Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3. 2016 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje, ki obsega:
-

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 33/1993 z dne 12.
7. 1993),

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/1997 z dne 14. 2. 1997),

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 4/1999 z dne 23. 4. 1999),

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 7/2007 z dne 18. 4. 2007),

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 18/2009 z dne 31. 8. 2009),

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 23/2011 z dne 1. 12. 2011),

ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LEKARNA VELENJE
uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
I. USTANOVITEV
1. člen
S tem odlokom Svet Mestne občine Velenje, Titov trg 1, ustanavlja javni zavod za opravljanje
lekarniške dejavnosti za območje občin: Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob
Paki.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: LEKARNA VELENJE.
Sedež zavoda je v Velenju, Vodnikova 1.
3. člen
Zavod je pravna oseba in ima svoj pečat. Oblika in napis se določita v statutu zavoda.
III. DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo
prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.
Preskrba z zdravili iz prejšnjega odstavka obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter
magistralno pripravo zdravil.
5. člen
Zavod lahko poleg lekarniške dejavnosti opravlja še naslednje dejavnosti:
- preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in
drugimi sredstvi za varovanje zdravja,
- izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev,
- svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil,
- izdajanje veterinarskih zdravil,
- uvoz materiala in opreme za potrebe dejavnosti zavoda,

-

izvoz storitev,
prodaja blaga in storitev.

6. člen
Zavod ima naslednje organizacijske enote:
- Lekarna Center Velenje, s sedežem: Vodnikova 1, Velenje,
- Lekarna Kersnikova Velenje, s sedežem: Kersnikova 2d, Velenje,
- Lekarna Cankarjeva Velenje, s sedežem: Cankarjeva 2b, Velenje,
- Lekarna Trebuša Velenje, s sedežem: Celjska cesta 40, Velenje,
- Lekarna Šoštanj, s sedežem: Lampretov trg 1, Šoštanj,
- Lekarna Šmartno ob Paki, s sedežem: Šmartno ob Paki 80, Šmartno ob Paki.
IV. ORGANI ZAVODA
Svet
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov.
Svet zavoda sestavljajo:
Predstavniki ustanovitelja (3 člani), ki jih imenujejo sveti Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in
Občine Šmartno ob Paki, predstavnika delavcev (2 člana), ki jih neposredno izvolijo delavci zavoda ter
predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (2 člana), ki ju imenuje Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnika sveta zavoda volijo člani sveta izmed predstavnikov delavcev zavoda.
Mandat članov sveta je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
8. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
- sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- obravnava polletno in letno poročilo o izvajanju lekarniške dejavnosti,
- opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom zavoda določene naloge.
Direktor
9. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja
in zastopa zavod, vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela
zavoda.
Direktor ima pristojnosti, ki jih določa zakon.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, na podlagi javnega razpisa s soglasjem ustanovitelja.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
10. člen
Sredstva za delo zavoda se zagotavljajo:
1. Iz sredstev ustanovitelja za amortizacije objektov in opreme ter investicije, če je to določeno z
občinskim proračunom za tekoče leto.

2. S plačili za storitve opravljene na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
3. S plačili za storitve opravljene na podlagi pogodb z zdravstvenimi zavodi in drugimi
organizacijami.
4. S prodajo blaga in storitev na trgu.
5. Iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.
11. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po stanju bilance stanja na zadnji dan preteklega leta,
zmanjšan za znesek z letnim načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja ter sredstev za plačilo
dodatne delovne uspešnosti v skladu z zakonom, mora zavod vplačati v proračun Mestne občine
Velenje najkasneje do 30. aprila tekočega leta. Zavod mora za letni načrt investicij in investicijskega
vzdrževanja pridobiti soglasje župana.
Način razdelitve sredstev iz prvega odstavka tega člena se opredeli v sporazumu med občinami, v
katerih zavod opravlja lekarniško dejavnost. Kriterij delitve sredstev je opredeljen glede na število
prebivalcev v posamezni občini.
Pripadajoči sorazmerni delež sredstev iz prvega odstavka tega člena, ki pripada Mestni občini Velenje,
se bo namenil za zagotavljanje kvalitete življenja občanov Mestne občine Velenje.
12. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob upravljanju dejavnosti kot javne službe s
sredstvi, ki so v občinskem proračunu za tekoče leto namenjene za dejavnost zavoda. Za obveznosti
zavoda, nastale iz drugih pravnih poslov, ustanovitelj ne odgovarja.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
13. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z
vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premičnim
premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
14. člen
Zavod ima statut s katerim se natančneje ureja notranja organizacija zavoda, organi upravljanja in
njihove pristojnosti, način odločanja organov in druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
15. člen
Statut zavoda sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
15.a člen
Ustanovitelj mora pridobiti od občin zunaj sedeža javnega zavoda soglasje k določbam statuta,
imenovanju in razreševanju direktorja, statutarnim spremembam in k spremembi in razširitvi
dejavnosti.
VIII. NADZOR
16. člen
Ustanovitelj ima pravico in dolžnost nadzirati finančno poslovanje, zakonitost in strokovnost dela
zavoda. Nadzor nad strokovnostjo dela opravlja organ, določen z zakonom. Nadzor nad finančnim
poslovanjem in zakonitostjo dela izvaja pristojni občinski upravni organ.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 33/1993):
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen

Lekarna Velenje kot organizacijska enota Zdravstvenega zavoda Velenje z uveljavitvijo tega odloka
nadaljuje delo kot javni zavod in uskladi svoje akte in poslovanje v skladu s tem odlokom najkasneje v
treh mesecih po njegovi uveljavitvi oz. do ustanovitvenega akta Bolnišnice Topolšica.
18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha obstajati Zdravstveni zavod Velenje. Opravi se delitvena bilanca in
uskladijo medsebojne pravice in obveznosti ter izvede delitev premoženja na novoustanovljene
zavode, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka oz. do ustanovitvenega akta Bolnišnice
Topolšica.
V delitveni bilanci, uskladitvi medsebojnih pravic in obveznosti ter delitvi premoženja Zdravstvenega
zavoda Velenje, je enakopravno udeležena tudi organizacijska enota Bolnišnica Topolšica, ki se v
skladu z zakonom organizira kot samostojni javni zavod.
Delavci zdravstvenega zavoda Velenje se v roku iz prvega odstavka tega člena prerazporedijo v
novoustanovljene zavode. Delovno pravni status delavcev se bo urejal v skladu z zakonom in drugimi
akti iz tega področja.
Delitveno bilanco, ki vključuje tudi razporeditev delavcev skupnih služb v novoustanovljene zavode,
pripravi v sodelovanju s pristojnim občinskim upravnim organom strokovna služba Zdravstvenega
zavoda Velenje, sprejme pa Izvršni svet Skupščine občine Velenje.
19. člen
Do imenovanja direktorja zavoda se za vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenuje Jožica BULAJIČ,
dipl. ing. farm. Ta je pooblaščena, da v sodelovanju z ustanoviteljem opravi priprave za začetek dela
zavoda in vpis v sodni register.
19.a člen
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let po zaključnem računu za leto 2010 znaša
3.322.093 EUR. Del tega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 2.000.000 EUR mora
zavod vplačati v proračun Mestne občine Velenje najkasneje do 31.12.2011. Mestna občina Velenje
bo na podlagi sporazuma med občani, v katerih zavod opravlja lekarniško dejavnost, najkasneje v
tridesetih dneh po prejemu nakazila od zavoda v višini 2.000.000 EUR, vplačala sorazmerni
pripadajoči delež v proračunu občine Šoštanj in Šmartno ob Paki. Na razporeditev ostalega presežka
prihodkov nad odhodki zavoda iz preteklih let izda soglasje župan Mestne občine Velenje pred
sprejemom finančnega načrta za leto 2012.
20. člen
Z ustanovitvijo novih zdravstvenih zavodov in z njihovim vpisom v sodni register se iz sodnega registra
izbriše vpis Zdravstveni zavod Velenje, Vodnikova 1, Velenje,
Do sprejema statuta se uporablja veljavni statut oz. statutarni sklep ZZV razen določil, ki so v
nasprotju z zakonom in tem odlokom.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Velenje.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/1999):
2. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejme Svet Mestne občine Velenje, v osmih dneh po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, in data soglasja Sveta Očine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/2007):
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2009):

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/2011):
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
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župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

