/
OBCINA IZOLA - Obeinski svet
MESTNA OBCINA KOPER - Obeinski svet
OBCINA PIRAN - Obcinski svet

Na podlagi 9. elena Zakona 0 lekarniSki dejavnosti (Uradni list RS, stev. 9/92), 6.
elena Zakona 0 lokalni sarnoupravi (Uradni list RS, stev. 72/93, 6194, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9196, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10198, 68/98, 74/98,
12/99 in 16/99), 30. elena statuta Obeine Izola (Uradne objave Obeine Izola, 5t
15/99), 27. elena statuta Mestne obeine Koper (Uradne objave, stev. 9/95 in 37/97),
17. elena statuta Obeine Piran (Uradne objave, st 10/99) so obCinski sveti ObCine
Izola na seji dne 23.12.1999, Mestne obeine Koper na seji dne 30.9.1999 in Obeine
Piran na seji dne 4.11.1999 sprejeli

ODLOK
opreohlikovanjujavnega zavodaza
lekarniSko dejavnost Obalne lekarne Koper
1. tlen
Stern odlokorn ObCina Izola, s sedezern v Izoli, Soneno nabrezje 8, Mestna obeina
Koper s sedezem v Kopru, Verdijeva lOin ObCina Piran s sedezem v Piranu,
Tartinijev trg 2 (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) preoblikujejo javni zavod za
lekarnisko dejavnost Obalne lekarne Koper (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Ustanoviteljske pravice izvrSujejo obcinski sveti in zupani ustanoviteljic.
2. tlen
Ime zavoda je: OBALNE LEKARNE KOPER
FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA
Sedez zavoda je: Koper-Capodistria, Kidrieeva-Via Boris Kidrie 2
Zavod lahko spremeni ime in sedez Ie v soglasju z ustanoviteljicami.
3. elen
Zavod je ustanovljen za opravljanje lekarniSke dejavnosti za obmocje obein Izola,
Koper in Piran.
Zavod je pravna oseba s pravicami in dolznostmi, ki so dolocene z zakonom in tem
odlokom.
Zavod ima pecat pravokotne oblike. Nanjem sta izpisana ime in sedez zavoda v
slovenskem in italijanskem jeziku. Pecat je podrobneje urejen v statutu zavoda.

4. clen
Za izvajanje lekamiske dejavnosti na razlicnih lokacijah se v okviru zavoda
ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
Lekama Koper-Farmacia Capodistria, Kidrieeva ulica,. Via B.Kidric 2, Koper
Capodistria
Lekama Izola-Farmacia Isola, Trg Republike, Piazza della RepubbUca 3, Izola-Isola
Lekama Piran-Farmacia Pirano, Tartinijev trg, Piazza G. Tartini 4, Piran-Pirano
Lekama Lucija-Farmacia Lucia, Cesta solinarjev, Strada dei solinari 1, Lucija-Lucia
Lekama Semedela-Farmacia Semedella, Pahorjeva ulica, Via Roman Pahor 63,
Koper -Capodistria
Galenski laboratorij-Laboratorio galenico, Kidriceva, Via B. Kidrie 2, Koper
Capodistria
Ofganizacijska enotii rii pravmi oseba.
Organizacijske enote imajo pravico naroeati blago v okviru sklenjenih pogodb in
obsegu, doloeenim z letnim planom.
5. elen
Dejavnosti zavoda so:
1. G/52.31-dejavnost lekam,
2. G/52.32-trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi pripomocki,
3. G/52.33-trgovina na drobno s kozmetienimi in toaIetnimi izdelki,
4. G/52.487-trgovina na drobno z igracami, otroSko opremo,
5. G/52.488-trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajaInah, d.n.,
6. DG 24.42 proizvodnja farmacevtskih preparatov,
7. DG 24.52 proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev,
8. U75.12-dejavnostjavnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na podroeju zdravstva,
izobraievanja, kulture in druge socialne storitve, razen obveznega sociaInega
zavarovanja,
9. K174.833 druga splosna tajniSka opravila.
10. N/85.20 veterinarstvo
Dejavnost zavoda se steje kotjavna sluzba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega elena opravlja zavod tudi druge posle, ki so
potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega
opravljanja dejavnosti, kot n.pr. preskrba s pomoznimi zdravilnimi sredstvi,
ortopedskimi pripomoeki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za zdravljenje in
varovanje zdravja ter s predmeti splosne rabe na drobno, izdelovanje zdravil in
pomofuih zdravilnih sredstev ter preverjanje njihove kakovosti, opravljanje analiz
kontrolno analiznega laboratorija, izdelovanje in izdajanje veterinarskih zdravil,
svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil in informativna dejavnost.

6. clen

."

Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni svet zavoda. "
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih doloca zakon ali statut zavoda.
7. clen
Svet zavoda steje 7 (sedem) clanov in ga sestavljajo:
a) 3 (trije) cIani, predstavniki ustanoviteljic,
b) 3 (trije) cIani, predstavniki delavcev iz vseh treh obein,
c) 1 (en) clan, predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.
Predsednika in namestnika predsednika sveta izvolijo cIani na prvi seji.
ObCinski svet Mestne obCine Koper in Obcinska sveta ObCin IZ...Qla in Piran imenujejo
_ysaka syojega predstavnika-v svetzavoda.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno po postopku in na nacin, ki
ga v skladu z zakonom dolocajo pravila zavoda.
Predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za
zdravstveno zavarovanje, Obmocna enota Koper.
Mandat clanov sveta traja stiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.
8. clen
Svet zavoda:
- sprejema statut in druge splosne akte;
- predlaga ustanoviteljicam spremembo in razsiritev dejavnosti;
- imenuje in razresuje direktOlja po predhodnem soglasju ustanoviteljic;
- sprejema program dela;
- spremlja izvrsevanje program a dela;
- sprejema financni nacrt in spremlja njegovo realizacijo;
- sprejema zakljucni racun in ga posreduje ustanoviteljicam;
- sklepa 0 investicijah in investicijsko-vzdrzevalnih delih;
- daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja 0 posamicnih
vpraSanjih;
- sprejema program razresevanja preseznih delavcev;
- daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odloCitvam, za katere je tako
predvideno v pravilih;
- opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tern odlokom.

9. clen
Poslovodni organ zavodaje direktor.

Direktor organizira in vodi dele ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in
je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu.
Za direktorja zavoda je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan kandidat, ki
izpolnjuje z zakonom dolocene splo~ne in posebne pogoje ter aktivno obvlada
italijanski jezik.
10. clen
Direktorja imenuje in razresuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
Direktor je imenovan za 4 leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
11. clen
__y_pr(lVI1~IIl proms;tu zastopainpredstavlja-direktor zavod neomejenoin je poobl~cen
za sklepanje pogodb v okviru financnega nacrta, razen:
- pogodb 0 investicijah oz. investicijsko-vzdrzevalnih delih, za katere je potreben
sklep sveta zavoda
- pogodb 0 nakupu ter odtujitvi nepremicnin, ki slliZijo izvajanju jayne sluzbe, za kar
je potreben sklep tiste ustanoviteljice, na obmocju katere deluje lekarna.
Pristojnosti direktorja so podrobneje opredeljene v statutu zavoda v skladu z zakonom
in tern odlokom.

12. Nen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda.
Naloge, sestavo in nacin oblikovanja strokovnega sveta doloca statut zavoda.
13. clen
Sredstva za izvajanje dejavnosti zavod pridobiva:
- po pogodbi s strani nosilcev obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
- s prodajo bl(lga in storitev,
- z dotacijami, darili,
- iz sredstev ustanoviteljic v skladu z njihovimi letnimi proracuni,
- z drugimi viri.

14. clen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti in samostojno nastopa v pravnem prometu do
viSine sredstev, s katerimi razpolaga. Za upravljanje s premozenjem je zavod
odgovoren ustanoviteljicam.

Ustanoviteljice zavoda odgovarjajo za obveznosti zavoda do visine sredstev, ki jih z
letnim programom namenjajo v proracunu za dejavnost zavoda.
15. clen
Obalne lekame nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti v istih poslovnih prostorih in z
opremo, kijo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka.
Premozenje zavoda je last ustanoviteljic. Nepremicno premozenje je last
ustanoviteljice, na obmocju katere organizacijska enota deluje. Razmerja med
zavodom in lastniki glede uporabe nepremicnega premozenja se uredijo s posebno
pogodbo. Lastninski delezi na preostalem premozenju se dolocijo s pogodbo in v
skladu s kriteriji, ki jih v imenu ustanoviteljic dolocijo in sklenejo fupani obern v
okviru predmeta poslovanja.
Zavod lahko razpolaga s prernienim prernozenjern.
- Zavod je dolZanupravlj ati premozenje sskrbnostjodobregagosp6darj a.
16. clen
Presezek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseze pri opravljanju jayne slliZbe,
uporablja za izvajanje in enakornemi razvoj te dejavnosti na obmocju ustanoviteljic.
Ustanovitelji ne prevzernajo v brerne proracuna odgovomosti za kritje eventuelno
nastale izgube iz poslovanja.
S preseZki prihodkov nad odhodki, pridobljenirni na drug nacin, razpolaga zavod
samostojno, za place pa lahko sredstva nameni po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
17. clen
Zavod je dolzan ustanoviteljicam vsako leto dostaviti fmancni nacrt, plan razvoja
zavoda, zakljucni racun z bilanco uspeha, porocati 0 izvajanju letnega delovnega
nacrta, posredovati druge podatke potrebne za sprernljanje dejavnosti in za statisticne
namene.
18. clen
Dosedanji v.d. direktor opravlja to dolznost do konstituiranja novih organov, vendar
najdlje enG leto.
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta v skladu stem
odlokom.

19. Clen
Vrsilec dolmosti direktorja mora uskladiti statut zavoda z.dolocili tega odloka v treh
rnesecih, konstituirati organe zavoda in priglasiti spremembe vpisa v sodni register
najkasneje v sestih rnesecih od uveljavitve tega odloka.

20. elen
Pogodbo iz 15. elena v imenu ustanoviteljic podpisejo fupani do 31.12.1999.
21. elen
Zavod se vpiSe v sodni register in je pravni naslednik Obalnih lekam Koper, ki so
vpisane v sodni register pei registrskem sodiseu v Kopru pod stevilko reg. vI.
1/01060/00 ter prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
22. elen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odloeba 0 ustanovitvi Lekame Koper stev.
6452/1 z dne 17.12.1954 Okrtlinega ljudskega odbora Koper, kakor tudi vsi kasnejsi
sklepi 0 statusnih spremembah.
23. clen
Ta odlok se objavi v Uradnih objavah, ko ga sprejmejo Obeina Izola, Mestna obCina
Koper in ObCina Piran in zaene veljati naslednji dan po objavi.

Stevilka: 145-02·1199
Izola, 23.12.1999

Stevilka: K 0153-2/99
Koper, 30.9.1999

Stevilka: 2200-1/99 .
Piran, 4.11.1999

Mestne obeine Koper
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