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Naziv dokumenta: KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Namen dokumenta: 
Dokument določa pravila za ravnanje z informacijami javnega značaja skladno z 

zakonodajo in internimi akti Javnega zavoda Lekarna Brežice 

Številka dokumenta: 6.0.0 

Verzija: 4.0 

Stopnja zaupnosti: JAVNO Število strani:            4 

Datum odobritve: 21.03.2023 Dokument stopi v veljavo v 8 dneh od datuma odobritve. 

 

Referenčni dokument: / 

 

Dokument je namenjen seznanitvi zaposlenih, pogodbenih sodelavcev in odjemalcev zavoda in vsebuje javno 

dostopne informacije. 

Pregledal (skrbnik): 

Marjanca Šekoranja Agnič 

Odobril: 

Božena Omerzel, direktorica 

Javni zavod Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice 

Tel: +386 7 49 94 735 
E-pošta: lekarna.brezice@siol.net 

www.lekarna-brezice.si 
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1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: Javni zavod Lekarna Brežice 

Odgovorna uradna oseba: Božena Omrzel, mag. farm., direktorica zavoda 

Datum prve objave kataloga: 10.12.2004 

Datum zadnje spremembe: 25.10.2019 

Katalog je dostopen na 

spletnem naslovu: 

https://www.lekarna-brezice.si/katalog-informacij-jz 

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani zavoda 

Lekarne Brežice v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev 

posredujejo pooblaščene osebe. 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega 

področja organa: 

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. 

Seznam vseh notranjih 

organizacijskih enot: 

Lekarna Brežice 

▪ Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice 
▪ Tel: (07) 499 47 35 

▪ Fax: (07) 499 47 37 
▪ E-pošta: lekarna.brezice@siol.net 

▪ Vodja: Božena Omerzel, mag. farm. 

 
Lekarna Trnje 

▪ Trdinova ulica 1, 8250 Brežice 
▪ Tel: (07) 499 47 40 

▪ Fax: (07) 499 47 42 

▪ E-pošta: lekarna.trnje@siol.net 
▪ Vodja: Biserka Jarabek Marčetič, mag. farm., spec. 

 
Lekarniška podružnica Čatež 

▪ Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi 
▪ Tel: (07) 493 67 74 

▪ E-pošta: lekarna.brezice@siol.net 

▪ Vodja: Tanja Polovič, mag. farm. 
 

Lekarniška podružnica Bizeljsko 
▪ Bizeljska cesta 49, 8259 Bizeljsko 

▪ Tel: (07) 452 03 40 

▪ Fax: (07) 452 03 41 
▪ E-pošta: lekarna.bizeljsko@siol.net 

▪ Vodja: Darja Bostič, mag. farm. 

 

Organigram organa: Povezava na organigram 

http://www.lekarna-brezice.si/
https://www.lekarna-brezice.si/katalog-informacij-jz
https://www.lekarna-brezice.si/lekarna-bre%C5%BEice
mailto:lekarna.brezice@siol.net
http://www.lekarna-brezice.si/lekarna-trnje.php
mailto:lekarna.trnje@siol.net
https://www.lekarna-brezice.si/lekarni%C5%A1ka-podru%C5%BEnica-terme-%C4%8Date%C5%BE
mailto:lekarna.brezice@siol.net
https://www.lekarna-brezice.si/lekarni%C5%A1ka-podru%C5%BEnica-bizeljsko
mailto:lekarna.bizeljsko@siol.net
https://www.lekarna-brezice.si/sites/default/files/organigram.pdf
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2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

Uradna oseba: Božena Omerzel, mag.farm., direktorica zavoda 
▪ Pošta: Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice 

▪ Tel.: 07 4994 730 

▪ E-pošta: lekarna.brezice@siol.net 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 

področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Državni predpisi: Povezava na državni register predpisov  

 

Zakon o zavodih (UR.L. RS 12/91) in nadaljnje spremembe in 

dopolnitve 
 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 23/05) in nadaljnje 

spremembe in dopolnitve 
 

Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur.l. RS, št. 85/16) in nadaljnje 
spremembe in dopolnitve 

 

Zakon o zdravilih (Ur.l. RS, št. 31/06) in nadaljnje spremembe in 
dopolnitve 

 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. 

RS, št. 72/06) in nadaljnje spremembe in dopolnitve 
 

Zakon o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 98/04) in nadaljnje 

spremembe in dopolnitve 
 

Zakon o javnem naročanju (UR.L. RS 91/15) in nadaljnje 
spremembe in dopolnitve 

 

Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS 63/07) in nadaljnje 
spremembe in dopolnitve 

 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS 108/09) in 

nadaljnje spremembe in dopolnitve 

 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 94/07) in nadaljnje 

spremembe in dopolnitve 
 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UR.L. RS 51/06) 
 

Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (UR.L. RS 

28/18 IN 71/18) 
 

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS 30/03) 

Predpisi EU: Povezava na evropski register predpisov 

Evropska farmakopeja 

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 

programskih dokumentov: 
Letno poročilo: objavljeno na spletni strani AJPES 

Statut Lekarne Brežice, 9.12.2020 

Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice, 

26.10.2019  

Pravilnik o oddaji naročil, blaga, storitev in gradenj pod 

mailto:lekarna.brezice@siol.net
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7375
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7375
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13163
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13163
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3562
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
https://www.edqm.eu/en/guide-to-edqm-publications
http://www.ajpes.si/
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vrednostnim pragom ZJN-3, 30.10.2018 

2.5 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 

zavod: 

Javni zavod Lekarna Brežice ne vodi nobenega upravnega, sodnega 

ali zakonodajnega postopka. 

2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc: Javni zavod Lekarna Brežice ne upravlja z seznami javnih evidenc. 

2.7 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk: Lekarniški informacijski sistem 
▪ vsebuje podatke o izdanih zdravilih na recept in brez recepta 

ter magistralno pripravo zdravil ter podatke o preskrbi s 
pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, 

sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja 

▪ dostop do podatkov je določen s Pravilnikom o varovanju 
osebnih podatkov ter varnostnimi politikami Javnega zavoda 

Lekarna Brežice 

2.8 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma 
seznam posameznih dokumentov 

Sklopi informacij – sledijo 

razčlenjenemu opisu 

delovnega področja zavoda: 

Novosti in pomembni dogodki ter obvestila so objavljeni na spletnih 

straneh Javnega zavoda Lekarna Brežice. 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Opis dostopa do posameznih 

sklopov informacij: 

Katalog informacij javnega značaja v elektronski obliki je dostopen 
na spletnih straneh Javnega zavoda Lekarna Brežice v HTML in PDF 

formatu. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za 

PDF format. 

Katalog informacije javnega značaja v fizični obliki je dostopen na 

sedežu zavoda v času od ponedeljka do petka od 07.00 do 08.00 
ure. Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij 

javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je 

odgovorna za posredovanje informacij javnega značaja. 

Katalog informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami 

je dostopen na spletnih straneh Javnega zavoda Lekarna Brežice v 

tekstovni obliki. 

Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali 

fizični obliki oziroma so 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 odgovorna za posredovanje 

informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter 

seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.  

Povezava na cenik materialnih stroškov posredovanja 

informacij javnega značaja 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Seznam najpogosteje 
zahtevanih informacij javnega 

značaja): 

1.  /  
2.  / 

3.  / 

 

https://www.lekarna-brezice.si/sites/default/files/cenikijz.pdf
https://www.lekarna-brezice.si/sites/default/files/cenikijz.pdf

