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OBČINSKI SVET 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Zadeva: Podaja soglasja k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica 

 
Občina Sodražica je prejela vlogo Lekarne Ribnica za podajo soglasja k imenovanju 
direktorice Javnega zavoda Lekarna Ribnica. 
Skladno z 14. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica (Ur. l. RS št. 
88/2001, 86/13, 47/16) in 34. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1, Ur. l. RS št. 
85/2016, 77/2017) direktorja zavoda imenuje svet zavoda v soglasju z ustanovitelji. Svet 
javnega zavoda Lekarna Ribnica je tako na svoji 5. dopisni seji, dne 14. 1. 2019, soglasno 
izglasoval, da se Petro Debeljak, mag. farm, imenuje za direktorico Lekarne Ribnica. Mandat 
direktorice prične  teči 1. 4. 2019 in traja pet let. 
Direktor javnega zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela 
zavoda. Direktor javnega zavoda opravlja naslednje naloge: organizira delo in poslovanje 
javnega zavoda, predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom 
zavoda, predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda, zagotavlja 
neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev, poroča ministrstvu 
o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev, farmacevtske 
strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti,  
zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih 
pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, druge naloge, 
določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom. 
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor: 
- ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima 

raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, 
- ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja, 
- ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali 

socialnovarstvenega zavoda, 
- ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo 

dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima 
lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri 
delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo 
gospodarske družbe, 

- ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in 

- izpolni druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi. 
 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Sodražica soglaša z imenovanjem Petre Debeljak, mag. farm., za 
direktorico Lekarne Ribnica za naslednje mandatno obdobje, in sicer od 1. 4. 2019 do 
31. 3. 2024. 
 
Pripravila:           Župan 
Darja Vetrih            Blaž Milavec l. r. 

                                                        


