1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Lekarna Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

Odgovorna uradna oseba:

mag. Sabina Grm, mag.farm. – direktorica zavoda
Tel.: 03 898 18 96
Elektronski naslov: sabina.grm@lekarna-velenje.si

Datum prve objave kataloga:

Januar 2005

Datum zadnje spremembe:

December 2021

Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:

http://www.lekarna-velenje.si/, poglavje "Informacije javnega značaja"

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani zavoda Lekarne Velenje. V
fizični obliki pa je dostopen na sedežu Lekarne Velenje.
Na zahtevo prosilca katalog v elektronski oziroma fizični obliki posreduje pooblaščena
oseba.

2. Splošni podatki o zavodu Lekarne Velenje in informacijah
javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Podatki o organizaciji
Kratek opis delovnega področja
zavoda Lekarne Velenje:

1.

2.

Seznam notranjih
organizacijskih enot zavoda
Lekarne Velenje

1.

Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo
prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi
sredstvi za varovanje zdravja in obsega izdajo zdravil na recept in brez
recepta ter magistralno pripravo zdravil.
Poleg navedenega opravlja zavod še gospodarsko dejavnost, in sicer preskrbo
s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego
in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajanje veterinarskih zdravil,
izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev,
svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil, proizvodnjo farmacevtskih
preparatov, kozmetičnih preparatov in drugih kemičnih izdelkov.
ORGANIZACIJSKA ENOTA LEKARNE VELENJE z lekarniškimi enotami:
-

LEKARNA CENTER VELENJE – Direktorica mag. Sabina GRM, mag.farm.
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
tel: 03 898 18 80
faks: 03 898 18 95
center@lekarna-velenje.si

-

LEKARNA KERSNIKOVA VELENJE – Vodja Brigita ŠUPER, mag.farm.
Kersnikova cesta 2d, 3320 Velenje
tel: 03 897 05 70
faks: 03 897 05 72
kersnikova@lekarna-velenje.si

-

LEKARNA CANKARJEVA VELENJE – Vodja Damjana HRASTEL VELER,
mag.farm.
Cankarjeva cesta 2b, 3320 Velenje
tel: 03 897 63 80
faks: 03 897 63 81
cankarjeva@lekarna-velenje.si

-

LEKARNA TREBUŠA VELENJE – Vodja Sonja RAJKOVIĆ, mag.farm.
Celjska cesta 40, 3320 Velenje
tel: 03 897 03 78
faks: 03 897 03 79
trebusa@lekarna-velenje.si

-

LEKARNA ŠOŠTANJ – Vodja Nataša IGNATOV, mag.farm., spec.
Trg Jožeta Lampreta 1, 3325 Šoštanj
tel: 03 897 26 10
faks: 03 897 26 12
sostanj@lekarna-velenje.si

-

LEKARNA ŠMARTNO OB PAKI – Vodja Vesna HOLEČEK, mag.farm.

Šmartno ob Paki 80, 3327 Šmartno ob Paki
tel: 03 891 51 30
faks: 03 891 51 31
smartno@lekarna-velenje.si
-

UPRAVA LEKARNE VELENJE – Računovodja VII/2, Jerneja Mastnak Vesel,
univ. dipl. ekon.
Vodnikova 1, 3320 Velenje
tel: 03 898 18 94
faks: 03 586 90 35
uprava@lekarna-velenje.si

Organigram zavoda:
Organigram Lekarne Velenje (1. 12. 2021)

Člani sveta zavoda

Predstavniki ustanovitelja: mag. Iztok MORI, Alenka VERBIČ, Suzana KAVAŠ, Igor
MEH.
Predstavniki zaposlenih v zavodu: mag. Ines VIDOVIĆ, Maja KOPRIVEC, Tjaša
FURMAN.
Predstavnik pacientov: Nina PULJEŠI.
Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje: Melita PUNGARTNIK ČREŠNAR.

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba

mag. Sabina Grm, mag.farm., direktorica
Tel. 03 898 18 96.
Elektronski naslov: sabina.grm@lekarna-velenje.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja
Državni predpisi:

Državni predpisi: Zakonodaja Služba vlade za zakonodajo
Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:
Zakon o zavodih (Uradni list RS št.12/91, 8/96, 36/00 ZPDZC in 127/06 ZJZP) nadaljnje
spremembe
Zakon o zdravstveni dejavnosti - uradno prečiščeno besedilo //
(Ur.l. RS, št. 23/05, 23/08, 14/13, 64/17) z vsemi spremembami in dopolnitvami
Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/
(Ur.l. RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19)
1. Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Ur. l. RS, št. 28/18,
71/18 in 5/20)
Zakon o zdravilih – uradno prečiščeno besedilo /ZZdr-2/
(Ur.l. RS, št. 17/14 in 66/19)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - uradno prečiščeno
besedilo /ZZVZZ-UPB3/
(Ur.l. RS, št. 72/06, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13, 36/19)
2. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS
Drugi pomembnejši predpisi:
Zakon o varstvu potrošnikov - uradno prečiščeno besedilo /ZVPot-UPB2/
(Ur.l. RS, št. 98/04, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15,31/18)
Zakon o javnih naročilih /ZJN-3,ZJN-3A/ (Ur.l. RS, št. 91/15, 14/18)
Zakon o javnih uslužbencih /ZJU-UPB3/ (Ur.l. RS, št. 63/07, 65/08)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS-UPB7/ (Ur.l. RS, št. 95/07, 17/08,
58/08, 80/08, 48/09, 91/09, 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 82/15, 67/17,84/18)
Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP/ (Ur.l. RS, št. 94/07)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja/ ZDIJZ/ (Ur.l. RS, št. 51/06, 23/14,

50/14, 102/15, 7/18)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 1/16, sprejet 14. 5. 2019) - povezava
Predpisi so dostopni na spletnem naslovu https://zakonodaja.com/zakon/
Predpisi EU:

Povezava na evropski register predpisov

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
programskih dokumentov
(predlagani in sprejeti):

Letno poročilo je dostopno na spletni strani AJPES-a

2.e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi
organ:

Lekarna Velenje ne vodi nobenih upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc:

Lekarna Velenje vodi register evidenc osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o
varstvu osebnih podatkov EU (Uredba 2016/979 EU) in Zakonom o varstvu osebnih
podatkov - ZVOP (Ur. L. RS, št. 94/07):
-

Evidenca zaposlenih delavcev
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidenca o plači zaposlenega
Evidenca o videonadzornem sistemu
Evidenca vstopov in izstopov iz prostorov
Zbirka receptov izdanih zdravil
Informatizirana zbirka o izdanih zdravilih

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

Lekarna Velenje ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki bi bile javno
oziroma prosto dostopne.

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih
dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Sklopi informacij:
Napotki glede izvrševanja
pravic v zvezi z dostopom do
informacij javnega značaja:

V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno
ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja,
vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo a zavoda Lekarne
Velenje.

Stroškovnik za obračun
Lekarna Velenje je upravičena prosilcem informacij javnega značaja zaračunati
materialnih stroškov nastalih pri materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o
posredovanju informacij
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
javnega značaja:
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij:

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je:
-

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja/ ZDIJZ/ (Ur.l. RS, št.
51/06, 23/14, 50/14, 102/15, 7/18)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja/
(Ur.l. RS, št. 24/16)

Katalog informacij javnega značaja je na sedežu zavoda v času
1.

Od ponedeljka do petka: 7.00 do 14.00 ure

Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični
obliki, predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega

značaja.
Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma
na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije
iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz
dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te
informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela
dokumenta.

Dostop na podlagi posebne
zahteve:

-

Neformalna zahteva
Formalna zahteva

Dostop do kataloga informacij
javnega značaja za ljudi s
posebnimi potrebami:

-

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s
posebnimi potrebami v skladu z 15. členom Uredbe o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega značaja.

