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ZADEVA: JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO IN OSNUTKA ODLOKA O USTANOVITVI SVETA 
USTANOVITELJIC JAVNEGA ZAVODA DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO 

 
Spoštovani, 
 
v prilogi Vam pošiljamo vsebinsko usklajeni besedili osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske 
lekarne Novo mesto in osnutka Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo 
mesto in Vas pozivamo, da: 
 

1. zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občin ustanoviteljic in vključitve občanov, njihovih organizacij, 
strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine osnutka odloka v skladu z določili 
Dodatnega protokola k evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne 
oblasti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št 2/2011), Smernic za sodelovanje s strokovno in z drugimi 
zainteresiranimi javnostmi, ki so sestavni del Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, 95/2009), 10. 
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/05– uradno prečiščeno 
besedilo,117/2006– ZDavP-2, 23/2014, 50/2014, 19/2015– odl. US) in tretjega odstavka 10. člena Uredbe o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007 in 
95/2011), občine ustanoviteljice objavijo osnutka odlokov na svojih spletnih straneh v katalogih informacij 
javnega značaja s pozivom javnosti, da v roku trideset (30) dni na način, določen z objavo sporoči morebitne 
pripombe in predloge. 

2. Mestna občina Novo mesto, na podlagi določila prvega odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavosti /ZLD-
1/, zaprosi Lekarniško zbornico Slovenije za izdajo mnenja in Ministrstvo za zdravje za izdajo soglasja k 
Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. 

 
Za dodatne informacije smo Vam na voljo po telefonu 02 250 04 58, 031 687 788 ali po epošti: info@lex-localis.info. 
 
S spoštovanjem,  

prof. dr. Boštjan Brezovnik 
direktor Inštituta 

 

  
 
 

Priloga:  

 Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto 

 Osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto 
 



 

 

 


