Na podtagi dotofita 45. itena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni tistRS, it. 12/ 1991 , 451/1994 Odl. US:
U-l-104/92, 8/1996, 36/2000-ZPDZC, 177 /7006-7JZP) in 21. ttena Odtoka o ustanovitvi javnega
zavoda Gorenjske lekarne (Uradni tist RS, it. 4/2014\ je Svet javnega zavoda Gorenjske lekarne na
svoji 11. sej'i dne 24. 3. 2014 sprejet

STATUT
JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE

1

SPLoSNE DoLoaBE
1

.

dlen

(uporaba izrazov)
V statutu uporabtjeni izrazi v stovniini obtiki za moiki spol se uporabtjajo kot nevtratni za Zenski in

moiki spol.

2.

dlen

(vsebina statuta)
s tem statutom se uredi organizacija javnega zavoda Gorenjske lekarne, s sedeiem Gosposvetska
ulica 12, Kranj (v nadatjevanju: zavod), dotoiijo pristojnosti, poobtastita in odgovornosti zavoda,
naain deta in odtodanja ter druga vpraianja, pomembna za opravtjanje dejavnosti in postovanje
zavoda v sktadu z zakoni in Odtokom o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske tekarne (Uradni tist RS,

at.4/2014\.

(1) Zavod ima in uporabtja

iig

3. iten
(iig zavoda)
okrogte obtike, obtike

z

beseditom Gorenjske lekarne, sedeZem

javn-ega zavoda, ki obkroZa znak in znakom. Znak predstavtja kri2, kaao in ketih.

(2) Stevito posameznih peiatov, njihovo uporabo, naiin varovanja
zanje odgovorni, dotodi direktor.

2

in uniienja ter detavce, ki

ORGANIZAC|JA zAVoDA

4.

alen

(organizacijske enote zavoda)
(1) Notranjo organizacijo zavoda sestavtjajo nastednje organizacijske enote zavoda:
Uprava zavoda s strokovnimi stuibami,

.
. Galenski laboratorii,
. Kontrotno-anatizni [aboratorii,
. FarmakoinformativnasluZba
. Lekarna Bohinjska Bistrica,
. Lekarna Cerklje,
. Lekarna Gorenja vas,
. Lekarna Jesenice,
. Lekarna Krani,
. Lekarna Kranjska Gora,
. Lekarna Lesce,
. Lekarna Ptanina,
. Lekarna Planina ll,
. Lekarna Podtubnik,
. Lekarna Preddvor,
. Lekarna Primskovo,
o Lekarna Radovtjica,
. Lekarna Straiijie,
. Lekarna Seniur,
. Lekarna Skofia Loka,
. Lekarna TrZii,
o Lekarna Ztatorog Bted,

so

.
.
o
.

Lekarna Zetezniki,
LeKarna

zln,

Lekarniika podruinica Kropa,
Lekarniika podruZnica Zirovnica.
(2) Notranjo organizacijo organizacijskih enot zavoda dotoii direktor zavoda
organizaciji.

z aktom o notranji

5. dlen
(vodja organizacijske enote)
Organizacijske enote in sluZbe vodijo detavci, ki izpo(njujejo pogoje dotoaene z zakonom, ki ureja
tekarniiko dejavnost ter aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji detovnih mest.
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ORGANT zAVoDA

6. dlen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
SVet zavoda,
direktor zavoda,
strokovni svet.

.
.

3.1

Svet zayoda

Z. ften
(imenovanje oziroma izvolitev predstavnikov sveta zavoda)
(1) Svet zavoda ima iestindvajset (26) atanov in je sestavtjen iz predstavnikov:
n ustanovitetjic: osemnajst (18) itanov,

. detavcev zavoda:
. uporabnikov:

sedem (7) atanov,

en (1) ttan.
(2) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo detavci neposredno s tajnim glasovanjem ob smisetni
uporabi doto-b zakona, ki ureja sodetovanje detavcev pri upravtjanju.

8.

ilen

(predsednik in namestnik predsednika)
(1) Svet zavoda ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izvotijo ilani sveta izmed sebe z
veaino gtasov vseh itanov na prvi seji.
(2) Svet zavoda vodi predsednik sveta, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik. ae
predsednik sveta in njegov namestnik nista prisotna na seji sveta zavoda vodi sejo sveta zavoda

najstarejii itan.

9.

dlen

(pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda ima nastednje pristojnosti:
. sprejema statut zavoda v sogtasju z ustanovitetjicami;
. sprejema sptolne akte zavoda, ki jih je dotian sprejeti na podtagi zakonov in drugih

.
.
.
.
.
.

predpisov,

sprejema program deta in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrjevanje,
sprejema finandni nadrt in letno porotito zavoda v sogtasju z ustanovitetjicami,
razpisuje in potrjuje popise sredstev,
ustanoviteljicam predtaga spremembo ati raziiritev dejavnosti,
ustanovitetjicam in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vpraianjih

gtede postovanja zavoda,
odtoaa o nakupu nepremitnin v sogtasju z ustanovitetjicami in predtaga prodajo nepremiinin

ustanovitetiicam.

.
e
"
o
.
.
.

odloaa o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, lekarniikih podruinic in priroinih zalog zdravil
ter dotoia poslovni aas tekarn,
s sogtasjem ustanovitetjic imenuje in razreiuje direktorja zavoda,
imenuje vriitca dotZnosti direktorja pod pogoji dotoienimi z zakonom, ki ureja status
zavodov,
obravnava ugotovitve nadzornih organov,

obveida predtagatetje o izteku ali prediasnem prenehanju mandata ilana sveta zavoda,
zagotavlja varstvo pravic detavcev,
odloca o drugih zadevah, za katere je poobtaiien s sptoinimi akti zavoda in zakonom.
10. dten

(delovna telesa sveta zavoda)

(1) Svet zavoda lahko ustanovi komisije kot statna ati obiasna detovna tetesa, ki obravnavajo

posamezne zadeve iz pristojnosti sveta zavoda.
(2) Svet zavoda ustanovi detovna tetesa iz prvega odstavka tega dtena s sktepom, s katerim dotoii
naloge detovnega telesa in 5tevito atanov ter opravi imenovanje.
1

1.

ilen

(nadin dela sveta zavoda)
(1) Deto sveta zavoda in njegovih detovnih tetes je javno. Javnost deta se tahko omeji ati izktjuii, ie
td zahtevajo razlogi varovanja osebnih 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 zauDne narave.

(2) Svet zavoda sprejema svoje odtoiitve na sejah.': Odtoiitve, za katere je potrebno sogtasje
ustanovitetjic priinejo vetjati po pridobtjenem sogtasju skupnega organa.
(3) Svet zavoda je sktepden, ie je na seji prisotnih vei kot potovica dtanov sveta zavoda, Svet
zavoda sprejema odloaitve z veaino opredetjenih gtasov navzodih dlanov.
(4) Svet zavoda sprejema odtoaitve z javnim gtasovanjem. Tajno se gtasuje v primeru, ko je tako
doloaeno z zakonom ati ie tako odto;i svet zavoda.
(5) O sejah sveta zavoda se vodi zapisnik. Vsebino zapisnika, naiin vodenja zapisnika in hrambo
zapisnikov dotoii svet zavoda s poslovnikom.
(6) Naiin dela in odloianja, naiin uresniievanja pravic in dotZnosti atanov sveta zavoda, razmerja
do drugih orgapov zavoda ter druga vpraianja detovanja sveta zavoda se dotoiijo s postovnikom, ki
ga sprejme svet zavoda z veiino gtasov vseh itanov.

3.2

Direktor zavoda
12. alen
(imenoYanje direktorja zavoda)

(1) Direktor zavoda izvaja poslovodno funkcijo.
(2) Direktorja zavoda imenuje svet zavoda za dobo 5 tetih tet v skladu s predpisi na podtagi javnega
razpisa ter s soglasjem skupnega organa obiin ustanovitetjic.

(3) Za izvedbo razpisnega postopka za imenovanje direktorja imenuje svet zavoda

tri

(3) itansko

razpisno komisijo, ki opravi razpis in pripravi dokumentacijo za odtodanje na svetu zavoda.
(4) Kandidat za direktorja mora k prijavi predtoZiti program vodenja, detovanja in razvoja zavoda.

13. Elen

(pristojnosti in naloge direktorja zavoda)
Direktor zavoda ima poleg pristojnosti in nalog, doloienih s predpisi zavoda ie nastednje pristojnosti
in natoge:
. organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren
za zakonitost dela zavoda.
u predtaga temelje poslovne potitike, gospodarske in finanine naarte, detovni in razvojni
program ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje;
o sprejema sploine akte, ki niso v pristojnosti sveta zavoda;
. izdaja navodita za izvrievanje sptoinih aktov;
. izvriuje sktepe sveta zavoda;

.
.
.
.
o
.
o
.
.

sestavtja letna poroaita za zavod;
odloaa o vseh vpraianjih iz detovnih razmerii;
vodi strokovno deto zavoda in odgovarja za strokovnost deta, organizira interni strokovni
nadzor in izdaja strokovna navodita;
skticuje in vodi seje strokovnega sveta;
skrbi za tekode informiranje detavcev o bistvenih dogodkih iz postovanja zavoda;
odreja posredovanje informacij javnega znaiaja v svetovni sptet in obveiaa javnost in
medije o dejavnosti zavoda,
odloda o izobraZevanju zapostenih in dodeljevanju itipendii,
ureja razmerja med sindikati v zavodu,
opravtja druge natoge, dotoiene s predpisi in akti zavoda.

14. dlen
(zastopanje in predstavljanje zavoda v odsotnosti direktorja zavoda)
(1) V odsotnosti direktorja zavoda zastopa in predstavtja zavod oseba, ki jo direktor za
Dooblasti.
(2) Pooblaidenec iz prvega odstavka tega
Dooblastita.

3'.3

to

pisno

ilena lahko zastopa in predstavlja zavod v okviru pisnega

Strokovni svet zavoda
15. dlen
(naEin dela strokovnegd'sveta zavoda)

_

(1) Ctani strokovnega sveta zavoda so direktor zavoda, namestnik direktorja, vodje notranjih
organizacijskih enot zavoda.
(2) Strokovni svet zavoda vodi direktor, ki odgovarja za izvajanje sklepov strokovnega sveta zavoda.

(3) Naiin deta in sprejemanje odloiitev na strokovnem svetu zavoda uredi strokovni sver

s

postovnikom o delu strokovnega sveta zavoda.
(4) O detu strokovnega sveta zavoda se vodi zapisnik. Za vsebino zapisnika, naain vodenja zapisnika
in hrambo zapisnikov strokovnega sveta zavoda se smisetno uporabtjajo dotodbe poslovnika sveta
zavoda.

16. dlen

(pristojnosti in naloge strokovnega sveta zavoda)
Strokovni svet ima nastednje pristojnosti in natoge:
e odtota o strokovnih vpraianjih v okviru poobtastit, dotoienih s tem statutom;
e dotoda strokovne podlage za program deta in razvoja zavoda;
. svetu zavoda in direktorju zavoda daje mnenja in predloge gtede organizacije deta in pogojev
za ra roj dejavnosti zavoda;
. obravnava ugotovitve internega strokovnega nadzora in sprejema sktepe za odpravo

o
.
.

pomanjktjivosti;

'imenuje detovna telesa za obravnavo ati pripravo gradiv iz svoje pristojnosti,
predtaga alane statnih in obiasnih komisij sveta zavoda;
odtoda o drugih vpra5anjih, za katere ga poobtasti svet zavoda ati direktor zavoda.
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INFoRMACTJE JAVNEGA ZNAcAJA tN vARsTVo osEBNrH poDATKov

17. dlen
(informacije javnega znaiaja)
(1) Zavod zagotavtja javnost deta:
z uradnimi sporoiiti za javnost in

.
.
o

s posredovanjem informacij javnega znadaja v svetovni sptet v sktadu z zakonom, ki ureja

podroije informacij javnega znaiaja ter
na drug naiin, ki omogoia javnosti, da se seznani z delom zavooa.
(2) O detu zavoda obveiia javnost direktor zavoda.

(3) Direktor zavoda, vodje organizacijskih enot in vodje stuib ati drugi zaposteni tahko obvelcajo
javnost o detu s svojega delovnega podroija, skladno z aktom o notranji organizaciji in aktom o
sistemizaciji detovnih mest, po predhodnem pooblasti[u direktorja zavoda.
18. alen
(varstvo osebnih podatkov)
Zavod zagotavtja varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja podroaje varstva osebnih
podatkov.

5

PoLoZAJ, pRAVrcE rN oDGovoRNosI TER DlscrpLrNsKE KRStrvE zAposLENtH

19. dlen
(uporaba predpisov)

Za zaposlene se v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz detovnega razmerja
uporabtjajo dotoiita zakona, ki ureja detovna razmerja, varstvo pri delu, kolektivne pogodbe za
negospodarstvo oziroma javnega sektorja, zakona, ki ureja potoiaj javnih usluibencev, in zakona,
ki ureja sistem ptaf v javnem sektorju ter drugih predpisov, ki urejajo potozaj, pravice in
odgovornosti ter disciptinske krlitve zaposlenih.

6

OBVES.ANJE DELAVCEV

20. ilen
(obve5ianje detavcev)
(1) Organi zavoda so dotini obveiiati detavce o vseh zadevah, ki vptivajo na potoZaj, pravice in
obveznosti delavcev.
(2) Obveidanje se opravlja z objavami na ogtasnih deskah organizacijskih enot
informacijami, ki so dostopne vsem delavcem. '

(3) Za organizacijo obveiianja

je

odgovoren direktor zavoda,

ter stuzb ati pisnimi

za obveidanje detavcev v

organizacijski enoti ati stuzbi pa vodja organizacijske enote ati stuzbe.

7

STATUT lN

sPLo<NrAfir zAVoDA

a.#ill"*a"r

Statut zavoda sprejme svet zavoda z veiino opredetjenih gtasov navzoiih ilanov.
22. dlen

(sploini akti zavoda)
(1) Svet zavoda sprejema sploine akte, ki jih je dolian sprejeti na podtagi zakonov in drugih
predpisov.
(2) Direktor zavoda sprejme sptoine akte za katere ni pristojen svet zavoda.

23. dlen
(veljavnost sptoinih aktov)
Statut zaane vetjati osmi dan po dnevu pridobitve sogtasja skupnega organa obiin ustanovitetjic.
Sptoini akti priinejo vetjati osmi dan po sprejetju s strani pristojnega organa.
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PREHoDNE rN KoNaNE DoLoaBE

24. alen
(zadetek veljavnosti)

(1) Ta statut zaane veljati osmi dan po dnevu pridobitve soglasja skupnega organa obiin
ustanovitetjic.
(2) Z dnem ko zaane vetjati ta statut, preneha vetjati Statut z dne 9. 9. 1993.
Namestnik predsednika
sveta zavoda Gorenjskih lekarn

a"H:s

gorcnjske lekarne

r25)j

Gantar

wk

