
Na podtagi doldita 45. itena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni tist RS, ,t. 1211991,451/1994 Odt. USr U-l-
104/92, 8/ 1996, 36/?000-ZPOZC, 12712006-UZP) in dotdila 37. atena Zakona o tekarniiki deiavnosti
(uradni list R5, 4t.77/2017) ter 2'1. atena Odtoka o ustanovitvi iavnega lekarniikega zavoda Goreniske
lekarne (lJradni tist RS, it. 7012019) je Svet javnega tekarniakega zavoda Gorenjske lekarne na svoji 23.
redni seji dne 17. 12. 2019 sprejet

STATUT
JAVNEGA LEKARNIsKEGA ZAVODA 6ORENJSKE LEKARNE

1 sPLoiNE DoLoaBE

1. alen
(uporaba lzrazov)

V statutu uporabljeni izrazi v sLovniinj obljki za moiki spot se uporabtiajo kot nevtralni za ienski in moiki
spot,

2. alen
(vsebina statuta)

5 tem statutom se uredj organjzacija javnega lekarniikega zavoda Gorenjske tekarne (v nadaljevanju:
zavod), dotoiijo pristoinosti, poobtastita in odgovornosti zavoda, raain deta in odtotanja ter druga
vpra*nja, pomembna za opravtjanje dejavnosti in postovanje zavoda v sktadu z zakoni in odtokom o
ustanovitvi javnega lekarniikega zavoda Gorenjske lekarne (lJradni list RS, it. 70l2019).

3. alen
(iig zavoda)

(1) Zavod ima in uporabLia iig okrogle obtike, ki ima v zunanjem krogu na zgornji potovici napis: 60renjske
tekarne in sedei javnega tekarniikega zavoda, ki obkroia znak. znak zavoda je v sredini. znak predstav(ia
kri;, kaio in ketih.
(2 Vetikost, uporabo in hrambo:iga doLoai svet zavoda s sktepom.

2 ORGANtzacua z^vooa

4. alen
(organizacijske enote zavoda)

(1) Notranjo organizacijo zavoda sestavtjaio naslednie organizacijske enote zavoda:
. lJprava zavoda s strokovnimi stuibami,
. Gatenski taboratorii,
. Kontrolno'anaUzni [aboratorii,
. Farmakoinformativnasluiba
. Lekarne in lekarniike podru:nice

(2) Zavod organizira lekarne in podruinice tekarn kot svoje organizacijske enote za opravLjanje tekarniSke
deiavnosti ter galenski laboratorii za izdetavo gatensko izdelanih zdraviL in drugih izdeLkov in kontrolno
anatizni [aboratorij za preizkuaanie magistratno in ga(ensko izdetanih zdraviL. Zavod izvaja tekarniiko
dejavnost v nastednjih tekarnah in tekarniikih podruinicah:
. Lekarna Eohiniska Bistrica,
. Lekarna Cerktje,
. Lekarna Gorenja vas,
. Lekarna Jesenice,
. Lekarna Krani,
. Lekarna Kraniska Gora,
. Lekarna Lesce,
. Lekarna Planina,
. Lekarna Planina ll,



. Lekarna Podtubnik,

. Lekarna Preddvor,

. Lekarna Primskovo,

. Lekarna Radovtjica,

. Lekarna Straiiiae,

. Lekarna Senaur,

. Lekarna skofja Loka,

. Lekarna Triia.

. Lekarna Zhtorog,

. Lekarna Zetezniki,

. Lekarna Ziri,

. Lekarniika podruZnica Jezersko,

. Lekarni;ka podruinica l(ropa,

. Lekarni;ka podruinica Zirovnica

(3) Organizacijske enote niso pravne osebe in nimajo poobtastit v pravnem prometu.

(4) Notranjo organizaciio organizacjjskih enot zavoda doloai direktor zavoda z aktom o organizaciji in
sistematizaciji delovnih mest.

5. alen
(vodja organizaci jske enote)

Organizacijske enote in stuibe vodijo delavci, ki izpotnjujejo pogoje doLoiene z zakonom,
lekarniako dejavnost oz. daugim zakonom ter aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

ki ureia

3 ORGaNtzavoDA

3.1 Direktor zavoda

6. ilen
(o.gani zavoda)

Organi zavoda so:
. Direktor
. Strokovni vodja, kadar direktor ni nositec lekarniike dejavnosti
. Svet zavoda
. Strokovni svet

7. ilen
(imenovanje direktoria zavoda)

{1) Drrektor zavoda jzvaja poslovodno funkci.lo.
(2) Direktorja zavoda imenuje svet zavoda za dobo 5 tetih let v sktad! s predpjsi na podtagi iavnega
razpisa ter s sogtasjem skupnega organa obain ustanovitetjic. Po poteku mandata ie direktor lahko
ponovno imenovan.
i3) Za izvedbo razpisnega postopka za imenovanje direktorja imenuje svet zavoda tri (3) atansko razpjsno
komjsijo, ki opravi razpis in pripravi dokumentaciio za odtoaanje na svetu zavoda.
(4) Nandidat za direktoria mora k priiavi predLoziti program vodenja, detovanja jn razvoja zavoda.
(5) Javni razpis za jmenovanje direktoria se objavi na sptetii strani javnega zavoda in v sredstvih javnega
obveiiania ter vsebuje:- pogoie za imenovanie,. iaa mandata,
- rok za priravo kandidatov, ki ne sme biti krajii od osmih dni od objave javnega razpisa,- rok, v katerem bodo prijavtjeni kandidati obveiieni o izbiri, kj ne sme bjti daljai od 60 dni od objave
javnega razpisa, in. druge podatke.
(6) Svet zavoda izvede postopek javnega razpisa in opravi izbirni postopek.



(7) Svet zavoda v roku, dotoienem v javnem razpisu, obvesti vsakega prijavtjenega kandidata o izbiri in ga
pouai, da lahko zahteva sodno varstvo pri sodiiau, pristoinem za delovne spore.
(8) ae se na javni razpis ni prijavit nihae ati ae nihae od prijavtjenih kandidatov ni imenovan, se javni
razpjs ponovi. Za ias do imenovania direktoria na podlagi ponovljenega razpisa ali ae direktorju predaasno
preneha mandat, lvet zavoda imenuje vriilca dotinosti direktorja, do imenovanja novega direktoria,
vendar najdtje za eno teto. Za vr;ilca dolinosti direktorja veliajo pogoii, ki se zahtevajo za direktorja.

8. ilen
(pristojnosti in naloge direktorja zavoda)

(1) Direktor zavoda ima poteg prjstojnosti in natog, dotoaenih s predpjsi zavoda ie nastednje
pristojnosti in naLoge:

. orgonizto in vodi delo in Wlovonje zovodo, predstovlja in zastopo zovod tet je odgovoren zo
zakoni tost de lo zovodo ;

. predlaga temetje postovne potitike, gospodarske in finanane naarte, detovni in razvojni program
ter sprejema ukrepe za niihovo izvajanje:

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

. izdaia navodita za izvrievanje sptoinih aktov;

. izvriuje sktepe sveta zavoda;

. sestavtja letna porodi(a za zavod;

. odtoid o vseh vpraianiih iz delovnih razmeriji

. vodi strokovno deto zavoda in odgovarja za strokovnost dela, organizira interni strokovni nadzor in
izdaia strokovna navodila, kadar direktor ie nositec lekarniake dejavnosti;

. skticuje in vodi seje strokovnega svetai

. skrbi za tekote informiranje detavcev o bistvenih dogodkih iz postovania zavoda;

. odreja posredovanje informacij javnega znaaaja v svetovni splet in obvelta javnost in mediie o
dejavnosti zavoda;

. odtoaa o izobraievanju zapostenih in dodeuevanju itipendii;

. ureja razmerja s sindikati v zavodu;

. opravlia druge naloge, dotoiene s predpisj in akti zavoda.

(2) Direktor izvaja svoje pristojnosti neposredno ati posredno s prenosom pooblastit na vodstvene
detavce.

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

(1) V odsotnosti direktorja zavoda zastopa in predstavtja njegov namestnik oz. oseba, ki jo direktor za to
pisno poobtasti.
(2) Poobla<aenec iz prvega odstavka tega ilena lahko zastopa in predstavtja zavod v okviru pisnega
poobtastita.

10. alen
Razrelitev direktorja pred potekom mandata

(1) Direktor ie lahko razreien pred potekom iasa, za katerega je imenovan.
(2) Svet zavoda razreai direktorja:
- ae direktor sam zahteva razreiitev,
- ae nastane kateri od raztogov, ko po predpisih o detovnih razmeriih preneha de(ovno razmerie po samem
zakonu,
'ae direktor pri svoiem deli, ne ravna po predpisih in sptoinih aktih zavoda aU neutemetjeno ne izvriuie
sklepov organov zavoda ati ravna v nasprotiu z niimi,
- ae djrektor s svorim nevestnim ali nepravilnim detom povzroai zavodu veaio ikodo ati ae zanemarja ati
matomarno opravtja svoje dotinosti, tako da nastanejo ali bi tahko nastate hujie motnje pri opravtjaniu
deiavnosti zavoda.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sktepa o razreiitvi seznaniti direktorja z razlogi za razreiitev in
mu datj moinost, da se o nrih izjavi.



3.2 Strokovni vodja

I 1. alen

('l) Strokovni vodja ie odgovoren za strokovnost dela zavoda, ae djrektor ni nosilec tekarniike
dejavnosti v skhdu z zakonom, ki ureja lekarniiko dejavnost.

(2) Strokovnega vodjo zavoda imenuje svet zavoda za dobo 5 tetih let v skladu s predpisi na
podtagi javnega razpisa ter s sogtasjem sveta ustanoviteljic.

(l) Za izvedbo razpisnega postopka za imenovanje strokovnega vodje jmenuje svet zavoda tri (3)
alansko razpisno komisijo, ki opravi razpis in pripravi dokumentacijo za odtoianie na svetu
zavoda.

(4) Gtede postopka imenovanja jn razreiitve se smisetno uporabljajo dotoabe o jmenovan.ju in
razreiitvj direktorja.

12. alen
(imenovanje oziroma izvolitev predstavnikov sveta zavoda)

(1) Svet zavoda ima trideset (30) alanov in je sesravtjen iz predstavnikov:
. ustanoviteljic: osemnajst (18) atanov;
. zapostenih v zavodu: deset (10) atanov;
. pacientov: en (1) atan,
. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Stoveniie: en (1) dhn

(2) Predstavnike ustanovitetjic imenujejo ustanovitetiice v sktadu s svojim statutom.
(3) Predstavnike detavcev izvotijo detavci neposredno s tajnim gtasovaniem, na naijn in po postopku, kj ga
doloaa notranji akt zavoda.
(4) Predstavnika pacientov imenuje svet ustanoviteljic javnega zavoda izmed polnoletnih obiank oziroma
obtanov obiin ustanoviteljic na podlagi izvedenega javnega poziva.
(5) Predstavnjka Zavod za zdravstveno zavarovanie Stovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanie
Stovenije.
(6) Mandat ilanov sveta zavoda traja pet (5) let in so po preteku te dobe lahko ponovno jzvotjeni oziroma

3.3 Svet zavoda

'l]. alen
(predsednik in namestnik predsednika)

14.41€n
(pristojnosti sveta zavoda)

Svet javnega zavoda ima pristojnosti, doloaene z zakonj in statutom zavoda, in sjcer:. nadzoruje postovanie in izvajanje programa dela javnega zavoda z vidika sprejetega strateikega jn
letnega nairta iavnela zavoda,

. nadzoruie ravnanie s premoienjem iavnega zavoda,

. nadzoruie namenskost in smotrnost porabe sredstev iavnega zavoda,

. odloaa o uporabi preseikov prihodkov nad odhodki v skladu z doloiili zakona, ki ureja lekarni o
dejavnost,

. ustanoviteljicam predlaga, da se del preseika prihodkov nad odhodkj iavnega zavoda v sktadu z
dototili zakona, ki ureia te,,arniiko dejavnost, vrne ustanovitetjicam,

. nadzoruie finanano poslovanje javnega zavoda,

. obravnava dotgoroino strategijo razvoja javnega zavoda, jo potrdi in predloii ustanovitetjicam v
spreietje,

. sprejme tetni program deta in dotoaa finanini naart javnega zavoda s sogtasjem sveta
ustanovite(jic,

. sprejme normative za delo na pred(og direktorja,

(1) Svet zavoda ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izvolijo atani sveta izmed sebe z veaino
glasov vseh atanov na prvi seji.
(2) Svet zavoda vodi predsednik sveta, v primeru niegove odsotnosti pa njegov namestnik. ee predsednik
sveta in nregov namestnik njsta prisotna na seji sveta zavoda vodi seio sveta zavoda najstarejai alan.



. preveri in potrdi letno poroiito iavnega zavod s sogtasjem sveta ustanoviteLjic,

. odtoaa o delovni uspeinosti direktorja,

. spremua vodenje posLov javnega zavoda in deto direktorja,

. uveuavlja zahtevke javnega zavoda proti direktorju v zvezi s povraaitom ikode, nastate pri
postovodenju,

. obravnava porotila direktorja in daje smernice za njegovo deto,

. spremtja kazatnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja tekarniiko dejavnost,

. naimanj pottetno spremLia in ocenjoje postovanje iavnega zavoda,

. 5 sogtasjem sveta ustanoviteLiic imenuje direktorja,

. s sogtasjem sveta ustanovitetiic razreii direktorja,

. s sogtasjem sveta ustanovitetjic imenuje in razreiuie strokovnega vodjo,

. sprejema statut iavnega zavoda s sogtasrem sveta ustanoviteljic,

. sprejema sptoane akte zavoda, ki jih ie dolian spreieti na podtagi zakonov in drugih predpisov in ki
niso v pristojnosti direktorja zavoda, skladno s tem statutom,

. ustanoviteljicam predLaga spremembo ati raziiritev dejavnosti javnega zavoda,

. odtoaa o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podruinic lekarn in priroinih zatog zdravil,

. imenuje vriitca dotinosti direktor.ia pod pogoji dotoienimi z zakonom, ki ureia lekarniako
dejavnost,

. obravnava ugotovitve nadzornih organov,

. zagotavlja varstvo pravic detavcev,

. opravlja druge na(oge, doLoaene z zakonom, odlokom in statutom javnega zavoda.

(1) Svet zavoda lahko ustanovi komisiie kot statna aU obtasna detovna tetesa, ki obravnavajo posamezne
zadeve iz pristojnosti sveta zavoda.
(2) Svet zavoda ustanovi deLovna teLesa iz prvega odstavka tega atena s sktepom, s katerim dotoai natoge
detovnega tetesa in itevjto alanov ter opravi imenovanje, skladno z notranjim aktom zavoda o naainu dela
sveta zavoda, ki ga spreime svet zavoda.

15. aten
(delovna telesa sveta zavoda)

16. alen
(naain dela sveta zavoda)

(1) Deto sveta zavoda in njegovih detovnih teles je javno. Javnost deta se tahko omeji ati izktjuii, ie to
zahtevajo raztogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skLadu

z zakonom, druqim predpisom ati sploanim aktom zavoda oziroma druge javne ati zasebno pravne osebe
zaupne narave.
(2) svet zavoda spreiema svoje odloaitve na sejah. Odtoaitve, za katere je potrebno soglasje ustanovitetjic
prianejo vetjati po pridobtjenem soglasju skupnega organa.
(3) Svet zavoda je sktepten, ae je na seii prisotnih vea kot polovica ilanov sveta zavoda. Svet zavoda
sprejema odloajtve z veiino opredetjenih glasov navzoaih atanov.
(4) Svet zavoda sprejema odtotitve z javnim glasovaniem. Tajno se gtasuje v primeru, ko ie tako dotoaeno
z zakonom ali ie tako odloai svet zavoda.
(5) O sejah sveta zavoda se vodi zapisnik. Vsebino zapisnika, naiin vodenja zapisnika in hrambo zapisnikov
doloai svet zavoda s poslovnikom.
(6) Naijn dela in odtoaanja, naiin uresnjaevanja pravic in dotinosti ;lanov sveta zavoda, razmerja do
drugih organov zavoda ter druga vpraiania detovania sveta zavoda se dotoaijo s postovnikom, ki ga

sprejme svet zavoda z veaino gtasov vseh atanov.

3.3 Strokovni svet zavoda

17. alen
(naain dela ttrokovnega sveta zavoda)

(1) strokovni svet zavoda ie kotegijski organ zavoda za obravnavanie in odloaanje o strokovnih vpraianiih.



Strokovnj svet ima nastednie pristoinosti in naloge:
. odloaa o strokovnih vpraianjih v okviru pooblastil, dotoaenih s tem statutom;. doloia strokovne podtage za program dela in razvoia zavoda;
. svetu zavoda in direktoriu zavoda daje hnenia in predloge gtede organizaciie deta in pogojev za

6zvoj dejavnosti zavoda;
. obravnava ugotovitve internega strokovnega nadzora in sprejema sktepe za odpravo pomanjkLjivosti;
. imenuje detovna tetesa za obravnavo ali pripravo gradiv iz svoje pristojnosti,
. predtaga atane statnih jn obiasnih komjsij sveta zavoda;
. odloia o drugih vpraianiih, za katere ga pooblasti svet zavoda aLi direktor zavoda.

18. ilen
(pristojnosti in naloge strokovnqla sveta zavoda)

4 lNFoRl ActJEJAVNEGA zNAaaJA tN vARsryo osEBNtH poDAT(ov

19. aleh
(informacije javnega znaiaja)

(1) Zavod zagotavtja iavnost deta:
. z uradnimi sporoaili za javnost in
. s posredovanieh informacii javnega znaaaja v svetovni splet v sktadu z zakonom, ki ureja

podroaje informacii ,avnega znaaaja rer
. na drug naain, ki omogota javnosti, da se seznani z delom zavoda.

(2) O detu zavoda obveiaa javnost direktor zavoda.
(3) Direktor zavoda, vodie organizaciiskih enot in vodje s(uib ati drugi zaposleni tahko obvelaaio iavnost o
deLu s svojega delovnega podrotia, sktadno z notranjim aktom zavoda oz. pooblastitom direktoiiaiavoaa.

20. alen
(varstvo osebnih podatkov)

Zavod zagotavtja varstvo osebnih
podatkov.

podatkov v skladu z zakonom, ki ureia podroaje varstva osebnih

5 PoLoZAJ, pR4vtcE tN oDGovoRNosTl TER DtsctpLtNsKE KRatTvE zaposLEN[i

(upo,#ililpi,o,r
Za zapostene se v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz detovnega razmeria uporabljajo
doloiila zakona, ki ureja detovna razmerja, varstvo p; detu, kotektivne pog6db" ," negoipodaritvo
oziroma iavnega sektorja, zakona, ki ureja potoZai iavnih usLuibencev, in zakona, ki ureja slistem ptaa v
javnem sektorju ter drugih predpisov, ki urejaio potoiaj, pravice jn odgovornosti ter disajplinske kriitve
zaposlenih.

6 OBvEiaa JE DELAvcEv

22. alen
(obveitanie delavcev)

(2) dtani strokovnega sveta zavoda so strokovni vodja zavoda oz. direktor kadar ie le,ta nosiLec lekarnjike
dejavnosti in vodie notranjih organizaciiskih enot zavoda.
(3) Strokovni svet zavoda vodi strokovni vodja zavoda oz. direktor kadar je te-ta nosilec lekarnjike
dejavnosti, ki odgovaria za izvajanre skLepov strokovnega sveta zavoda.
(4) Naain deta in sprejemanje odtoiitev na strokovnem svetu zavoda, natin vodenia zapisnika in hrambo
zapisnikov strokovnega sveta zavoda uredi strokovnj svet s poslovnikom o detu strokovnega sveta zavoda.



(1) Organi zavoda so dotini obveitati detavce o vseh zadevah, ki vptjvaio na potoiai, pravice in obveznosti
detavcev.
(2) Obveiaanje se opravLja z objavami na oglasnih deskah organjzacijskih enot ter stuib, preko stuibene e
poate ati pisnimi informacijami, ki so dostopne vsem delavcem.
(3) Za organizacijo obveiaanja ie odgovoren direktor zavoda, za obveitanie delavcev v organizacijski
enoti ati stuibi pa vodja organizacijske enote aLj sLuibe.

7 STATUT tN sPLoSNt aKTt zAvoDA

25. ilen
(veljavnort sploinih aktov)

23. Elen
(statut zavoda)

(1) Zavod s statutom ureia organizacijo zavoda, doloaa pristojnosti, poobtastita in odgovornosti zavoda,
naain dela in odtoianja ter druga vpra5anja, pomembna za opravtjanje deiavnosti in postovanje zavoda v
skladu z zakoni odtokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s sogLasjem sveta urtanovitetiic.

24. alen
(sploini akti zavoda)

(1) V sktadu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge sploane akte, s katerimi se urediio
druga vpraianja, pomembna za deLo in postovanje zavoda.
f2) Sptoana akta, ki jih sprejema svet zavoda sta Pravitnik o raaunovodstvu ter Poslovnik sveta iavnega
zavoda Gorenjske lekarne. Vse ostale notranie akte sprejema direktor zavoda.

Statut zaane veljati osmi dan po dnevu pridobjtve sogtasja skupnega organa obajn ustanovitetjic. Sptoini
akti prianejo veljati osmi dan po sprejetju s strani pristojnega organa.

8 PREHooNE rN KoNiNE DoLoaBE

26. alen
(zaaetek veljavnosti)

(1) Ta statut zaine vetjati osmi dan po dnevu pridobitve sogtasia skupnega organa obtin ustanovitetiic.
(2) Z dnem ko zaane vetjatj ta statut, preneha vetjati Statut javnega zavoda Gorenjske tekarne z dne 24.
3.2014

_':Hf ?e
Predsednik Sveta zavoda
Regovc Rok


