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Na podlagi določila 45.člena  Zakona o zavodih (Uradni list RS  št. 12/91, 45/94,  
Odl. US 104/92, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in določila 37. člena 
Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS št. 85/16, 77/17 in 73/19 ) ter določil 
8. in 29. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice (Uradni list 
RS, št. 61/19), je svet zavoda Lekarne Brežice na 1. dopisni seji dne 09. 12. 2020 
sprejel naslednji   
 

 
S T A T U T 

JAVNEGA ZAVODA LEKARNA BREŽICE 
 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 
 
Ustanovitelj javnega zavoda Lekarna Brežice je Občina Brežice, Cesta prvih 
borcev 18, Brežice. Javni zavod je ustanovljen za opravljanje lekarniške 
dejavnosti kot javne službe, poleg lekarniške dejavnosti zavod opravlja še ostale 
dejavnosti, naštete v 5. členu Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna 
Brežice (v nadaljevanju odloka). S tem statutom se uredi organizacija javnega 
lekarniškega zavoda Lekarna Brežice (v nadaljevanju zavoda), določijo 
pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, naloge organov, način dela in 
odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in 
poslovanje zavoda v skladu z zakoni in odlokom.  
V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot 
nevtralni za ženski in moški spol.  
 

2. člen 
 

Zavod ima in uporablja žig okrogle oblike, premera 30 mm z besedilom: JAVNI 
ZAVOD LEKARNA BREŽICE na obodu in znakom lekarniške dejavnosti v sredini,  
ki ga predstavlja križ, v katerem so v rastru kača, kelih in črka L. 

 
ORGANIZACIJA ZAVODA 

3. člen 
 
Notranjo organizacijo zavoda poleg uprave (direktor, računovodstvo) sestavljajo 
naslednje organizacijske enote zavoda:  
 

• Lekarna Brežice, Černelčeva cesta  8, 8250 Brežice, 

• Lekarna Trnje, Trdinova 1, 8250 Brežice, 
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• Lekarniška podružnica Bizeljsko, Bizeljska cesta 49, 8259 Bizeljsko, 

• Lekarniška podružnica Terme Čatež, Topliška cesta 25, 8251 Čatež ob 
Savi. 

Notranja organizacija zavoda je opredeljena v Pravilniku o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest Lekarne Brežice. Za zagotavljanje preskrbe z zdravili 
na območju občine lahko zavod v skladu z zakonom in soglasjem ustanovitelja 
organizira nove organizacijske enote kot lekarne (tudi spletno) in lekarniške 
podružnice. 
Organizira lahko tudi priročno zalogo zdravil v dislocirani zdravstveni enoti in pri 
zasebnem zdravniku ali socialnem zdravstvenem zavodu. Zavod v svojih 
organizacijskih enotah opravlja lekarniško dejavnost in ostale dejavnosti v 
obsegu iz 5. člena odloka. 
 
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM 
PROMETU 

4. člen 
 

Zavod posluje v pravnem prometu s svojim imenom in na svoj račun. Za svoje 
obveznosti je odgovoren s sredstvi, s katerimi razpolaga. Zavod je dolžan 
poslovati po načelih dobrega gospodarja in je odgovoren za zakonito poslovanje. 
Zavod ima odprt IBAN (transakcijski  račun) pri Upravi za  javna plačila Republike 
Slovenije.  

5. člen 
 

Organizacijske enote zavoda (vodje) v pravnem prometu sklepajo posle v zvezi 
z nabavo in prodajo zdravil in ostalega blaga, ki je predmet poslovanja zavoda, v 
imenu in na račun zavoda.  
 

 
ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZAVODA 
 

6. člen 

 
Zavod predstavlja in zastopa direktor v okviru pooblastil, ki jih ima v pravnem 
prometu in to neomejeno, razen pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z nakupom 
in prodajo nepremičnin, za katere mora pridobiti predhodno soglasje 
ustanovitelja. 
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7. člen 

 
V odsotnosti direktorja  in/ali strokovnega vodje zastopa, predstavlja javni zavod  
namestnik oz. oseba, ki jo direktor in/ali strokovni vodja za to pisno pooblasti.  
Z individualnim pooblastilom za zastopanje in predstavljanje javnega zavoda se 
mora določiti vsebina, obseg in trajanje pooblastila.  
 
 
PLANIRANJE DELA IN RAZVOJA 
 

8. člen 
 
Zavod planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetim Splošnim dogovorom za 
pogodbeno leto med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (odslej 
ZZZS) in partnerji ter v skladu s planskimi usmeritvami ustanovitelja. 
Pri  pripravi planov dela in razvoja zavod upošteva pridobivanje sredstev za svoje 
delo na podlagi Pogodbe o izvajanju lekarniške dejavnosti z ZZZS, kot javne 
službe, ter prodajo blaga in storitev na trgu.  
 
 
ORGANI ZAVODA 
 

9. člen 
 
Organi zavoda so: 
 

• Direktor zavoda 

• Strokovni vodja zavoda, če ni direktor nosilec lekarniške dejavnosti 

• Svet zavoda 

• Strokovni svet zavoda 
 
 

10. člen 
 
Direktor 
 
Direktor zavoda ima poleg pristojnosti in nalog, določenih s predpisi zavoda, še 
naslednje: 
 

• organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod 
ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda, 
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• predlaga temelje poslovne politike, gospodarske in finančne načrte, 
delovni in razvojni program ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje, 

• sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti sveta zavoda, 

• izdaja navodila za izvrševanje splošnih aktov, 

• izvršuje sklepe sveta zavoda, 

• sestavlja letna poročila za zavod, 

• odloča o vseh vprašanjih iz delovnih razmerij, 

• vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost dela, organizira 
interni strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila, kadar je direktor 
nosilec lekarniške dejavnosti, 

• sklicuje in vodi seje strokovnega sveta, 

• skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja 
zavoda, 

• odreja posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet in 
obvešča javnost in medije o dejavnosti zavoda, 

• odloča o izobraževanju zaposlenih, 

• ureja razmerja s sindikati v zavodu, 

• pripravlja predloge delovnih in razvojnih programov v soglasju s svetom 
zavod, 

• sklepa vse pogodbe iz poslovanja brez omejitev, razen pogodb o nakupu 
in prodaji nepremičnin, 

• odloča o organizacijskih spremembah v zavodu, 

• odloča o potrebi po delavcih, izbiri delavcev in razporejanju delavcev na 
delovna mesta, 

• odloča o prenehanju pogodb o zaposlitvi (redne in izredne odpovedi), 

• ugotavlja disciplinsko odgovornost delavcev in izreka disciplinske ukrepe, 

• pooblašča posamezne delavce za opravljanje nalog iz svojega delovnega 
področja, 

• imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 

• imenuje člane popisnih komisij, 

• imenuje in vodi mentorje zdravstvenih delavcev v skladu z zakonom, 

• opravlja druge naloge, določene z zakoni, 11. členom odloka  in splošnimi 
akti. 

Direktor izvaja svoje pristojnosti neposredno ali posredno s prenosom pooblastil 
na vodstvene delavce.  

 

 
11. člen 

 
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z Občinskim svetom 
Občine Brežice. Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor: 
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• ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge 
stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje. 

• najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta 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 oz. 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 tajanju več kot šest mesecev in  

• je državljan Republike Slovenije z aktivnim znanjem slovenskega jezika.  
 

Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program razvoja zavoda za čas 
trajanja mandata. 
 

12. člen 
 
Direktor in/ali strokovni vodja sta imenovana na podlagi javnega razpisa v skladu 
s predpisi. Svet zavoda imenuje tričlansko razpisno komisijo, ki je dolžna opraviti 
razpis in druga tehnična opravila v zvezi s prispelimi prijavami. Komisija izvede 
odpiranje in pregled prispelih prijav ter svoje ugotovitve skupaj s prispelo 
dokumentacijo posreduje svetu zavoda. 
 

13. člen 
 
Mandatna doba direktorja je pet let. Po poteku te dobe je lahko ponovno 
imenovan. 
Razpisni postopek,  pravice in obveznosti kandidatov v zvezi z razpisom, ter 
pogoje za  predčasno razrešitev direktorja, določata zakon in odlok. 

 
14. člen 

 
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. 
Svet zavoda razreši direktorja: 
 

• če direktor sam zahteva razrešitev, 
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• če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih 
preneha delovno razmerje po samem zakonu, 

• če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda 
ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju 
z njimi, 

• če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu 
večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako 
da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti 
zavoda. 

 
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z 
razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. 
 
 

15. člen 
 

Strokovni vodja zavoda 
 

Strokovni vodja zavoda se imenuje,  če direktor ni nosilec lekarniške dejavnosti 
v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost. Odgovoren je za strokovnost 
dela zavoda v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost. Odgovornosti 
strokovnega vodje so naštete v 2. odstavku 13. člena odloka. Za strokovnega 
vodjo zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene v 33. členu 
Zakona o lekarniški dejavnosti: nosilec lekarniške dejavnosti z najmanj 5 leti 
delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti. Glede postopka imenovanja 
in razrešitve strokovnega vodje se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za 
imenovanje in razrešitev direktorja. Svetu zavoda k imenovanju in razrešitvi 
strokovnega vodje zavoda ni potrebno pridobiti soglasja ustanovitelja.  
Naloge strokovnega vodje zavoda lahko izvaja direktor javnega zavoda, če je ta 
nosilec lekarniške dejavnosti in tako odloči svet zavoda. 
 
                             
                                                       16. člen 
 
Svet zavoda 
 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, ki šteje 9 članov. Tri člane izvolijo 
delavci zavoda,  štiri  člane imenuje ustanovitelj, enega  ZZZS kot predstavnika 
uporabnikov in enega, predstavnika pacientov, imenuje ustanovitelj na podlagi 
javnega poziva. 
Svet zavoda je izvoljen za 5-letno mandatno obdobje. Za člane sveta zavoda so 
iste osebe lahko izvoljene le dvakrat zaporedoma. Svet zavoda ima predsednika 
in namestnika predsednika, ki ju izvolijo člani sveta izmed sebe z večino glasov 
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vseh članov na konstitutivni seji, ki jo skliče in vodi direktor, v skladu z odlokom. 
Predsednik je praviloma voljen iz članov, imenovanih s strani ustanovitelja. Ko se 
svet konstituira, ga vodi predsednik sveta, v primeru njegove odsotnosti pa 
njegov namestnik. Če predsednik sveta in njegov namestnik nista prisotna na seji 
sveta zavoda, vodi sejo sveta zavoda najstarejši član. 
 
Člani sveta zavoda so upravičeni do povračila potnih stroškov in sejnine, ki ne 
sme presegati stalnega dela sejnine, kakor je določen z Uredbo o sejninah in 
povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih 
gospodarskih zavodih. 
 
Način imenovanja in odpoklica predstavnikov ustanovitelja oziroma uporabnikov 
določita ustanovitelj in ZZZS. 
 

17. člen 

 
Člane sveta zavoda,  predstavnike zaposlenih, izvolijo delavci zavoda v skladu s 
Pravili o volitvah predstavnikov delavcev javnega zavoda Lekarna Brežice v svet 
zavoda, ki so usklajena z odlokom. 
 

18. člen 
 

Svet zavoda opravlja naloge, naštete v 8. členu odloka: 
 

• Nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika 
sprejetega strateškega in letnega načrta zavoda. 

• Nadzoruje ravnanje s premoženjem in finančno poslovanje zavoda. 

• Nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda. 

• Odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki v skladu z določili 
zakona, ki ureja lekarniško dejavnost. 

• Ustanovitelju predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki 
zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, vrne 
ustanovitelju. 

• Obravnava dolgoročno strategijo razvoja zavoda, jo potrdi in predloži 
ustanovitelju v sprejem. 

• Sprejema letni program dela in finančni načrt zavoda s soglasjem 
ustanovitelja. 

• Sprejema normative za delo na predlog direktorja. 

• Sprejema in potrdi letno poročilo zavoda s soglasjem ustanovitelja. 

• Odloča o delovni uspešnosti direktorja. 

• Spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja. 
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• Uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, 
nastale pri poslovodenju. 

• Obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo. 

• Spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja 
lekarniško dejavnost. 

• Najmanj polletno spremlja poslovanje javnega zavoda. 

• S soglasjem ustanovitelja imenuje in razreši direktorja. 

• Imenuje in razreši strokovnega vodjo zavoda. 

• S soglasjem ustanovitelja sprejema statut. 

• Sprejema poslovnik o delu sveta zavoda. 

• Druge naloge, določene z zakonom, odlokom in statutom zavoda. 
 
Razen tega je  pristojen, da:  
 

• Predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti. 

• Na predlog direktorja odloča o dajanju prostorov in drugih osnovnih 
sredstev v najem. 

• S soglasjem ustanovitelja odloča o nakupu in prodaji nepremičnin. 

• Izmed svojih članov lahko imenuje delovna telesa:  obvezno pa tričlansko 
razpisno komisijo, ki jo sestavlja po en član – predstavnik ustanovitelja, en 
član - predstavnik zaposlenih in en član - predstavnik uporabnikov.  

 
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom, ki ga sprejme svet 
zavoda z večino glasov vseh članov. 

 
 

19. člen 
 

Strokovni svet 
 
Strokovni svet  je kolegijski strokovni organ zavoda za obravnavanje in odločanje 
o strokovnih vprašanjih s področja dejavnosti zavoda. Strokovni svet zavoda vodi 
strokovni vodja zavoda oz. direktor, kadar je ta nosilec lekarniške dejavnosti. 
Člani so vodje notranjih organizacijskih enot zavoda. Naloge in pristojnosti 
strokovnega sveta so: 
 

• odloča o strokovnih vprašanjih s področja dejavnosti zavoda v okviru 
pooblastil, določenih s tem statutom, 

• določa strokovne podlage za program dela in razvoja zavoda, 

• predlaga direktorju plane izobraževanja delavcev v zavodu, 

• predlaga svetu zavoda organiziranje novih lekarniških enot, spremembo 
in širitev dejavnosti, 
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• odloča o izbiri in prioriteti nabav lekarniške in druge opreme ter strokovne 
literature, 

• odloča o vrstah izdelkov, ki se prodajajo v lekarnah, 

• določa odpiralne čase enot zavoda in čas dežurstva lekarne, glede na 
obratovanje ambulant osnovne zdravstvene dejavnosti,  

• predlaga direktorju plan specializacij, 

• svetu zavoda in direktorju zavoda daje mnenja, usmeritve in predloge 
glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda, 

• obravnava ugotovitve zunanjih in notranjih strokovnih nadzorov, notranjih 
in zunanjih presoj in sprejema ukrepe  za odpravo pomanjkljivosti, 

• imenuje delovna telesa za obravnavo ali pripravo gradiv iz svoje 
pristojnosti, 

• odloča o drugih vprašanjih in zadevah, za katere ga pooblasti direktor, 
strokovni vodja zavoda ali svet zavoda, 

• opravlja druge naloge, določene s predpisi, statutom in drugimi splošnimi 
akti zavoda, za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor, 

• obravnava pritožbe uporabnikov na delo strokovnih delavcev zavoda, 

• pripravlja predloge internih strokovnih navodil, v skladu z veljavno 
zakonodajo, po  pooblastilu direktorja ali strokovnega vodje, 

• skupaj z direktorjem se zavzema za  čim višjo  strokovno raven in ugled  
zavoda. 
 
 

20. člen 
 
Strokovni svet vodi direktor, če je nosilec lekarniške dejavnosti, sicer pa strokovni 
vodja zavoda, ki odgovarja za izvajanje sprejetih sklepov. Strokovni svet odloča 
z večino glasov vseh članov. 
 
 
 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 

21. člen 
 

Zavod je dolžan v skladu z zakonom in evropsko direktivo, ki opredeljujeta 
varstvo osebnih podatkov, varovati in hraniti osebne podatke pacientov in 
zaposlenih, do katerih prihaja pri poslovanju. Pri tem je poleg zakonodaje dolžan 
upoštevati tudi osnovni splošni akt, ki opredeljuje varstvo osebnih podatkov - 
dokument Krovna varnostna politika. 
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INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 
 

22. člen 
 

Zavod zagotavlja javnost dela z uradnimi sporočili za javnost, s posredovanjem 
informacij javnega značaja v svetovni splet (Katalog informacij javnega značaja) 
v skladu z zakonom, ki ureja področje informacij javnega značaja, ter na drug 
način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom zavoda. O delu zavoda 
obvešča javnost direktor zavoda.  
 
 
VARNOST  PRI DELU IN DELOVNO OKOLJE 

 
23. člen 

 
Zavod je dolžan v skladu z zakonom, podzakonskimi akti in zahtevami 
pridobljenega standarda kakovosti za varnost in zdravje pri delu  zagotavljati 
varnost in zdravje delavcev pri delu. Predvsem pa mora zagotavljati vsem 
delavcem v skladu s predpisi: 
 

• ustrezno urejenost delovnih mest za opravljanje varnega in zdravega dela, 

• stalno usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega 
varstva, gašenja začetnih požarov in evakuacije, seznanjanje z 
nevarnostmi na posameznih delovnih mestih, seznanjanje delavcev z 
vsebino in vsemi spremembami Izjave o varnosti z oceno tveganja (odslej 
IVOT) in Načrtom promocije zdravja na delovnem mestu, 

• predhodne in preventivne zdravstvene preglede v skladu z zdravstveno 
izjavo pooblaščenega izvajalca medicine dela,  

• sredstva in opremo za osebno varnost pri delu (osebno varovalno 
opremo), 

• ostale pravice, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje obravnavanega 
področja, standarda in splošnih aktov zavoda. 

 
 
KAKOVOST IN VARNOST 
 

24. člen 
 

Zavod vzdržuje sistem kakovosti, ki vključuje organizacijsko strukturo, postopke, 
procese in vire, potrebne za izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s standardi 
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lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse, ki jih sprejme pristojna 
zbornica. Za sistem kakovosti je odgovoren direktor/strokovni vodja izvajalca 
lekarniške dejavnosti. Naloge za izboljševanje kakovosti in varnosti so opisane v 
23. in 24. členu Zakona o lekarniški dejavnosti. 
 
 
OBVEŠČANJE DELAVCEV 
 

25. člen 
 
Delavci v zavodu morajo biti redno obveščeni o vseh zadevah, ki so pomembne 
za uveljavljanje njihovih pravic in drugih zadev, pomembnih za opravljanje svojih 

delovnih obveznosti. 
 
 

26. člen 
 
Delavci zavoda se obveščajo s pisnimi ali  ustnimi informacijami (oglasna deska, 
intranet, e-pošta, SMS). Za boljšo obveščenost zaposlenih  lahko skliče direktor 
na lastno iniciativo sestanek vseh zaposlenih, lahko pa ga skliče tudi predsednik 
sveta zavoda, po sklepu sveta. 

 
 
STATUT IN SPLOŠNI AKTI ZAVODA  
 

27. člen 
 

Zavod s statutom ureja organizacijo zavoda, določa pristojnosti, pooblastila in 
odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za 
opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in odlokom. Zavod 

ima poleg statuta še druge splošne akte. Ti splošni akti se  sprejemajo v skladu 

z veljavno zakonodajo. Svet zavoda  sprejema tiste splošne akte zavoda,  za 
katere je z veljavno zakonodajo določeno, da jih mora sprejeti: statut in poslovnik 
o delu sveta zavoda. Ostale splošne akte, s katerimi  se urejajo  druge zadeve v 
zavodu, sprejema  direktor. 
 
 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

28. člen 
 

Statut sprejme svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta zavoda. 
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29. člen 
 

Z dnem pričetka veljavnosti tega statuta prenehajo veljati Pravila javnega 
zavoda Lekarna Brežice, sprejeta na seji sveta zavoda dne  06. 02. 2013. 

 
30. člen 

 
Ta statut prične veljati  naslednji dan po prejemu soglasja s strani ustanovitelja. 
 
 
                                                                  Predsednica sveta zavoda: 
                                                                   Tanja Polovič, mag. farm., l. r.  
 
 
 
 
 
 
 
Soglasje Občine Brežice s Statutu javnega zavoda Lekarna Brežice podano s 
sklepom 007-7/2020 dne 11.12.2020. 


