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OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ROGATEC 
 
 
Številka: 007-0004/2022 
Datum: 21.6.2022 
 
 
Zadeva: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
lekarniškega zavoda Celjske lekarne, 1. obravnava 
 
 
S strani Celjskih lekarn smo občine soustanoviteljice javnega zavoda, dne 25.5.2022, v pregled in 
posredovanje morebitnih pripomb, prejele predlog spremembe Odloka o ustanovitvi javnega 
lekarniškega zavoda Celjske lekarne. Ker pripomb na vsebino slednjega ni podala nobena od 
soustanoviteljic, Občinskemu svetu Občine Rogatec pripravljeni akt posredujemo v prvo 
obravnavo. 
 
Javni lekarniški zavod Celjske lekarne (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o 
ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 30/96 in 39/98), njegovo 
delovanje pa je bilo nazadnje usklajeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Celjske lekarne 
(Uradni list RS, št. 121/20; v nadaljevanju: odlok). Zavod ima 14 občin ustanoviteljic, ki so v 
odloku določile medsebojne ustanoviteljske deleže, dejavnost, organizacijo in organe zavoda ter 
druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda. Za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic občin ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne lekarniške službe 
je pristojen Svet ustanoviteljev, ki je bil z odlokom ustanovljen kot skupni organ. Prav tako so v 
odloku določene organizacijske enote zavoda.  
 
Spremembe odloka se predlagajo v delih, ki se nanašajo na spremembo sedeža zavoda in 
spremembo organizacijskih enot zavoda. Zaradi prostorskih pogojev izvajanja dejavnosti v 
Zdravstvenem domu Celje je bila sprejeta odločitev, da se Lekarna Gregorčičeva z naslova 
Gregorčičeva 5, Celje preseli na novo lokacijo, in sicer na naslov Ljubljanska cesta 20 b, Celje ter 
se posledično preimenuje v Lekarno Glazija, v kateri se izvaja tudi 24 urna neprekinjena preskrba 
prebivalstva z zdravili. V prostore na naslovu Ljubljanska cesta 20 b, Celje je bila preseljena tudi 
uprava Celjskih lekarn.  
 
V Občini Slovenske Konjice so namesto Lekarne Loče organizirali Lekarniško podružnico Loče, 
ustanovili pa so novo lekarno, ki deluje na naslovu Liptovska cesta 40, Slovenske Konjice, 
poimenovana Lekarna Škalce. Tako Mestna občina Celje kot tudi Občina Slovenske Konjice sta 
za predmetne spremembe, skladno s 27. členom v povezavi s 28. členom Zakona o lekarniški 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16,77/17, 73/19 in 186/21), pridobili soglasja Ministrstva za 
zdravje, št. 1600-123/2021/16 in št. 1600-153/2021/22 za Lekarno Glazija in Lekarniško 
podružnico Loče, soglasje za Lekarno Škalce pa je v postopku odločanja. 
 
Skladno z navedenim Občinskemu svetu Občine Rogatec predlagamo, da sprejme priloženi 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske 
lekarne v prvi obravnavi. 
 
 
Pripravila: 
Maja Kampoš Čuček, l.r. 
višja svetovalka I 
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPZDC in 
127/06-ZJZP), prvega odstavka 27. člen Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 
85/16, 77/17, 73/19, 173/20 - odl. US, 15/21 – ZDUOP in 186/21), 61. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18-
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) ter 19. člena Statuta Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19), 15. člena Statuta občine 
Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 
62/17), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15-UPB1, 68/18, 61/19 in 
157/20), 20. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20 – uradno prečiščeno 
besedilo,110/09 in 92/12), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 
67/17), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), 16. člena Statuta 
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 -popravek in 69/17), 15. člena 
Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16), 
16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19), 16. člena 
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18), 17. člena Statuta Občine 
Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/17 in 4/19), 19. člen Statuta Občine Vojnik 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) so  
 
Mestni svet Mestne občine Celje na _____ seji, dne _________,  
Občinski svet Občine Dobrna na _____ seji, dne _________,  
Občinski svet Občine Kozje na _____ seji, dne _________,  
Občinski svet Občine Laško na _____ seji, dne _________,  
Občinski svet Občine Radeče na _____ seji, dne _________,  
Občinski svet Občine Rogaška Slatina na _____ seji, dne _________, 
Občinski svet Občine Rogatec na _____ seji, dne _________,  
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na _____seji, dne _________ , 
Občinski svet Občine Šentjur na _____ seji, dne _________,  
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na _____ seji, dne _________,  
Občinski svet Občine Štore na _____ seji, dne _________,  
Občinski svet Občine Vitanje na _____ seji, dne _________,  
Občinski svet Občine Vojnik na _____ seji, dne _________ in  
Občinski svet Občine Zreče na _____ seji, dne _________,  
 
sprejeli  
 
 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne 

 
1. člen   

 
V Odloku o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 
121/20) se v 6. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»(3) Sedež zavoda je: Ljubljanska cesta 20 b, Celje.«. 
 

2. člen 
 
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»(2) Zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot svoje organizacijske enote za 
opravljanje lekarniške dejavnosti ter galenski laboratorij za izdelavo galensko izdelanih 
zdravil in drugih izdelkov in kontrolno-analizni laboratorij za preizkušanje magistralno in 



galensko izdelanih zdravil. Zavod izvaja lekarniško dejavnost v naslednjih lekarnah in 
lekarniških podružnicah: 

- Lekarna Center, 
- Lekarna Citycenter, 
- Lekarna Glazija, 
- Lekarna Kozje, 
- Lekarna Laško, 
- Lekarna Lava, 
- Lekarna Nova vas, 
- Lekarna Otok, 
- Lekarna Planet, 
- Lekarna Radeče, 
- Lekarna Rogaška Slatina, 
- Lekarna Slovenske Konjice, 
- Lekarna Šentjur, 
- Lekarna Škalce 
- Lekarna Šmarje pri Jelšah, 
- Lekarna Vojnik, 
- Lekarna Zreče, 
- Lekarniška podružnica Dobrna, 
- Lekarniška podružnica Loče, 
- Lekarniška podružnica Rimske Toplice, 
- Lekarniška podružnica Rogatec, 
- Lekarniška podružnica Štore in 
- Lekarniška podružnica Vitanje.«. 

   
 

KONČNA DOLOČBA 
 

3. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,  
uporabljati pa se začne z dnem začetka izvajanja lekarniške dejavnosti na novih lokacijah.  
 
 
 
 
 
Bojan Šrot 
župan 
 
 
 
 
 
Številka zadeve: 0301-4/2019 
Datum: 21. 6. 2022 
 
 
  



OBRAZLOŽITVE K ČLENOM 
 
K 1. členu 
Besedilo je oblikovano tako, da se zaradi selitve uprave javnega lekarniškega zavoda 
Celjskih lekarn na naslov Ljubljanska cesta 20 b, Celje, ustrezno spremeni naslov sedeža 
zavoda. 
 
K 2. členu 
Besedilo je oblikovano tako, da je usklajeno z dejanskim stanjem lekarn in podružnic 
lekarn v javnem lekarniškem zavodu Celjske lekarne. Zaradi selitve Lekarne Gregorčičeva z 
naslova Gregorčičeva ulica 5, Celje na naslov Ljubljanska cesta 20 b Celje se ustrezno 
preimenuje tudi ime lekarne, in sicer v Lekarna Glazija.  
 
V Občini Slovenske Konjice se obstoječa Lekarna Loče preoblikuje v Lekarniško podružnico 
Loče, nova lekarna z nazivom Lekarna Škalce pa deluje na naslovu Liptovska cesta 40, 
Slovenske Konjice. 
 
K 3. členu 
Člen vsebuje končno določbo z vsebino o začetku veljavnosti odloka, ki je naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, saj se lekarniška dejavnost na novih lokacijah 
že izvaja in o začetku uporabe sprememb.  
 
ČLENA, KI SE SPREMINJATA 
 

 
6. člen 

 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 

 
(1) Ime zavoda je: CELJSKE LEKARNE Javni lekarniški zavod. 
(2) Skrajšano ime zavoda je: Celjske lekarne. 
(3) Sedež zavoda je: Miklošičeva ulica 1, Celje. 
(3) Sedež zavoda je: Ljubljanska cesta 20 b, Celje. 
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s 
statutom zavoda. 
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z 
zakonom in s tem odlokom ter odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko 
razpolaga. 
 
 

 
8. člen 

 
(organizacijske enote zavoda) 

 
(1) Zavod izvaja lekarniško dejavnost kot javno službo v lekarnah, podružnicah lekarn ali s 
priročno zalogo zdravil. 
(2) Zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot svoje organizacijske enote za 
opravljanje lekarniške dejavnosti ter galenski laboratorij za izdelavo galensko izdelanih 
zdravil in drugih izdelkov in kontrolno-analizni laboratorij za preizkušanje magistralno in 
galensko izdelanih zdravil. Zavod izvaja lekarniško dejavnost v naslednjih lekarnah in 
lekarniških podružnicah: 
– Lekarna Citycenter, 
– Lekarna Center, 
– Lekarna Gregorčičeva, 
– Lekarna Kozje, 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2214/odlok-o-ustanovitvi-javnega-lekarniskega-zavoda-celjske-lekarne/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2214/odlok-o-ustanovitvi-javnega-lekarniskega-zavoda-celjske-lekarne/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2214/odlok-o-ustanovitvi-javnega-lekarniskega-zavoda-celjske-lekarne/#(ime,%C2%A0sede%C5%BE%C2%A0in%C2%A0pravni%C2%A0status%C2%A0zavoda)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2214/odlok-o-ustanovitvi-javnega-lekarniskega-zavoda-celjske-lekarne/#(ime,%C2%A0sede%C5%BE%C2%A0in%C2%A0pravni%C2%A0status%C2%A0zavoda)
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2214/odlok-o-ustanovitvi-javnega-lekarniskega-zavoda-celjske-lekarne/#(organizacijske%C2%A0enote%C2%A0zavoda)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2214/odlok-o-ustanovitvi-javnega-lekarniskega-zavoda-celjske-lekarne/#(organizacijske%C2%A0enote%C2%A0zavoda)


– Lekarna Laško, 
– Lekarna Lava, 
– Lekarna Loče, 
– Lekarna Nova vas, 
– Lekarna Otok, 
– Lekarna Planet, 
– Lekarna Radeče, 
– Lekarna Rogaška Slatina, 
– Lekarna Slovenske Konjice, 
– Lekarna Šentjur, 
– Lekarna Šmarje pri Jelšah, 
– Lekarna Vojnik, 
– Lekarna Zreče, 
– Lekarniška podružnica Dobrna, 
– Lekarniška podružnica Rimske Toplice, 
– Lekarniška podružnica Rogatec, 
– Lekarniška podružnica Štore; 
– Lekarniška podružnica Vitanje. 
 
(2) Zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot svoje organizacijske enote za 
opravljanje lekarniške dejavnosti ter galenski laboratorij za izdelavo galensko izdelanih 
zdravil in drugih izdelkov in kontrolno-analizni laboratorij za preizkušanje magistralno in 
galensko izdelanih zdravil. Zavod izvaja lekarniško dejavnost v naslednjih lekarnah in 
lekarniških podružnicah: 

- Lekarna Center, 
- Lekarna Citycenter, 
- Lekarna Glazija, 
- Lekarna Kozje, 
- Lekarna Laško, 
- Lekarna Lava, 
- Lekarna Nova vas, 
- Lekarna Otok, 
- Lekarna Planet, 
- Lekarna Radeče, 
- Lekarna Rogaška Slatina, 
- Lekarna Slovenske Konjice, 
- Lekarna Šentjur, 
- Lekarna Škalce 
- Lekarna Šmarje pri Jelšah, 
- Lekarna Vojnik, 
- Lekarna Zreče, 
- Lekarniška podružnica Dobrna, 
- Lekarniška podružnica Loče, 
- Lekarniška podružnica Rimske Toplice, 
- Lekarniška podružnica Rogatec, 
- Lekarniška podružnica Štore in 
- Lekarniška podružnica Vitanje. 

(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova 
pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda. 
(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v 
skladu s statutom zavoda. 
(5) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo zavoda določa statut zavoda. 
(6) Zavod lahko organizira spletno lekarno. 


