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IV. OBSEG LEKARNIŠKE DEJAVNOST NA PRIMARNI 
RAVNI V OBČINI

4. člen 
(obseg lekarniške dejavnosti )

(1) Lekarne Maribor in koncesionarji, ki opravljajo javno zdra-
vstveno službo na področju lekarniške dejavnosti v občini, 
zagotavljajo najmanj:
- izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski 

medicini na recept in brez recepta,
- izdajo živil za posebne zdravstvene namene,
- farmacevtsko obravnavo pacienta,
- dejavnost farmacevta svetovalca,
- farmacevtsko intervencijo,
- storitve telefarmacije,
- pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in ve-

terinarski medicini,
- pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev 

zdravja,
- izdelovanje galenskih zdravil za uporabo v humani in ve-

terinarski medicini,
- spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih 

ali sumu nanje,
- prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skla-

du s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
- drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki 

zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo,
- preverjanje kakovosti galenskih zdravil,
- radiofarmacevtsko lekarniško dejavnost,
- preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izde-

lavo magistralnih in galenskih zdravil.
(2) Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko lekarne opra-

vljajo še dejavnosti opredeljene v 7. členu Zakona o lekar-
niški dejavnosti.

5. člen 
(mreža izvajalcev lekarniške dejavnosti v občini)

Na dan sprejema tega odloka Lekarne Maribor in koncesio-
narji opravljajo lekarniško dejavnost na primarni ravni v pristoj-
nosti občine v obsegu:

LEKARNE MARIBOR:
1. Lekarna Tabor, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor
2. Lekarna Betnava, Ulica Eve Lovše 1, 2000 Maribor
3. Lekarna Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71, 2000 Ma-

ribor
4. Lekarna Pri gradu, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor
5. Lekarna Center, Gosposka ulica 12, 2000 Maribor
6. Lekarna Melje, Partizanska cesta 39, 2000 Maribor
7. Lekarna Tezno, Ptujska cesta 95, 2000 Maribor
8. Lekarna Studenci, Kalohova ulica 20, 2000 Maribor
9. Lekarna Pobrežje, Cesta XIV. divizije 30/a, 2000 Maribor
10. Lekarna Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41, 2000 Mari-

bor
11. Lekarna Radvanje, Pohorska ulica 9, 2000 Maribor
12. Lekarna Qlandia, Cesta proletarskih brigad 100, 2000 Ma-

ribor
13. Lekarna v E.Leclercu, Tržaška cesta 67 a, 2000 Maribor
14. Lekarna Kamnica, Vrbanska cesta 97, 2351 Kamnica
15. Lekarna Limbuš, Lackova cesta 269, 2341 Limbuš
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Na podlagi 2., 5., 20. in 42. člena Zakona o zdravstveni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedi-
lo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 
40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 
73/19, 82/20, 152/20 - ZZUOOP, 203/20 - ZIUPOPDVE, 112/21 
- ZNUPZ), 5. člena v povezavi z 8. členom in 9. členom Zakona 
o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19, 
173/20 - odl. US, 15/21 - ZDUOP) in 23. člena Statuta Mestne 
občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, 10/11, št. 8/14 in 
št. 2/19) je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji 28.redni 
seji, dne 16. decembra 2021 sprejel

O D L O K
o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni 

ravni v Mestni občini Maribor

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen 
(vsebina odloka)

S tem odlokom Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: ob-
čina) določi mrežo javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni 
na območju občine.

II. LEKARNIŠKA DEJAVNOST NA PRIMARNI RAVNI

2. člen 
(lekarniška dejavnost na primarni ravni)

Lekarniška dejavnost je javna zdravstvena služba, s katero se 
zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pa-
cientov.

III. IZVAJALCI LEKARNIŠKE DEJAVNOST NA 
PRIMARNI RAVNI V OBČINI

3. člen 
(izvajalci lekarniške dejavnosti)

(1) Na območju Mestne občine Maribor izvaja lekarniško de-
javnost na primarni ravni Javni zdravstveni zavod Maribor-
ske lekarne Maribor (v nadaljevanju: Lekarne Maribor) in 
fizične ter pravne osebe, katerim je občina podelila kon-
cesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti ( v nadaljevanju 
koncesionarji).

(2) Lekarne so organizirane kot organizacijske enote javnega 
zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavno-
sti in kot poslovne enote fizičnih ali pravnih oseb, s po-
deljeno koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti na 
primarni ravni.
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16. Lekarna Magdalena, Jezdarska ulica 10, 2000 Maribor 
(predviden pričetek 2023)

ZASEBNI LEKARNARJI-KONCESIONARJI
1. Lekarna Lah, Magdalena Lah, Gorkega ulica 18, 2000 Ma-

ribor
2. Lekarna pri gledališču, lekarniška dejavnost, d.o.o., Slo-

venska ulica 33, 2000 Maribor
3. Lekarna Lent, Živa Heričko Čerček, Lavričeva ulica 1, 

2000 Maribor
4. Lekarna Arnica Montana, Marko Stamenkovič, Knafelčeva 

ulica 31, 2000 Maribor
5. Lekarna Brezje, Zdenka Petrač, Ulica borcev 1B, 2000 Ma-

ribor
6. Lekarna v Europarku, Nastja Rantaša, Pobreška cesta 18, 

2000 Maribor

6. člen 
(dodatni lekarni javnega zavoda)

(1) S tem odlokom se ukinja in iz mreže lekarniške dejavno-
sti izloča lekarna javnega zavoda Lekarn Maribor, in sicer 
Lekarna Glavni trg, Glavni trg 1, 2000 Maribor. V skladu z 
zakonskimi kriteriji jo bo nadomestila nova lekarna Lekarn 
Maribor - Lekarna Magdalena na lokaciji Jezdarska ulica 
10 v Mariboru. Predviden pričetek izvajanja lekarniške de-
javnosti v Lekarni Magdalena je do leta 2023.

(2) Ob upoštevanju zakonskih kriterijev je do leta 2025 v načr-
tu tudi vzpostavitev nove lekarne Lekarn Maribor na Teznu 
- Lekarna Urbani center Tezno, zaradi predvidene izgradnje 
nove zdravstvene postaje locirane na območju Urbanega 
centra Tezno, na lokaciji ob Ulici heroja Nandeta.

7. člen 
(dežurna lekarna)

24-urno preskrbo prebivalstva z zdravili izvajajo Lekarne 
Maribor v lekarni Tabor na Ljubljanski ulici 9 v Mariboru.

8. člen 
(širitev lekarniške mreže)

(1) V primeru širitve mreže lekarniške dejavnosti na primarni 
ravni v občini se novi in prosti programi najprej ponudijo 
javnemu zdravstvenemu zavodu Lekarne Maribor.

(2) V primeru, da javni zavod ne more izvajati dodatnega pro-
grama, se koncesionarja izbere na javnem razpisu v skladu 
z veljavno zakonodajo.

V. KONČNA DOLOČBA

9. člen 
(začetek veljavnost)

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 
začne veljati petnajsti (15) dan po objavi.
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