavodov ter organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega 
izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravi zdravil.  
 
Poleg osnovne lekarniške dejavnosti javni zavod izvaja tudi druge dejavnosti: 
- svetovanje in preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinskimi pripomočki, 

sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, prehranskimi izdelki in 
dopolnili ter predmeti splošne rabe povezanimi z zdravljenjem, 

- izdelovanje veterinarskih zdravil,  
- izdelovanje zdravil, kozmetike, prehranskih dopolnil in pomožnih zdravilnih sredstev,  
- preverjanje kakovosti zdravil, kozmetike, prehranskih dopolnil…,  
- svetovanje pri predpisovanju, uporabi in optimiranju zdravljenja z zdravili,  
- svetovanje pri optimiranju samozdravljenja in kombinacijah zdravil, prehranskih 

dopolnil in hrane,  
- izvajanje izobraževalne in mentorske dejavnosti in  
- priprava zahtevnejših magistralnih zdravil.  

 
Javni zavod je vključen v sistem farmakovigilacije (spremljanje varnosti zdravil po 
pridobitvi dovoljenja za promet in vključuje vse dejavnosti, ki so povezane z odkrivanjem, 
ocenjevanjem, razumevanjem in preprečevanjem neželenih učinkov zdravil in drugih, z 
zdravili morda povezanih zapletov) in izvaja informativno in promocijsko dejavnost na 
področju zdravja in zdravega načina življenja (informativne meritve koncentracije glukoze 
v krvi, meritve krvnega tlaka). Zelo pomembno je tudi izvajanje neprekinjene dežurne 
službe v Lekarni Nova Gorica. S to dejavnostjo pokriva celotno območje Severno 
Primorske regije in Krasa. Javni zavod ima status učnega zavoda, organizirano ima 
mentorsko službo za usposabljanje pripravnikov magistrov farmacije, farmacevtskih 
tehnikov in obvezno prakso za študente Fakultete za farmacijo in dijake Srednje šole za 
farmacijo, zdravstvo in kozmetiko.  
 
Poslanstvo javnega zavoda ostaja posredovanje najsodobnejših spoznanj s področja 
zdravil, zdravljenja in ohranjanja zdravja pacientom, zdravnikom in drugim zdravstvenim 
delavcem ter kakovostna, varna in učinkovita oskrba z zdravili in drugimi izdelki za 
podporo zdravljenju, ohranitev in izboljšanje zdravja v korist uporabnikov.  
 
Javni zavod zagotavlja vse obveznosti do ustanoviteljic v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi s področja, ki ga pokriva in enkrat letno posreduje podatke o rezultatih dela in 
poslovanja. Mestna občina Nova Gorica je 28.3.2017 izdala soglasje k posredovanima 
Letnemu poročilu za leto 2016 ter Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2017. Oba 
dokumenta prilagamo gradivu.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava 
predloženo gradivo s prilogami ter sprejeme predlagani sklep.  



 

 
 
                    Matej Arčon 
            ŽUPAN 
             
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida  
vodja oddelka za družbene dejavnosti 
 
Tamara Simčič,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
 
Priloge: 
- Letno poročilo za leto 2016 Goriške lekarne Nova Gorica 
- Program dela in finančni načrt za leto 2017 Goriške lekarne Nova Gorica 
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