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OBČINA LENART
Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR.
Telefon: 02/729 13 10, fax: 02/720-73-52

Številka: 171-1/2021
Datum: 12.10.2021

SKLEP
O DOLOČITVI MREŽE JAVNE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
NA PRIMARNI RAVNI NA OBMOČJU OBČINE LENART

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart
GRADIVO PRIPRAVIL : Urad občinske uprave
Nosilec : Jože DUKARIČ
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 2. in 20. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF,
14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19), 5. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19) in 16. člena Statuta Občine Lenart
(MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017), Občinski svet Občine Lenart sprejme Sklep o
določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju občine Lenart, kot
je predložen.

Na podlagi 2. in 20. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF,
14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19), 5. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19) in 16. člena Statuta Občine Lenart
(MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017), je Občinski svet Občine Lenart na svoji ______ seji,
dne _________ sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI MREŽE JAVNE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI NA
PRIMARNI RAVNI NA OBMOČJU OBČINE LENART

1. člen
S tem sklepom se določa mreža javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju
občine Lenart.
2. člen
Lekarniška dejavnost je javna zdravstvena služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena
oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska
obravnava pacientov.
3. člen
Na območju občine Lenart izvaja lekarniško dejavnost na primarni ravni Javni lekarniški
zavod Mariborske lekarne Maribor, skrajšano ime Lekarne Maribor.
4. člen
Na območju občine Lenart na dan 1. 10. 2021 izvajajo lekarniško dejavnost Lekarne Maribor
v lekarni Lenart, na naslovu Maistrova ulica 22, Lenart.
5. člen
Občina Lenart načrtuje, ob upoštevanju predpisanih zakonskih meril, na območju mesta
Lenart delovanje še ene lekarne – Lekarna Nakupovalni park Lenart, na naslovu Industrijska
ulica 47, Lenart za potrebe prebivalcev gravitacijskega območja 2, navedenega v 6. členu tega
sklepa.
6. člen
Na območju mesta Lenart se ob uveljavitvi tega sklepa določita dve gravitacijski območji za
izvajanje lekarniške dejavnosti, in sicer :
1. gravitacijsko območje vseh naselij občine Lenart in del mesta Lenart.

2. gravitacijsko območje dela mesta Lenart in po sklepih občinskih svetov:
- vsa naselja v občini Trnovska vas,
- vsa naselja v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
- naselja v občini Duplek: Jablance, Žikarce, del naselja Zimica.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku (MUV).

Številka : 171-1/2021
Datum : 28. oktober 2021

ŽUPAN
mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.

OBRAZLOŽITEV:
I. Pravni temelj
Za sprejem sklepa o mreži lekarniške dejavnosti na primarni ravni v občini Lenart
predstavljajo pravno podlago naslednji predpisi:
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo,
15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 –
ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19; v nadaljevanju ZZDej) v 2. členu določa, da
zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško
dejavnost.
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19; v nadaljevanju
ZDL-1) v 5. členu določa, da je lekarniška dejavnost opredeljena kot javna zdravstvena
služba, pri čemer mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni zagotavlja občina.
- Statut Občine Lenart v 16. členu določa, da občinski svet sprejema odloke in druge akte
Občine Lenart.
II. Razlogi zaradi katerih je akt potreben
ZZDej v 2. členu določa, da zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno
zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. V 5. členu ZLD-1 je lekarniška dejavnost
opredeljena kot javna zdravstvena služba, pri čemer mrežo lekarniške dejavnosti na primarni
ravni zagotavlja občina. Občina Lenart je s sprejetjem novega odloka o ustanovitvi Javnega
lekarniškega zavoda Maribor, postala soustanoviteljica zavoda in ima v skladu s 27. členom
ZLD-1 pravico in dolžnost v javnem zavodu zagotavljati izvajanje lekarniške dejavnosti na
svojem območju. V občini Lenart, v mestu Lenart so Lekarne Maribor s svojo lekarniško
dejavnostjo, z organizirano lekarno prisotne že od leta 1968, ko je bila Lekarna Lenart
pripojena k Mariborskim lekarnam Maribor. Sedanja lekarna posluje na lokaciji Maistrova 22,
Lenart, kjer se nahaja tudi Zdravstveni dom Lenart.
V občini Lenart, v mestu Lenart se zaradi povečanja števila prebivalcev kaže vse večja
potreba po lekarniških storitvah pri čemer tudi epidemiološka situacija terja dodatne ukrepe v
tej smeri. Zaradi zagotavljanja storitev lekarniške dejavnosti v občini Lenart je potrebno
odprtje dodatne lekarne v mestu in vzpostavitev mreže lekarniške dejavnosti.
Vzpostavitev mreže lekarniške dejavnosti je potrebna za izvajanje izvirne pristojnosti občine,
da ljudem na svojem gravitacijskem območju zagotovi kakovostno in učinkovito preskrbo z
zdravili ter farmacevtsko obravnavo.
III. Vzpostavitev lekarniške mreže
ZLD-1 v:
- 4. členu opredeljuje gravitacijsko območje lekarne kot geografsko območje sosednjih
naselij in povprečno število prebivalcev tega območja, ki iz različnih razlogov gravitirajo k
določenemu središču, kjer je organizirana lekarna ali lekarniška podružnica,
- 5. členu določa, da je lekarniška dejavnost opredeljena kot javna zdravstvena služba in da
mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni zagotavlja občina. S tem je določena izvirna
pristojnost občin, da same urejajo lekarniško mrežo na primarni ravni z namenom
zagotavljanja kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo

zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite
uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu.
- mreža lekarniške dejavnosti na primarni ravni se v skladu z določili 8. člena določi na
podlagi naslednjih meril: potreb prebivalstva po dostopu do zdravil in drugih izdelkov za
podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, števila prebivalcev na gravitacijskem območju
lekarne, cestne razdalje med lekarnami in prisotnost zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
Isti člen nadalje določa, da je najmanjša razdalja med obstoječo in novo lekarno, merjena po
javni cesti, na urbanih območjih vsaj 400 m;
- 9. členu določa, da se lekarna lahko ustanovi, če število prebivalcev na gravitacijskem
območju lekarne presega 6.000. To pomeni, da se število lekarn na določenem območju
izračunava na osnovi števila prebivalcev sosednjih naselij, ki gravitirajo k območju
posamezne lekarne.
Glede na povečanje števila prebivalcev, ki gravitirajo na mesto Lenart , kjer se kaže vse večja
potreba po lekarniških storitvah, kot so sedaj na voljo, pri čemer tudi epidemiološka situacija
terja dodatne ukrepe, bi se preskrba z lekarniškimi storitvami izboljšala z odprtjem nove
lekarne Lekan Maribor.
Zaradi zagotovitve kakovostnih in dostopnih lekarniških storitev za vse prebivalce občine
Lenart in prebivalce sosednjih naselij, ki gravitirajo na območje mesta Lenart smo pristopili k
določitvi in zagotavljanju mreže lekarniške dejavnosti. Zaradi zakonskih pogojev smo
najprej preverili število stalno prebivajočih na gravitacijskem območju obstoječe lekarne in na
območju bodoče novoustanovljene lekarne. Za leto 2021 je bilo po podatkih SURS v občini
Lenart evidentiranih na dan 1. 1. 2021, 7.914 prebivalcev s stalnim prebivališčem, od tega
3.339 prebivalcev v mestu Lenart.
Ob upoštevanju zakonskega normativa, števila prebivalcev občine Lenart, lokacije obstoječe
lekarne in lokacije bodoče novoustanovljene lekarne, ki bosta tvorili mrežo lekarniške
dejavnosti, smo od sosednjih občin, ki mejijo na občino Lenart, katerih prebivalci bodo
gravitirali na novo lekarno, pridobili sklepe občinskih svetov občin Trnovska vas, Sveti Jurij
v Slovenskih goricah in Duplek o gravitaciji prebivalcev in tako izpolnili zakonski pogoj za
delovanje dveh lekarn na območju občine Lenart – mesta Lenart.
Gravitacijsko območje lekarn v občini Lenart z 7.914 prebivalcev s stalnim
prebivališčem na dan 1.1.2021, od tega mesto Lenart 3.339 prebivalcev, je naslednje:
1. Obstoječa lekarna Lenart, na naslovu Maistrova 22, Lenart z lekarniškimi storitvami
oskrbuje 6.050 prebivalcev gravitacijskega območja:
- vsa naselja v občini Lenart ( 4.575 prebivalcev) in
- delno mesta Lenart (1.475 prebivalcev)
2. Nova Lekarna Nakupovalni park Lenart, na naslovu Industrijska ulica 47, Lenart bo z
lekarniškimi storitvami oskrbovala 6.136 prebivalcev gravitacijskega območja:
- delno mesto Lenart ( 1.864 prebivalcev)
- po sklepu Občinskega sveta Občine Trnovska Vas, z dne 28.9.2021, 1.380
prebivalcev te občine, s stalnim prebivališčem na dan 1.1.2021 v Občini Trnovska
vas,
- po sklepu Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, z dne
7.10.2021 , 2.130 prebivalcev te občine, s stalnim prebivališčem na dan 1.1.2021 in
- po sklepu Občinskega sveta Občine Duplek, z dne 7.10.2021, naselja Jablance z 215
prebivalci, Žikarce z 347 prebivalci in del prebivalcev naselja Zimica ( 200) , ki

prebivajo v delu naselja, ki meji na občino Lenart, torej skupno iz navedenih naselij
občine Duplek gravitira 762 prebivalcev.
IV. Ocena finančnih posledic
Sprejetje Sklepa o določitvi mreže lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju občine
Lenart za občino nima finančnih posledic na strani odhodkov.

