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Številka: 604-3/2017 

Datum: 31.1.2017 

 

Združenje občin, Skupnost občin in Združenje mestnih občin vabimo na seminar 
 

VSE O NOVEM ZAKONU O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI 

 

Decembra 2016 je bil v Državnem zboru sprejet nov Zakon o 

lekarniški dejavnosti. Zakon je začel veljati konec januarja 2017.  

Novo sprejet zakon prinaša spremembe, ki zadevajo tako 

lekarne kot javne zavode in seveda njihove ustanoviteljice 

občine kot tudi zasebne lekarne s koncesijami.  

Seminar namenjamo občinam kot (so)ustanoviteljicam in tudi 

morebitnim ostalim zainteresiranim. 

Predviden program: 
 
9.30-10.00  Registracija udeležencev 
 
 10.00-10:30 Kaj prinaša nov Zakon o lekarniški dejavnosti s 
poudarkom na področjih, ki so pomembna za občine – Andreja 
Jerina, MZ 
 
10.30-11:00 Kako poteka izvajanje lekarniške dejavnosti:  
oglaševanje, prepoved spodbujanja k prekomernemu nakupu 
zdravil, Miran Golub, ZLD 
 
11.00-11.30 Mreža lekarniške dejavnosti na primarni ravni v 
občini – pravna ureditev z vzorci aktov, prof. dr. Boštjan Brezovnik, 
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor 
 
11.30-11.45 odmor 
 
11.45 – 12.15 Javni lekarniški zavod – pravna ureditev z vzorci aktov 
 prof. dr. Gorazd Trpin, Inštitut za upravno pravo, Ljubljana 
 prof. dr. Boštjan Brezovnik, Inštitut za lokalno samoupravo Maribor 
 

KJE? DVORANA 

DRŽAVNEGA 

SVETA, ŠUBIČEVA 

4, LJUBLJANA 

KDAJ? 14.3.2017 

od 10.00 do 14.00 

PLAČILO GRADIVA 

30€  za  vse občine 
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12.15 – 12.45 Koncesija za izvajanje lekarniške dejavnosti – pravna ureditev z vzorci aktov 
 prof. dr. Gorazd Trpin, Inštitut za upravno pravo, Ljubljana 
 prof. dr. Boštjan Brezovnik, Inštitut za lokalno samoupravo Maribor 
 
12.45 – 13.15 Ocena finančnih posledic podelitve koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti 
 prof. dr. Žan Jan Oplotnik, Inštitut IRIS 
 
13.15 – 13.45 Razprava 
 

Predavatelji: 

Pripravljavci zakona: Andreja Jerina, Ministrstvo za zdravje, Miran Golub, predsednik 

Lekarniške zbornice, . prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik, direktor Inštituta za 

lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, prof. dr. Gorazd Trpin, Inštitut za upravno 

pravo, prof. dr. Žan Jan Oplotnik, Inštitut IRIS 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si  ali na fax: 
01/230 63 36. 
 
Vabimo vas tudi, da pripravite čim več vprašanj oziroma dilem, s katerimi se srečujete in jih 

predhodno pošljete na info@zdruzenjeobcin.si. 

 
Vljudno vabljeni! 
 

   
Združenje občin Slovenije              
 
Skupnost občin Slovenije                    
 
Združenje mestnih Slovenije  
 
 

 

mailto:info@zdruzenjeobcin.si
mailto:info@zdruzenjeobcin.si

