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Zadeva: Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarni5kega zavoda Geljske lekarne, 1.
obravnava

J.avni zavod-C_eljske le!9r1e je bil ustanovljen z Qdlokom o ustanovitvijavnega zavoda Celjske lekarne(Uradni list RS, St' 30i96.in^39/98), njegovodelovanje pa nato usklajeno s sio"l vegavnim odlokom oustanovitvijavnega zavoda celjske lekarne (Uradni list its, st. 61/Ogi.

Zakon o lekarniski dejavnosti (Uradni list RS, st. 85i16 in 77117; v nadaljevanju: ZLD-1), ki je zadelveljati z dnem 27'1.2017.ie vnesel spremembe v organizaciji izvajanja lekarnislie dejavnosti in Aofoelinov obseg lekarniske dejavnosti. Doloeil je pogoje za uitanovitev lavnegi teiainiskega zavodi,
obveznosti ustanoviteljev, vsebino akta o. ustan-ovitvi javnega tekarnistegi zavoda, prirtojnorti il
naloge organov javnega leka.rni5kega zavoda ter pogoje La im-enovanje dire[torja in-stroliovn"!" uoo;uter illane sveta javnega lekarni5kega zavoda. 

'Ni 
podlagi ZLD-1 morajo ustinovitelji tetiarnis1.;n

zavodov uskladiti akte o ustanovitvi, organiziranost in- delovanje javnega iavodi, z dolo6ili
predmetnega predpisa.

V skladu z dolodilom 3l..6lena.veljavnega ZLD-1mora akt o ustanovitvijavnega lekarniskega zavoda
Celjske lekarne vsebovati: ime in sedeZ ustanovitelja; ime in sede2 javneja zartoa; dejavnoit lavnetazavoda; organizacijske enote javnega zavoda; pravice, obveznosti in od'govornosti lavnega zAvoai vpravnem prometu; dolodb.e. o organih .javnega . 

zavoda (sestava, priJtojnosti in' nalole za vsakposamezen organ ter pogoji.in postopki njihovega imenovanja oziroma'izvoliive in razregitv6); sredsG,ki so javnemu zavodu zagotovljena za u-stanovitev in zadeiek dela, vire, pogoje in nadin ptiOoOiu"njj
sredstev za delo javnega zavoda; obseg premoZenja, ki se zagotavlja jav-nemu zavodu; dolo6be o
ravnanju s premoZenjem javnega zavoda; dolodbe o odgovornost'i ustairovitelja za obveznostijavnega
zavoda in njegovo poslovanje; medsebojne pravice in obireznosti ustanovitelja'in jivnega zavoda.

Kljudna sprememba v primerjavi s sedaj veljavnim odlokom je ta, da se bosta dosedaniim dvanaistim
ustanoviteljicam pridru2iliSe dve novisoustanoviteljici in siceiObdina Dobrna in Obdina 5lor",-- ---"'

Ostale poglavitne spremembe in dopolnitve so sledede:- V 8. 6lenu se. dolodijo organizacijske enote na podlagi 28. dlena ZLD-1, kjer so natandno
dolodene enote in da se kot enota. zavoda hhko orlanizira Se spletna lekarna, saj tretjiodstavek 9. dlena zLD-1 doloda, da lahko lekarna =zvaja lekarni$ko oeiavnosi'il-iru;;
dejavnost lekarn tudi preko medmreZja kot spletna lekarna, v skladu z dolodiliTO. dlena ZLD1.
zakon o zavodih v 47. dlenu doloda, da se organizacija zavoda dolodi i .t"tutor oziromapravili zavoda, zato je navedeno, da podrodje-dejavnosti in notranjo oiganizaci;o;avneta
zavoda doloda statut zavoda. 

.

- V I' dlenu so nav.edena podrodja, ki jih ZLD-1 opredeljuje kot lekarnisko dejavnos t. ZLD-1
opredeljuje nove..storitve, ki jih prej$nji zakon ni opredelj'eval, kot so farmacevtska obravnavapacienta, konzilarna farmacevtska dejavnost, farmacevtska intervencija in storitve
telefarmacije. zLD'1.v. primerjavi s prejsnjim zakonom siri tudi podrodja orulirr lelavnosti, t<iiin
lekarne lahko opravljajo. ' -.-'e"

- Poglavje V' opredeljuje organe zavoda. V njem so natandneje dolodene pristojnosti in nalogeorganov javnega lekarni5keg.a zavoda ter pogoji za imenovanje direkiorja in dlane sveta



javnega lekarniskega zavoda ter strokovnega sveta zavoda. 36. dlen zDL-1 dolo6a, dapredstavniki zaposlenih v javnem zavodu. predstavljajo najmanj tre$ino dl"nou sveta zavoda,prav tako pa ie,novost predstavnik pacientov in 
-preostdvnik'ZZ/S 

ter da je svet r"uooi
imenovan za obdobje 5 let, Zato je spiemenjena sestava dlanov sveta zavod a iz 20 dlanov na24 tlanov in mandatno obdobje sveta zavodi s stirih let na pet let.

-' 46. 6len Zakona o zavodih doloda, da statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja,
zato je v 16' 6lenu pr9lfoga odloka dolodeno, di statut sprejme svet-zavbda v sograsjd ;Svetom ustanoviteljev, kije skupni organza izvrSevanje ustahovitetlskih pravic, njegove"nai;ge
pa so doloeene v 29. dlenu predloga.

- 38. dlen ZLD-1 natandno doloda namen. preseZka prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari javni
zavod, kar je razvidnoiz 21, elena,..insiierse preiezek prihodkovnao odnoori, ki ga ustvarijavni zavod nameni za solventno in likvidno poslovanje javnega zavooi, investicije 

"-t";i;l;opreme lekarne ter za razvoi kadrov in uvajanje novih'lekarniskih storitev.

- V predhodnih in kondnih dolodbah se doloda, da 6lani sveta zavoda, direktor zavoda in 6lanishokovnega sveta opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata. Svet zavoda se mora na novokonstituirati po izteku mandata Elanov sveta zavoda. Zavod mora uskladiti statut zavoda indruge splo$ne akte zavoda najkasneje v dvanajstih mesecih oo uvetjavitvu Irlorogu odloki. 
'

Po zakljudeni prvi obravnavi na vseh obdinskih svetih ob6in ustanoviteljic, bo stedila uskladitevpredloga odloka z morebitnimi pripombami in predlogi. Po uskladitvi bo pr"drog oddd;;;;;;;;
drugo obravnavo s ciljem, da ga v enakem beiedilu iprejmejo vsi oOdinski svet'iob6in ustanoviteljic intako Celjskim lekarnam omogo6ijo poslovanje na podlagi fbrmalno urejenih razmerij meo oueliami
ustanoviteljicami.

Predlog besedila novega odloka ne pomenifinandnih obveznostiza proracun Obdine Rogatec.
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