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ZADEVA: 
 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne 
 

NAMEN:  Obravnava in sprejem odloka. 
 

OCENA STANJA: Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne 
Žalec ni usklajen z zakonodajo, in sicer s 6. 
odstavkom 67. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma 
80. členom Zakona o javnih financah, ki pravi, da je 
najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem 
prihodek proračuna države oziroma občine, ki je 
lastnik premoženja, če ni s posebnim zakonom 
drugače. 
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: S predlagano spremembo odloka se jasno opredeli, 
da je najemnina od oddaje stvarnega premoženja v 
najem prihodek proračuna ustanoviteljice (Občine 
Žalec), ki je lastnik premoženja. Kupnina, najemnina 
in odškodnina za stvarno premoženje, ki je bilo dano 
v upravljanje javnemu zavodu se uporabijo samo za 
gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja 
občine. 
 

NAČELA IN CILJI:  Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev odloka je 
uskladitev z veljavno zakonodajo, in sicer s 6. 
odstavkom 67. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma 
80. členom Zakona o javnih financah. 
 

FINANČNE POSLEDICE: Spremembe odloka je finančno uravnotežena za 
proračun Občine Žalec. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec 
  

POROČEVALEC: Predlog odloka bo na seji obrazložila mag. Nataša 
Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne 
službe. 
 

DELOVNO TELO, KI 
OBRAVNAVA AKT OZIROMA 
GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Gradivo bo na svoji seji obravnaval Odbor za 
negospodarske javne službe (predsednik Slavko 
Ivezić) 
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OBČINSKEMU SVETU, tu 
 
ODBORU ZA NEGOSPODARSKE  
JAVNE SLUŽBE, tu 
 
 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ŽALSKE LEKARNE 
 
 
Spoštovani, 
 
v prilogi vam posredujemo predlog Odloka o spremembah dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec (prva in druga obravnava) z 
obrazložitvijo za obravnavo na redni seji Občinskega sveta Občine Žalec, ki bo 
28.10.2020. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
"Občinski svet Občine Žalec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec (prva in druga 
obravnava) v predlagani vsebini."     
 
 
 

 
Priloga: 

- Obrazložitev, 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske 

lekarne Žalec (prva in druga obravnava), 
- Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec 

(predvidene spremembe besedila odloka so odebeljene). 
 
Posredovano: 

- članom Občinskega sveta Občine Žalec, objava na spletni strani Občine Žalec, 
- članom Odbora za negospodarske dejavnosti, objava na spletni strani Občine Žalec, 
- zbirka dokumentarnega gradiva, tu. 
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PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI  
JAVNEGA ZAVODA ŽALSKE LEKARNE ŽALEC 

 
OBRAZLOŽITEV 

 
I. Pravni temelj 

 
Pravni temelj predlaganih dopolnitev Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec je 
v 27. členu Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19) (v nadaljevanju: 
ZLD-1), ki določa, da javni lekarniški zavod na primarni ravni na svojem območju ustanovi občina 
ali več sosednjih občin skupaj po predhodnem mnenju pristojne zbornice in s soglasjem 
ministrstva, v 3. členu Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 
13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 
127/06 - ZJZP), ki določa, da se za opravljanje javnih služb ustanovijo javni zavodi in v 20. členu 
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17), ki opredeljujejo pristojnosti Občinskega 
sveta za sprejemanje aktov.  

 
II. Ocena stanja 

 
Žalske lekarne Žalec je javni zavod, ki opravlja lekarniško dejavnost, katerega ustanoviteljica je 
Občina Žalec. Žalske lekarne Žalec na podlagi sedanjega 16. člena odloka o ustanovitvi nastopa 
v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi brez 
omejitev, v pravnem prometu  s tretjimi osebami ima vsa pooblastila ter v prometu s tretjimi osebami 
odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Premoženje, s katerim upravlja 
lekarna, je last ustanovitelja. Lekarna razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim 
premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Lekarna je dolžna upravljati premoženje 
s skrbnostjo dobrega gospodarja. Odlok je potrebno uskladiti s 6. odstavkom 67. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 
61/20 - ZDLGPE; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) oziroma 80. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. 
RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, v 
nadaljevanju ZJF).  

 
III. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben  

 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne Žalec se usklajuje z zakonodajo, in sicer s 6. 
odstavkom 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) oziroma 80. členom 
ZJF.  
 
Z uveljavitvijo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je 
začel veljati 10.3.2018, v 6. odstavku 67. člena določa, da se za prihodke od oddaje v občasno 
uporabo smiselno uporabljajo določbe, ki jih za najemnine določa zakon, ki ureja javne finance 
(torej 80. čl. ZJF).  

ZJF v 80. členu določa, da je najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek 
proračuna države oziroma občine, ki je lastnik premoženja, če ni s posebnim zakonom drugače 
določeno in tudi, da se kupnina, najemnina in odškodnina za državo oziroma občinsko stvarno 
premoženje uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja države 
oziroma občine. S tem členom je zagotovljeno, da se prihodki občine iz naslova oddaje stvarnega 
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premoženja v najem porabijo za financiranje investicij v katero koli stvarno premoženje občine, 
torej je namenskost prihodkov občine od najemnine opredeljena. 

Najemnino od oddaje stvarnega premoženja v najem je treba vplačati v proračun lastnika 
premoženja (ustanovitelju – Občini Žalec). Z namenom zagotavljanja ustreznih evidenc v poslovnih 
knjigah in letnih poročilih je Ministrstvo za finance izdalo Pravilnik o spremembi Pravilnika o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. 
l. RS, št. 80/19). 

S spremembo tega Pravilnika se je obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA, ki je Priloga 3/A, nadomestil z novim 
obrazcem, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Ta po novem ne izkazuje več prihodkov iz 
naslova oddaje v najem iz naslova tržne dejavnosti. Navedeno je povzročilo javnim zavodom 
številne težave, saj so praviloma, prihodke iz naslova najema/uporabe izkazovali kot prihodke iz 
naslova tržne dejavnosti. 

V zvezi s tem je Direktorat za javno računovodstvo Ministrstva za finance izdal pojasnilo št. 410-
11/2020/4 z dne 22.1.2020 in nato še dodatna pojasnila 410-11/2020/8 z dne 4.2.2020. Z obema 
dopisoma so bili seznani vsi javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina 
Žalec. 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA 
TOKA, ki je Priloga 3/A, po novem ne izkazuje več prihodkov iz naslova oddaje v najem iz naslova 
tržne dejavnosti. Pojasnilo Ministrstva za finance je, da so prihodki od oddaje premoženja (v 
upravljanju) v najem (oz. tudi v uporabo) prihodki lastnika premoženja in ne javnega zavoda, 
nikakor pa po pojasnilu Ministrstva za finance to ne more biti tržna dejavnost, kajti s premoženjem 
v lasti se naj ne bi moglo konkurirati na trgu. Posledično naj bi prihodke od najemnin pod AOP 487 
na konto 7103 v okviru javne službe lahko iz tega naslova vnašale le univerze, ki so glede na 
zakonodajo tudi lastnice premoženje in ne le upravljavke. 

Osnovno načelo pri organiziranju premoženja v obliki javnih zavodov ni pridobivanje dobička niti 
pridobivanje presežka prihodkov nad odhodki, pač pa izvajanje javne službe. Javni zavodi pa lahko 
poleg dejavnosti, za opravljanje katere so ustanovljeni oziroma organizirani, opravljajo še eno ali 
več spremljajočih dejavnosti, s katero oziroma katerimi dopolnjujejo svojo osnovno dejavnost 
oziroma skrbijo za optimalno izkoriščenost premoženja, s katerim upravljajo. Spremljajoče 
dejavnosti so po večini dejavnosti, katerih proizvodi ali storitve se prodajajo na trgu. 

Glede na spremembe zakonodaje, ki smo jo navedli, je potrebno v predpisih ustanovitelja in aktih 
javnega zavoda preveriti ali je oddaja prostorov v uporabo / najem še vedno opredeljena kot tržna 
dejavnost. Če je temu tako, morajo javni zavodi in njihovi ustanovitelji poslovanje v tem delu, 
medsebojno uskladiti z veljavno zakonodajo. 

Cilj spremembe odloka o ustanovitvi je torej uskladitev razpolaganja prihodkov od prodaje in 
najemnine stvarnega premoženja Občine Žalec z zakonodajo. S predlagano  spremembo se v 
odloku jasno opredeli, da je najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek 
proračuna ustanoviteljice (Občine Žalec), ki je lastnik premoženja. Kupnina, najemnina in 
odškodnina za stvarno premoženje, ki je bilo dano v upravljanje javnemu zavodu se uporabijo samo 
za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. 
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IV. Poglavitne spremembe in dopolnitve  
 
 
K 1. členu 
V primeru, da bo Žalskim lekarnam Žalec v upravljanje dano nepremično premoženje, ga bo  lahko 
lekarna v času, ko ga ne bo potrebovala, oddala v najem po predhodnem soglasju ustanovitelja. 
Za upravljanje s tem premoženjem je lekarna odgovorna ustanovitelju, ki je lastik premoženja.  
 
K 2. členu 
Spremeni se prvi odstavek 16. člena odloka tako, da se dodatno opredeli, da lekarna pri upravljanju  
z nepremičnim premoženjem ustanovitelja nastopa v pravnem prometu v imenu in za račun 
ustanovitelja. Dopolnitev odloka v tem členu daje javnemu zavodu pooblastilo, da za nepremično 
premoženje, ki ga daje v najem, sklepa pogodbe v imenu in za račun ustanovitelja. To v praksi 
pomeni, da bodo najemniki nepremičnega premoženja v upravljanju lekarne še vedno sklenili 
pogodbo o najemu, ki pa jo bo v imenu ustanovitelja (Občina Žalec) podpisala odgovorna oseba 
Žalskih lekarn Žalec.  
 
K 3. členu 
Nov 16.a člen  odloka ureja vprašanja povezana z namenskimi sredstvi od prodaje 
občinskega stvarnega premoženja. Ureditev iz tega člena temelji na proračunskem 
načelu popolnosti proračuna, ki določa, da so vsi prihodki države ali občine zajeti v 
njenem proračunu. Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje 
stvarnega premoženja pripadata lastniku premoženja, torej občini. Zato je v 
spremembi določeno, da sta kupnina in najemnina od stvarnega premoženja, s 
katerim upravlja lekarna prihodek proračuna občine, ki je lastnica premoženja. Ne 
glede na to kdo z občinskim stvarnim premoženjem upravlja (tudi posredni uporabniki 
proračuna – javni zavodi), je potrebno vse tovrstne prihodke vplačati v proračun 
lastnika. 

Člen določa poseben namen porabe proračunskih prihodkov iz naslova kupnin in najemnin za 
občinsko stvarno premoženje. S tem vzpostavlja izjemo od proračunskega načela, ki zahteva, da 
vsi prihodki služijo za pokrivanje vseh izdatkov proračuna. Vendar je to v skladu s 1. odstavkom 
43. člena ZJF, ki opredeljuje namenske prejemke in izdatke proračuna ter ta status podeljuje 
navedenim sredstvom. Kupnine, najemnine in odškodnine za občinsko stvarno premoženje se 
lahko tako uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. 
Tovrstna rešitev onemogoča, da bi se predvsem kupnina in najemnina od stvarnega premoženja 
uporabila za druge izdatke proračuna in s tem preprečuje zmanjševanje vrednosti stvarnega 
premoženja občine. Hkrati občino in javni zavod spodbuja h gospodarnemu ravnanju s 
premoženjem.  

K 4. členu 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 154. člena Ustave RS, ki določa, da morajo biti predpisi 
objavljeni, preden začnejo veljati. Predpis začne veljati petnajsti dan po objavi, če v njem ni 
določeno drugače. Objava predlaganega odloka je predvidena v Uradnem listu RS, prav tako je 
določeno, da začne odlok veljati petnajsti dan po objavi. 
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V. Ocena finančnih posledic 
 
Finančnih posledic v proračunu zaradi sprejema odloka ni. Sprememba odloka je finančno 
uravnotežena, saj so kupnine in najemnine za občinsko stvarno premoženje prihodek proračuna, 
ima pa ta prihodek na drugi strani poseben namen porabe, in sicer samo za gradnjo, nakup in 
vzdrževanje stvarnega premoženja občine.   
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Predlog (prva in druga obravnava) 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 
13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - 
ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 
77/17, 73/19) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17), je Občinski 
svet Občine Žalec na svoji 14. seji, dne 28.10.2020 sprejeli naslednji 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne 

Žalec 
 
 

1. člen 
 
V 2. odstavku 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec (Uradni 
list RS, št. 45/94, 49/95, 19/10 in 50/18) se za piko doda določba v naslednji vsebini: 
»Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko nepremično 
premoženje v času, ko ga sam ne potrebuje, odda v najem po predhodnem soglasju 
ustanovitelja.«.  
 

2. člen 
 

V prvem odstavku 16. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec  
(Uradni list RS, št. 45/94, 49/95, 19/10 in 50/18) se namesto pike doda vejica in določba v 
naslednji vsebini: »razen za upravljanje s stvarnim premoženjem ustanovitelja, kjer lekarna 
nastopa v pravnem prometu v imenu in za račun ustanovitelja.«. 
 

3. člen 
 

Doda se nov 16.a člen, ki se glasi: 
 

»16.a člen 
 

Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja, s katerim 
upravlja lekarna, je prihodek proračuna občine (ustanovitelja), ki je lastnik premoženja. 
 
Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporablja samo za 
gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine (ustanovitelja).«  

 
 

KONČNA DOLOČBA 
 

4. člen 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne 
Žalec veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 007-0020/2020 
 
 
 
 
 Žalec, Žig 

Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 
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OPOZORILO! Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni 
delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

 
 

O D L O K  
o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec 

(neuradno prečiščeno besedilo)1 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

(1) Lekarne na območju občine Žalec: Lekarna Žalec s podružnicama Vransko in Prebold ter 
Lekarna Polzela se s 30. 6. 1994 izločijo iz Javnega zavoda »Celjske lekarne« Celje. 

 
(2) Skupščina občine Žalec ustanavlja s tem odlokom javni zavod za opravljanje lekarniške 
dejavnosti na območju občine Žalec.  
 

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA  
 

2. člen 
 
(1) Ime zavoda je: ŽALSKE LEKARNE ŽALEC.  

 
(2) Sedež zavoda je: ŽALEC, Prešernova 6. 

 
(3) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s 

statutom zavoda.  
 

(4) Zavod ima žig, na katerem sta zapisana ime in sedež zavoda. Oblika in uporaba žiga se 
določi s statutom zavoda.  

 
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z  

zakonom in tem odlokom ter odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko 
razpolaga.  

 
III. ORGANIZACIJSKE ENOTE 

 
3. člen 

 
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo na območju Občine Žalec.  
 
(2) Za izvajanje lekarniške dejavnosti na različnih lokacijah ima zavod tri organizacijske enote: 
LEKARNA ŽALEC, LEKARNA ŽALEC II in LEKARNA PETROVČE.  

 

                                                 
1 Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec obsega: 
- Odlok o izločitvi lekarn na območju občine Žalec iz Javnega zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi Javnega 

zavoda Žalske lekarne (Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22.7.1994), 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi lekarn na območju Občine Žalec iz javnega zavoda Celjske 

lekarne in o ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne (Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25.8.1995), 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka izločitvi lekarn na območju Občine Žalec iz javnega zavoda Celjske 
lekarne in o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne (Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010), 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec (Uradni list RS, 
št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018), 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec. 
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(3) Zavod lahko organizira lekarno, podružnico lekarne ali priročno zalogo zdravil le z 
dovoljenjem ustanoviteljice, na območju katere se lekarna, podružnica lekarne ali priročna 
zaloga zdravil ustanovi oz. organizira, na podlagi predhodnega mnenja pristojne zbornice in 
soglasja ministrstva.  

 
(4) Organizacijske enote niso pravne osebe in lahko nastopajo v pravnem prometu v imenu in 
za račun zavoda, pri čemer v pravnem prometu poleg svojega naziva obvezno uporabljajo tudi 
ime zavoda. Posamezno organizacijsko enoto v pravnem prometu zastopa vodja v okviru 
svojih pooblastil.  

 
(5) Zavod ima lahko v okviru ene od organizacijskih enot zavoda organizirano spletno lekarno. 

 
(6) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo javnega zavoda določa statut zavoda.  
 

IV. DEJAVNOST ZAVODA  
 

4. člen 
 
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero 
se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z 
zdravili ter farmacevtsko obravnavo pacientov, in obsega: 

- izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta, 

- izdajo živil za posebne zdravstvene namene,  

- farmacevtsko obravnavo pacienta,  

- dejavnost farmacevta svetovalca,  

- farmacevtsko intervencijo, 

- storitve telefarmacije, 

- pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,  

- priprava izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, 

- preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil, 

- spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,  

- prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadnimi zdravili,  

- drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, 
smiselno in varno uporabo.  

(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru, 
opravlja zavod še naslednje dejavnosti: 

- preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,  

- pripravo magistralnih homeopatskih zdravil, 

- preskrbo z veterinarskimi izdelki, 

- preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami, 

- izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,  

- preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,  
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- pedagoško in izobraževalno dejavnost, 

- druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,  

- dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti,  

- druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo. 

(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo.  

 
5. člen 

 
(1) Za prevzete obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi svojimi sredstvi s polno 
odgovornostjo. 

 
(2) Ustanovitelj odgovarja za obveznost javnega zavoda le iz naslova sprejetega programa.  

 
(3) Zavod zastopa direktor brez omejitev.  
 

V. ORGANI ZAVODA  
 

6. člen 
 

(1) Organi zavoda so: 
- svet zavoda,  

- direktor, 

- strokovni svet. 

(2) V statutu zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.  
 

7. člen 
  
(1) Svet zavoda ima devet članov in je sestavljen iz predstavnikov: 

- ustanoviteljica  štiri člane 
- zaposleni v zavodu trije člani 
- pacientov en član 
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje en član 

 
(2) Predstavnike ustanoviteljice imenuje ustanoviteljica v skladu s svojim statutom. 

(3) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. Volitve so 
veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili 
največ glasov delavcev, ki so volili.  

(4) Predstavnika pacientov imenuje ustanoviteljica zavoda, na območju katere ima zavod 
sedež, na podlagi izvedenega javnega poziva.  

(5) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje.  

(6) Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni 
oziroma imenovani.  
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8. člen 
 

(1) Svet zavoda opravlja zlasti naslednje naloge: 
- sprejema razvojne usmeritve, program dela in finančni plan zavoda,  

- sprejema splošne akte zavoda, 

- sprejema periodična in zaključna finančna poročila ter odloča o delitvi dobička,  

- daje smernice direktorju in delavcem s posebnimi pooblastili, 

- imenuje direktorja zavoda.  

(2) Podrobnejše pristojnosti sveta zavoda in način odločanja določa statut.  
 

9. člen 
 

(1) Poslovodni organ zavoda je direktor.  
 

(2) Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
Direktor vodi in organizira delo ter poslovanje zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda 
in je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda. 

 
(3) Direktor zavoda opravlja naslednje naloge: 

- organizira delo in poslovanje,  

- pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, pripravlja 
poročila o delu in poslovanju zavoda,  

- sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu,  

- predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,  

- predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,  

- izvršuje odločitve sveta zavoda, 

- določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij, o 
razporejanju delavcev k določenim nalogam, imenuje delavce s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi,  

- zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev, 

- poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih 
delavcev, 

- farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju 
lekarniške dejavnosti, 

- zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih 
pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, 

- druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom.  

 
(4) Direktor ima pooblastila in odgovornost, ki jih določa zakon in statut zavoda.  
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10. člen 
 

(1) Direktorja imenuje svet zavoda v skladu s predpisi, na podlagi javnega razpisa ter s 
soglasjem ustanoviteljice.  

(2) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo 
farmacevtske smeri ali končan enovit magistrski študij farmacije, veljavno licenco za izvajanje 
lekarniške dejavnosti, ima 5 let izkušenj na področju lekarniške dejavnosti, ima izkušnje s 
področja vodenja in upravljanja ter izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.  

(3) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.  

(4) Direktorja razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi in s soglasjem ustanoviteljice.  

 
11. člen 

 
(1) Sestavo in pristojnosti strokovnega sveta določa statut zavoda. 
 

VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA  
 

12. člen 
 

(1) Za ustanovitev in začetek dela zavoda ter opravljanje dejavnosti navedene v 4. členu tega 
odloka daje ustanovitelj zavodu v upravljanje premoženje po stanju, ki se ugotovi z delitveno 
bilanco.  

 
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju. Premoženje, s katerim 
upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko nepremično premoženje v času, ko ga 
sam ne potrebuje, odda v najem po predhodnem soglasju ustanovitelja.  

 
(3) Za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem mora zavod pridobiti soglasje 
ustanovitelja.  
 

VII. NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA  
 

13. člen 
 

(1) Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, pridobiva zavod: 
- na osnovi pogodb za opravljanje storitev, 

- s prodajo blaga in storitev,  

- iz dotacij in drugih virov.  

(2) Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za 
zakonitost poslovanja.  
 
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA 

PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA  
 

14. člen 
  
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za:  

- solventno in likvidno poslovanje zavoda, 

- investicije v prostor in opremo zavoda,  
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- razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev. 

 
(2) Zavod razporeja presežek prihodkov nad odhodki po sklepu sveta zavoda skladno z letnim 
načrtom v soglasju z ustanoviteljem.  
 

15. člen 
 

(1) O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih 
razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.  
 

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

16. člen 
 

(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti 
samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, razen za upravljanje s 
nepremičnim premoženjem ustanovitelja, kjer lekarna nastopa v pravnem prometu v 
imenu in za račun ustanovitelja. 

 
(2) Zavod ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa pooblastila.  

 
(3) V pravnem prometu s tretjimi osebami odgovarja zavod za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem.  

 
16.a člen 

 
(1) Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja, s 
katerim upravlja lekarna, je prihodek proračuna občine (ustanovitelja), ki je lastnik 
premoženja. 

 
(2) Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporablja 
samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine (ustanovitelja). 
 
 

X. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA  
 

17. člen 
 

(1) Ustanovitelj odgovarja le za obveznosti zavoda v okviru dogovorjenega programa med 
ustanoviteljem in zavodom.  
 

XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN 
ZAVODOM 

 
18. člen 

 
(1) Zavod: 

- sprejema program zdravstvenega varstva in poroča o njegovem izvajanju, 

- poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub, 

- sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov, 

- sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,  

- zagotavlja obrambne priprave,  
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- zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom. 

(2) Ustanovitelj: 
- usklajuje program zdravstvenega varstva, spremlja njegovo izvajanje ter sprejema 

ukrepe za zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva,  

- sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub, 

- pri oblikovanju in izvajanju politike zdravstvenega varstva vključuje zavod in 
zdravstveno stroko. 

19. člen 
 

(1) Zavod ima statut, s katerim se podrobneje določijo zlasti: 
- organizacija in način poslovanja zavoda,  

- pristojnosti organov zavoda,  

- pooblastila za zastopanje in podpisovanje, 

- mandat članov zavoda,  

- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem, 

- zadeve v zvezi z nadzorom ustanovitelja nad poslovanjem zavoda.  

(2) Statut in spremembe ter dopolnitve statuta sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.  

20. člen 

(1) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravlja občinski upravni organ, pristojen za 
področje zdravstva in drugi pristojni državni organi.  
 
(2) Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo organi določeni z zakonom.  

 
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
Odlok o izločitvi lekarn na območju občine Žalec iz Javnega zavoda Celjske lekarne in 
o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne (Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22.7.1994) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: 
 

21. člen 
 

Zavod mora uskladiti svojo organiziranost, sprejeti statut in konstituirati svet zavoda in druge 
organe ter priglasiti vpis v sodni register v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.  
 

22. člen 
 

Do imenovanja direktorja zavoda imenuje skupščina občine v.d. direktorja, ki je pooblaščen za 
vsa opravila in naloge v zvezi s konstituiranjem, vpisom v register ter delovanjem zavoda.  
 

23. člen  
 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa 
se od 1. julija 1994 dalje.  
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi lekarn na območju Občine Žalec 
iz javnega zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne 
(Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25.8.1995) vsebuje naslednjo končno določbo: 
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3. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi lekarn na območju Občine Žalec 
iz javnega zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne 
(Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12.3.2010) vsebuje naslednjo končno določbo:  
 

6. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske 
lekarne Žalec (Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20.7.2018) vsebuje naslednje prehodne 
in končne določbe: 
 

9. člen 
 

Sedanji direktor opravlja naloge direktorja do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.  
 

10. člen 
 

Sedanji člani sveta zavoda opravljajo naloge do imenovanja novega sveta, ki mora biti 
konstituiran v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka.  
 

11. člen 
 

Zavod mora uskladiti statut zavoda in druge splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v 
12 mesecih od uveljavitve tega odloka.  
 
Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila 
obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.  
 

12. člen 
 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske 
lekarne Žalec (Uradni list RS, št. __________ z dne__________) vsebuje naslednje 
prehodne in končne določbe: 

4. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne 
Žalec veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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