
Na podtagi dotofila 45. atena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni tist RS, it. 12/1991,451/1994 Odt. US: U-l-
104/92,8/1996,3612000-ZPDZC, 12712006-7JZP) jn dotoaila 37. atena Zakona o lekarniiki dejavnosti
(Uradni List RS, 41.77/2017) ter 21. tlena Odloka o ustanovitvi javnega lekarniakega zavoda Gorenjske
tekarne (Uradni tist RS, it. 7012019) je Svet javnega tekarniikega zavoda Gorenjske lekarne na svori 23.
redni seii dne 17. 12. 2019 spreiel

STATUT
JAVNEGA LEKARNISKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE

SPLoiNE DoLoaBE

1. alen
(uporaba izrazov)

v statutu uporabtjeni izrazj v stovnjfni obtiki za moiki spol se uporabtiajo kot nevtraLni za ienski in moaki
spoL.

2. alpn
(vsebina statuta)

S tem statutom se uredi organizacija javnega tekarniakega zavoda Goreniske lekarne (v nadatjevanju:
zavod), dotoiijo pristojnosti, poobtastita in odgovornosti zavoda, naain dela in odtoianja ter druga
vpraianja, pomembna za opravljanje dejavnostj in posLovanre zavoda v sktadu z zakoni in Odtokom o
ustanovitvi javnega lekarniikega zavoda Gorenjske tekarne (Uradnj (ist RS, at. 70l2019).

3. alen
(:ig zavoda)

(1) zavod ima in uporablja iig okrogte oblike, ki ima v zunaniem krogu na zgornji potovici napis: Gorenjske
tekarne in sedei javnega Lekarniakega zavoda, ki obkroia znak. znak zavoda ie v sredini. znak predstavtja
krii, kaao in kelih.
(2 Vetikost, uporabo in hrambo iiga dotoij svet zavoda s sklepom.

2 ORGAN|ZACUA zavoDA

4. iten
(organizacijske enote zavoda)

(1) Notranjo organizacijo zavoda sestavtiajo naslednje organjzacijske enote zavoda:
. Uprava zavoda s strokovnimi stuibami,
. Gatenski laboratorii,
. Kontrolno anatizni laboratorii,
. Farmakoinformativnasluiba
. Lekarne in Lekarniike podruinice

(2) Zavod organizira Lekarne in podruinice tekaan kot svoje organizaciiske enote za opravtianje lekarnilke
dejavnosti ter gatenski taboratorij za izdetavo galensko izdelanih zdravil in drugih izdelkov in kontrolno-
anaLizni laboratorij za preizkuSanje magistratno in ga(ensko izdelanjh zdravil. Zavod izvaja lekarniiko
deiavnost v naslednjih tekarnah in lekarniikih podruinicah:
. Lekarna Bohinjska Bistrica,
. Lekarna Cerktje,
. Lekarna Gorenja vas,
. Lekarna Jesenice,
. Lekarna Krani,
. Lekarna Kranjska Gora,
. Lekarna Lesce,
. Lekarna Planina.
. Lekarna Planina ll,
. Lekarna Podtubnik,
. Lekarna Preddvor,
. Lekarna Primskovo.
. Lekarna Radovljica,



Lekarna Straiiiae,
Lekarna Senaur,
Lekarna Skofja Loka,
Lekarna Tr;ii,
Lekarna Zlatorog,
Lekarna ZeLezniki,
Lekarna Ziri,
Lekarniaka podruZnica Jezersko,
Lekarniika podruinica Kropa,
Lekarnjika podru:flica Zirovnica

5. alen
(vodja organizaciiske enote)

Organizacijske enote in stuibe vodijo detavci, ki izpotnjujejo pogoje dototene z zakonom, ki ureia
lekarniiko dejavnost oz. drugim zakonom ter aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

(3) Organjzacjjske enote niso pravne osebe in nimajo poobtastiI v pravnem prometu.

(4) Notranio organizacijo organizaciiskih enot zavoda doloii direktor zavoda z aktom o organrzaciii in
sistematizaciji deLovnih mest.

3 OR6ANt zAvoDA

5. ilen
(organi zavoda)

Organi zavoda so:
. Direktor
. Strokovni vodja, kadar direktor ni nosiLec lekarniike deiavnosti
. Svet zavoda
. Strokovni svet

3.1 Direktor zavoda

7. alen
(imenovanje direktorja zdvoda)

ll ) Direktor zavoda izvara postovodno tunkcjjo.
(2) Direktorja zavoda imenuje svet zavoda za dobo 5 Letih let v sktadu s predpisi na podtagi javnega
razpisa ter s soglasjem skupnega organa obaifl lstanoviteljic. Po poteku mandata je direktor tahko
ponovno imenovan.
(3) Za izvedbo razpisnega postopka za imenovanje direktorja imenuje svet zavoda tri (J) alansko razpisno
komisijo, ki opravi razpis in pripravi dokumentacijo za odtoianje na svetu zavoda.
(4) Kandidat za direktorra mora k prijavi predloiitj program vodenia, detovanja in razvoia zavoda.
(5) Javni razpis za imenovanje direktorja se obiavi na sptetni strani javnega zavoda in v sredstvjh javnega
obveiaanja ter vsebuje:
- pogoje za imenovanie,
- aas mandata,
- rok za priiavo kandidatov, ki ne sme biti krajai od osmih dni od obiave javnega razpisa,- rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveaaeni o izbirj, ki ne sme bitj datjii od 60 dni od objave
iavnega razpisa, in
' druge podatke.
(6) Svet zavoda izvede postopek javnega razpisa jn opravi izbirni postopek.
(7) Svet zavoda v roku, dototenem v javnem razpisu, obvesti vsakega priiavtjenega kandidata o izbjri in ga
poui-i, da tahko zahteva sodno varstvo pri sodiiiu, pristojnem za detovne spore.
(8) Ce se na javnj razpis ni prijavil nihae ati ae n*lae od prijavtjenih kandjdatov ni imenovan, se javni
razpis ponovj. Za ias do imenovania direktorra na pddtagi ponovljenega razpisa ali ie direktorju predaasno
prea€ha mandat, svet zavoda jmenuje vriilca dot;nosti direktorja, do imenovanja novega direktorja,
vendar na.jdtie za eno leto. Za vriilca dotinosti direktorja veljaio pogoji, ki se zahtevaio za direktorj



8. alen
(pristoinorti in naloge direktorja zavoda)

(1) Direktor zavoda ima poteg pristojnosti in. nalog, dotoienih s predpisi zavoda ie nastednje
pristojnosti in natoge:

. otgoniziro in vodi delo in poslovonje zovoda, predstavljo in zostopa zovod ter je odgovoten zo
zokonitost de lo zavoda :

. predtaga temetje poslovne poutike, gospodarske in finanane naarte, deLovnj in razvojni program
ter sprejena ukrepe za njihovo izvaianje:

. sprejema sptoine akte, ki niso v pristojnosti sveta zavoda;

. izdaja navodita za i?vrievanje sptoinih aktov;

. izvriuje sktepe sveta zavoda;

. sestavtia tetna poroaita za zavod;

. odtoia o vseh vpraianjih iz delovnih razmerii;

. vodi strokovno de(o zavoda in odgovarja za strokovnost deta, organizira interni strokovni nadzor in
izdaja strokovna navodila, kadar direktor je nosilec lekarni<ke deiavnosti;

. skhcuje in vodr seje strokovnega svela:

. skrbi za tekoae informiranje detavcev o bistvenih dogodkih iz postovanja zavoda;

. odreja posredovanje informacij javnega znaiaja v svetovni sptet in obveiia javnost in medije o
deiavnosti zavoda;

. odtoaa o izobra;evanju zapostenih in dodetjevanju itipendii;

. ureja razmerja s sindikati v zavodu;

. opravtja druge naLoge, doloiene s predpisi in akti zavoda.

(2) Direktor izvaja 5voie pdstojnosti neposredno ati posredno s prenosom poobtastil na vodstvene
delavce.

9. alen
(zastopanie in predstavlianie zavoda v odsotnosti direktorja zavoda)

(1) V odsotnosti direktorja zavoda zastopa in predstavLja njegov namestnik oz. oseba, ki jo direktor za to
pisno poobtasti.
(2) Pooblaiaenec iz prvega odstavka tega atena lahko zastopa in predstavtja zavod v okvjru pisnega
pooblastita.

10. dlen
Razreiitev djrektorja pred potekom mandata

(1) Direktor je tahko razreien pred potekom tasa, za katerega ie imenovan.
(2) Svet zavoda razreai direktorja:
- ae direktor sam zahteva razreiitev,

ae nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem
zakonu.
- ae direktor pri svojem detu ne ravna po predpisih in sptoanih aktih zavoda ati neutemetjeno ne izvriuje
tklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z nj'mi.
- ae direktor s svojim nevestnim ati nepravitnim deLom povzroti zavodu veijo ikodo aU te zanemarja ati
malomarno opravtia svoje doEnosti, tako da nastanejo ati bi tahko nastate huiie motnje pri opravljanju
dejavnosti zavoda.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom skLepa o razreiitvi seznaniti direktorja z raztogi za razreiitev in
mu dati moinost, da se o njih izjavi.

3.2 Strokovni vodja

11. alen

(1) Strokovni vodia je odgovoren za strokovnost dela zavoda, ae direktor ni nositec lekarniake
deiavnosti v sktadu z zakonom, ki ureja lekarniiko dejavnost.



(2) Strokovnega vodjo zavoda imenuje svet zavoda za dobo 5 letih Let v sktadu s predpisi na
podlagi javnega razpisa ter s sogtasiem sveta ustanovitetjic.

(3) Za izvedbo razpisnega postopka za imenovanje strokovnega vodje imenuje svet zavoda tri (3)
atansko razpisno komisijo, ki opravi razpis in pripravi dokumentacijo za odtoaanje na svetu
zavoda-

(4) Glede postopka irnenovanja in razreaitve se smrselno uporabtjajo dotoabe o imenovanju in
razreiitvi direktorja.

3.3 Svet zavoda

12. alen
(imenovanje oziroma izvolitev predstaynikov sveta zavoda)

('l) Svet zavoda ima trideset (30) atanov in je sestavtjen iz predstavnikov:
. ustanovitetjic: osemnajst ('18) atanov;
. zaposlenih v zavodu: deset (10) atanov;
. pacientov: en (1) itan,
. Zavoda za zdravstveno zavarovanje S(ovenije: en (1) ttan

(2) Predstavnike ustanovjtetjic imenujejo ustanovitetjice v skladu s svojjm statutom.
(3) Predstavnike detavcev izvolijo de{avci neposredno s tarnim gtasovanjem, na naain in po postopku, ki ga
doloaa notranji akt zavoda.
(4) Predstavnika pacientov imenuje svet ustanovitetric javnega zavoda izmed potnoletnih obtank oziroma
obaanov obain ustanovitetjic na podtagi izvedenega javnega poziva.
(5) Predstavnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Stoveniie imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
(6) i{andat itanov sveta zavoda traja pet (5) let in so po preteku te dobe tahko ponovno izvoljeni oziroma
imenovani.

(predsednik in namestnik predsednika)
(1) Svet zavoda ima predsednika in namestnika predsednjka, ki ju jzvotijo atani sveta izmed sebe z vetino
gLasov vseh atanov na prvi seji.
(2) Svet zavoda vodi predsednjk sveta, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik. ce predsednik
sveta in njegov narnestnik nista prisotna na seji sveta zavoda vodi sejo sveta zavoda najstarejij atan.

13. alen
(pristojnosti sveta zavoda)

Svet javnega zavoda jma pnstojnosti, doloaene z zakoni in statutom zavoda, in sicer:
. nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela javnega zavoda z vidika sprejetega strateikega in

tetnega nairta javnega zavoda,
. nadzoruje ravnanje s premoieniem javnega zavoda,
. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev javnega zavoda,
. odtoaa o uporabi preseikov prihodkov nad odhodki v sktadu z dotoaili zakona, ki ureja lekarniiko

dejavnost,
. ustanoviteljicam predlaga, da se del prese ka prihodkov nad odhodki javnega zavoda v sktadu z

doloaiti zakona, ki ureja tekarniiko dejavnost, vrne ustanovitetjicam,
. nadzoruje finanano postovanje javnega zavoda,
. obravnava dolgoroano strategijo razvoja iavnega zavoda, io potrdi in predloii ustanovitetjicam v

sprejetje,
. sprejme tetni program deta in dotoaa finanani nairt javnega zavoda s sogtasjem sveta

ustanoviteljic,
. sprejme normative za deto na predlog direktoria,
. preveri in potrdi tetno poroaito javnega zavod s soglasjem sveta ustanovitetjic,. odloia o detovni uspeinosLi direktorja,
. spremtja vodenje postov javnega zavoda in deto direktorja,
. uvetiavtia zahtevke javnega zavoda protj direktorju v zvezi s povraaitom ikode, nastaLe pri

postovodeniu,
. obravnava poroaita direktorja in daje smernice za njegovo delo,. spremlja kazatnike kakovosti in varnosti v sktadu z zakonom, ki ureja lekarniiko dejavnost,. najmani pottetno spremlja in ocenjuie posLovanje javnega zavoda,



. s sogtasjem sveta ustanoviteLjic jmenuie direktorja,

. s sogtasjem sveta ustanovitetjic razreii direktorja,

. s soglasjem sveta ustanovitetiic imenuje in razreiuje strokovnega vodjo,

. sprejema statut javnega zavoda s soglasjem sveta ustanovitetjic,

. sprejema sptoine akte zavoda, ki jih je dotian sprejeti na podtagi zakonov in drugih predpisov in ki
niso v pristoinosti direktorja zavoda, sktadno s tem statutom,

. ustanoviteljicam predLaga spremembo aLi radiritev dejavnosti javnega zavoda,

. odLoia o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podruinic tekarn in priroinih zatog zdravit,

. imenuje vriitca doLinosti direktoria pod pogoji dotoaenimi z zakonom, ki ureja (ekarniiko
dejavnost,

. obravnava ugotovitve nadzornih organov,

. zasotavlja varstvo pravic delavcev,

. opravtja druge naloge, dotoaene z zakonom, odtokom in statutom iavnega zavoda.

14. alen
(delovna telesa sveta zavoda)

(1)Svet zavoda Lahko ustanovi komisiie kot stalna ali obaasna delovna teLesa, ki obravnavajo posamezne
zadeve iz pristojnosti sveta zavoda.
(2) Svet zavoda ustanovi delovna telesa iz prvega odstavka tega ilena s sklepom, s katerim doloii naLoge
delovnega tetesa in:tevilo aLanov ter opravi imenovanje, skladno z notranjim aktom zavoda o naiinu deta
sveta zavoda, ki ga sprejme svet zavoda,

15. alen
(naiin dela sveta zavoda)

(1) Delo sveta zavoda in njegovih delovnih tetes je javno. Javnost dela se lahko omeji ati izktjufi, te to
zahtevajo raztogi varovania osebnjh podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu
z zakonom, drugim predpisom ati sptoinim aktom zavoda oziroma druge javne ati zasebno pravne osebe
zaupne narave.
(2) Svet zavoda sprejema svoje odtoiitve na seiah. Odloaitve, za katere je potrebno sogtasje ustanovitetjic
priinejo vetjati po pridobtjenem sogLasju skupnega organa.
(3) svet zavoda je sktepien, ie je na seji prjsotnih vea kot potovica alanov sveta zavoda. svet zavoda
sprejema odtoaitve z veaino opredeLjenjh gLasov navzoiih atanov.
(4) Svet zavoda sprejema odtoaitve z javnjm gtasovanjem. Tajno se gtasuje v prjmeru, ko je tako doloieno
z zakonom ati ae tako odtoii svet zavoda.
(5) O seiah sveta zavoda se vodj zapjsnik. Vsebino zapisnika, naiin vodenia zapisnika in hrambo zapisnikov
dotoii svet zavoda s postovnikom.
(6) Naiin deta in odtoaanja, naain uresniaevanja pravic in dolinosti alanov sveta zavoda, razmerja do
drugih organov zavoda ter druga vpraaanja delovanja sveta zavoda se dotoaijo s poslovnikom, ki ga

sprejme svet zavoda z veiino gtasov vseh atanov.

3.3 Strokovni svet zavoda

16. alen
(naiin dela strokovnega sveta zavoda)

(1) strokovni svet zavoda je kotegijski organ zavoda za obravnavanje in odtotanje o strokovnih vpraaanjih.
(2) atani strokovnega sveta zavoda so strokovni vodia zavoda oz. direktor kadar je te'ta nositec tekarniake
dejavnosti in vodje notranjih organizacijskih enot zavoda.
(3) Strokovni svet zavoda vodi strokovni vodia zavoda oz. direktor kadar je te_ta nositec tekarniake
dejavnosti, kj odgovarja za izvajanje sktepov strokovnega sveta zavoda.
(4) Naain de(a in sprejemanje odtoaitev na strokovnem svetu zavoda, naain vodenja zapisnika in hrambo
zapisflikov strokovnega sveta zavoda uredi strokovni svet s posLovnikom o delu strokovnega sveta zavoda.

17. iten
(pristoinosti in naloge strokovnega sveta zavoda)

Strokovni svet ima nas(ednje pristojnosti in natoge:
. odloaa o strokovnih vpraianjih v okviru poobtastit, dotoaenih s tem statutom;
. doLoia strokovne podtage za program dela in razvoia zavoda;
. svetu zavoda in direktorju zavoda daie mnenja in predLoge gLede organizacije deta in pogojev za

razvoj dejavnosti zavoda;
. obravnava ugotovitve internega strokovnega nadzora in sprejema sktepe za odpravo pomanjktjivosti;



imenuje detovna tetesa za obravnavo ati pripravo gradiv iz svoje pristojnosti,
predtaga atane stalnih in obaasnih komisij sveta zavoda;
odloaa o drugih vpraianjih, za katere ga poobtasti svet zavoda ali direktor zavoda

Zavod zagotavua varstvo osebnih
podatkov.

5 PoLoiAJ, pRAvtcE tN oDGovoRNosTt TER DtsctpLtNsKE KRatTvE zaposlENtH

5 oBvEldaNJE DEL vcEV

4 lNFoRl acuEJAVNEGA zNAadJA tN vARswo osEBNtH poDATKov

lE, iten
(informacije javnega znaaaja)

(1) Zavod zagotavtja javnost deta:
. z uradnimi sporoiiti za javnost in
. s posredovanjem informacii iavnega znaaaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja

podroaje jnformacjj javnega znaiaia ter
. na drug naain, ki omogoaa javnosti, da se seznani z detom zavoda.

(2) O detu zavoda obveiaa javnost direktor zavoda.
(3) Direktor zavoda, vodje organizaciiskih enot in vodie sluib aU drugi zaposleni tahko obveifaio iavnost o
detu s svojega detovnega podroija, skLadno z notranjim aktom zavoda oz. poobtastitom direktoria zavoda.

19, alen
(varstvo osebnih podatkov)

podatkov v sktadu z zakonom, ki ureja podroaje varstva osebnih

20. alen
(uporaba predpisov)

Za zapostene se v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja uporabtjajo
dototila zakona, ki ureja delovna razmerja, varstvo pri detu, kotektivne pogodbe za negospodarstvo
oziroma javnega sektorja, zakona, ki ureja potoiaj javnih uslu:bencev, in zakona, ki urera sistern ptai v
javnem sektoriu ter drugjh predpisov, ki urejajo potoiaj, pravice in odgovornosti ter disciplinske kriitve
zaposlenih.

21. tlen
(obveaianje detavcev)

(1) Organi zavoda so dotini obveiaati deLavce o vseh zadevah, ki vptivajo na poloiaj, pravice in obveznosti
detavcev.
(2) Obveiaanje se opravtja z objavami na ogtasnih deskah organizaciiskih enot ter stuib, preko sluibene e-
poite ati pisnimi informaciiami, ki so dostopne vsem dehvcem.
(l) Za organizacijo obvejaanja je odgovoren direktor zavoda, za obveaaanje delavcev v organizacijski
enoti ali stuibi pa vodja organizaciiske enote ali stuibe.

7 STATUT tN SPLoSNTAKTI zAvoDA

22, ilen
(statr.rt zavoda)

(1)Zavod s statutom ureja organizacijo zavoda, doloaa pristolnosti, poobLastita in odgovornosti zavoda,
naiin deta in odtoaanja ter druga vpraaania, pomembna za opravljanje dejavnosti in p;slovanie zavoda v
skladu z zakoni odtokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s sogtasjem sveta ustanoviteljic.

23. alen
(sptoini akti zavoda)

(1) V skLadu s statutom lahko zavod priprayi in sprejme tudi druge spLoine akte, s katerimi se uredijo
druga vpraaanja, pomembna za delo in posLovanje zavoda.
(2.) Sptoana akta, ki jih sprejema svet zavoda sta Pravitnik o raaunovodstvu ter Postovnik sveta iavnega
zavoda Goreniske lekarne. Vse ostate notranje akte spreiema direktor zavoda.

24. alen



imenuie detovna telesa za obravnavo ati pripravo gradiv iz svoje pristoinosti,
predtaga atane statnih in obiasnih komisii sveta zavoda;
odLoaa o drugih vpraianjih, za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor zavoda

lNFoRracuE JAVNEGA zNAaaJA tN vARSTvo osEBN H poDATKov

18, alen
(inf ormacije javnega znaaaja)

(1) Zavod zagotavtja javnost deta:
. z uradnimi sporoaiti za iavnost in
. s posredovaniem informacii iavnega znaaaja v svetovni sptet v sktadu z zakonom, ki ureja

podroaje informacii javnega znaaaja ter
. na drug naain, ki omogoia javnosti, da se seznani z delom zavoda.

(2) 0 detu zavoda obveiaa iavnost direktor zavoda.
(l) Direktor zavoda, vodje organizacijskih enot in vodje stdb ali drugi zaposleni lahko obveaaaio javnost o
deLu s svojega detovnega podroaja, skladno z notranjim aktom zavoda oz. pooblastitom direktorja zavoda.

19- il.n
(varstvo osebnih podatkov)

Zavod zagotavtja varstvo osebnih podatkov v sktadu z zakonom, ki ureja podrotje varstva osebnih
podatkov.

21. alen
(obve;aanje delavcev)

(1) organi zavoda so dotini obveaaati de(avce o vseh zadevah, ki vplivajo na potoiaj, pravice in obveznosti
detavcev.
(2) obvelaanje se opravtja z objavami na oglasnih deskah organjzacijskih enot ter sLuib, preko sluibene e
poate ati pisnimj informacijami, ki so dostopne vsem detavcem.
(3) za organizacijo obvelaanja je odgovoren direktor zavoda, za obveiianje detavcev v organizacijskj
enoti ati stuibi pa vodja organizacijske enote ati stuibe-

7 STATUT IN SPLoiNIAKfl zAvoDA

22. dlen
(statut zavoda)

(1) Zavod s 5tatutom ureja organizacijo zavoda, dotoaa pristojnosti, poobtastita jn odgovornosti zavoda,
naain deta in odtoaanja ter druga vpraianja, pomembna za opravLianje dejavnosti in postovanje zavoda v
sktadu z zakoni odtokom.
(2) Statut zavoda spreime svet zavoda s sogtasjem sveta ustanoviteLiic.

23, alen
(spldni akti zavoda)

(1) V skLadu 5 statutom tahko zavod pripravi in spreime tudi druge sptoine akte, s katerimi se uredijo
druga vpraiania, pomembna za deto in poslovanje zavoda.
(2) Sptoina akta, ki jih sprejema svet zavoda sta Pravilnik o raiunovodstvrl ter Postovnik sveta javnega

zavoda Goreniske lekarne. V5e ostate notranje akte sprejema direktor zavoda.

24. ilen

5 PoLoZAJ, PRAVICE IN oDGovoRNoSTITER DISCIPLINS(E KPIITVE ZAPoSTENIH

20. f len
(uporaba predpisov)

Za zapostene se v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz detovnega razmerja uporabtjajo
dotoaiLa zakona, ki ureja detovna razmerja, varstvo pri delu, kotektivne pogodbe za negospodarstvo
ozjroma javnega sektorja, zakona, ki ureja potoiaj javnih ustuibencev, in zakona, ki oreja sistem plaa v
javnem sektorju ter drugih predpjsov, ki urejajo poloiai, pravice in odgovornosti ter disciptinske kr<itve
zapostenih.

6 OBVE..ANJE DELAvcEv



(veljavnost sploanih aktov)
Statut za;ne vetiati osmi dan po dnevu pridobitve sogtasja skupnega organa obain ustanovitetjic. Sploinj
akti prianejo veljati osmi dan po sprejetju s strani pristojnega organa.

8 PREHoDNE rN Ko aNE DoLoaBE

25, ilen

(1) ra statut zaane veriu,i o.ri aun po an"l',iiiliu,Y,'r!1'[o,"'l.j] ,nrrn"*u o'-runa obain ustanoviterjic.
(2) Z dnem ko zaane vetjati ta statut, preneha veljati Statut javnega zavoda Gorenjske lekarne z dne 24
3. 2014

,;"H3
goreojske lekarnr.

Predsednik Sveta zavoda
Rok Regovc

?r.k-


