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Osnutek, 12.2.2018 
 
Na podlagi 5., 27. in 123. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, številka 85/16 in 
77/17) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, številka 51/14-UPB1 in 55/14 -popr.) 
je Občinski svet Občine Medvode na ………… seji, dne ……………. sprejel 
 
 

ODLOK 
o načinu izvajanja lekarniške dejavnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana na 

območju Občine Medvode 
 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

S tem odlokom se določa način izvajanja lekarniške dejavnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana 
na območju Občine Medvode. 
 

2. člen 
 
Lekarniška dejavnost je javna zdravstvena služba, ki jo opravljajo izvajalci lekarniške dejavnosti, to 
so javni zavodi in fizične ali pravne osebe s koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti. 
 

II. JAVNI ZAVOD 
 

3. člen 
 
Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti lahko ustanovi občina za opravljanje te dejavnosti 
na svojem območju ali več sosednjih občin skupaj v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravje 
in po poprejšnjem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
Organizacija in delovanje javnega zavoda se določi z ustanovitvenim aktom. 
 

III. DRUG JAVNI ZAVOD 
 

4. člen 
 
Občina se lahko odloči, da izvaja lekarniško dejavnost drug javni zavod, ki izpolnjuje zakonsko 
določene pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti, če ugotovi, da se bo na tak način 
učinkoviteje zagotovila ustavna pravica občanov do zdravstvenega varstva. 

 
5. člen 

 
Ob sprejemu tega odloka je pravna oseba iz 4. člena tega odloka na osnovi sklepa Temeljnega 
sodišča v Ljubljani, št. Srg. 364/83 z dne 8.8.1983, Javni zavod Lekarna Ljubljana, Komenskega 
11, Ljubljana. 
 
Po uveljavitvi tega odloka sklene občina z zavodom iz prvega odstavka tega člena pogodbo, v 
kateri se določijo bistvene pravice in obveznosti izvajanja javne službe. 
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Občina Medvode s sklenitvijo pogodbe z ustanoviteljem Javnega zavoda Lekarna Ljubljana uredi 
nastalo razmerje. 
 
 

IV. OBMOČJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
 

6. člen 
 

Lekarniška dejavnost po tem odloku se izvaja na območju Občine Medvode. 
 
 

V. POSLOVNI ČAS OPRAVLJANJA LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI 
 

7. člen 
 

Poslovni čas lekarne se določi glede na krajevne potrebe preskrbe z zdravili, vendar ne sme biti 
krajši od 40 ur na teden. Čas izvajanju dežurne službe, ki jo mora lekarna še dodatno zagotoviti v 
skladu s potrebami občanov, ni vštet v 40 urni časovni okvir. 
Poslovni čas lekarne potrdi pristojni občinski upravni organ. 
 

 
VI. NADZOR NAD OPRAVLJANJEM LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI 

 
8. člen 

 
Nadzor nad opravljanjem lekarniške dejavnosti se opravlja v skladu z Zakonom o lekarniški 
dejavnosti in Zakonom o zdravstveni dejavnosti. 

 
 

VII. KONČNA DOLOČBA 
 

9. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka:         Nejc Smole 
Medvode, dne        Župan Občine Medvode 
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O b r a z l o ž i t e v : 
 
 
Pravna podlaga: 
 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti Uradni list RS, številke 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), 
ki v 2. členu opredeljuje: »Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno 
dejavnost in lekarniško dejavnost«; v 5. členu pa: »Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na 
primarni ravni določa in zagotavlja občina oziroma mesto.« 

 
-Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, številke 85/16 in 77/17), ki v 5. členu določa: »   
Lekarniška dejavnost je javna zdravstvena služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena 
oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili in farmacevtska obravnava 
pacientov....Mrežo lekarniške dejavnosti v skladu s tem zakonom na primarni ravni zagotavlja 
občina ali več sosednjih občin skupaj, na sekundarni in terciarni ravni pa država. « 
V 123. členu pa v tč. 1 določa: « Lekarne in podružnice lekarn, ki na dan uveljavitve tega zakona 
izvajajo lekarniško dejavnost, jo lahko ne glede na določbe prvega odstavka 9. in prvega odstavka 
10. člena tega zakona izvajajo še naprej.« 
 
 
Vsebina: 
 
Občina ima v skladu z veljavno zakonodajo pristojnosti in dolžnosti, da svojim občanom zagotovi 
ustrezno mrežo lekarn na svojem območju. Te dejavnosti občina do zdaj še ni uredila z odlokom. 
Tudi z Lekarno Ljubljana še ni uredila njenega pravnega statusa na območju Občine Medvode. 
 
Lekarniško dejavnost je možno opravljati v okviru javnega zavoda oz. na podlagi koncesije, 
podeljene fizični ali pravni osebi. 
 
Zakon o lekarniški dejavnosti v 123. členu v tč. 1 določa, da lekarne in podružnice lekarn, ki na 
dan uveljavitve tega zakona izvajajo lekarniško dejavnost, jo lahko ne glede na določbe prvega 
odstavka 9. in prvega odstavka 10. člena tega zakona izvajajo še naprej. 
 
Občinska uprava ocenjuje, da je izvajanjem lekarniške dejavnosti v enoti Lekarne Ljubljana v 
Medvodah, na naslovu Donova cesta 1, zadovoljivo. Predlagani odlok bo osnova za pravno ureditev 
statusa Lekarne Ljubljana v Občini Medvode, in sicer bosta na njegovi osnovi z Lekarno Ljubljana 
in z ustanoviteljem javnega zavoda sklenjeni pogodbi, s katerima se  bodo uredila medsebojna 
razmerja v zvezi z opravljanjem lekarniške dejavnosti,  Občina Medvode pa bo lahko uveljavila 
svoja upravičenja na področju lekarniške dejavnosti. 
 
Lekarna Ljubljana, podružnica Medvode (oziroma njeni pravni predhodniki) opravlja lekarniško 
dejavnost na območju Občine Medvode že od leta 1960 (Odločba Občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana Center, št. 03/3-LE-93/1).  
 

Lekarna Ljubljana je največji javni lekarniški zavod v Sloveniji. Njen ustanovitelj je Mestna občina 

Ljubljana. Deluje in posluje v skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 51/97 in 25/07) in Zakonom o lekarniški dejavnosti.  

S svojimi 50 poslovnimi enotami in Galenskim laboratorijem preskrbuje z zdravili prebivalce Mestne 

občine Ljubljana (80 % prometa ustvari v Ljubljani) in okoliške občine:  

Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Cerkno, Grosuplje, Horjul, Idrija, Ivančna Gorica, Logatec, 
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Loška dolina, Lukovica, Medvode, Postojna, Škofljica, Trzin, Velike Lašče, Videm Dobrepolje in 

Vrhnika. V Mestni občini Ljubljana posluje v sedemindvajsetih lekarnah, v okoliških občinah pa v 

triindvajsetih lekarnah. 

Lekarna Ljubljana skrbi za izvajanje dežurne službe, to je neprekinjene 24-urne javne lekarniške 

službe, in s tem za preskrbo z zdravili za okrog 400.000 prebivalcev Ljubljane in okoliških krajev. 

Sprejem tega odloka pomeni prvo fazo urejanja pravic in dolžnosti občine na področju lekarniške 
dejavnosti. V nadaljevanju načrtujemo sprejem še enega akta občinskega sveta, ki bo urejal 
koncesije na tem področju, in odprtje vsaj še ene lekarne v Občini Medvode. 
 
Ocena finančnih posledic za proračun občine: 
 
Sprejem predlaganega odloka ne bo imel finančnih posledic za občinski proračun. 
 
 
 
 

Nejc Smole 
Župan Občine Medvode 

Pripravila: 

Tatjana Komac 


