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PRILOGA 1 (spremni dopis -  1. del):

Številka: 007-30/2019/36
Ljubljana, dne 18. 1.2021

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Gp.qs@qov.si

ZADEVA: Sklep o določitvi Celjskih lekarn, Lekarne Center za zavezanca za obvezno 
organiziranje varovanja -  predlog za obravnavo__________________________________________
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 69. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št.
17/11) in tretjega odstavka 3. člena Uredbe o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št.
80/12) Vlada Republike Slovenije na svoji.... seji d n e  pod točko ......dnevnega reda izdaja

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je določila Celjske lekarne, Lekarno Center (v nadaljnjem 
besedilu: Lekarna Center), Stanetova ulica 13a, 3000 Celje, kot zavezanca za obvezno 
organiziranje varovanja.

2. Lekarna Center vzpostavi in izvaja naslednje ukrepe varovanja v skladu s predpisi in 
standardi stroke na področju zasebnega varovanja:
-  stalen vizualni nadzor in nadzor varovanega območja prek internega video 

nadzornega sistema,
-  stalno vstopno in izstopno kontrolo oseb,
-  vgrajeni morajo biti sistemi tehničnega varovanja: prenos alarmnih sporočil ter 

sredstva za obdelavo in arhiviranje teh sporočil (varnostni alarmi, senzorji in detektorji 
gibanja, sistemi za nadzor alarmov, kamer in senzorjev) na istem objektu, na drugo 
lokacijo oziroma v varnostno-nadzorni center,

-  izvedbo ukrepov, ki jih določa Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11; 
v nadaljnjem besedilu: ZZasV-1), in ukrepov, ki so določeni s posebnimi predpisi, če 
je varovanje urejeno s temi predpisi in ti predpisi vsebujejo vsaj enakovredne 
postopke, naloge in varnostne ukrepe, kot jih vsebuje ZZasV-1, v skladu z oceno 
stopnje tveganja in načrtom varovanja.

3. Lekarna Center pripravi in potrdi načrt varovanja ter organizira varovanje v skladu z 
načrtom varovanja v 12 mesecih od sprejetja tega sklepa ter o tem v nadaljnjih 15 dneh 
obvesti Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za notranje zadeve.

Mag. Janja Garvas Hočevar 
v. d. generalnega sekretarja
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Sklep prejmejo:

-  Celjske lekarne, Lekarna Center, Stanetova ulica 13a, Celje
-  Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
-  Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem
zboru z obrazložitvijo razlogov:_________________________________________________________
/________________________________________________________________________________
3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:__________________

- mag. Marija Magajne, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo
- mag. Mirko Stopar, vodja Sektorja za izredne razmere_________________________________

3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:________
/________________________________________________________________________________
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:_________________________
/
5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.) 
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

-  nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
-  razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
-  razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (- ) prihodkov 
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (- ) prihodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (- ) odhodkov 
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (- ) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (- ) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

Il.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv

proračunske
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

ll.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv

proračunske
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
ll.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
l. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
-  prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
-  odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
-  obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma



projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 
navedejo:
-  proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
-  projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
-  proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
-  pristojnosti občin,
-  delovanje občin,
-  financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
-  Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
-  Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
-  Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
-  v celoti,
-  večinoma,
-  delno,
-  niso bili upoštevani.



Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Gradivo nima posledic za javnost.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave:..........
V razpravo so bili vključeni:
-  nevladne organizacije,
-  predstavniki zainteresirane javnosti,
-  predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni 
subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
-  v celoti,
-  večinoma,
-  delno,
-  niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ....................

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Janez Poklukar

minister



PREDLOG SKLEPA VLADE

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 69. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 
17/11) in tretjega odstavka 3. člena Uredbe o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 
80/12) Vlada Republike Slovenije na svoji.... seji d n e .....pod točko ........dnevnega reda izdaja

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je določila Celjske lekarne, Lekarno Center (v nadaljnjem besedilu: 
Lekarna Center), Stanetova ulica 13a, 3000 Celje, kot zavezanca za obvezno organiziranje 
varovanja.

2. Lekarna Center vzpostavi in izvaja naslednje ukrepe varovanja v skladu s predpisi in standardi 
stroke na področju zasebnega varovanja:
-  stalen vizualni nadzor in nadzor varovanega območja prek internega video nadzornega 

sistema,
-  stalno vstopno in izstopno kontrolo oseb,
-  vgrajeni morajo biti sistemi tehničnega varovanja: prenos alarmnih sporočil ter sredstva za 

obdelavo in arhiviranje teh sporočil (varnostni alarmi, senzorji in detektorji gibanja, sistemi za 
nadzor alarmov, kamer in senzorjev) na istem objektu, na drugo lokacijo oziroma v varnostno- 
nadzorni center,

-  izvedbo ukrepov, ki jih določa Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11; v 
nadaljnjem besedilu: ZZasV-1), in ukrepov, ki so določeni s posebnimi predpisi, če je 
varovanje urejeno s temi predpisi in ti predpisi vsebujejo vsaj enakovredne postopke, naloge 
in varnostne ukrepe, kot jih vsebuje ZZasV-1, v skladu z oceno stopnje tveganja in načrtom 
varovanja.

3. Lekarna Center pripravi in potrdi načrt varovanja ter organizira varovanje v skladu z načrtom 
varovanja v 12 mesecih od sprejetja tega sklepa ter o tem v nadaljnjih 15 dneh obvesti Ministrstvo 
za zdravje in Ministrstvo za notranje zadeve.

Mag. Janja Garvas Hočevar 
v. d. generalnega sekretarja

Sklep prejme:

- Celjske lekarne, Lekarna Center, Stanetova ulica 13a, Celje
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
- Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana



OBRAZLOŽITEV

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 69. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 
17/11) in tretjega odstavka 3. člena Uredbe o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 
80/12) je Ministrstvo za zdravje po predhodni uskladitvi z Ministrstvom za notranje zadeve Vladi 
Republike Slovenije predlagalo določitev Lekarne Center kot zavezanca za obvezno organiziranje 
varovanja.

Lekarna Center je dolžna organizirati varovanje zdravstvenega objekta ter ostalih tehničnih in 
informacijskih zmogljivosti, ker izvaja lekarniško dejavnost na območju občin Savinjske regije in 
zagotavlja 24-urno neprekinjeno preskrbo z zdravili v obliki dežurne službe. Neprekinjena preskrba 
oziroma dežurna lekarniška dejavnost je namenjena preskrbi prebivalcev z zdravili z receptom ali brez 
in z drugimi medicinskimi pripomočki, potrebnimi za zdravljenje ali lajšanje nujnih medicinskih stanj, zato 
s svojo dejavnostjo bistveno vpliva na dostopnost, kakovost in učinkovitost izvajanja lekarniških storitev 
v regiji in širše ter s tem na javno zdravje prebivalstva v regiji. V času opravljanja dežurne službe pokriva 
nujne lekarniške storitve tudi za 20 lekarniške enot in eno lekarniško podružnico v regiji.

Lekarna Center mora organizirati varovanje v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje in pri tem 
izvajati obveznosti zagotavljanja varnosti in varovanja, v skladu z internimi predpisi.

Obveznosti Lekarne Center izhajajo iz zgoraj omenjenih nalog in obsegajo območje zdravstvenih 
objektov in ostalih tehničnih in informacijskih zmogljivosti, katerih okvara ali uničenje bi imela resne 
posledice za vzdrževanje ključnih funkcij, zdravje ljudi, gospodarsko in družbeno blaginjo ter nacionalno 
varnost zaradi nezmožnosti vzdrževanja teh funkcij.

Lekarna Center vzpostavi in izvaja naslednje ukrepe varovanja v skladu s predpisi in standardi stroke 
na področju zasebnega varovanja:
-  stalen vizualni nadzor in nadzor varovanega območja prek internega video nadzornega sistema,
-  stalno vstopno in izstopno kontrolo oseb,
-  vgrajeni morajo biti sistemi tehničnega varovanja: prenos alarmnih sporočil ter sredstva za 

obdelavo in arhiviranje teh sporočil (varnostni alarmi, senzorji in detektorji gibanja, sistemi za 
nadzor alarmov, kamer in senzorjev) na istem objektu, na drugo lokacijo oziroma v varnostno- 
nadzorni center,

-  izvedbo ukrepov, ki jih določa Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11; v nadaljnjem 
besedilu: ZZasV-1), in ukrepov, ki so določeni s posebnimi predpisi, če je varovanje urejeno s temi 
predpisi in ti predpisi vsebujejo vsaj enakovredne postopke, naloge in varnostne ukrepe, kot jih 
vsebuje ZZasV-1, v skladu z oceno stopnje tveganja in načrtom varovanja.

Z načrtom varovanja je določeno, da se ukrepi stopnjujejo glede na stopnjo tveganja in se med seboj 
dopolnjujejo.

Pri izvajanju varovanja in zagotavljanju varnosti Lekarna Center sodeluje s pristojnimi državnimi organi, 
ki so zavezancu dolžni nuditi pomoč v skladu z zakonskimi pooblastili in svojimi pristojnostmi. V primeru 
naravnih in drugih nesreč, v krizi, izrednem stanju in vojni je treba ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo 
navedena stanja.

Lekarna Center mora organizirati varovanje in pripraviti dokumente varovanja v roku 12 mesecev od 
sprejetja tega sklepa. V 15 dneh od potrditve načrta varovanja in vzpostavitve varovanja o tem obvesti 
Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za notranje zadeve.
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