
                                                                                                            

Na podlagi  3.  člena Zakona o zavodih (Ur.list  RS, št.12/91,  8/96 in 36/00),  5. in 7.člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.list RS, št. 9/92, 26/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99,
98/99, 31/00 in 36/00), 9.člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur.list RS, št. 9/92 - 13/93),
ter 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, in  70/00)  ter
Ø 16.člena statuta Občine Bled (Ur.l.RS, št.33/99, 19/00, 116/00,60/02 in 90/02),
Ø 16.člena statuta Občine Bohinj (Ur.vestnik občine Bohinj 1999),
Ø 86.člena statuta Občine Cerklje (Ur.vestnik občine Cerklje, 1/99 in 1/01),
Ø 16.člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Ur.vestnik Gor., 22/99 in Ur.l.RS 80/01),
Ø 10.člena statuta Občine Jesenice (Ur.l. RS, 2/01),
Ø 20.člena statuta Občine Jezersko (Ur.vestnik Gor.20/02,23/02 in 28/03),
Ø 16.člena statuta Občine Kranjska gora (Ur.vestnik Gor., 17/99, 28/00 in 15/02),
Ø 18.člena statuta Mestne občine Kranj (Ur.l. RS, 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02),
Ø 11.člena statuta Občine Naklo (Ur.vestnik Gor., 8/99),
Ø 20.člena statuta Občine Preddvor (Ur.glasilo Občine Preddvor, 2/99),
Ø 16.člena statuta Občine Radovljica (Ur.vestnik Gor., 23/99 in 19/00),
Ø 13.člena statuta Občine Šenčur (Ur.vestnik Gor., 6/95, 6/96, 36/98 in 21/99),
Ø 18.člena statuta Občine Škofja Loka (Ur.list RS, 37/95 in 47/98),
Ø 10.člena statuta Občine Tržič (Ur.list RS, 15/99, 20/01 in 79/01),
Ø 17.člena statuta Občine Železniki (Ur.vestnik Gor., 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99),
Ø 7.člena statuta Občine Žiri (Ur.vestnik Gor., 18/99),
Ø 10.in 18.člena statuta Občine Žirovnica (Ur.list Rs, 23/99, 71/01 in 109/01)

je

Občinski svet Občine Bled na ____ seji, dne ___________, 

Občinski svet Občine Bohinj na ____seji, dne ___________,

Občinski svet Občine Cerklje na ____seji, dne ___________,

Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na _____seji, dne __________,

Občinski svet Občine Jesenice na ______seji, dne ____________,

Občinski svet Občine Jezersko na ____seji, dne __________,

Občinski svet Občine Kranjska Gora na ____ seji, dne _____________,

Svet Mestne občine Kranj na _____ seji, dne ___________,

Občinski svet Občine Naklo na ______seji, dne __________,

Občinski svet Občine Preddvor na _____seji, dne ___________,

Občinski svet Občine Radovljica na _____ seji, dne _____________,

Občinski svet Občine Šenčur na _____ seji, dne _____________,

Občinski svet Občine Škofja Loka na _____seji, dne _____________,

Občinski svet Občine Tržič na _____seji, dne ____________,

Občinski svet Občine Železniki na _____seji, dne _____________,

Občinski svet Občine Žiri na ______seji, dne _____________,

Občinski svet Občine Žirovnica na _____seji, dne ____________,

 
s p r e j e l 



                                                                                                            

O  D  L  O  K

O STATUSNIH SPREMEMBAH JAVNEGA ZAVODA 

GORENJSKE LEKARNE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

(1) Javni zavod Gorenjske lekarne, s sedežem v Kranju, Gosposvetska c. 12 (v nadaljevanju
:  zavod),  je  pravni  naslednik  delovne  organizacije  Gorenjska  lekarna  Kranj,  ki  je  bila
ustanovljena na podlagi sklepov Skupščine občine Radovljica št.odločbe 022-7/1978 z dne
18.7.1978, Skupščine občine Jesenice št.odločbe 011-1/1978-1 z dne 17.7.1978, Skupščine
občine Kranj št.odločbe 020-171978-12  z dne 16.8.1978,  Skupščine občine Škofja  Loka
št.odločbe 022-3/1978-1 z dne 11.7.1978 in Skupščine občine Tržič št.odločbe 022-2/1978-1
z dne 3.8.1978 in je bila na podlagi 62.člena Zakona o zavodih statusno preoblikovana v
javni zavod Gorenjske lekarne s statutarnim sklepom sveta zavoda z dne 16. 9. 1992, na
katerega so podale soglasja tedanje ustanoviteljice in sicer Občina Jesenice št.sklepa 021-
016/92  dne  5.4.1993,  Občina  Kranj  št.sklepa  601-01/91-05  dne  30.9.1992,  Občina
Radovljica  št.sklepa  -  dne  28.12.1992,  Občina  Škofja  Loka  št.sklepa  028-5792-2  dne
12.1.1993 in Občina Tržič št.sklepa 026-492 dne 16.3.1993. 

(2) Statusno preoblikovanje v javni zavod je bilo vpisano v sodni register Okrožnega sodišča
v Kranju, s sklepom opr. štev. Srg 909/93 z dne 2.8.1993, pod štev. reg. vložka 1/250/00.    

II. USTANOVITELJI

2.člen 

(1) Ustanoviteljice zavoda so :

(a) Občina Bled s sedežem na Bledu, Cesta svobode 13, 
(b)  Občina Bohinj s sedežem v Bohinjski Bistrici, Triglavska c. 35, 
(c)  Občina Radovljica s sedežem v Radovljici, Gorenjska 19, 

      kot pravne naslednice bivše Občine Radovljica,  

(d)  Občina Cerklje s sedežem v Cerkljah, Slovenska c. 2,  
(e)  Občina Jezersko s sedežem Zg. Jezersko 65, 
(f)  Mestna Občina Kranj s sedežem v Kranju, Slovenski trg št.1, 
(g)  Občina Naklo s sedežem v Naklem, Glavna cesta 24,  
(h)  Občina Preddvor s sedežem v Preddvoru, Dvorski trg št.10, 
(i)  Občina Šenčur s sedežem v Šenčurju, Kranjska c.2, 

      kot pravne naslednice bivše Občine Kranj, 

(j) Občina Gorenja vas – Poljane s sedežem v Gorenji vasi, Poljanska c. 61, 
(k)  Občina Škofja Loka s sedežem v Škofji Loki,  Poljanska c.2, 
(l) Občina Železniki s sedežem v Železnikih, Češnjica št. 48, 
(m)Občina Žiri s sedežem v Žireh, Trg svobode št. 4, 



                                                                                                            

      kot pravne naslednice bivše Občine Škofja Loka, 
(n)  Občina Jesenice s sedežem na Jesenicah, Cesta M. Tita št. 78, 
(o)  Občina Kranjska gora s sedežem v Kranjski gori, Kolodvorska ul.11/a 
(p)  Občina Žirovnica s sedežem v Breznici št. 3, 

      kot pravne naslednice bivše Občine Jesenice ter 

(q)  Občina Tržič s sedežem v Tržiču, Trg svobode št. 18, 

      kot pravna naslednica bivše Občine Tržič 

(v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice), prevzemajo s tem odlokom ustanoviteljske pravice
zavoda in izvršijo statusno organizacijske spremembe zavoda, ki je bil v skladu z zakonom
ustanovljen za izvajanje lekarniške dejavnosti za območje občin - ustanoviteljic. 

(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršujejo občinski sveti ustanoviteljic. 

III. IME, SEDEŽ IN STATUS ZAVODA

3.člen

(1) Ime javnega zavoda je Gorenjske lekarne. 

(2) Zavod ima skrajšano ime GL Kranj.

(3)  Prevod imena zavoda v angleškem jeziku je : Pharmacy of Gorenjska. Prevod imena se
lahko uporablja pri poslovanju s tujimi osebami poleg imena zavoda v slovenskem jeziku.

(4) Sedež in naslov zavoda je : Kranj, Gosposvetska c.12.

(5) Zavod je pravna oseba.

(6) Sestavni del imena zavoda je znak (logotip),  ki  predstavlja stilizirani lekarniški  znak v
podobi križa, kače in keliha.

4. člen

(1) Zavod ima v svoji sestavi  naslednje organizacijske enote :

(a) Lekarna Zlatorog Bled, Prešernova c. 36, Bled 
(b) Lekarna Bohinjska Bistrica, Triglavska c. 15, Bohinjska Bistrica 
(c) Lekarna Cerklje, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem
(č) Lekarna Gorenja vas, Gorenja vas št. 98, Gorenja vas   
(d) Lekarna Jesenice, Cesta maršala Tita 18, Jesenice
(e) Lekarna Kranj, Bleiweisova c. 8, Kranj 
(f)  Lekarna Kranjska gora, Ul.Slavka Černeta 34, Kranjska gora 
(g) Lekarna Lesce, Alpska cesta 37A, Lesce
(h) Lekarna Planina, Kranj, Lojzeta Hrovata 4/a, Kranj 
(i)  Lekarna Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj 
(j)  Lekarna Podlubnik, Podlubnik 139, Škofja Loka
(k) Lekarna Radovljica, Kopališka c. 7, Radovljica z dislocirano enoto
     Lekarniško podružnico Kropa, Kropa 1 B, Kropa 
(l)  Lekarna Stražišče, Baragov trg 2, Kranj 



                                                                                                            

(m)  Lekarna Šenčur, Kranjska c. 11, Šenčur 
(n)  Lekarna Škofja Loka, Stara c. 14, Škofja Loka 
(o)  Lekarna Tržič, Blejska c. 10, Tržič
(p)  Lekarna Železniki, Racovnik št. 29, Železniki
(q)  Lekarniška podružnica Žirovnica, Selo 8a, Žirovnica
(r)  Lekarna Žiri, Trg svobode št. 9, Žiri 
(s)  Galenski laboratorij, Bleiweisova c. 8, Kranj
(t)  Analizni laboratorij, Bleiweisova c. 8, Kranj
(u)   Farmakoinformativna služba, Bleiweisova c. 8, Kranj in 
(v)   Uprava zavoda, Gosposvetska c. 12, Kranj  

(2) Zavod lahko s sklepom sveta zavoda in po poprejšnjem soglasju ustanoviteljic ustanavlja
nove organizacijske enote,  združi  dve ali  več organizacijski  enot  in ukinja  organizacijske
enote. Soglasje po prejšnjem stavku mora biti pridobljeno zgolj s strani ustanoviteljic, na  na
območju katerih se takšne organizacijske enote nahajajo.   

5.člen

Posamezna organizacijska enota se lahko izloči iz zavoda in ustanovi kot samostojen zavod
na  zahtevo ustanoviteljev,  na  katerih  področju  opravlja  dejavnost,  ter  ob  soglasju  sveta
zavoda in ostalih ustanoviteljic. Pred izločitvijo se sprejme sporazum o ureditvi premoženjsko
pravnih  razmerij,  s  katerim  se  opredeli  premoženje,  ki  se  izloča  iz  upravljanja  zavoda,
prevzem zaposlenih in obveznosti, ki jih prevzame organizacijska enota, ki se izloča.

6.člen

(1)  Zavod uporablja  pri  svojem poslovanju  žig pravokotne  oblike  z besedilom Gorenjske
lekarne in navedbo sedeža ter stiliziranim lekarniškim znakom v podobi križa, kače in keliha.

(2) Organizacijske enote zavoda uporabljajo pri svojem poslovanju žig pravokotne oblike z
navedbo imena zavoda in oznake organizacijske enote ter lekarniškim znakom. 

(3) Način uporabe in hrambe žigov določi direktor zavoda s splošnim aktom. 

IV. DEJAVNOST ZAVODA

7.člen

(1) Zavod na podlagi določb zakona o lekarniški dejavnosti opravlja lekarniško dejavnost kot
javno službo na primarni ravni, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov
in drugih z zdravili ter proizvodnjo farmacevtskih preparatov na območju ustanoviteljic.

(2) V mejah dejavnosti po prejšnjem odstavku zavod : 

(a) nabavlja in izdaja gotova zdravila za humano uporabo,
(b) nabavlja in izdaja zdravila za veterinarsko uporabo,
(c) nabavlja in izdaja pomožna zdravilna sredstva, ortopedske pripomočke, sredstva za nego

in druga sredstva za varstvo zdravja, ki jih določa lekarniška zbornica,
(č) nabavlja in izdaja farmacevtske surovine,
(d) preizkuša farmacevtske surovine in galenske pripravke ter ugotavlja njihovo istovetnost

ter kakovost,
(e) izdeluje in izdaja magistralna zdravila,
(f) izdeluje in izdaja galenske pripravke ter zagotavlja njihovo kakovost,
(g) pripravlja neoporečno prečiščeno vodo,
(h)  zbira vrnjena zdravila in zagotavlja njihovo strokovno uničenje,



                                                                                                            

(i) izvaja zdravstveno prosvetno dejavnost, 
(j) opravlja svetovalno in strokovno informativno dejavnost,
(j) spremlja uvajanje novih zdravil in predlaga njihovo uporabo,
(k)  izvaja znanstveno raziskovalno dejavnost,
(l) izvaja mentorstvo za vse farmacevtske poklice, 
(m)nabavlja in prodaja medicinske pripomočke, dietetske pripravke, negovalne kozmetične

pripravke,  strupe  v  originalni  embalaži,  sredstva  za  dezinfekcijo,  dezinsekcijo  in
deratizacijo.

8.člen

Dejavnost, ki jo izvaja zavod po Standardni klasifikaciji dejavnosti predstavlja : 

(a)  proizvodnja farmacevtskih preparatov (DG/24.420)
(b)  trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko (G/51.450)
(c)  trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki (G/51.460)
(d)  dejavnost lekarn (G/52.310)
(e)  trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki (G/52.320)
(f)  trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki (G/52.330)
(g)  trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah d.n. (G/52.488)
(h)  samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne izvajajo zdravniki (N/85.141)
(i)  druge zdravstvene dejavnosti d.n. (N/85.143)
(j)  srednješolsko in poklicno izobraževanje (M/80.22)
(k)  računovodske in knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje (K/74.12)
(l)  podjetniško in poslovno svetovanje (K/74.14)
(m) tajniška dela in prevajanje(K/ 74.85)
(n) dajanje  nepremičnin v najem (K/70.20)
(o)  obdelava padatkov (K/72.30)
(p) omrežne podatkovne storitve (K/72.40).

V. ORGANI ZAVODA

9.člen

(1) Organi zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni svet. 
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.

(a) Svet zavoda

10.člen

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. 

11.člen

Svet  zavoda  ima 23  članov.  Občine  ustanoviteljice  imenujejo  17  članov  sveta,  od  tega
imenujejo  vsaka  od  ustanoviteljic  po  enega  člana.  Zavod  za  zdravstveno  zavarovanje
Slovenije  imenuje  1  člana  kot  predstavnika  uporabnikov  zdravstvenih  storitev,  delavci
zavoda  pa izvolijo 5 članov.



                                                                                                            

12.člen

Svet zavoda ima skupno 12 glasov, člani po prejšnjem členu pa naslednje število glasov: 

(a)  predstavniki  ustanoviteljic  imajo skupno 6,4 glasov,  ki  so porazdeljeni  na posamezno
ustanoviteljico v sorazmerju z deležem prebivalcev na njenem področju glede na število
vseh prebivalcev ustanoviteljic in znašajo za Občino Bled 0,37 glasov, za Občino Bohinj
0,17 glasov, za Občino Cerklje 0,20 glasov,  za Občino  Gorenja vas – Poljane 0,22
glasov, za Občino Jesenice 0,71 glasov, za Občino Jezersko 0,02 glasov, za Občino
Kranjska gora 0,18 glasov,  za Mestno občino Kranj 1,68 glasov,  za Občino Naklo 0,16
glasov, za Občino Preddvor 0,10 glasov, za Občino Radovljica 0,60 glasov, za Občino
Šenčur 0,26 glasov, za Občino Škofja Loka 0,71 glasov, za Občino Tržič 0,49 glasov, za
Občino Železniki 0,22 glasov, za Občino Žiri 0,17 glasov in za Občina Žirovnica 0,14
glasov,

(b)  predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ima 0,8glasu,

(c)  predstavniki delavcev zavoda imajo skupno 4,8 glasov.

13.člen

 
(1) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. 

(2) Člani sveta zavoda so v svet zavoda lahko imenovani večkrat zaporedoma, razen  članov
sveta zavoda, ki so predstavniki zaposlenih, kateri so v svet zavoda lahko izvoljeni največ
dva mandatna obdobja zaporedoma.  

(3) Ustanoviteljice lahko odpokličejo člane sveta zavoda pred potekom mandata.

14.člen

Člane  sveta  zavoda  -  predstavnike  zaposlenih,  izvolijo  delavci  zavoda  v  organizacijskih
enotah. Kandidacijske postopke in način izvolitve ureja statut zavoda.  

15.člen

Način  imenovanja  in  odpoklica  članov  sveta  zavoda,  predstavnikov  ustanoviteljev  in
uporabnikov,  določijo  v  svojih  splošnih  aktih  ustanovitelji  in  Zavod  za  zdravstveno
zavarovanje Slovenije.

16.člen

  (1)  Člani  sveta  zavoda izvolijo  predsednika  in  namestnika  predsednika  sveta  z večino
glasov vseh članov sveta zavoda. 

(2)  Predsednik  sveta  zavoda  je  praviloma  predstavnik  delavcev  zavoda,  namestnik
predsednika pa predstavnik ustanoviteljic.

17.člen

(1)  Predsednik sveta zavoda sklicuje in vodi seje, izjavlja voljo in objavlja odločitve sveta
zavoda ter zastopa svet zavoda v razmerju do ostalih organov zavoda in tretjih oseb.

(2)  Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo na zahtevo direktorja, ustanovitelja ali vsaj 3
članov sveta zavoda.



                                                                                                            

(3)  Seja  je sklepčna,  če so navzoči  člani  sveta zavoda, ki  glede na glasovalne pravice
predstavljajo večino. 

(4)  Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. V primeru neodločenega
izida glasovanja odloča glas predsednika. 

(5) Za sprejem statuta je potrebna 3/4 (tri četrtinska) večina glasov vseh članov sveta. 

18.člen

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

(a)  sprejema statut zavoda;
(b)  sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
(c)  sprejema finančni načrt ter poslovno poročilo  zavoda,
(d)   predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev dejavnosti,
(e)   s soglasjem  ustanoviteljic  odloča  o  nakupu  in  prodaji  nepremičnin, 
(f)  daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih

poslovanja zavoda,
(g)  odloča o zadevah za katere je pooblaščen z drugimi splošnimi akti zavoda in zakonom,
(h)  daje letna pooblastila za razpolaganje s finančnimi sredstvi zavoda,
(i)  imenuje in  razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljicami,
(j)  opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom.

(b) Direktor  

19. člen

(1) Poslovodni organ zavoda je direktor. 

(2) Direktor predstavlja in zastopa zavod. 

(3) V mejah predstavljanja in zastopanja zavoda direktor :

(a)  organizira, usklajuje in vodi delo ter poslovanje zavoda, 
(b)  odgovarja  za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
(c)  izvršuje sklepe sveta in ustanoviteljev zavoda,
(d) imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot ter ostale vodilne delavce,  
(e) sprejema splošne akte zavoda, ki jih določa statut zavoda, 
(f)  odloča o uresničevanju posamičnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev zavoda, 
(g) pripravlja in predlaga svetu zavoda v sprejem poslovno finančni načrt zavoda, sprejema 
      ukrepe za njegovo izvajanje ter poroča svetu zavoda o poslovnih rezultatih,  
(h) sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja skladno s statutom in zakonom. 

(4) Direktor lahko posamezne naloge iz svoje pristojnosti  s splošnim ali posebnim pisnim
pooblastilom prenese na druge delavce zavoda.

20. člen

(1)  Direktorja  imenuje  in  razrešuje  svet  zavoda  v  soglasju  z  ustanoviteljicami.  Če
ustanoviteljica ne odreče soglasja k imenovanju direktorja v roku 60 dni od dneva prejema
pisnega predloga, se šteje, da je soglasje dano. 



                                                                                                            

(2) Direktor mora imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih
mestih v lekarniški stroki in obvladati najmanj en svetovni jezik. 

Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista ločeni, mora imeti
direktor univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri in opravljen strokovni izpit.

Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela ločeni, vodi strokovno delo
zavoda  strokovni  direktor,  ki  mora  imeti  univerzitetno  izobrazbo  farmacevtske  smeri  in
najmanj 2 leti delovnih izkušenj v lekarniški stroki ter opravljen strokovni izpit.

21. člen

Mandatno dobo direktorja, razpisni postopek ter pravice in obveznosti kandidatov z zvezi z
razpisom ter pogoje za predčasno razrešitev direktorja urejata zakon in statut zavodad. 

(c) Strokovni svet

22. člen

(1)  Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda. 

(2)  Strokovni svet obravnava in odloča o strokovnih zadevah s področja dejavnosti zavoda.

(3)  Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda

VI. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELOVANJE ZAVODA 

23. člen

Zavod  pridobiva  sredstva  za  izvajanje  svoje  dejavnosti  iz  proračuna  države  in  lokalnih
skupnosti,  iz  sredstev  Zavoda  za  zdravstveno  zavarovanje  Slovenije  in  Zavoda  za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  s plačili za opravljene storitve, iz dotacij,
daril in donacij ter iz drugih virov. 

24.člen

(1) Zavod upravlja in razpolaga s premoženjem ustanoviteljic, ki ga uporablja za opravljanje
svoje dejavnosti, skladno z zakonom, tem odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za
katerega mu je bilo dano v upravljanje. 

(2) Zavod lahko odtuji ali obremeni nepremičnine oziroma opremo večje vrednosti, ki so mu
jo dodelile ustanoviteljice oziroma je bila pridobljena iz javnih sredstev, le v soglasju s tisto
ustanoviteljico  na  katerem  območju  se  nahaja  oziroma  je  namenjena,  pri  čemer  se  za
opremo večje vrednosti  šteje  oprema,  za nakup  katere  je  v skladu z zakonom o javnih
naročilih potreben razpis. 

(3) Sredstva pridobljena od prodaje premoženja se lahko uporabijo izključno za investicije,
investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. 

25. člen

(1) Zavod samostojno upravlja s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.



                                                                                                            

(2)Presežek prihodkov nad odhodki iz osnovne dejavnosti mora zavod nameniti za razvoj,
strokovno-tehnološko posodobitev ter za investicije v opremo in dejavnost, del presežka,
pa  v  soglasju  z  ustanoviteljem,  lahko  nameni  za  nagrajevanje  delavcev  iz  naslova
poslovne uspešnosti.

(3)Del presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti, ki ga določa statut, se nameni za
nagrajevanje delavcev iz naslova poslovne uspešnosti.  Preostali  del  presežka iz tržne
dejavnosti pa se porabi za namene in na način v skladu s prejšnjim odstavkom.

 
26. člen

O načinu ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dela dejavnosti javne službe in ga ni
moč  pokriti  iz  razpoložljivih  sredstev  zavoda,  odločajo  ustanoviteljice  na  predlog  sveta
zavoda.

Primanjkljaj sredstev, ugotovljenih iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.

Primanjkljaj  sredstev, ki  nastanejo v posamezni enoti zavoda iz naslova izvajanja obsega
dejavnosti,  ki presega dogovorjen normativ, določen v pogodbi med zavodom in ZZZS za
opravljanje  lekarniške  dejavnosti,  krije  ustanoviteljica,  kjer  je  sedež te  enote  zavoda,  ob
pogoju,  da  je  zavod  predhodno  opozoril  ustanoviteljico  na  prevelik  oz.  nadstandardni
program, pa ustanoviteljica ni soglašala s prilagoditvijo programa storitev. 

VII.  PRAVICE,  OBVEZNOSTI  IN  ODGOVORNOSTI  ZAVODA  V  PRAVNEM
PROMETU 

27. člen

(1) Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi
pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za izvajanje dejavnosti,  določene v tem
odloku in statutu, brez omejitev.

(2)  Zavod  odgovarja  za  obveznosti  iz  prejšnjega  odstavka  tega  člena  z  vsem  svojim
premoženjem.  

(3) Ustanoviteljice subsidiarno odgovarjajo za obveznosti zavoda do vrednosti premoženja,
ki so ga vložile v zavod in s katerim upravlja zavod. 

(4)  Organizacijske enote zavoda imajo v pravnem prometu pravice,  ki  jih določata statut
zavoda in zakon in jih izvršujejo v imenu in za račun zavoda.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA

28. člen

Ustanoviteljice  zagotavljajo  materialne  pogoje  za  delo  zavoda  na  način  in  pod  pogoji,
določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda. 

29.člen

Zavod je pristojen in pooblaščen za : 

(a)  sprejem programa izvajanja lekarniške dejavnosti in poročanje o njegovem  izvajanju,



                                                                                                            

(b)  poročanje o poslovanju in predlaganje načina sanacije morebitnih izgub,
(c)  sodelovanje pri oblikovanju razvojnih načrtov,
(č)  sodelovanje  pri  načrtovanju  in  sprejemanju  ukrepov  ustanoviteljic,  ki  so  namenjeni

napredku in boljšemu zagotavljanju oskrbe z zdravili in zdravstvenimi pripomočki,
(k)   ugotavljanje uspešnosti poslovanja zavoda in organizacijskih enot,
(l)   obveščanje ustanoviteljic o rezultatih poslovanja,
(f)  zagotavljanje drugih potrebnih podatkov ustanoviteljicam.

30.člen

Ustanoviteljice so pristojne in pooblaščene za :

(a)  usklajevanje in spremljanje izvajanja programa lekarniške dejavnosti,  
(b)  zagotavljanje  mreže  javne  lekarniške  službe,  skladno  s  smernicami  in  odločitvami

pristojnega  ministrstva,  Zavoda  za  zdravstveno  zavarovanje  Slovenije  in  Lekarniške
zbornice, upoštevaje pri tem tudi vlogo ustanoviteljic zavoda,

(c)  zagotavljanje potrebnih investicijskih sredstev, 
(d)  sprejemanje ukrepov za sanacijo oziroma kritje izgub,
(e)  odločanje o statusnih spremembah zavoda,
(f)   razpolaganje z nepremičninami, ki jih ima zavod v upravljanju, 
(c)   odobritev izrednih odpisov opreme in drugih opredmetenih sredstev, s katerimi upravlja

zavod, če njihova vrednost v posamičnem primeru presega vrednost 10 mio.SIT.

IX.  SPLOŠNI AKTI ZAVODA

31.člen

(1) S statutom zavoda se določi statusno in organizacijsko ureditev zavoda, organe zavoda,
njihove pristojnosti,  način  dela in odločanja  ter  druga vprašanja,  pomembna za izvajanje
dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom. 
(2) Zavod lahko sprejema tudi  druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna
za poslovanje.

32.člen

(1)  Statut  sprejme  svet  zavoda  na  podlagi  predhodnega  soglasja  ustanoviteljic.  Če
ustanoviteljica  ne  odreče   soglasja  k  statutu  v  roku  60  dni  od  dneva  prejema  pisnega
predloga, se šteje, da je soglasje iz prejšnjega stavka podano. 

(2) Druge splošne akte zavoda sprejema direktor.

X.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
 
(1) Svet zavoda uskladi statut zavoda v roku šestih mesecev  po uveljavitvi tega odloka. Do
uskladitve statuta zavoda se uporabljajo dosedanji statut z dne 9.9.1993 ter drugi splošni
akti zavoda, veljavni na dan uveljavitve tega odloka.

(2)  Direktor  zavoda mora  v roku 30 dni  od uveljavitve tega odloka predlagati  vpis  novih
ustanoviteljic ter ostalih statusnih podatkov zavoda v sodni register pristojnega sodišča.



                                                                                                            

34.člen

(1) Zavod mora uskladiti svojo notranjo organiziranost z določbami tega odloka in oblikovati
organe upravljanja zavoda v roku šestih  mesecev od uveljavitve tega odloka.

(2)Do oblikovanja  sveta  zavoda  po  tem odloku,  opravlja  njegove  naloge  dosedanji  svet
zavoda.

(3) Imenovanje  direktorja  zavoda po določbah tega  odloka se opravi  po poteku  mandata
dosedanjemu direktorju zavoda. 

35. člen

(1)  Ta  odlok  začne  veljati,  ko  ga  v  enakem  besedilu  sprejmejo  občinski  sveti  vseh
ustanoviteljic zavoda, začne pa veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

(2) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


