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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 

ZADEVA: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na 
primarni ravni v Občini Žalec. 

NAMEN:  Obravnava in sprejem odloka. 

OCENA STANJA: Za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti na 
primarni ravni mora Občina Žalec v skladu z 
Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom 
o lekarniški dejavnosti sprejeti akt, šele nato se
lahko na podlagi prošnje podeli dovoljenje za
poslovanje podružnice lekarne  na določenem
gravitacijskem območju.

RAZLOGI ZA SPREJEM: S predlagano spremembo odloka se pridobi 
podlaga za izdajo dovoljenja za poslovanje 
podružnice lekarne na določenem 
gravitacijskem območju.  

NAČELA IN CILJI: Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev 
odloka je podelitev dovoljenja za poslovanje 
podružnice lekarne na gravitacijskem območju 
Krajevne skupnosti Šempeter.  

FINANČNE POSLEDICE: Finančnih posledic za proračun Občine Žalec 
ni, saj se finančna sredstva zagotavljajo iz 
naslova dejavnosti javnega zavoda Žalske 
lekarne 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 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 
DOLOČITVI JAVNE ZDRAVSTVENE MREŽE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI 
ŽALEC   

Spoštovani, 

v prilogi vam posredujemo predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec (prva in druga 
obravnava) z obrazložitvijo za obravnavo na redni seji Občinskega sveta Občine Žalec, 
ki bo 25. 5. 2022. 

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
"Občinski svet Občine Žalec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec 
(prva in druga obravnava) v predlagani vsebini."     

Priloga: 
- Obrazložitev,
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže

na primarni ravni v Občini Žalec (prva in druga obravnava),

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.



 

 

 

 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI JAVNE 

ZDRAVSTVENE MREŽE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI ŽALEC   
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
 

I. Pravni temelj 
 

Pravni temelj za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne 

zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec (v nadaljevanju Odlok) je v Zakonu o 

zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 

23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. 

US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk, 

v nadaljevanju ZZDej), ki v 2. členu določa, da zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega 

osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost,  v 5. členu določa, da mrežo javne 

zdravstvene službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina, Zakonu o lekarniški dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21, v nadaljevanju ZLD-1), ki v 5. členu opredeljuje 

lekarniško dejavnost kot javno zdravstveno službo, s katero se zagotavlja trajna in nemotena 

oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava 

pacientov, v 8. členu opredeljuje, da se lekarniška dejavnost na primarni ravni izvaja v lekarni, v 

podružnici lekarne ali s priročno zalogo zdravil, 10. člen istega zakona pa določa, kdaj in pod 

kakšnimi pogoji se lahko podeli dovoljenje za poslovanje podružnice. Pravni temelj je tudi v 20. 

členu Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17), ki opredeljuje pristojnosti 

Občinskega sveta za sprejemanje aktov.  

II. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben ter ocena stanja 

 

Predloženi predlog Odloka podrobneje določa mrežo javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni, 

ki obsega 2 gravitacijski območji. Gravitacijsko območje, ki obsega območje Krajevne skupnosti 

Šempeter in  gravitacijsko območje, ki obsega vsa ostala območja Občine Žalec.  

Ambulanta Šempeter se je v okviru Javnega zavoda Zdravstvenega doma »dr. Jožeta Potrate« 
Žalec uradno odprla 13. 1. 2022. Z odprtjem ambulante se je zagotovila zdravstvena dejavnost na 
primarni ravni na območju Krajevne skupnosti Šempeter s tem, da se je primarna zdravstvena 
dejavnost približala prebivalcem tega območja. Nova Ambulanta Šempeter je tako omogočila 
prebivalcem, ki niso imeli izbranega zdravnika, storitve primarnega zdravstva neposredno v svoji 
bližini. Z odprtjem podružnice lekarne bi tudi lekarniške storitve približali prebivalcem tega območja, 
hkrati bi se razbremenila najbližja Lekarna Žalec,  ob tem da bi se zagotovila  tudi celostna 
zdravstvena dejavnost na primarni ravni.  
 
V skladu z ZLD-1 dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne izda občina, na območju katere se 
podružnica lekarne ustanovi, na podlagi predhodnega mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in 
soglasja ministrstva. Izvajanje same lekarniške dejavnosti se lahko začne z dnem pridobitve 
dovoljenja za izvajanje lekarniške dejavnosti, ki ga izda ministrstvo. Za odprtje podružnice sta 
izpolnjena oba pogoja:  

- zagotovljena je zdravstvena dejavnost na primarni ravni ter  
- število prebivalcev na gravitacijskem območju Krajevne skupnosti Šempeter pa je večje 

od 2500. 
 
Iz sodbe Upravnega sodišča Republike Slovenije, I U 489/2019-38 z dne 3. 5. 2021 izhaja, da 
določitev gravitacijskega območja ni v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter da gravitacijsko 
območje tudi ni pojem, ki bi ga bilo mogoče z ugotavljanjem dejstev enoznačno določiti. Določitev 



 

 

 

gravitacijskega območja je tako oblastno ravnanje občine oz. izvrševanje njene pristojnosti lokalne 
samoupravne skupnosti.  
 
Z zagotovitvijo zdravstvene oskrbe na primarni ravni z odprtjem Ambulante Šempeter, se je razvila 
potreba po lekarniških storitvah. Občina Žalec tako načrtuje, da se na območju Krajevne skupnosti 
Šempeter organizira podružnica lekarne v okviru javnega lekarniškega zavoda Žalske lekarne 
Žalec.  
 
Opredelitev mreže je potrebna za izvajanje izvirne pristojnosti občine, da ljudem na določenem 
gravitacijskem območju zagotovi kakovostno in učinkovito preskrbo z zdravili ter farmacevtsko 
obravnavo. 

 
 

III. Poglavitne spremembe in dopolnitve   
 
K 1. členu 
Odlok se spremeni tako, da se za 5. členom doda nov 5.a člen, ki se glasi:  
 
»(1) Za izvajanje lekarniške dejavnosti na različnih lokacijah ima zavod na dan 1. 5. 2022 tri 
organizacijske enote: 

- Lekarna Žalec,  
- Lekarna Žalec II in 
- Lekarna Petrovče. 

 
(2) Občina Žalec načrtuje, da se na območju Občine Žalec v okviru javnega lekarniškega  
zavoda Žalske lekarne Žalec organizira podružnica lekarne.« 
 
Nov 5.a člen definira sedanje stanje za izvajanje lekarniške dejavnosti v Občini Žalec ter 
zagotavljanje lekarniške dejavnosti v prihodnje. Od 13. 1. 2022 dalje v prostorih Osnovne šole 
Šempeter v okviru Javnega zavoda Zdravstvenega doma »dr. Jožeta Potrate« Žalec deluje 
Ambulanta Šempeter. Ambulanta je prevzela toliko pacientov, kot jih po normativu lahko in se je v 
celoti zapolnila. S tem, ko so se pacienti oz. prebivalci opredelili do osebnega zdravnika v Šempetru 
(večina opredeljenih je prebivalcev Krajevne skupnosti Šempeter), se je razvila potreba po 
lekarniških storitvah v bližini ambulante. Z odprtjem podružnice lekarne se bodo lekarniške storitve 
približale prebivalcem, kar bo znatno olajšalo dostop do zdravstvenih storitev, razbremenila se bo  
najbližja lekarna v Žalcu, hkrati pa se bo prebivalcem zagotovila celostna zdravstvena storitev na 
primarni ravni. 
 
K 2. členu 
Odlok se spremeni tako, da se za 5.a členom doda nov 5.b člen, ki se glasi: 
 
»(1) Na območju Občine Žalec se določita dve gravitacijski območji in sicer: 

- gravitacijsko območje Krajevne skupnosti Šempeter, 
- gravitacijsko območje vseh ostalih naselij Občine Žalec.  

 
(2) Gravitacijsko območje Krajevne skupnosti Šempeter pokriva lekarniška podružnica 
Šempeter, ki jo organizira javni lekarniški zavod Žalske lekarne Žalec.  
 
(3) Gravitacijsko območje vseh ostalih naselij Občine Žalec pokrivajo lekarne:  

- Lekarna Žalec, 
- Lekarna Žalec II, 
- Lekarna Petrovče.« 

 
Nov 5.b člen določa dve gravitacijski območji, eno gravitacijsko območje, kjer bi bila vzpostavljena 
lekarniška podružnica in bi pokrivala območje Krajevne skupnosti Šempeter ter drugo  gravitacijsko 



 

 

 

območje vseh ostalih naselij Občine Žalec, katere bi pokrivale lekarne: Lekarna Žalec, Lekarna 
Žalec II in Lekarna Petrovče.  
 
Mreža lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Občine Žalec na dan 1.5.2022 obsega 
lekarne: Lekarna Žalec, Lekarna Žalec II in Lekarna Petrovče. Občina Žalec načrtuje, da se bo v 
Občini Žalec na območju Krajevne skupnosti Šempeter organizirala podružnica lekarne, saj število 
prebivalcev na gravitacijskem območju podružnice presega 2500, od 13. 1. 2022 pa je zagotovljena 
tudi zdravstvena dejavnost na primarni ravni.  
 
ZLD-1 v 5. tč. 4. odst. določa, da je gravitacijsko območje lekarne določeno geografsko območje 
sosednjih naselij in povprečno število prebivalcev tega območja, ki iz različnih razlogov gravitirajo 
k določenemu središču, kjer se organizira lekarna oziroma podružnica lekarne za preskrbo 
prebivalce tega območja. Povprečno število prebivalcev na določenem gravitacijskem območju se 
ugotavlja na podlagi uradnih statističnih podatkov o stalnem prebivališču.  
 
K 3. 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. 
 

IV. Ocena finančnih posledic 
 
Sprejetje predlaganega odloka in s tem možnost odprtja podružnice lekarne, ne bo imelo finančnih 
posledic za proračun Občine Žalec, saj se finančna sredstva zagotavlja  iz naslova dejavnosti 
javnega lekarniškega zavoda Žalske lekarne Žalec.  
 

V. Predlog za sprejem akta po hitrem postopku 
 
Ker gre v omenjenem primeru za velik javni interes in ker je potrebno pred izdajo dovoljenja za 
poslovanje podružnice lekarne pridobiti soglasja, bi dvostopenjski postopek časovno oddaljil izdajo 
dovoljenja in posledično odprtje podružnice lekarne  v Šempetru. Občinskemu svetu se predlaga, 
da obravnava in sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne 
zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec po hitrem postopku, glede na to, da gre za 
manj zahtevno spremembo in dopolnitev odloka.  
 
 
Pripravila: 
Franja Vihernik      mag. Nataša Gaber Sivka 
višja svetovalka      vodja urada za negospodarske javne službe 



 

 

 

Predlog (prva in druga obravnava) 

Na podlagi 2., 5. in 20. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – 
ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 
– ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk), 4., 5., 8. in 10. člena Zakona o lekarniški 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21) in 20. člena Statuta Občine Žalec 
(Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17), je Občinski svet Občine Žalec na svoji 26. seji, dne 25. 5. 
2022 sprejel naslednji  
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni 

ravni v Občini Žalec  
 

 
1. člen 

 
Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 
14/18) se spremeni tako, da se za 5. členom doda nov, 5.a člen, ki se glasi: 
 

(1) Za izvajanje lekarniške dejavnost na različnih lokacijah ima javni lekarniški zavod  
Žalske lekarne Žalec na dan 1. 5. 2022 tri organizacijske enote: 
- Lekarna Žalec,  
- Lekarna Žalec II,  
- Lekarna Petrovče.  

 
(2) Občina Žalec načrtuje, da se na območju Občine Žalec v okviru javnega lekarniškega 

zavoda  Žalske lekarne Žalec organizira podružnica lekarne.  
 

2. člen 
 
Za 5.a členom se doda nov 5.b člen, ki se glasi: 
 

(1) Na območju Občine Žalec se določita dve gravitacijski območji in sicer: 
- gravitacijsko območje Krajevne skupnosti Šempeter,  
- gravitacijsko območje vseh ostalih naselij Občine Žalec.  

 
(2) Gravitacijsko območje Krajevne skupnosti Šempeter pokriva lekarniška podružnica 

Šempeter, ki jo organizira javni lekarniški zavod Žalske lekarne Žalec.  
 

(3) Gravitacijsko območje vseh ostalih naselij Občine Žalec pokrivajo lekarne: 
- Lekarna Žalec,  
- Lekarna Žalec II, 
- Lekarna Petrovče.  

 
3. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji  dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Številka: 007-0018/2022 
 
 
 
 
 Žalec, Žig 

Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

 
  

 



 

 

 

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

ODLOK O DOLOČITVI JAVNE ZDRAVSTVENE MREŽE NA PRIMARNI RAVNI V  
OBČINI ŽALEC  

(neuradno prečiščeno besedilo)1 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
(1) S tem odlokom Občina Žalec (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne zdravstvene 
službe na primarni ravni na območju občine.  
 

II. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST NA PRIMARNI RAVNI  
 

2. člen 
(zdravstvena dejavnost v občini) 

 
(1) Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega: 

- osnovno zdravstveno dejavnost, 
- specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično 

zdravljenje,  
- lekarniško dejavnost.  

 
III. IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI  

 
3. člen 

(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni) 
 

(1) Zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju Občine Žalec opravlja javni zavod 
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, katerega soustanovitelj je Občina Žalec in 
zasebni zdravstveni delavci.  
 
(2) Na način iz prejšnjega odstavka se zagotavlja izvajanje naslednjih zdravstvenih dejavnosti: 

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,  
- nujna medicinska pomoč, 
- splošna in družinska medicina,  
- zdravstveno varstvo žensk, 
- patronažno varstvo,  
- laboratorijska in druga diagnostika, 
- fizioterapija,  
- preventivno in kurativno zobozdravstvo,  
- medicina dela, prometa in športa,  
- mrliško pregledna služba,  
- dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje,  
- zdravstveno varstvo otrok in mladine, 
- specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično 

zdravljenje v skladu z mrežo javne zdravstvene službe.  
 
 

                                                           
1 Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec vsebuje: 

- Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 14/18, veljavnost od 
18. 3. 2018) 

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v 
Občini Žalec.  



 

 

 

5. člen 
(javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti) 

 
(1) Lekarniško dejavnost na primarni ravni na območju občine izvaja javni lekarniški zavod 
Žalske lekarne Žalec, katre ustanoviteljica je Občina Žalec. Zavod opravlja dejavnost v skladu 
z določili Zakona o lekarniški dejavnosti, ki opredeljuje, da je lekarniška dejavnost javna 
zdravstvena služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov.  
 
(2) Lekarniška dejavnost vključuje:  

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

- izdaja živil za posebne zdravstvene namene,  
- farmacevtsko obravnavo pacienta,  
- dejavnosti farmacevta svetovalca, 
- farmacevtsko intervencijo, 
- storitve telefarmacije,  
- pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (v 

nadaljnjem besedilu: magistralna zdravila),  
- pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,  
- izdelovanje galenskih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (v 

nadaljnjem besedilu: galenska zdravila),  
- radiofarmacevtsko lekarniško dejavnost,  
- preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih in 

galenskih zdravil,  
- preverjanje kakovosti galenskih 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.  
 
(3) Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko lekarne opravljajo še naslednje dejavnosti: 

- preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,  
- izdelovanje galenskih izdelkov,  
- pripravo magistralnih homeopatskih zdravil, 
- preskrbo z veterinarskimi izdelki, 
- preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,  
- izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,  
- preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,  
- pedagoško-izobraževalno dejavnost,  
- znanstvenoraziskovalno dejavnost,  
- druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,  
- dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene 

dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam, 
- druge dejavnosti, povezane z lekarniško dejavnostjo po vsakokrat veljavnem 

zakonu, ki ureja lekarniško dejavnost.  
 

5.a člen 
 

(1) Za izvajanje lekarniške dejavnosti na različnih lokacijah ima javni lekarniški zavod Žalske 
lekarne Žalec na dan 1. 5. 2022 tri organizacijske enote: 

- Lekarna Žalec,  
- Lekarna Žalec II, 
- Lekarna Petrovče.  

 



 

 

 

(2) Občina Žalec načrtuje, da se na območju občine Žalec v okviru javnega lekarniškega 
zavoda Žalske lekarne Žalec organizira podružnica lekarne.  
 

5.b člen 
 

(1) Na območju Občine Žalec se določita dve gravitacijski območji in sicer: 
- gravitacijsko območje Krajevne skupnosti Šempeter, 
- gravitacijsko območje vseh ostalih naselij Občine Žalec.  

 
(2) Gravitacijsko območje Krajevne skupnosti Šempeter pokriva lekarniška podružnica 
Šempeter, ki jo organizira javni lekarniški zavod Žalske lekarne Žalec.  
 
(3) Gravitacijsko območje vseh ostalih naselij Občine Žalec pokrivajo lekarne: 

- Lekarna Žalec,  
- Lekarna Žalec II, 
- Lekarna Petrovče.  

 
6. člen 

(zasebni zdravstveni delavci) 
 

(1) Osnovno zdravstveno dejavnost na območju Občine Žalec lahko na podlagi koncesije 
opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo z zakonom, ki ureja 
zdravstveno dejavnost, določene pogoje.  
 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec (Uradni list 
RS, št. 14/18) vsebuje naslednje končne določbe: 

 
7. člen 

 
(objava in začetek veljavnosti) 

 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po 
objavi.  
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na 
primarni ravni v Občini Žalec (Uradni list RS, št. ________ z dne__________) vsebuje 
naslednjo končno določbo: 
 

3. člen 
 

(1) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na 
primarni ravni v Občini Žalec začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.  
 


