INTERNI PREDPISI ZA DELOVANJE ZAVODA
1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica – 22.09.2010
2. Statut javnega zavoda Lekarna Sevnica (popravek 20.06.2002 -Svet JZ, 12.01.1993Svet JZ, veljavnost 11.03.2011)
3. Pravilnik o računovodstvu (30.03.2000 – direktor, 12.07.2004, 31.03.2006, 23.8.2013)
4. Akt o sistemizaciji delovnih mest, Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
(28.11.1991, 31.03.1999, 02.09.2002 – direktor, 15.05.2007, 7.2.2011)

• Katalog delovnih mest
• Tekoče stanje zaposlenih na delovnih mestih
5. Interni akt o postopkih za obračunavanje plač, dodatkov, nadomestil in drugih
prejemkov delavcev v zavodu (direktor, Svet zavoda potrdi na seji dne 23.02.2010,

18.12.2015, 28.6.2016)
• Sistemizacija delovnih mest – zadnje stanje
• Koledar dežurstev
• Izjave zaposlenih o razdalji od bivališča do službe
• Soglasje za nadurno delo (nad 170 h, mamica otroka do 3. let, starejši delavci)
6. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (13.03.2008 - direktor)
• Interni seznam katalogov zbirk osebnih podatkov
• Evidenca videonadzora
• Zbirka receptov izdanih zdravil in informatizirana zbirka o izdanih zdravilih =>
Informacijski pooblaščenec
• Soglasja za vzpostavitev in vodenje zbirk osebnih podatkov (delavci ob pogodbi)
• Izjave zaposlenih o varovanju poslovnih skrivnosti
• Komisija za uničevanje osebnih podatkov
• Pooblastila za delo z osebnimi podatki
7. Notranji predpis za oddajo javnih naročil male vrednosti (12.11.2000 – direktor,
Postopek s pogajanji 2004, 2005,2006, priloga 2007, 04.01.2010; preklic 10.01.2007, nov

pravilnik 16.5.2013, 11.12.2015)
8. Interni akt za opravljanje dežurstva - pravilnik o določitvi delovnih mest, na
katerih se opravlja dežurstvo 07.02.2011
9. Notranji predpis zavoda za opravljanje pripravništva za poklic mag. farmacije
(01.12.2005 – direktor, 6.4.2016)
10. Poslovnik o delu Sveta zavoda (dec.2003 - Svet JZ )
11. Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov - predstavnikov delavcev v svet zavoda
(dec.2003-Svet JZ)
12. Pravilnik o finančnem poslovanju (25.09.2006 – direktor)
13. Pravilnik o notranjem revidiranju (05.09.2003 - direktor)
14. Pravilnik o popisu sredstev (01.01.2005 – direktor)
15. Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga – (Ur.l. RS 61/2007 - 15.06.2007,
27.10.2011)
16. Pravilnik o blagajniškem poslovanju (25.09.2006, 25.9.2015)
17. Registracija živilskih obratov (https://e-storitve-zirs.gov.si/zirs_vloga/ Sept.2006)
18. Akt o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
(30.07.2008 – direktor) - povečana delovna uspešnost, redna delovna uspešnost
19. Pravilnik o osnovah in pravilih za ugotavljanje poslovne uspešnosti (storitve na
trgu) v Lekarni Sevnica (01.07.2004- direktor)
20. Pravilnik o strokovnem izobraževanju (15.08.2006 - Min.za zdravje Andrej Bručan)
Koledar delovnih dni za tekoče leto in Plan strokovnega izobraževanja za vsako leto

21. Sklep o načinu dajanja informacij za javnost ter določitvi odgovorne osebe za
zagotavljanje javnosti dela zavoda (01.06.2002 – direktor, 18.7.2016)

22. Katalog

informacij javnega značaja(http://www.lekarna-sevnica.si, zadnja
posodobitev julij 2016)
23. Interni akt zaradi nadzora s kamero – protivlomni sistem (10.10.2005- direktor)
24. Interni akt o informacijski tehnologiji (01.07.2006 – direktor)
25. Pravilnik o aktivnem medicinskem oddihu (17.02.2000 - Svet JZ)
26. Navodila za redno letno inventuro ( december tekoče leto – direktor)
27. Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga ter varovanju
dostojanstva delavcev na delu v Lekarni Sevnica (veljavnost od 28.09.2011,
28.7.2014)

28. Register tveganj (oktober 2008, december 2012, 9.11.2015)
29. Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom (sprejet 14.08.2012, veljavnost 01.06.2012,
25.1.2016)
30. Pravilnik o sprejemanju daril v zvezi z opravljanjem službe (sprejet 21. 1. 2013,
veljavnost 21. 1. 2013)
31. Interni pravilnik o delovnem času (veljavnost od 26.8.2014, 21.12.2015)
• Razporeditev zaposlenih po enotah
• Seznanitev zaposlenih s pravilnikom
32. Pravilnik o specializaciji za magistre farmacije (veljavnost od 20.10.2015)
33. Načrt promocije zdravja na delovnem mestu (1.1.2015, 1.1.2016)
34. Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in
pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov (16.11.2015, 1.1.2016)

