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IZ ZGODOVINE LEKARNIŠTVA V SLOVENSKI ISTRI 
 
Okrog leta 1300 je Koper že bil sedež škofije ter gospodarski in vojni center. Imel je zadostno število 
prebivalstva in zdravnikov, da se je lahko odprla lekarna. Prav Koper je bil mesto, kjer se je na Slovenskem 
prvič pojavila laična lekarna in kjer se je že okrog leta 1300 nastanil lekarnar. Lekarna družine Palma je 
omenjena že leta 1411. Tudi v Piranu je lekarna delovala že v prvi polovici 15. stoletja. 
 
Ohranjena je diploma iz leta 1680 dr. Nikolaja Fonde, ki je v Benetkah 
pri Lekarnarskem gremiju opravil lekarniški izpit. Učil in izučil se je po 
tedanjih predpisih in je bil zaprisežen. V diplomi je zapisano, da on 
sme in mora, odslej umetnost lekarnarja prosto izvrševati v 
katerihkoli drugih mestih, pokrajinah in krajih beneške oblasti. 
Takšne diplome so redkost in imajo velik farmacevtsko-zgodovinski 
pomen. 
Po drugi svetovni vojni se razvoj lekarništva prične z ukinjanjem 
zasebnih lekarn. Z odločbami ljudskih odborov občin Izola, Koper in 
Piran se ustanovijo finančno samostojni zdravstveni zavodi Lekarna 
Piran, Lekarna Koper in nazadnje Lekarna Izola. 
 
Leta 1966 se ti finančno samostojni zavodi združijo v enoviti zavod 
Obalne lekarne Koper s sedežem v Kopru. 
 
Leta 1978 se vse zdravstvene ustanove južne Primorske in Krasa 
preoblikujejo v temeljne organizacije združenega dela, ki oblikujejo enovito delovno organizacijo 
Zdravstveni center Koper. 
 
Leta 1989 se temeljna organizacija Obalne lekarne Koper z referendumom izloči in se organizira kot 
samostojna delovna organizacija. 
 
Leta 1991, po sprejetju Zakona o zavodih, kot enem izmed osamosvojitvenih aktov države Slovenije, se 
samostojna organizacija Obalne lekarne Koper, po zakonu samem, statusno preoblikuje v javni zavod.  
 
Leta 2000 Občina Izola, Mestna občine Koper in Občina Piran sprejmejo Odlok o preoblikovanju javnega 
zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper.  
 
V letu 2012 občine ustanoviteljice sprejmejo Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju 
javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper, ki stopi v veljavo dne 19.01.2013. 
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Letno poročilo je najpomembnejša informacija o poslovanju zavoda. Predstavlja zavod in njegovo 
poslovanje. V njem poročamo o uresničitvi ciljev in izidih poslovanja z oceno gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti. 
 

Vsebino letnega poročila določata Zakon o računovodstvu in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Njegova sestavna dela sta: 
 

o Poslovno poročilo in 
o Računovodsko poročilo. 

 

OSEBNA IZKAZNICA 
 

Naziv Obalne lekarne Koper 
Naslov Kidričeva ulica 2, 6000 Koper - Capodistria 
Matična številka 5053781000 
Identifikacijska številka SI21706468 
Šifra glavne dejavnosti 47.730 

Naziv glavne dejavnosti 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah  
s farmacevtskimi izdelki 

Šifra proračunskega uporabnika 27.472 
Številka podračuna pri Upravi RS za javna plačila IBAN SI56 0125 0603 0274 715    
Telefon 05 611 00 40 
Faks 05 611 00 44 

Vpis v sodni register 
Št. vložka Srg 200001954 z dne 7.6.2000,  
Okrožno sodišče Koper 

Elektronski naslov ol.koper@siol.net 
Spletna stran www.obalne-lekarne.si 
V.d. direktorice mag. Katja Gombač Aver, mag. farm. 

 

1 PREDSTAVITEV OBALNIH LEKARN KOPER 
 

1.1 DEJAVNOST 
 

V Obalnih lekarnah Koper izvajamo lekarniško dejavnost kot del zdravstvene dejavnosti na primarni 
ravni. Zagotavljamo preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z 
zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil. 
 

Poleg lekarniške dejavnosti opravljamo še naslednje dejavnosti: 
 

o preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in 
drugimi sredstvi za varovanje zdravja; 

o izdelovanje in izdajanje veterinarskih zdravil; 
o izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev; 
o opravljanje analiz kontrolno analiznega laboratorija; 
o svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil; 
o zdravstveno vzgojno izobraževalno dejavnost. 

 

Kot učni zavod opravljamo mentorsko dejavnost za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje 
farmacevtske šole in študentov farmacije. 
 

V Lekarni Koper izvajamo neprekinjeno 24 urno preskrbo z zdravili vsak dan v letu, ob delavnikih, 
nedeljah in praznikih. 
  

mailto:ol.koper@siol.net
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1.2 USMERITVE POSLOVANJA ZAVODA 
 

1.2.1 POSLANSTVO 
 

Obalne lekarne Koper uresničujemo javni interes na področju lekarniške dejavnosti. Prilagajamo se 
potrebam uporabnikov lekarniških storitev in nudimo celovito lekarniško oskrbo, ki zajema 
posredovanje najsodobnejših spoznanj, kakovostnih zdravil in drugih izdelkov za zagotavljanje in 
ohranjanje zdravja ter izboljšanje kakovosti življenja. 
Dobri odnosi med zaposlenimi, uporabniki lekarniških storitev in poslovnimi partnerji so bistvenega 
pomena za našo uspešnost. 
 

1.2.2 VIZIJA 
 

Naša vizija je ostati vodilni ponudnik lekarniških storitev v Slovenski Istri in postati prepoznaven 
ponudnik izdelkov galenskega laboratorija v Sloveniji. 
Z znanjem in s kakovostnim izvajanjem celovite lekarniške obravnave pomagati uporabnikom 
lekarniških storitev pri pravilni uporabi zdravil, samozdravljenju in ukrepih pri ohranjanju zdravja in 
izboljšanju kakovosti življenja. 
 

1.2.3 VREDNOTE 
 

V Obalnih lekarnah Koper si prizadevamo, poleg zagotavljanja kakovostnih storitev, ustreznega 
strokovnega znanja in nenehne skrbi za uvedbo izboljšav, tudi za delovanje v skladu z etičnimi normami 
in načeli dobrega poslovnega obnašanja.  
 

Vsak dan sproti si prizadevamo spoštovati naslednje temeljne vrednote: 
 

o skrb za zadovoljstvo uporabnikov lekarniških storitev; 
o učinkovitost, kakovost in varnost izdelkov in storitev; 
o kompetentnost, dobra organiziranost in razvojna naravnanost; 
o zavzetost in lojalnost; 
o timsko delo in ustvarjalno vzdušje; 
o korektnost in odgovornost v odnosih; 
o skrb za čisto okolje. 

 

1.2.4 INTEGRIRAN SISTEM VODENJA 
 

Vodstvo je skupaj s sodelavci določilo politiko kakovosti, ravnanja z okoljem in varovanja informacij 
»Ohranjanje konkurenčne prednosti na trgu«. Vpeljan imamo certificiran sistem kakovosti, ravnanja z 
okoljem in varovanja informacij po standardih ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004.  
 

Ohranjanje konkurenčne prednosti na trgu dosegamo: 
 

o s stalnim procesom izboljšav,   
o z upoštevanjem zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev,  
o z nenehnim nadgrajevanjem znanja,  
o z odgovornim svetovanjem,  
o z razvijanjem in trženjem lastnih izdelkov,  
o z ohranjanjem dobrih odnosov s poslovnimi partnerji,  
o z odgovornim ravnanjem z okoljem,  
o z zmanjševanjem škodljivih vplivov na okolje,  
o z varovanjem osebnih in zaupnih podatkov, 
o s stalnim izboljševanjem komunikacij in  
o s skrbjo za zadovoljstvo zaposlenih. 
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1.3 ORGANIZIRANOST 
 
Ustanoviteljice Obalnih lekarn Koper so Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran. 
 
Poslovanje poteka po določilih Odloka o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne 
lekarne Koper s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami in po določilih Statuta javnega zavoda 
Obalne lekarne Koper. 
 
Zavod izvaja lekarniško dejavnost na območju Slovenske Istre in občine Hrpelje - Kozina. 
 
Notranja organiziranost Oblanih lekarn Koper: 
 

o sedem lekarniških enot, od tega pet lekarn in dve lekarniški podružnici, 
o galenski laboratorij in 
o skupne službe, ki jih sestavljajo Kontrolno analizni laboratorij, Računovodsko finančna služba, 

Splošno kadrovska služba in služba informacijske tehnologije. 
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1.4 ORGANI ZAVODA 
 

1.4.1 SVET ZAVODA 
 
Svet zavoda je organ upravljanja in šteje 10 članov: 
 

o 6 članov predstavnikov ustanoviteljic, iz vsake občine po dva člana; 
o 1 član predstavnik zavarovancev, uporabnikov lekarniških storitev, ki ga imenuje Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije, območna enota Koper in  
o 3 člani predstavniki zaposlenih. 

 

1.4.2 DIREKTOR 
 
Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je 
odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za 
strokovnost dela zavoda. 
 

1.4.3 STROKOVNI SVET 
 
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda in hkrati tudi posvetovalni organ direktorja. Šteje 9 
članov. Delo strokovnega sveta vodi direktor. 
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2  POSLOVNO POROČILO 
 
V Poslovnem poročilu obravnavamo poslovanje zavoda v proučevanem obdobju. V njem poročamo o 
uresničitvi ciljev iz programa dela za preteklo leto in izidih poslovanja ter pri tem ocenjujemo svojo 
gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. 
 
 

2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Najpomembnejše zakonske podlage, ki urejajo naše delovno področje: 
 

o Zakon o zdravstveni dejavnosti s spremembami in podzakonskimi akti; 
o Zakon o lekarniški dejavnosti s spremembami in  podzakonskimi akti; 
o Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju s spremembami in  

podzakonskimi akti; 
o Zakon o zdravilih s podzakonskimi akti; 
o Zakon o medicinskih pripomočkih; 
o Zakon o zdravniški službi; 
o Zakon o zavodih; 
o Zakon o trgovini; 
o Zakon o varstvu okolja; 
o Zakon o varstvu potrošnikov; 
o Zakon o delovnih razmerjih; 
o Zakon o javnih uslužbencih; 
o Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; 
o Zakon o varnosti in zdravju pri delu; 
o Zakon o varstvu osebnih podatkov; 
o Zakon za uravnoteženje javnih financ; 
o Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije; 
o Zakon o javnem naročanju. 

 
Poleg zakonskih podlag upoštevamo pri vsakdanjem delu še druge pravne podlage: 
 

o Pogodbo o izvajanju programa lekarniških storitev za obdobje 2013 – 2017 z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper; 

o Pogodbo o izdaji (izposoji), servisiranju in vzdrževanju medicinskih pripomočkov z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije iz leta 2010 z aneksi; 

o Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015 z aneksom; 
o Finančni načrt javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2015. 
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2.2 TEMELJNA DOLGOROČNA RAZVOJNA PODROČJA 
 
Dolgoročne razvojne cilje smo opredelili na treh temeljnih področjih: 
 

o MREŽA 
o KADRI 
o INFORMATIKA 

 
Dolgoročni razvojni cilji so zastavljeni v skladu z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 
in Nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu, z upoštevanjem usmeritev lokalnega okolja. 
V vsakoletnih programih dela načrtujemo letne cilje na navedenih razvojnih področjih. Oceno uspeha 
pri njihovem doseganju podajamo za vsako razvojno področje posebej. 
 
  

2.2.1 MREŽA 
 

Z mrežo lekarniških enot izpolnjujemo dolgoročni cilj zagotavljanja racionalne in učinkovite lekarniške 
mreže za kakovostno oskrbo prebivalstva z zdravili, medicinskimi pripomočki in izdelki za ohranjanje in 
povrnitev zdravja ter dobrega počutja. 
 
Pokritost prebivalstva Slovenske Istre z lekarniškimi enotami znaša približno 7.100 prebivalcev na 
lekarniško enoto in je nekoliko pod slovenskim povprečjem, ki znaša 6.333 prebivalcev na lekarniško 
enoto (vir Bilten LZS I/ 2016).  
 
LEKARNIŠKA MREŽA NA OBMOČJU OBALNIH OBČIN IN OBČINE HRPELJE - KOZINA  

OBČINA 

Število 
prebivalcev 

(Statistični Urad 
RS, julij 2015) 

Obalne lekarne 
Koper 

Zasebne lekarne 

Število 
prebivalce

v na 
lekarno 

Slovensko 
povprečje 

Indeks 

1 2 3 4 5 6 7= 5/6 

MESTNA  
OBČINA KOPER 

51.053 
Lekarna Koper 

Lekarna Semedela 

Lekarna Škofije 

Lekarna na Ogrlici 

Lekarna Šalara 

Lekarna 

Markovec 

8.509  134 

OBČINA 
ANKARAN 

3.237 
Lek. podružnica 

Ankaran 
/ 3.237  51 

OBČINA IZOLA 15.881 Lekarna Izola 
Lekarna San 

Simon 
7.941  125 

OBČINA PIRAN 17.858 
Lekarna Piran 

Lekarna Lucija 
Lekarna Portorož 5.953  94 

OBČINA  
HRPELJE - 
KOZINA 

4.354 
Lek. podružnica 

Hrpelje 
/ 4.354  69 

SKUPAJ 92.383 7 6 7.106 6.333 112 

 
Iz podatkov je razvidno, da je pokritost prebivalstva z lekarniškimi enotami na območju delovanja 
zavoda za 12 indeksnih točk pod slovenskim povprečjem. Z obstoječim številom enot in s pričetkom 
delovanja lekarniške enote v Splošni bolnišnici Izola bo lekarniška mreža v Slovenski Istri izpolnjena 
(6.599 prebivalcev na lekarniško enoto). 
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2.2.2 KADRI 
 
S kadrovsko politiko smo zagotavljali strokovno izobražene, usposobljene in motivirane zaposlene, ki 
so s svojimi kompetencami nudili uporabnikom storitev neodvisno strokovno svetovanje in 
informacije. Tudi v letu 2015 smo si prizadevali zagotavljati zadostno kadrovsko zasedbo in omogočali 
stalno strokovno izpopolnjevanje za pridobivanje dodatnih kompetenc. 
 

2.2.3 INFORMATIKA 
 
Na področju informatike smo zagotavljali sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo in 
nadgrajevali programsko opremo. 
 
Prilagajanje sodobnim informacijskim sistemom na področju eRačuna, eRecepta, eDokumenta in 
davčnih blagajn so v letu 2015 zahtevali velika vlaganja v prenovo obstoječe strojne in programske 
računalniške opreme. 
 
V vseh lekarniških enotah je bilo vzpostavljeno brezžično wi-fi omrežje zaradi nakupa nove strojne 
opreme za popisovanje zalog blaga. 
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2.3 LETNI CILJI ZAVODA IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

Aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev smo tudi v letu 2015 izvajali na način, da smo zagotavljali 
učinkovite in kakovostne lekarniške storitve v zadovoljstvo naših uporabnikov. Posodobitve in novosti 
smo uvajali v skladu s spremembami doktrin zdravljenja, z razvojem sodobne lekarniške dejavnosti in 
s potrebami okolja.  
 

Prikaz realizacije načrtovanih letnih ciljev in projektov za leto 2015 
 

LETNI CILJI 
IN PROJEKTI 

REALIZIRANE  
NALOGE 

NEREALIZIRANE NALOGE 
ODSTOTEK 

REALIZACIJE 

FIZIČNI KAZALCI 
 Preseženo število obdelanih 
 receptov  

 Nedoseganje ustreznega 
števila magistrov farmacije 

97 

FINANČNI KAZALCI 

 Dosežena načrtovana gospodarnost 
 Dosežena načrtovana produktivnost 
 Dosežen načrtovani koeficient 

obračanja zalog blaga 

  

OPISNI KAZALCI    

CILJI Z VIDIKA 
UPORABNIKOV 
LEKARNIŠKIH 
STORITEV 

 Ureditev 4 parkirnih mest za začasno 
parkiranje uporabnikov lekarniških 
storitev pred Lekarno Lucija 

 Namestitev avtomata za prodajo 
izdelkov galenskega laboratorija in 
ostalih izdelkov splošne rabe 

  

 

 Podaljšanje odpiralnega 
časa v Lekarniški podružnici 
Ankaran 

0 

 Svetlobni lekarniški znaki 0 
 Najem in ureditev prostorov 

za lekarniško dejavnost v 
Splošni bolnišnici Izola 

0 

SVETOVANJE 
UPORABNIKOM 
LEKARNIŠKIH 
STORITEV 

 Preverjanje možnega neželenega 
medsebojnega delovanja zdravil 

 Osebna kartica zdravil v elektronski 
obliki 

 Vprašajte o svojem zdravilu 
 Farmacevtska skrb pri hipertenziji in 

sladkorni bolezni 
 Pregled uporabe zdravil 

  

PREVENTIVNE IN 
PROMOCIJSKE 
AKTIVNOSTI 

 Izvedene načrtovane meritve in ostale 
preventivno promocijske aktivnosti 

 Dnevi odprtih vrat Obalnih lekarn 
Koper 

 Nasveti farmacevta in objave 
prispevkov preko spletne strani 

 Predavanja in prispevki v medijih 
 Objave na LCD zaslonih v naših 

lekarniških enotah in reklamni panoji z 
našimi  izdelki v zdravstvenih 
ustanovah 

 Znanje danes – prepoznavnost jutri 

  

PROJEKTI 

 e-RECEPT  50 

 e-DOKUMENT 
 Arhiviranje dokumentov v 

digitalni obliki 
50 

 MS Exchange Server 
 Uvedba lastnega poštnega 

strežnika 
50 
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V Obalnih lekarnah Koper smo v letu 2015 ohranili vlogo vodilnega ponudnika lekarniških storitev v 
Slovenski Istri in povečali udeležbo v skupnih opravljenih lekarniških storitvah za 0,6 procentnih točk, 
primerjalno s predhodnim letom.  
 

Vir: Spletna stran Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na dan 11.2.2016 
 
V okviru urejene lekarniške mreže smo zagotavljali kakovostno preskrbo prebivalcev in zdravstvenih 
ter drugih organizacij z zdravili, medicinskimi pripomočki ter ostalimi izdelki, ki sodijo v prodajni 
program lekarn. Poleg osnovnih storitev svetovanja smo pričeli z uvajanjem dodatnih kognitivnih 
storitev in z ostalimi aktivnostmi za širjenje zavedanja prebivalstva o pomenu pravilne in varne uporabe 
zdravil. Prav tako smo se povezovali z zdravniki in ostalimi zdravstvenimi delavci pri razčiščevanju 
neskladij, ki so se občasno pojavljale pri vsakdanjem delu.  
 
V okviru planiranega programa opravljenih storitev izdaje zdravil na recept, razvrščenih na pozitivno 
ali vmesno listo, katerega plačnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, smo v letu 2015 rastli 
hitreje od vseh izvajalcev v Območni enoti Koper, kakor tudi od izvajalcev celotne Slovenije.  Iz spodnje 
tabele je razvidno, da smo planirani obseg dela presegli za 5,9 indeksnih točk.  
 

Izvajalci lekarniške dejavnosti Plan 2015 Realizacija 2015 
Indeks 

realizacija/plan 

Vse Območne enote ZZZS 13.865.179 14.533.940 104,8 

Območna enota Koper ZZZS 972.249 1.019.781 104,9 

Obalne lekarne Koper 429.914 455.283 105,9 

Vir: Spletna stran Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na dan 11.2.2016 
  

Obalne lekarne Koper; 
72,7%

Lekarna Škofije; 
0,5%

Lekarna San Simon; 
5,5%

Lekarna Markovec; 
2,7%

Lekarna na Ogrlici; 
6,0%

Lekarna Porotorož; 
1,6%

Lekarna Šalara; 11,0%

GRAF: Deleži opravljenih lekarniških storitev
v letu 2015 po izvajalcih v Slovenski Istri



 
 

13 
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2.3.1 FIZIČNI IN FINANČNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 
 

  
Realizacija 

2013 
Realizacija 

2014 
Realizacija 

2015 
Načrt 
2015 

Real. 15/ 
Načrt 15 

Celotni prihodki v evrih 18.244.900 17.725.513 18.477.834 17.600.000 105 
Verižni indeks 98,2 97,2 104,2   
Celotni odhodki v evrih 17.853.760 17.319.926 18.077.995 17.232.554 105 
Verižni indeks 98,4 97 104,4   
Presežek prihodkov pred obdavčitvijo v evrih 391.140 405.587 399.839 367.446 109 
Verižni indeks 90,5 103,7 98,6   
Gospodarnost poslovanja 1,02 1,02 1,02 1,02 100 
Število zaposlenih iz opravljenih ur 65 64 67 65 103 
Verižni indeks 103,2 98,5 104,7     
Celotni prihodki na zaposlenega  280.691 276.961 275.789 270.769 102 
Verižni indeks 95,2 98,7 99,6     
Presežek prihodkov na zaposlenega 6.018 6.337 5.968 5.653 106 
Verižni indeks 87,7 105,3 94,2     
Število receptov letno 523.710 532.401 544.126 540.600 101 
Verižni indeks 100,9 101,7 102,2     
Število magistrov farmacevtov 30 30 30 31 97 
Verižni indeks 103,4 100,0 100,0     
Število receptov na magistra farmacije 17.457 17.747 18.138 17.439 104 
Verižni indeks 97,5 101,7 102,2     
Število dni vezave zalog 25 25 25 26 97 

 
Realizacija načrtovanih fizičnih in finančnih kazalcev, s katerimi merimo zastavljene cilje kaže na 
uspešno poslovanje zavoda, saj so vsi doseženi finančni kazalci nad načrtovanimi. 
V letu 2015 smo poslovali gospodarno, ker so bili celotni prihodki večji od celotnih odhodkov. Število 
receptov, s katerimi ustvarimo 70 % obsega delovnega programa, je za 1 indeksno točko nad 
načrtovanim. 
Celotni prihodki so presegli načrtovane za 5 indeksnih točk, presežek prihodkov pred obdavčitvijo pa 
za 9 indeksnih točk. 
Izboljšala se je tudi izraba delovnega časa, saj se je število zaposlenih iz opravljenih ur povečalo za 3 
indeksne točke. 
Produktivnost, izražena s celotnimi prihodki na zaposlenega, je za 2 indeksni točki nad načrtovano, 
prav tako pa je produktivnost, izražena s presežkom prihodkov na zaposlenega, presegla načrtovano 
in to za 6 indeksnih točk. 
Pokazatelj obremenjenosti magistra farmacije, kot nosilca lekarniške dejavnosti, je število obdelanih 
receptov na zaposlenega magistra farmacije. V letu 2015 je magister farmacije v našem zavodu izdal 
zdravila na 18.138 receptov, medtem ko je magister farmacije v slovenskih lekarnah v povprečju izdal 
zdravila na 15.039 receptov.  
Število receptov na magistra farmacije je za 4 indeksne točke nad načrtovanim številom, tudi kot 
posledica nedoseganja načrtovanega števila magistrov farmacije. 
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LETO 
2015 

2.3.2 OPISNI KAZALCI 
 

2.3.2.1 Cilji z vidika uporabnikov storitev  
 

V okviru petih lekarn in dveh lekarniških podružnic smo nadaljevali s kakovostno in nemoteno oskrbo 
prebivalstva ter zdravstvenih in drugih organizacij z zdravili, medicinskimi pripomočki ter ostalimi 
izdelki, ki sodijo v prodajni program lekarn.  
 

Za uporabnike lekarniških storitev in za zaposlene sta predstavljala pomembna dosežka v letu 2015 
prenova Lekarne Lucija in preureditev Lekarne Izola, pri čemer smo v obeh uredili ločen svetovalni 
prostor in namestili avtomatizirana robotizirana lekarniška sistema skladiščenja s prinosom zdravil do 
izdajnih mest.  
 

V neposredni bližini Lekarne Lucija smo v sodelovanju z Občino Piran uredili 4 parkirna mesta, 
namenjena za kratkotrajno parkiranje uporabnikov lekarniških storitev.  
 

Nadaljevali smo z izdelavo pripravkov raztopin metadona v pomarančnem soku za potrebe Centrov za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnikov od prepovedanih drog. 
 

V letu 2015 nismo izvedli najema prostorov v Splošni bolnišnici Izola, ki bi jih preuredili in opremili za 
potrebe lekarniške enote, ker ni bil objavljen razpis za oddajo prostorov.  
 

Namestitev LED znakov za povečanje vidnosti lekarniških enot je v fazi izvedbe.  
 

Podaljšanje odpiralnega časa v Lekarniški podružnici Ankaran se bo izvedla v letu 2016. 
 

V Lekarni Semedela smo namestili avtomat za prodajo izdelkov galenskega laboratorija in blaga široke 
potrošnje. Ta omogoča kupcem dostopanje do izdelkov 24 ur na dan. 
 

2.3.2.2 Svetovanje uporabnikom lekarniških storitev 
 

Z odgovornim in strokovnim svetovanjem smo uporabnikom lekarniških storitev omogočali uspešno 
usklajevanje zdravljenja z zdravili, z računalniškim programom preverjali možno neželeno medsebojno 
delovanje med zdravili in širili ozaveščenost prebivalstva o pravilni in varni uporabi zdravil. Prav tako 
smo v 42 primerih, na željo uporabnikov lekarniških storitev, izpolnjevali osebne kartice zdravil v 
elektronski obliki.  
 

S projekti »Farmacevtska skrb pri hipertenziji«, »Farmacevtska skrb pri sladkorni bolezni« in »Vprašajte 
o svojem zdravilu« smo si prizadevali izboljšati sodelovanje uporabnikov lekarniških storitev pri 
jemanju zdravil in ustrezni samokontroli.  
 

Magistri farmacije s pridobljenimi dodatnimi znanji so v vseh lekarniških enotah svetovali uporabnikom 
lekarniških storitev o uporabi homeopatskih zdravil. 
 

Za izvajanje kognitivnih storitev so se magistri farmacije v letu 2015 intenzivneje usposabljali. Izobrazili 
smo 2 mentorja, ki sta konec leta pričela z izvajanjem storitve Pregled uporabe zdravil. Namen pregleda 
uporabe zdravil in izdelave osebne kartice zdravil je ugotavljati in izboljšati pacientovo seznanjenost z 
zdravljenjem z zdravili in boleznijo, prepoznati in razrešiti morebitne težave povezane z zdravili ter 
izboljšati sodelovanje pri zdravljenju z zdravili. Storitev se priporoča pacientom, ki imajo predpisanih 
več zdravil, imajo vprašanja in težave povezane z zdravili, so dobili nova zdravila ali jim je bilo zdravilo 
zamenjano ali pa jim zdravila predpisuje več zdravnikov. 
 
Konec leta 2015 smo v okviru razvojnega tima javnih lekarniških zavodov Slovenije pričeli v vseh 
lekarniških enotah z beleženjem farmacevtskih intervencij, kot kazalnika kakovosti dela, ki dokazuje 
pomen dodatnih kontrol v lekarni za izboljšanje varnosti pacientov pri zdravljenju z zdravili. 
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2.3.2.2.1 Preventivne in promocijske aktivnosti 
 

Uporabnikom lekarniških storitev smo tudi v letu 2015, ob različnih priložnostih, nudili dodatne 
preventivno promocijske aktivnosti, v skrbi za ohranjanje njihovega zdravja in boljšega počutja. 
 

Informacije o aktivnostih smo objavljali na naši spletni strani in na LCD zaslonih, nameščenih v 
lekarniških enotah. Na spletni strani so farmacevti odgovarjali na zastavljena vprašanja in objavljali 
aktualne teme s področja varovanja zdravja.  
 

Preko LCD zaslonov, smo izvajali obdobne promocije izdelkov galenskega laboratorija. Poleg tega smo 
naše izdelke predstavljali na posameznih dogodkih in z reklamnimi panoji v zdravstvenih ustanovah 
Slovenske Istre. Za namen povečanja prodaje smo izvajali tudi posamezne akcijske prodaje za izbrane 
izdelke galenskega laboratorija. 
 

Dogradili smo spletno stran, ki je bila v letu 2015 dobro obiskana. Zabeležili smo povprečno 2733 
obiskov mesečno oziroma 32.793 obiskov na letni ravni, kar je za 22 % več od predhodnega leta. 
 

Prenovili smo tudi spletno lekarno, na kateri je predstavljenih več kot 60 priznanih izdelkov našega 
galenskega laboratorija. V letu 2015 smo prejeli 82 različnih naročil, kar je za 27 % manj od 
predhodnega leta. Skupna vrednost naročil je znašala 1.224,00 €. Med najbolje prodajanimi izdelki v 
spletni lekarni so Kapljice za dlesni za dojenčke (48 kosov), Artičokine kapljice (33 kosov) in 
Antinevralgin krema (31 kosov). 
 

Nadalje smo organizirali inkontinenčne svetovalnice, preglede lasišča in promocije izdelkov za 
varovanje in ohranjanje zdravja.  
 

V septembru 2015 smo v okviru 11. Dneva slovenskih lekarn organizirali dneve odprtih vrat Obalnih 
lekarn Koper. Obiskovalce smo intenzivneje seznanjali o pravilni uporabi zdravil in svetovali o varni 
uporabi zdravil, predvsem o možnih neželenih medsebojnih učinkih med zdravili, prehranskimi 
dopolnili in drugimi izdelki za ohranjanje in varovanje zdravja. Delili smo brezplačne brošure Zdravila 
in neželeni učinki, ki so bile izpostavljene na stojnici pred lekarnami skupaj z izdelki galenskega 
laboratorija. V vseh lekarniških enotah smo organizirali brezplačne preventivne meritve glukoze in 
holesterola v kapilarni krvi. 
 

Izvedene meritve ob dnevih odprtih vrat Obalnih lekarn Koper 

 Število 

Meritev sladkorja in holesterola v kapilarni krvi 244 
Meritve sladkorja v kapilarni krvi 95 
Meritev krvnega tlaka 120 
Meritev telesne mase 48 
Skupaj meritve 507 

 

Poleg meritev, ki jih izvajamo ob tradicionalnih dnevih odprtih vrat Obalnih lekarn Koper, smo skozi 
celo leto občasno izvajali brezplačne preventivne meritve glukoze in holesterola v kapilarni krvi. 
Povišani vrednosti holesterola in sladkorja v krvi sta namreč pomembna dejavnika tveganja za žilne 
zaplete.  
Izkazalo se je, da je občasna izvedba meritev s strani zdravstvenega osebja dobrodošla z vidika 
odkrivanja bolezni in preprečevanja zapletov, saj je svetovanje o pravilni prehrani, gibanju in zdravem 
življenjskem slogu potrebovalo 10 % ljudi z izmerjenimi mejnimi ali previsokimi vrednostmi glukoze in 
kar 62 % ljudi zaradi povišanega holesterola. 
Odkrili smo tudi 31 primerov, ko smo morali bolnika napotiti k zdravniku, enega zaradi povišanega 
nivoja glukoze in 30 zaradi povišanega nivoja holesterola v kapilarni krvi. Kljub že petletnemu 
kontinuiranemu izvajanju preventivnih meritev, število primerov za napotitev k zdravniku ni vpadlo. V 
letu 2015 smo jih zaznali celo za 50 % več. 
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Med presejalnimi meritvami, v katerih je bilo vključenih 100 zainteresiranih, smo prepoznali kar 36 % 
oseb s povišanim krvnim tlakom, ki smo jim v nadaljevanju svetovali o preventivnih ukrepih ali obisk 
pri zdravniku. Z bolniki, ki so že prejemali zdravila, smo uskladili pravilno uporabo le-teh in z 
obrazložitvijo posledic povišanega krvnega tlaka, skušali prispevati k rednemu jemanju zdravil in 
samokontroli. 
 
Zaposleni so aktivno sodelovali na predavanjih za javnost. Otrokom iz osnovnih šol in vrtcev smo 
predstavljali poklic lekarniškega farmacevta in jim omogočali ogled lekarne in galenskega laboratorija. 
 

2.3.2.3 Izvedeni projekti in njihovi rezultati 
 

2.3.2.3.1 Projekt Znanje danes – prepoznavnost jutri 
 
V okviru projekta Znanje danes – prepoznavnost jutri smo nadaljevali delo z namenom širjenja znanja 
in strokovnosti, večje usmerjenosti k uporabnikom lekarniških storitev in medsebojnega 
interdisciplinarnega delovanja.  
 
V letu 2015 smo delovali na naslednjih področjih: 
 

o pričeli smo z razvojem novih izdelkov galenskega laboratorija iz lokalno pridelanih surovin; 
o podali mnenja o izdelkih galenskega laboratorija in predloge za izboljšave; 
o pripravili posamezne informativne lističe za izdelke galenskega laboratorija; 
o pripravili osnutek ocene tveganja za magistralne pripravke; 
o spremljali neželene učinke zdravil (farmakovigilanca); 
o spremljali novosti in zanimivosti na strokovnem področju; 
o mentorja sta začela z izvajanjem Pregledov uporabe zdravil; 
o pričeli z beleženjem farmacevtskih intervencij; 
o izvedli interna strokovna predavanja. 

 

2.3.2.3.2 Projekt E–recept 
 
Z mesecem oktobrom 2015 smo pričeli izdajati zdravila na elektronski recept. Prispeval je k 
učinkovitejšem predpisovanju in izdaji zdravil, hkrati pa odprl številne nove težave na nacionalnem 
nivoju, predvsem zaradi nevpeljanih posodobljenih sprememb Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja v sistemsko bazo elektronskega recepta.  
 

2.3.2.3.3 Projekt E–dokument 
 
V okviru izvajanja projekta e – dokument smo uredili uvoz prejetih računov iz portala Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila in pošiljanje računov izključno v elektronski obliki. Opredelili smo delovne 
tokove dokumentov, izdelali klasifikacijski načrt in določili podatke za avtomatično iskanje 
dokumentov. Vse prejete dokumente skeniramo in jih hranimo v elektronski obliki v začasnem arhivu. 
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2.3.3 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 
 

S številom obdelanih receptov, s številom obdelanih naročilnic in s številom lekarniških storitev, 
izraženih v točkah spremljamo obseg opravljene dejavnosti. 
 

2.3.3.1 ŠTEVILO OBDELANIH RECEPTOV 
 

 
Leto 
2013 

Leto 
2014 

Leto 
2015 

Struktura  
v % 

Real. 15/ 
Real 14 

Načrt 
2015 

Real. 15/ 
Načrt 15 

Pozitivna lista 302.948 307.730 314.053 58 102,1 312.000 100,7 
Vmesna lista 205.433 210.876 217.144 40 103,0 215.900 100,6 
Negativna lista, samoplačniški 
in veterinarski recepti   

15.329 13.795 12.929 2 93,7 12.700 101,8 

Skupaj število obdelanih 
receptov 

523.710 532.401 544.126 100 102,2 540.600 100,7 

 

Tudi v letu 2015 se je nadaljevala rast števila obdelanih receptov, in sicer za 2 indeksni točki glede na 
preteklo leto in za 1 indeksno točko glede na planirano. Koristnost svetovanja strokovnega kadra so 
prepoznali tudi uporabniki lekarniških storitev, zaradi česar se vedno znova vračajo v naše lekarne.  
 
Največji delež predpisanih receptov, to je 58 %, se nanaša na zdravila razvrščena na pozitivno listo, 40 
% na zdravila razvrščena na vmesno listo in 2 % receptov na zdravila, ki niso razvrščena na listo ali so 
bila predpisana za veterinarske namene.  
 
Vrednost zdravila, razvrščenega na pozitivno in vmesno listo, krijeta obvezno in dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje v deležu glede na razvrstitev zdravila. Zdravila, ki niso razvrščena na listo plača uporabnik 
lekarniških storitev oziroma za nekatera zavarovalnica, če ima sklenjeno nadstandardno zdravstveno 
zavarovanje.  
 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v letu 2015 šestkrat določil nove najvišje priznane 
vrednosti za medsebojno zamenljiva zdravila in za zdravila razvrščena v terapevtske skupine zdravil. 
Zdravilo iz liste medsebojno zamenljivih zdravil, katerega cena presega najvišjo priznano vrednost, 
mora uporabnik doplačati ali pa mu lahko farmacevt  izda zdravilo z liste medsebojno zamenljivih 
zdravil, ki je brez doplačila. Če uporabnik zdravila ne želi doplačati za zdravila razvrščena v terapevtske 
skupine zdravil, se mora vrniti k zdravniku, da mu predpiše zdravilo brez doplačila.  
 
Tako kot je zaznati, da pada število samoplačniških receptov, je v letu 2015 bila za 1 indeksno točko 
tudi manjša vrednost vseh doplačil s strani pacientov. 
  

523.710

532.401

544.126

510.000 520.000 530.000 540.000 550.000

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

GRAF: Število obdelanih receptov
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2.3.3.2 ŠTEVILO OBDELANIH NAROČILNIC ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE 
 

(v evrih) 

  
Realizacija 

2013 
Realizacija 

2014 
Realizacija 

2015 
Indeks 
15/14 

Načrt 
2015 

Real. 15/ 
Načrt 15 

Število obdelanih naročilnic za medicinske 
pripomočke 

8.828 9.665 9.878 102,2 9.800 100,8 

 
Število obdelanih naročilnic za medicinske pripomočke ostaja v porastu. V letu 2015 se je njihovo 
število povečalo za 2 indeksni točki v primerjavi s predhodnim letom in za 1 indeksno točko v primerjavi 
z načrtovanim.  

Največji delež, kar 35,9 %, obdelanih naročilnic za medicinske pripomočke se nanaša na izdane plenice 
in predloge, sledijo z 22 % testni lističi. 
 

 
 

2.3.3.3 LEKARNIŠKE STORITVE  
(v točkah) 

  
Realizacija 

2013 
Realizacija 

2014 
Realizacija 

2015 
Indeks Real. 
15/ Real 14 

Struktura 
2015 v % 

Načrt 
2015 

Indeks Real. 
15/Načrt 15 

Izdaja zdravil na recept 449.922 459.593 470.623 102,4 70 460.000 102,3 

Izdaja zdravil in ostalega blaga na 
naročilnice organizacij 

4.423 5.283 6.177 116,9 1 6.200 99,6 

Nadomestno zdravljenje odvisnosti 
od prepovedanih drog 

8.066 8.779 15.366 175,0 2 10.600 145,0 

Gotovinska prodaja zdravil in ostalega 
blaga 

122.572 114.012 115.160 101,0 17 111.000 103,7 

Proizvodnja izdelkov galenskega 
laboratorija 

72.432 70.205 65.091 92,7 10 70.500 92,3 

Skupaj lekarniške storitve 657.415 657.872 672.417 102,2 100 658.300 102,1 

 
V letu 2015 smo presegli tako načrtovani obseg storitev kot doseženi obseg storitev iz predhodnega 
leta za 2 indeksni točki.  
 
V strukturi storitev predstavljajo največje deleže izdaja zdravil na recept s 70 %, gotovinska prodaja s 
17 % in proizvodnja izdelkov galenskega laboratorija z 10 %. 
 
Na najpomembnejšem segmentu poslovanja, to je izdaji zdravil na recept, smo za 2 indeksni točki 
presegli število storitev, tako glede na predhodno leto, kot tudi na načrtovani obseg. Rast je posledica 
povečanega števila receptov. 
  

8.828

9.665
9.878

8.200

8.700

9.200

9.700

Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015

GRAF: Število naročilnic za medicinske pripomočke
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Izdaja zdravil na recept; 
70%

Izdaja zdravil in ostalega blaga na 
naročilnice organizacij; 1%

Nadomestno zdravljenje 
odvisnosti od prepovedanih 

drog; 2%

Gotovinska prodaja 
zdravil in ostalega 

blaga; 17%

Proizvodnja izdelkov galenskega 
laboratorija; 10%

GRAF: Realizacija lekarniških storitev

V letu 2015 je bilo izvršenih 172.913 izdaj na obnovljive recepte, kar pomeni, da se je v primerjavi s 
predhodnim letom število izdaj na obnovljive recepte povečalo za  11,5 %. 
 
Pri izdaji zdravil in ostalega blaga na naročilnice organizacij se največji delež opravljenih storitev, to je 
71 %, nanaša na storitve opravljene za program nadomestnega zdravljenja odvisnosti od prepovedanih 
drog, 29 % na storitve opravljene organizacijam.  
 
Obseg storitev za program nadomestnega zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog se je v 
primerjavi s predhodnim letom povečal za 75 indeksnih točk zaradi pridobitve novih naročnikov. Iz 
istega razloga se je za 17 indeksnih točk povečala izdaja zdravil in ostalega blaga na naročilnice drugih 
organizacij.   
 
Zabeležili smo ponovno rast pri gotovinski prodaji zdravil in ostalega blaga, tako glede na načrtovano 
kot na doseženo prodajo v primerjavi s predhodnim letom. Razlog je bil v številnih prehladnih obolenjih 
in izboljšanju kupne moči prebivalstva.  
 
 
Obseg proizvodnje izdelkov galenskega laboratorija izkazuje padec. Ta je nižji za 7 indeksnih točk v 
primerjavi s predhodnim letom in za 8 indeksnih točk glede na načrt zaradi zmanjšanih naročil 
največjega zunanjega kupca in velike ponudbe sorodnih izdelkov na trgu. 
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2.3.3.4 DEJAVNOST GALENSKEGA LABORATORIJA IN KONTROLNO ANALIZNEGA 
LABORATORIJA 

 
V okviru lastne proizvodnje, ki temelji na tradicionalnih recepturah 
predhodnih generacij farmacevtov in zdravnikov, ponujamo prebivalcem 
preko 180 različnih izdelkov. Nekateri med njimi so tudi razvrščeni kot 
zdravila na recept, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje. V 
današnjem času, ko vse bolj povprašujemo po naravnih izdelkih so izdelki 
galenskega laboratorija, katerih je večina narejena iz zelišč, prava 
dopolnitev ponudbe v lekarniških enotah.  
 
Pretežni del proizvedenih izdelkov je prodanih v naših lekarniških enotah, 
manjši del v spletni lekarni. Na podlagi naročil dostavljamo izdelke tudi 
zasebnim lekarnam, specializiranim prodajalnam in fizičnim osebam po 
povzetju. Preko veletrgovine tržimo v slovenskem prostoru naše najbolj 
povpraševane izdelke Antinevralgin, Artičokine kapljice in Regratin. 
 

(v kos) 

IZDELKI GALENSKEGA LABORATORIJA 
Realizacija 

2013 
Realizacija 

2014 
Realizacija 

2015 
Indeks 
14/13 

Indeks 
15/14 

Prodaja v naših lekarniških enotah 92.748 91.284 86.064 98,4 94,3 
Proizvodnja za zunanje kupce 71.016 68.292 56.220 96,2 82,3 
Skupaj 163.764 159.576 142.284 97,4 89,2 

 
V letu 2015 se je količinska prodaja v galenskem laboratoriju znižala za 10,8 indeksnih točk, predvsem 
zaradi manjšega naročila največjega zunanjega kupca, in sicer za 17,7 indeksnih točk. Prodaja izdelkov 
galenskega laboratorija v naših lekarniških enotah se je zmanjšala za 5,7 indeksnih točk v primerjavi s 
predhodnim letom.  
 
Kontrolno analizni laboratorij je tudi v letu 2015 vzorčil in preverjal kakovost, tako vhodnih surovin in 
ovojnine, kot polizdelkov in izdelkov galenskega laboratorija in jih sproščal v promet. Vzdrževal je 
sistem vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in varovanja informacij za zavod kot celoto. Sodeloval je 
pri izvedbi letnih notranjih presoj z internim strokovnim nadzorom s svetovanjem. Spremljal je 
overitev, kalibracijo in validacijo opreme v vseh naših lekarniških enotah.  
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2.3.4 POSLOVNI IZID 
 

V letu 2015 smo dosegli presežek prihodkov nad odhodki v višini 399.839 evrov, kar je za 9 indeksnih 
točk več od načrtovanega in za 3 indeksne točke nad doseženim v predhodnem letu. 
 
V letu 2015 nismo izkazali obveznosti za plačilo davka od dohodka pravnih oseb zaradi uveljavitve 
davčne olajšave iz naslova izvedenih investicijskih vlaganj. 
 

2.3.5 DOSEGANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NASTANKU POSLOVNEGA DOGODKA ZA 
LETO 2015 V PRIMERJAVI S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2015  

 

Prihodki/odhodki  
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

Delež 
v % 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 17.583.600 18.460.158 105 99,90 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 189.600 200.282 106 1,08 
Prihodki od prodaje blaga in materiala 17.394.000 18.259.876 105 98,92 

- Prihodki od izdaje zdravil na recept 
11.711.000 12.419.422 106 68,02 

(ozz, pzz in doplačila) 
- Prihodki od prodaje na naročilnice organizacijam 823.000 875.320 106 4,79 
- Prihodki od prodaje medicinskih pripomočkov 636.000 648.991 102 3,55 
- Prihodki od gotovinske prodaje 4.224.000 4.316.143 102 23,64 

FINANČNI PRIHODKI 10.400 10.650 102 0,06 
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI IN DRUGI PRIHODKI 6.000 7.026 117 0,04 
CELOTNI PRIHODKI 17.600.000 18.477.834 105 100,00 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 14.828.700 15.636.198 105 86,49 

- Nabavna vrednost prodanega blaga 14.191.300 14.964.418 105 95,70 
- Stroški materiala 151.300 152.681 101 0,98 
- Stroški storitev 486.100 519.099 107 3,32 

STROŠKI DELA 2.155.005 2.194.144 102 12,14 
- Plače in nadomestila plač 1.731.000 1.767.211 102 80,54 
- Prispevki za socialno varnost 278.691 282.392 101 12,87 
- Drugi stroški dela 145.314 144.541 99 6,59 

AMORTIZACIJA 214.849 214.963 100 1,19 
DRUGI STROŠKI 34.000 31.333 92 0,17 
FINANČNI ODHODKI 0 83 0 0,00 
DRUGI ODHODKI 0 190 0 0,00 
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 1.084 0 0,01 
CELOTNI ODHODKI 17.232.554 18.077.995 105 100,00 
PRESEŽEK PRIHODKOV PRED OBDAVČITVIJO 367.446 399.839 109 2,16 
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 0 0 0  
PRESEŽEK PRIHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD 
DOHODKA 

367.446 399.839 109 2,16 

 

2.3.5.1 PRIHODKI 
 
Celotni prihodki v letu 2015 znašajo 18.477.834 evrov in so za 5 indeksnih točk višji od načrtovanih. 
 
Prihodki od poslovanja v višini 18.460.158 evrov, ki predstavljajo 99,9 % celotnih prihodkov so za 5 
indeksnih točk višji od načrtovanih. 
 
Prihodki od opravljenih storitev so za 6 indeksnih točk višji od načrtovanih. Največji delež se nanaša na 
prihodke za opravljanje neprekinjene preskrbe z zdravili, sledijo prihodki za opravljanje storitev za 
zavarovalnice prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 
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Največjo postavko prihodkov od prodaje blaga in materiala predstavljajo prihodki od izdaje zdravil na 
recept in doplačil, in sicer 68,0 % in so za 6 indeksnih točk višji od načrtovanih. 
 
Drugo največjo postavko prihodkov od prodaje blaga in materiala predstavljajo prihodki od gotovinske 
prodaje, in sicer 23,6 %, in zajemajo izdajo zdravil brez recepta, prodajo ostalega blaga in izdelkov 
galenskega laboratorija. Dosegli smo za 2 indeksni točki višji obseg od načrtovanega, kar se nanaša 
predvsem na prodajo zdravil in ostalega blaga.  
 
Načrtovane prihodke smo presegli tudi pri prihodkih od prodaje na naročilnice organizacijam, in sicer 
z indeksom 106, kar se pretežno nanaša na izdajo zdravil zdravstvenim domovom in z indeksom 102 
pri prihodkih od izdaje medicinskih pripomočkov, kot posledica povečanega števila obdelanih 
naročilnic. 
 

2.3.5.2 ODHODKI 
 
Celotni odhodki v letu 2015 znašajo 18.077.995 evrov in so za 5 indeksnih točk višji od načrtovanih. 
Največji delež se nanaša na stroške blaga, materiala in storitev, in sicer 86,5 % celotnih odhodkov, 
sledijo stroški dela z 12,1 %, amortizacija z 1,2 % in drugi stroški z 0,2 %. 
 

V stroških blaga, materiala in storitev je kar 95,7 % stroškov nabavne vrednosti prodanega blaga. 
Dosežena vrednost je za 5 indeksnih točk višja od načrtovane. 
 

Doseženi stroški storitev, med katerimi predstavljajo večje zneske najemnine za poslovne prostore, 
tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, računalniške in ostale opreme, zajemajo 3,3 % stroškov blaga, 
materiala in storitev in so za 7 indeksnih točk višji od načrtovanih, predvsem zaradi nepredvidenih 
vzdrževalnih del, ki jih je bilo potrebno izvesti ob prenovi Lekarne Izola in Lekarne Lucija. 
 

Stroški materiala predstavljajo 0,98 % stroškov blaga, materiala in storitev in so za 1 indeksno točko 
višji od načrtovanih. Znotraj stroškov materiala predstavljajo večje vrednosti stroški električne 
energije, kurilnega olja in plina za ogrevanje, pisarniškega materiala ter materiala za čiščenje. 
 

Stroške dela, ki zajemajo plače in nadomestila plač, prispevke za socialno varnost in druge stroške dela 
smo dosegli za 2 indeksni točki več od načrtovanih, zaradi povečanja števila zaposlenih izračunanih iz 
opravljenih delovnih ur. 
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2.3.6 DOSEGANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU ZA LETO 2015 V 
PRIMERJAVI S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2015 

(v evrih) 

Prihodki in odhodki  
Finančni 

načrt 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

Delež 
v % 

SKUPAJ PRIHODKI  17.670.561 18.345.248 104 100,0 
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 13.761.600 14.343.934 104 78,2 
Prihodki sredstev javnih financ 7.550.000 7.986.124 106 55,7 
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 6.211.600 6.357.810 102 44,3 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 3.908.961 4.001.314 102 21,8 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 3.780.000 3.904.479 103 97,6 
Prejete obresti in drugi prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 128.961 96.835 75 2,4 
SKUPAJ ODHODKI 18.125.674 19.184.038 106 100,0 
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 14.498.784 15.472.146 107 80,7 
Plače in izdatki zaposlenim 1.178.400 1.167.987 99 7,6 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 171.590 169.835 99 1,1 
Izdatki za blago in storitve 12.378.900 13.353.293 108 86,3 
Investicijski odhodki 769.894 781.031 101 5,0 
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 3.626.890 3.711.892 102 19,3 
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu 

743.000 729.643 98 19,7 

Prispevki za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 113.890 109.290 96 2,9 
Izdatki za blago in storitev 2.770.000 2.872.959 104 77,4 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 455.113 838.790 184  

 
Kot posredni uporabniki proračuna moramo svoje poslovanje načrtovati in evidenčno spremljati tudi 
po načelu denarnega toka. V izkazu so prihodki in odhodki upoštevani po datumu plačila, kar je razlog 
za morebitna večja odstopanja doseženih vrednosti glede na načrtovane. 
 
Po načelu denarnega toka smo v letu 2015 dosegli za 4 indeksne točke več načrtovanih prihodkov in za 
6 indeksnih točk več načrtovanih odhodkov.  
 

2.3.6.1 PRIHODKI 
 

Prihodki za izvajanje javne službe predstavljajo 78,2 % celotnih prihodkov, prihodki od prodaje blaga 
in storitev na trgu pa 21,8 %.  
 

Prihodki sredstev javnih financ v višini 7.986.124 evrov zajemajo prihodke od izdaje zdravil iz pozitivne 
in vmesne liste v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga krije Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 
 

Drugi prihodki za izvajanje javne službe v višini 6.357.810 evrov, ki zajemajo prihodke od izdaje zdravil 
v breme prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter prihodke od izdaje zdravil brez recepta in izdaje 
zdravil iz negativne liste, so za 2 indeksni točki višji od načrtovanih. 
 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 3.904.479 evrov zajemajo med drugim prihodke 
od izdaje medicinskih pripomočkov ter ostalih izdelkov, ki sodijo v prodajni program lekarn. 
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2.3.6.2 ODHODKI 
 
Največji delež celotnih odhodkov predstavljajo odhodki za izvajanje javne službe z 80,7 %, medtem ko 
odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu predstavljajo 19,3 %.  
 
Odhodki za izvajanje javne službe zajemajo izdatke za blago in storitve v višini 13.353.293 evrov, ki so 
za 8 indeksnih točk višji od načrtovanih, in se pretežno nanašajo na nabavno vrednost prodanega blaga, 
ostalo pa na izdatke za storitve, energijo, najemnine, pisarniški in potrošni material. 
 
Drugi največji odhodek za izvajanje javne službe predstavljajo plače in izdatki zaposlenim v višini 
1.167.987 evrov in so za 1 indeksno točko nižji od načrtovanih. 
 
Investicijski odhodki so za 1 indeksno točko višji od načrtovanih.  
 
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 3.711.892 evrov se v največjem delu 
nanašajo na izdatke za blago in storitve v deležu 77,4 % in so za 4 indeksne točke višji od načrtovanih. 
Pretežno se nanašajo na nabavno vrednost prodanega blaga, izdatke za storitve, energijo, najemnine, 
pisarniški in potrošni material. 
 
Drugo največjo postavko predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 729.643 evrov z 19,7 % 
in so za 2 indeksni točki nižji od načrtovanih. Zajemajo izplačane plače zaposlenim, ki opravljajo tržno 
dejavnost in izplačano delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za vse zaposlene 
v zavodu. 
 

2.3.6.3 FINANČNI IZID 
 
V Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazujemo za leto 2015 presežek odhodkov 
nad prihodki v višini 838.790 evrov. Presežek odhodkov nad prihodki je posledica obsežne investicijske 
dejavnosti, ki je vplivala tudi na večji obseg odhodkov pri opravljanju osnovne dejavnosti v primerjavi 
z načrtovanim.  
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2.4 OCENA URESNIČEVANJA POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA 
JAVNIH FINANC 

 
Navodilo o pripravi zaključnega računa proračuna ter metodologiji za pripravo poročila o doseženih 
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna določa, da mora poročilo o 
doseženih ciljih in rezultatih poslovanja vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega 
nadzora. 
 
V letu 2015 je oceno notranjega nadzora javnih financ v Obalnih lekarnah Koper podala v.d. direktorice 
na podlagi: 

o ocene notranjerevizijske službe za področje notranje revizije pregleda ustreznosti Registra 
tveganj z oceno tveganj v javnem zavodu, 

o samoocenitve vodij organizacijskih enot za področja upravljanja zavoda, informacijske 
tehnologije, financ in računovodstva, kadrov, lekarniškega poslovanja in proizvodnje. 

 
Zunanji pogodbeni izvajalec notranjega revidiranja je izvedel pregled ustreznosti veljavnega Registra 
tveganj z oceno tveganj. Ta je obsegal pregled obstoječih tveganj, prepoznavanje novih tveganj in 
ocenjevanje tveganj. Tveganja so bila dopolnjena oziroma prepoznana v povezavi s posameznimi 
poslovnimi cilji. Pripravljen je bil posodobljen register tveganj. 
 
V nadaljevanju poročamo o v letu 2015 obstoječih tveganjih po področjih poslovanja z navedbo 
ukrepov, ki smo jih izvajali za njihovo obvladovanje. 
 

NAZIV TVEGANJA  UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJA 

Vodenje zavoda  

neustrezne kadrovske zmogljivosti 
Sprejem letnega kadrovskega načrta, redno spremljanje 
uresničevanja, analiziranje odstopanj in sprejem ustreznih 
ukrepov. 

zdravstvena reforma, Zakon o lekarniški dejavnosti, 
Splošni dogovor (ZZZS, Ministrstvo za zdravje in LZS) 

Spremljanje dogajanja na področju zdravstvene in 
lekarniške dejavnosti. 

neurejena razmerja z ustanovitelji 

Seznanjanje ustanoviteljev s cilji poslovanja zavoda, 
njihovim uresničevanjem in težavami pri njihovem 
uresničevanju. 
Poziv ustanoviteljem k sprejemu pogodbe o medsebojnih 
razmerij. 

Lekarniško poslovanje 

neustrezne in nezadostne kadrovske zmogljivosti 
Podaja predlogov pri sestavi letnih kadrovskih načrtov, 
redno spremljanje njihovega uresničevanja, analiziranje 
odstopanj in sprejem ustreznih ukrepov. 

Proizvodnja 

neizpolnitev posredovanega naročila 

Opredeljeni ključni podatki in informacije, ki so podlaga za 
ustrezno načrtovanje nabave surovin in ovojnine za 
proizvodnjo izdelkov, baza podatkov, iz katerih se pridobiva 
podatke. 
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V Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ so navedene tudi pomembnejše izboljšave, ki smo jih 
izvedli v letu 2015: 

o avtomatizirani sistem skladiščenja v Lekarni Izola in Lekarni Lucija; 
o ureditev ločenih prostorov za  svetovanje uporabnikom lekarniških storitev v dveh lekarniških 

enotah. 
 
Kljub izvedenim izboljšavam ostajajo naslednja pomembna tveganja, ki se jih ne obvladuje v zadostni 
meri: 

o pomanjkanje kadra zaradi nepredvidljivih bolniških odsotnosti, 
o dolgoročno arhiviranje dokumentov v digitalni obliki pri zunanjih izvajalcih. 

 

2.5 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 

2.5.1 REDNA PRESOJA ISO 9001, ISO 14001 IN STROKOVNI NADZORI  
 
K urejenosti zavoda prispeva delo v skladu s sistemi kakovosti po standardih ISO 9001 in ISO 14001, ki 
smo ju integrirali še s sistemom upravljanja varovanja informacij do stopnje za uvedbo e-recepta. 
Slovenski institut za kakovost in meroslovje je v letu 2015 izvedel redno presojo za oba standarda. Z 
dobro urejenim poslovanjem v zavodu smo presojo uspešno prestali.  
 
V letu 2015 je bilo v lekarniških enotah devet vpisov v Knjige pohval in pritožb ali pisno posredovanih 
po pošti, od tega tri pohvale in šest pritožb. Vse pritožbe so bile ustrezno obravnavane, sprejeti so bili 
potrebni ukrepi in nanje so bili podani odgovori. Glede na predhodna leta opažamo, da se znižuje tako 
število pohval kot pritožb. 
 
Zadovoljstvo uporabnikov lekarniških storitev letno spremljamo z izvedbo ankete. Ugotavljamo, da so 
še naprej v povprečju zelo zadovoljni s sestavinami lekarniške storitve, pri čimer je visoko ocenjeno 
delo magistrov farmacije pri posredovanju storitve in svetovanju ter njihova strokovnost in prijaznost. 
Prav tako so uporabniki lekarniških storitev zadovoljni s ponudbo v lekarni. Tudi splošno zadovoljstvo 
z obiskom lekarne je izredno visoko. Nekoliko nižje je ocenjena možnost zaupnega pogovora, kar je 
verjetno posledica prostorskih omejitev in izredno visoke frekvence obiskov v lekarni.  
 
Dobro prepoznaven je logotip Obalnih lekarn Koper in uporabniki lekarniških storitev poznajo izdelke 
galenskega laboratorija. Še vedno ostaja relativno nizek obisk spletne lekarne. Med dodatnimi 
storitvami, ki si jih želijo uporabniki v lekarnah so meritve krvnega pritiska, krvnega sladkorja, 
holesterola in kontrola neželenega medsebojnega delovanja zdravil ter strokovna predavanja.  
 

2.5.2 NOTRANJE PRESOJE IN STROKOVNI NADZOR S SVETOVANJEM 
 
V letu 2015 smo v vseh organizacijskih enotah izvedli notranje presoje z internim strokovnim nadzorom 
s svetovanjem. Lekarniška zbornica Slovenije je opravila redni strokovni nadzor s svetovanjem v Lekarni 
Piran. 
 
Notranje presoje in strokovni nadzor s svetovanjem smo prestali uspešno. 
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2.5.3 INŠPEKCIJSKI NADZORI 
 
V letu 2015 so bili izvedeni naslednji inšpekcijski nadzori: 

o veterinarski inšpekcijski pregled izdaje zdravil na veterinarske recepte v Lekarni Piran; 
o nadzor nad dobavitelji medicinskih pripomočkov s strani Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije; 
o redni pregled Zdravstvenega inšpektorata RS v Galenskem laboratoriju z namenom 

preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področje nalezljivih bolezni, zdravstvene 
ustreznosti oziroma varnosti živil in hrane, zdravstvene ustreznosti pitne vode; 

o trošarinska kontrola Finančne uprave RS v Galenskem laboratoriju; 
o inšpekcijska kontrola Občinskega inšpektorata in redarstva Občine Izola o izvajanju 

dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju v Lekarni Izola. 
 
Vse inšpekcijske nadzore smo prestali uspešno. 
 

2.5.4 VERIFIKACIJE LEKARN 
 
V letu 2015 smo zaradi prenove Lekarne Lucija podali vlogo na Ministrstvu za zdravje za ponovno 
verifikacijo lekarne. Ministrstvo je ugotovilo, da Lekarna Lucija izpolnjuje predpisane pogoje za 
opravljanje lekarniške dejavnosti, zato je izdalo odločbo o verifikaciji, ki velja pet let.  
 

2.5.5 NAČRT INTEGRITETE 
 
Spoštovanja etike, transparentnosti delovanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja pri poslovanju 
zavoda smo v letu 2015 zagotavljali z delovanjem, ki je bilo skladno z Načrtom integritete javnega 
zavoda Obalne lekarne Koper.   
 

2.5.6 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
 
V skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganj Obalnih lekarn Koper smo v letu 2015  pri pogodbenem 
izvajalcu organizirali izvedbo usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom   ter 
zaposlene napotili na obvezne preventivne zdravstvene preglede. 
 

2.6 ČLOVEŠKI VIRI 
 
Na dan 31.12.2015 je bilo v Obalnih lekarnah Koper 71 zaposlenih, od tega 67 zaposlenih za nedoločen 
in 4 zaposleni za določen čas. 
Zaposlovanje za določen čas je namenjeno nadomeščanju zaposlenih, ki so odsotni zaradi 
porodniškega dopusta in uveljavljanja skrajšanega delovnega časa v skladu z Zakonom o starševskem 
varstvu. 
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2.6.1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA NEDOLOČEN ČAS PO PROFILIH 
 

 
V našem zavodu zaposlujemo največ strokovnega kadra farmacevtske smeri, ki po stanju 31.12.2015 
predstavlja  72 % vseh zaposlenih. Z 11 % sodelujejo v timu lekarniški strežniki, v proizvodnem procesu, 
poleg strokovnega kadra farmacevtske smeri, sodelujejo tudi galenski laboranti s 4 %. Za podporo 
poslovnim procesom zaposlujemo profile ostalih strok v deležu 13 % vseh zaposlenih.  
 

 
 
 
Največji delež storitev opravimo z izdajo zdravil na recept, ki predstavlja 70 % celotnega poslovanja. 
Zdravila na recept lahko izdajajo samo farmacevti, zato ima 50 % zaposlenih najmanj univerzitetno 
izobrazbo farmacevtske smeri. 
  

Delavci ostalih strok; 
13%

Lekarniški strežniki; 
12%

Galenski laboranti; 
5%

Farmacevtski 
tehniki; 19%

Farmacevti; 46%

Farmacevti s specializacijo; 3%

Farmacevti z magisterijem 
znanosti; 2%

GRAF: Zaposleni po stopnji izobrazbe

 
Stanje 

31.12.13 
Stanje 

31.12.14 
Stanje 

31.12.15 
Struktura 
2015 v % 

Načrt 
2015 

Indeks  
Stanje 
15/14 

Indeks 
stanje 15/ 
načrt 15 

Farmacevti z magisterijem 
znanosti 

1 1 1 2 1 100 100 

Farmacevti s specializacijo 2 2 2 3 2 100 100 
Farmacevti 32 32 31 46 32 97 97 
Farmacevtski tehniki 13 13 13 19 13 100 100 
Galenski laboranti 3 3 3 5 3 100 100 
Lekarniški strežniki 10 9 8 12 9 89 89 
Delavci ostalih strok 9 9 9 13 9 100 100 
Skupaj 70 69 67 100 69 97 97 



 
 

29 
 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 
OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 
2015 

2.6.2 ODSOTNOST ZARADI BOLEZNIN IN PORODNIŠKEGA DOPUSTA 
 

 
V letu 2015 je bilo zaposlenih za nedoločen čas 94 %, 6 % pa za določen čas. Skupno število zaposlenih 
za nedoločen čas se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo za 3 indeksne točke.  
Število zaposlenih iz opravljenih ur v letu 2015 predstavlja 93 % vseh zaposlenih in se je povečalo v 
primerjavi s predhodnim letom za 2 indeksni točki. 
Število zaposlenih, izračunanih iz ur odsotnosti zaradi boleznin in porodniškega dopusta v letu 2015, 
predstavlja 10 % vseh zaposlenih in se je zmanjšalo za 17 indeksnih točk v primerjavi s predhodnim 
letom. 
 

2.6.2.1 RAZČLENITEV ODSOTNOSTI 
(v urah) 

 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Struktura 
2015 v % 

Indeks 
15/14 

Boleznina do 30 dni  4.650 6.431 6.719 44 104 
Boleznine v breme Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije 

2.073 4.784 4.880 32 102 

- nega, spremstvo, krvodajalstvo 565 1.192 1.880 39  
- boleznine nad 30 dni 1.348 2.192 1.680 34  
- boleznine nad 90 dni 160 1.400 1.320 27  

Porodniški dopust 8.704 7.392 3.728 24 50 
Skupaj boleznine in porodniški dopust 15.427 18.607 15.327 100 82 

 
Iz podatkov je razvidno, da se je število ur odsotnosti iz naslova boleznine v breme zavoda povečalo za 
4 indeksne točke, število ur v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa za 2 indeksni 
točki. Odsotnost zaposlenih zaradi porodniškega dopusta se je zmanjšala za 50 indeksnih točk.  
 

2.6.3 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
 
V skrbi za kompetentne človeške vire omogočamo zaposlenim stalno izpopolnjevanje in s tem 
pridobivanje novih znanj v skladu s pravili dobre lekarniške prakse in sodobnimi smernicami lekarniške 
dejavnosti. Poudarek dajemo funkcionalnemu izpopolnjevanju s področja aktualnih strokovnih vsebin, 
katere zaposleni lahko neposredno uporabijo pri svojem delu.  
 
V letu 2015 se je za moderatorja farmacevtske skrbi pri hipertenziji dodatno izpopolnjeval en 
farmacevt. Tako imamo skupno 5 moderatorjev farmacevtske skrbi pri hipertenziji, ki so vključeni v 
nacionalni program Lekarniške zbornice Slovenije, katerega cilj je optimizacija uporabe zdravil za 
zdravljenje in preprečevanje hipertenzije in zagotavljanje kakovostne obravnave pacientov v lekarni na 
osnovi predpisov, priporočil in dobrih praks.  
 
Na Lekarniški zbornici Slovenije so se 3 zaposleni udeležili izobraževanja in usposabljanja za 
kombinirane moderatorje farmacevtske skrbi pri hipertenziji in sladkorni bolezni. 
17 zaposlenih s pridobljenimi dodatnimi znanji iz homeopatije je nadgrajevalo svoje znanje. 
 

 
Število  

leto 2013 
v % 

Število  
leto 2014 

v % 
Število 

leto 2015 
v % 

Indeks 
15/14 

Zaposleni za nedoločen čas 70 96 69 95 67 94 97 
Zaposleni za določen čas 3 4 4 5 4 6 100 
Zaposleni iz opravljenih ur 66 90 65 89 66 93 102 
Odsotni zaradi boleznin in 
porodniškega dopusta 

7,38 10 8,91 12 7,34 10 83 
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Za dva zaposlena se je v letu 2015 nadaljeval specialistični študij preko Lekarniške zbornice Slovenije, 
in sicer za enega iz področja lekarniške farmacije in drugega iz področja preizkušanja zdravil.  
 

Zaposleni so se udeležili strokovnih izpopolnjevanj v organizaciji Lekarniške zbornice Slovenije, 
Slovenskega farmacevtskega društva, Fakultete za farmacijo, Instituta za nutricionistiko, raznih 
proizvajalcev in dobaviteljev izdelkov, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, Društva 
ekonomistov, Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in drugih institucij. 
 

Organizirali smo tudi interna strokovna izpopolnjevanja za spoznavanje novosti iz farmacevtske in 
zdravstvene stroke,  v zvezi z uporabo računalniških programskih rešitev, varstva in zdravja pri delu ter 
požarne varnosti. 

(v urah) 

 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Indeks 15/14 

Udeležba na strokovnih izpopolnjevanjih 2.017 1.706 1.948 114 

 

V letu 2015 so bili zaposleni zaradi udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih odsotni z dela 1.948 ur, kar 
je za 14 indeksnih točk več kot v predhodnem letu.  
Zaposlenim omogočamo strokovno izpopolnjevanje v obsegu določenem s Kolektivno pogodbo za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.   
 

2.6.4 UČNI ZAVOD 
 

Za izvajanje nalog učnega zavoda imamo imenovanih 5 mentorjev v različnih lekarniških enotah.  
V letu 2015 so bile na praktičnem usposabljanju študentov 4 študentke Fakultete za farmacijo iz 
Ljubljane.  
Praktično usposabljanje iz programa farmacevtski tehnik Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo je uspešno opravil en dijak.  
 

2.7 INVESTICIJSKA DEJAVNOST  
 

Vlaganja so potekala na podlagi načrta investicijskih vlaganj in vzdrževalnih del za leto 2015 in so bila 
financirana iz presežka prihodkov nad odhodki. Z investicijsko dejavnostjo smo sledili potrebam 
informatizacije poslovnih procesov in urejali prostore in opremo v skladu s Pravilnikom o pogojih za 
opravljanje lekarniške dejavnosti. Ti se nanašajo na strokovno tehnične pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati lekarne, da so lahko verificirane.  
 

Poročilo o realizaciji načrtovanih investicijskih vlaganj 
(v evrih) 

Investicijska vlaganja Finančni načrt 2015 Realizacija 2015 

Vlaganja v tuja osnovna sredstva 420.950 24.212 
Vzdrževanje in obnove 11.800 5.963 
Strojna računalniška oprema 34.850 51.825 
Programska računalniška oprema 32.910 28.947 
Lekarniška oprema 21.650 21.026 
Laboratorijska oprema 52.390 52.476 
Protipožarni sistem 13.600 7.398 
Nadgradja videonadzornega sistema 5.700 8.051 
Ureditev varnostne razsvetljave 3.050 1.542 
Svetlobni lekarniški znaki 21.700 0 
Klimatske naprave 7.000 3.503 
Drobni inventar nad 1 letom 14.000 11.202 
Skupaj  639.600 216.145 
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Predvidena ureditev prostorov za novo lekarniško enoto v Splošni bolnišnici Izola, v ocenjeni vrednosti 
400.000 evrov, ki predstavlja 63 % načrtovanih vlaganj v letu 2015 ni bila izvedena, ker ni bil objavljen 
razpis za oddajo prostorov v najem.  
Sanacija fasade Lekarne Piran bo izvedena pomladi 2016. 
 
Vlaganja v vzdrževanja in obnove prostorov smo realizirali 50,5 % s tem, da je beljenje in lakiranje 
parketov prestavljeno v leto 2016. 
 
V letu 2015 smo največ finančnih sredstev vložili v razvoj informacijske tehnologije za izvajanje 
sodobnih lekarniških storitev. Zaradi pričetka predpisovanja in izdajanja zdravil na eRecept, zaradi 
online povezave preverjanja kartice zdravstvenega zavarovanja in davčnega potrjevanja računov, smo 
morali nenačrtovano zamenjati diskovno polje na centralnem strežniku in nadgraditi posamezne 
strežnike v lekarnah, da bi preprečili zastoje, ki so nastajali pri izdaji zdravil. Da bi omogočili hitrejšo in 
s tem nemoteno izdajo zdravil v vseh lekarniških enotah, smo v strojno računalniško opremo vložili 
dodatnih 17.967 evrov. 
 
Načrtovana vlaganja v protipožarni sistem, nadgradnjo videonadzornega sistema in klimatske naprave 
so bila izvedena. 
 
Nabava in montaža svetlobnih lekarniških znakov se je zamaknila v leto 2016. V nekaterih občinah 
načrtujejo projekt enovite svetlobne razsvetljave, v katerega nas bodo vključili, in zaradi postopka 
pridobivanja soglasij za namestitev lekarniških znakov. 
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2.8 ZAKLJUČEK 
 
Zaključimo lahko, da smo v  Obalnih lekarnah Koper tudi v poslovnem letu 2015 uspešno opravili naše 
temeljno poslanstvo in zagotovili uporabnikom lekarniških storitev dobro in varno preskrbo z zdravili z 
odgovornim strokovnim svetovanjem. Realizirali smo cilje, ki smo si jih zastavili za leto 2015. Pri tem 
smo bili tudi ekonomsko uspešni, saj smo ustvarili pozitiven poslovni izid, s katerim omogočamo 
uresničitev razvojnih ciljev zavoda in zagotavljamo dolgoročno stabilno poslovanje.  
 
K urejenosti zavoda je prispevalo delo v skladu s sistemi kakovosti po standardih ISO 9001:2008 in ISO 
14001:2004, ki smo ju integrirali še s sistemom upravljanja varovanja informacij do stopnje za uvedbo 
eRecepta. 
 
Uporabniki lekarniških storitev so vnovič izkazali zaupanje v naše delo, kar se je potrdilo v izboru 
»Najbolj cenjena lekarna v letu 2015«. Prvič sta se med prvih deset slovenskih lekarn uvrstili kar dve 
naši enoti. Lekarniška podružnica Ankaran se je uvrstila na 4. mesto, Lekarna Semedela pa na 9. mesto. 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
Poslovne knjige vodimo in letna poročila izdelujemo v skladu z Zakonom o računovodstvu, Kodeksom 
računovodskih načel ter Slovenskimi računovodskimi standardi in drugimi predpisi.  
 
Pri izdelavi letnega poročila upoštevamo še naslednje predpise: 

o Zakon o javnih financah, ki nas uvršča med posredne uporabnike proračuna; 
o Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava, po katerem sodimo med določene uporabnike enotnega kontnega načrta; 
o Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologiji za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih;  
o Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava; 
o Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava; 
o Pravilnik o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu; 
o Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev. 
 
Pri ugotavljanju poslovnega izida upoštevamo tudi Zakon o davku od dohodka pravnih oseb in Pravilnik 
o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.  
 
Temeljni notranji akt, ki ureja področje računovodstva je Pravilnik o računovodstvu. 
 
Vsebino računovodskega poročila določata Zakon o računovodstvu in Pravilnik o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Računovodsko poročilo 
obsega računovodska izkaza ter pojasnila k izkazoma. 
Računovodska izkaza morata prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov 
sredstev, prihodkov, odhodkov ter presežek oziroma primanjkljaj. 
 
Računovodska izkaza določenih uporabnikov sta: 

o bilanca stanja, ki se sestavi na obrazcu Bilanca stanja; 
o izkaz prihodkov in odhodkov, ki se sestavi na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov. 
 
Obvezni prilogi k bilanci stanja sta preglednici, ki se sestavita na obrazcih: 

o Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev; 
o Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.  

 
Ti preglednici spadata med predpisana vrednostna pojasnila k bilanci stanja, h katerim dodamo krajša 
opisna pojasnila, med katera sodijo informacije o uporabljenih metodah vrednotenja posameznih 
postavk in dodatne razčlenitve posameznih postavk. 
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Med predpisana vrednostna pojasnila in kot obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je obrazec 

o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 
 
Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa so tako imenovani evidenčni izkazi, ki se predlagajo 
na obrazcih 

o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka; 
o Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov; 
o Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

 
Ti evidenčni izkazi so namenjeni zagotavljanju podatkov o poslovanju določenih uporabnikov v skladu 
s pravili, ki sicer veljajo za izkazovanje prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov. 
 
Računovodski izkazi so priloženi k računovodskemu poročilu. 
 
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava, poleg predpisanih vrednostnih pojasnil k bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov, določa še druge računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje 
podatkov. Tako je potrebno razkriti zlasti: 

o sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost 
prodaje blaga in storitev na trgu; 

o podatke o stanju neporavnanih zapadlih terjatev; 
o podatke o neporavnanih zapadlih obveznostih; 
o vire sredstev, uporabljene za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva; 
o naložbe prostih denarnih sredstev; 
o razloge za pomembnejše spremembe stalnih sredstev; 
o vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence; 
o podatke o pomembnejših osnovnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno 

uporabljajo za opravljanje dejavnosti. 
 
V nadaljevanju so podana pojasnila, ki vsebujejo računovodske informacije in druge informacije, ki so 
pomembne za popolnejšo predstavitev poslovanja v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 in premoženjskega 
stanja Obalnih lekarn Koper na dan 31.12.2015. 
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3.1 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA 
 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov s 
stanjem na dan 31.12.2015. Podlaga za sestavo bilance stanja so podatki iz poslovnih knjig. Bilančna 
vsota na dan bilance stanja znaša 7.721.201 evro in se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 
0,42 indeksnih točk. 
 

Do največje spremembe sredstev je prišlo pri vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev, katere vrednost se je, v primerjavi z vrednostjo iz preteklega leta, povečala za 68 indeksnih 
točk, kot posledica obsežne investicijske dejavnosti. Iz istih razlogov pa se je zmanjšala postavka 
sredstev kratkoročne terjatve iz poslovanja, in sicer za 20 indeksnih točk v primerjavi z vrednostjo iz 
preteklega leta.  
 

Udeležba dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih se je povečala za 6 procentnih točk, medtem ko se je 
za isti procent zmanjšala udeležba kratkoročnih sredstev, vključujoč sredstva zalog. 
 

3.1.1 STANJE SREDSTEV NA DAN 31.12.2015 
(v evrih) 

 31.12.2014 
Delež 
v % 

31.12.2015 
Delež 
v % 

Indeks 
15/14 

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 2.830.864 37 3.332.980 43 118 
Neopredmetena  dolgoročna sredstva  71.573 1 75.120 1 105 
Nepremičnine 1.840.350 24 1.796.736 23 98 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 810.449 11 1.359.963 18 168 
Dolgoročne finančne naložbe 24.460 0 24.460 0 100 
Dolgoročni depoziti 0 0 0 0 0 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja 84.032 1 76.701 1 91 
KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG 3.404.939 44 2.875.718 37 84 
Kratkoročne terjatve iz poslovanja 2.989.257 39 2.395.853 31 80 
Druge kratkoročne terjatve 99.211 1 61.782 1 62 
Denarna sredstva 311.321 4 411.081 5 132 
Aktivne časovne razmejitve 5.150 0 7.002 0 136 
ZALOGE 1.453.472 19 1.512.503 20 104 
Aktivni konti izvenbilančne evidence 145.098 2 117.163 2 81 
SREDSTVA 7.689.275 100 7.721.201 100 100 

 

Dodatna razčlenitev posameznih postavk: 
 

3.1.1.1 NEOPREDMETENA SREDSTVA 
(v evrih) 

  
Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Sedanja 
vrednost 

Stopnja 
odpisa v % 

Dolgoročno odloženi stroški 5.860 0 5.860 0 
Dolgoročne premoženjske pravice 200.310 131.050 69.260 65 
Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi 0 0 0 0 

Skupaj 206.170 131.050 75.120   
 

Dolgoročno odloženi stroški so sredstva vplačana v rezervni sklad, namenjen za vzdrževalna dela na 
več stanovanjskih stavbah, kjer so prostori Lekarne Semedela in Lekarniške podružnice Ankaran. 
 

Dolgoročne premoženjske pravice se nanašajo na licence za integracijo računalniške infrastrukture s 
podpornimi računalniškimi programi in na licence za vzpostavitev medsebojnega delovanja med 
lekarniškim informacijskim sistemom in robotiziranim skladiščem. Nadalje se nanašajo na licence za 
virtualizacijo strežnika in za ustvarjanje varnostnih kopij na strežniku.  
Začetno jih vrednotimo po izvirni vrednosti, ki izhaja iz knjigovodskih listin. Amortizacijo obračunavamo 
po stopnji 20 % z metodo enakomerne časovne amortizacije. Vrednost dolgoročnih premoženjskih 
pravic je 65 % odpisana.  
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3.1.1.2 NEPREMIČNINE, OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
(v evrih) 

  
Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Sedanja 
vrednost 

Stopnja 
odpisa v % 

Zemljišča 97.440 0 97.440 0,0 
Zgradbe 2.097.920 398.624 1.699.296 19,0 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 3.086.423 1.736.532 1.349.891 56,0 
Vlaganja v tuja osnovna sredstva 10.122 51 10.071 0,5 
Drobni inventar z dobo koristnosti nad 1 letom 121.883 121.883 0 100,0 
Skupaj 5.413.788 2.257.089 3.156.699   

 
Opredmetena osnovna sredstva začetno vrednotimo po izvirni vrednosti, ki izhaja iz knjigovodskih 
listin. Amortizacijo obračunavamo po metodi enakomerne časovne amortizacije, za zgradbe po stopnji 
3 %, za opremo po stopnji v razponu od 10 do 20 %, za računalnike in strežnike 50 %, za drugo 
računalniško opremo pa po stopnji 25 %.  
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo tudi drobni inventar z dobo uporabnosti daljšo od 
1 leta, katerega posamična vrednost ne presega 500 evrov in ki ga odpišemo 100 % ob nabavi. 
 
Najvišjo vrednost med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujejo zgradbe, katerih sedanja vrednost 
znaša 1.699.296 evrov. Zajema poslovne prostore za opravljanje lekarniške in proizvodne dejavnosti, 
in sicer: 

o Lekarna Semedela z dodatnim skladiščnim prostorom; 
o Lekarna Izola; 
o Lekarniška podružnica Ankaran; 
o Galenski laboratorij v Hrpeljah; 
o poslovni prostor v Šalari. 

 
Vrednost zgradb je 19 % odpisana, medtem ko je vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 56 % odpisana. 
Viri sredstev, uporabljeni za vlaganja v nepremičnine, opremo in druga opredmetena osnovna 
sredstva, so lastna sredstva in sicer presežek prihodkov nad odhodki. 
 

3.1.1.3 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 
(v evrih) 

  31.12.2014 31.12.2015 Indeks 

Naložbe v delnice Banke Koper 24.460 24.460 100 

 
Delnice so vrednotene po izvirni vrednosti, ki izhaja iz knjigovodskih listin. 
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3.1.1.4 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 
(v evrih) 

  31.12.2014 31.12.2015 Indeks 

Dolgoročne terjatve za vlaganja v tuja osnovna sredstva 83.866 76.536 91 
Varščina za ključe od garaže v Zdravstvenem domu Izola  166 165 99 
Skupaj 84.032 76.701 91 

 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja izhajajo iz leta 2008, ko smo z Občino Piran sklenili pogodbo o 
vlaganju lastnih sredstev v obnovo Lekarne Piran. Vrednost vlaganj, po začetni pripoznani vrednosti, je 
znašala 135.181 evrov. 
Vložena sredstva bodo povrnjena do leta 2027. Do takrat plačujemo polovični znesek mesečne 
najemnine. 
 

3.1.1.5 KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 
 

  31.12.2014 31.12.2015 Indeks 

Kratkoročne terjatve za dane predujme 121.509 0 0 
Kratkoročne terjatve do kupcev 284.284 300.762 106 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 1.082.434 1.189.794 110 
Kratkoročne finančne naložbe 1.500.000 900.000 60 
Kratkoročne terjatve iz financiranja 1.030 5.297 514 

Skupaj 2.989.257 2.395.853 80 

 
Kratkoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v bančne depozite, namenjene za poplačilo 
investicij v teku in za razvojna vlaganja. Gre za kratkoročno vezana sredstva do 12 mesecev pri SKB 
banki d.d. Ljubljana, po obrestni meri ugodnejši od obrestne mere, ki je veljala za prosta denarna 
sredstva na podračunu.  
 
Najvišja postavka znotraj terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je terjatev do Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki znaša 1.140.107 evrov in predstavlja 96 % vseh terjatev. Terjatve 
so bile poravnane po koncu poslovnega leta. 
V letu 2015 ne izkazujemo dvomljivih in spornih terjatev.  
 

3.1.1.6 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 
(v evrih) 

  31.12.2014 31.12.2015 Indeks 

Terjatve do državnih in drugih institucij 19.935 26.046 131 
Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 34.399 0 0 
Terjatve za plačilne kartice 38.606 35.736 93 
Druge terjatve iz poslovnih razmerij 6.271 0 0 

Skupaj 99.211 61.782 62 

 
Terjatve so bile poravnane po koncu poslovnega leta. 
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3.1.1.7 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN DOBROIMETJE PRI BANKAH 
(v evrih) 

  31.12.2014 31.12.2015 Indeks 

Denarna sredstva v blagajni 17.074 21.350 125 
Dobroimetja pri bankah 294.247 389.731 132 
Skupaj 311.321 411.081 132 

 
Denarna sredstva v blagajni se nanšajo na stanje denarnih sredstev v blagajnah lekarninških enot in v 
glavni blagajni. 
Dobroimetje pri bankah se nanaša na stanje denarnih sredstev na podračunu enotnega zakladniškega 
računa, odprtega pri Upravi za javna plačila. 
 

3.1.1.8 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(v evrih) 

  31.12.2014 31.12.2015 Indeks 

Aktivne časovne razmejitve 5.150 7.002 136 

 
Aktivne časovne razmejitve se pretežno nanašajo na plačane premije za zavarovanje objektov, opreme 
ter splošne civilne odgovornosti za leto 2016 v znesku 6.292 evrov, razlika pa predstavlja vnaprej 
plačano strokovno literaturo. 
 

3.1.1.9 ZALOGE 
(v evrih) 

  31.12.2014 31.12.2015 Indeks 

Zaloge embalaže 4.089 6.039 148 
Zaloge blaga 1.449.383 1.506.464 104 
Skupaj 1.453.472 1.512.503 104 

 
Zaloge blaga predstavljajo zaloge zdravil in ostalega blaga za nadaljnjo prodajo. Zaloge izvirno 
vrednotimo po nabavnih cenah, ki izhajajo iz knjigovodskih listin. Za obračun stroškov nabavne 
vrednosti prodanih zalog blaga uporabljamo metodo FIFO. 
 
V skladu z zahtevami Slovenskih računovodskih standardov se zaloge vrednotijo po izvirni vrednosti ali 
čisti iztržjivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju.  
Čisto iztržljivo vrednost smo ugotavljali samo pri zalogah medsebojno zamenljivih zdravil in 
terapevtskih skupinah zdravil, ker pri njih prihaja do sprememb čiste iztržljive vrednosti v primerjavi s 
knjigovodsko vrednostjo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije namreč, občasno, določa najvišje 
priznane vrednosti, po katerih lahko ta zdravila zaračunavamo, ne glede na njihove nabavne cene.  
Ugotovili smo, da je prišlo pri teh zalogah blaga do slabitve vrednosti v znesku 870,37 evrov, kar 
predstavlja 0,06 odstotkov vrednosti zalog blaga. 
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3.1.1.10 IZVEN BILANČNA EVIDENCA 
(v evrih) 

  31.12.2014 31.12.2015 Indeks 

Bančne garancije v zvezi z izvedbo javnih naročil 98.777 62.517 63 
Blagovne rezerve zdravil 8.014 7.870 98 
Razstavni eksponat v oficini Lekarne Koper v lasti Pokrajinskega 
muzeja Koper 

9.600 9.600 100 

Zmanjšana obveznost za plačilo davka od dohodka pravnih oseb 
zaradi uveljavljanja olajšave zaposlovanja invalidov 

28.707 37.176 130 

Skupaj 145.098 117.163 81 

 
 

 
  

Dolgoročna sredstva; 
43%

Kratkoročna sredstva; 
37%Zaloge; 

20%

GRAF: Temeljna razčlenitev sredstev
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3.1.2 STANJE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV NA DAN 31.12.2015 
 
V strukturi virov sredstev je prišlo do povečanja udeležbe dolgoročnih virov za 3 procentne točke, 
medtem ko se je za prav toliko zmanjšala udeležba kratkoročnih obveznosti.  

(v evrih) 

 31.12.2014 
Delež 
v % 

31.12.2015 
Delež 
v % 

Indeks 
15/14 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 572.057 8 353.153 5 62 
Dolgoročno odloženi prihodki 737 0 0  0 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 
6.705.382 87 6.943.749 90 104 

IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 24.460 0 24.460 0 100 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 386.639 5 399.839 5 103 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 7.689.275 100 7.721.201 100 100 

  

Neopredmetena  
dolgoročna sredstva ; 1%

Nepremičnine; 23%

Oprema in druga 
opredmetena osnovna 

sredstva; 18%

Dolgoročne finančne naložbe 
in terjatve iz poslovanja; 1%

Kratkoročne terjatve 
; 32%

Denarna sredstva; 
5%

Zaloge; 20%

GRAF: Podrobnejša razčlenitev sredstev
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Dodatna razčlenitev posameznih postavk: 
 

3.1.2.1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
(v evrih) 

 31.12.2014 31.12.2015 Indeks 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 157.944 163.843 104 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 355.850 142.528 40 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 57.386 40.646 71 
Kraktoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 877 6.136 700 

Pasivne časovne razmejitve 0 0 0 

Skupaj 572.057 353.153 62 

 
Kratkoročne obveznosti izvirno vrednotimo z zneski, ki izhajajo iz knjigovodskih listin. 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti za čiste plače in nadomestila plač, 
obveznosti za prispevke in davke iz kosmatih plač in nadomestil plač ter druge kratkoročne obveznosti 
do zaposlenih, kot so nadomestila za prehrano med delom, nadomestila za prevoz na delo ter ostale 
kratkoročne obveznosti (regres za letni dopust, obveznosti za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence), vse za mesec december 2015.  
Znesek se je v primerjavi z zneskom iz preteklega leta povečal za 4 indeksne točke, kot posledica 
povišanja plač iz naslova napredovanj, do katerih so javni uslužbenci upravičeni od meseca decembra 
2015 dalje. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se nanašajo na nezapadle račune za dobavo zdravil, ostalega 
blaga in stroškov materiala ter storitev. 
 
Druge kratkoročne obveznosti zajemajo obveznosti za davke in prispevke delodajalca na plače, na 
odtegljaje od prejemkov zaposlenih, vezane na plače iz meseca decembra 2015 in obveznosti za davek 
na dodano vrednost. 
 
Vse obveznosti so zapadle v plačilo po koncu poslovnega leta in so bile poravnane, tako da ne 
izkazujemo neporavnanih zapadlih obveznosti. 
 

3.1.2.2 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

 
Obveznosti izkazujejo knjigovodsko vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, 
neporabljena sredstva amortizacije in sredstva za še nerealizirana investicijska vlaganja iz sprejetih 
letnih načrtov. 
Vrednost se je povečala za presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014, ki je bil po sklepu sveta zavoda 
razporejen za investicijska vlaganja po Finančnem načrtu za leto 2015 in se je zmanjšala za del 
obračunane amortizacije iz leta 2015, ki presega znesek amortizacije, vračunane v ceni storitve za 
opravljanje javne službe. Ta se, po določbah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, pokriva v breme obveznosti za neopredmetena sredstva 
in opredmetena osnovna sredstva. 
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3.1.2.3 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 
(v evrih) 

 31.12.2014 31.12.2015 Indeks 

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 24.460 24.460 100 

 
Naložbe izvirno vrednotimo z zneski, ki izhajajo iz knjigovodskih listin. Njihova vrednost se usklajuje 
samo v primeru slabitve.  
Do slabitve ni prišlo, ker je po podatkih, pridobljenih od borzno posredniških družb, tržna vrednost 
delnic v mesecu decembru 2015 višja od knjigovodske vrednosti. 
 

3.1.2.4 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
(v evrih) 

  31.12.2014 31.12.2015 Indeks 

Presežek prihodkov nad odhodki obračunskega obdobja  386.639 399.839 103 

 
Presežek prihodkov nad odhodki s stanjem na dan 31.12.2015 znaša 399.839 evrov, kar je za 3 indeksne 
točke več od presežka iz predhodnega leta. 
 
 

 
  

Kratkoročne 
obveznosti; 5%

Obveznosti za 
neopredmetena in 

opredmetena osnovna 
sredstva; 90%

Presežek prihodkov 
nad odhodki; 5%

GRAF: Razčlenitev obveznosti do virov sredstev
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3.2 POJASNILA POSTAVK  IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih 
doseženih v obdobju od 1.1. do 31.12.2015. V njem priznavamo zaračunane prihodke in odhodke v 
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, kot to določa Odredba o razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov za pravne osebe javnega prava, ki pridobivajo prihodke na trgu. Iz njega je 
razviden doseženi rezultat poslovanja. 
 

3.2.1 PRIHODKI 
(v evrih) 

 Leto 2014 Leto 2015 Indeks 
Struktura 
2015 v % 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 17.707.131 18.460.158 104 99,90 

Prihodki od storitev (neprekinjena preskrba z zdravili, storitve) 188.022 200.282 107  
Prihodki od prodaje blaga, od tega: 17.519.109 18.259.876 104  

- prihodki od izdaje zdravil na recept 12.050.472 12.419.422 103  
- prihodki od prodaje na naročilnice pravnim osebam 636.752 875.320 137  
- prihodki od izdaje medicinskih pripomočkov 606.154 648.991 107  
- prihodki od gotovinske prodaje 4.225.731 4.316.143 102  

FINANČNI PRIHODKI 12.110 10.650 88 0,06 

DRUGI PRIHODKI 24 0 0  
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 6.248 7.026 112 0,04 
CELOTNI PRIHODKI 17.725.513 18.477.834 104 100,00 

 

V obdobju od 1.1. do 31.12.2015 smo ustvarili 18.477.834 evrov celotnih prihodkov, kar je za 4 
indeksne točke več v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.  
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,9 % celotnih prihodkov, manjši delež prihodkov zajemajo 
finančni prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki.  
 

Znotraj prihodkov od poslovanja znašajo prihodki od prodaje blaga 98,9 % prihodkov. Sestavljeni so iz 
67,3 % prihodkov od izdaje zdravil na recept, 23,4 % prihodkov od gotovinske izdaje zdravil in prodaje 
blaga, 4,7 % prihodkov od izdaje zdravil in prodaje blaga na naročilnice pravnim osebam, 3,5 % 
prihodkov od izdaje/prodaje medicinskih pripomočkov in 1,1 % prihodkov od storitev. 
 

V spodnjih tabelah razčlenjujemo vrednosti posameznih postavk prihodkov. 
 

3.2.1.1 PRIHODKI OD STORITEV 
(v evrih) 

 Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Prihodki od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljanje neprekinjene 
preskrbe z zdravili 

95.861 96.542 101 

Prihodki od opravljanja storitev za zavarovalnico Adriatic Slovenica, Vzajemno 
zdravstveno zavarovalnico in zavarovalnico Triglav 

30.199 31.089 103 

Prihodki od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za dvojezičnost po Zakonu o 
sistemu plač v javnem sektorju 

30.051 30.370 101 

Prihodki od povrnjenih prispevkov za zaposlovanje invalidov 14.838 17.367 117 
Prihodki od urejanja skladišča zdravil za blagovne rezerve 2.840 2.371 83 
Prihodki od oglaševanja in informiranja v lekarnah  14.233 22.543 158 
Skupaj 188.022 200.282 107 

 
Prihodki od storitev znašajo 200.282 evrov in predstavljajo 1,1 % prihodkov od poslovanja. Največji 
delež, to je 48 % se nanaša na prihodke za opravljanje neprekinjene preskrbe z zdravili.  
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3.2.1.2 PRIHODKI OD IZDAJE ZDRAVIL NA RECEPT 
(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 7.181.654 7.403.123 103 
Prihodki od doplačil pacientov 507.906 500.670 99 
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja 4.334.760 4.488.521 104 
Prihodki iz nadstandardnega zavarovanja 20.849 20.444 98 
Prihodki od izdaje galenskih izdelkov, predpisanih na recept 5.303 6.664 126 
Skupaj 12.050.472 12.419.422 103 

 

Prihodki od izdaje zdravil na recept znašajo 12.419.422 evrov, kar predstavlja 67,3 % prihodkov od 
poslovanja. V primerjavi s preteklim letom so višji za 3 indeksne točke. 
 

3.2.1.3 PRIHODKI OD IZDAJE ZDRAVIL IN PRODAJE OSTALEGA BLAGA NA NAROČILNICE 
PRAVNIM OSEBAM 

(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Prihodki od izdaje zdravil 207.528 265.246 128 
Prihodki od nadomestnega zdravljenja odvisnosti 255.922 443.754 173 
Prihodki od prodaje ostalega blaga 53.977 64.141 119 
Prihodki od prodaje izdelkov galenskega laboratorija 119.325 102.179 86 
Skupaj 636.752 875.320 137 

 

Prihodki od prodaje na naročilnice pravnim osebam znašajo 875.320 evrov in predstavljajo 4,7 % 
prihodkov od poslovanja ter so za 37 indeksnih točk višji v primerjavi s preteklim letom. Prihodki od 
nadomestnega zdravljenja odvisnosti so se povečali zaradi pridobitve novega naročnika konec leta 
2014. Prihodki od prodaje izdelkov galenskega laboratorija so se znižali zaradi zmanjševanja naročil 
največjega zunanjega kupca in zaradi vedno večje ponudbe sorodnih izdelkov na trgu. 
 

3.2.1.4 PRIHODKI OD IZDAJE/PRODAJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV 
(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 542.664 581.684 107 
Prihodki od doplačil pacientov 21.117 20.864 99 
Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 42.373 46.443 110 
Skupaj 606.154 648.991 107 

 

Prihodki od izdaje medicinskih pripomočkov zanašajo 648.991 evrov in predstavljajo 3,5 % prihodkov 
od poslovanja ter so za 7 indeksnih točk višji v primerjavi s preteklim letom. 
 

3.2.1.5 PRIHODKI OD GOTOVINSKE IZDAJE ZDRAVIL IN PRODAJE BLAGA 
(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Prihodki od izdaje zdravil 1.101.517 1.137.887 103 
Prihodki od prodaje ostalega blaga 2.741.340 2.798.655 102 
Prihodki od prodaje izdelkov galenskega laboratorija 382.874 379.601 99 
Skupaj 4.225.731 4.316.143 102 

 

Prihodki od gotovinske prodaje znašajo 4.316.143 evrov in predstavljajo 23,4 % prihodkov od 
poslovanja. V primerjavi s prihodki preteklega leta so se zvišali za 2 indeksni točki. 64,8 % prihodkov od 
gotovinske prodaje se nanaša na prodajo ostalega blaga, ki vključuje prodajo sredstev za nego in 
varovanja zdravja, prodajo prehranskih dopolnil, dietetičnih izdelkov, sanitetnega materiala in ostalega 
trgovskega blaga.  
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3.2.1.6 FINANČNI PRIHODKI 
(v evrih) 

 Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Prihodki od finančnih naložb 11.354 8.660 76 
Dividende  756 1.990 263 
Skupaj 12.110 10.650 88 

 

Finančni prihodki znašajo 10.650 evrov in predstavljajo 0,06 % celotnih prihodkov. V primerjavi s 
preteklim letom so se znižali za 12 indeksnih točk. 
 

3.2.1.7 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(v evrih) 

 Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Prihodki od prejetih odškodnin za zavarovana sredstva 6.194 6.850 111 
Prevrednotovalni poslovni prihodki - prodaja osnovnih sredstev 54 176 326 
Skupaj 6.248 7.026 112 

 

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 7.026 evrov, kar predstavlja 0,04 % celotnih prihodkov.  
 

3.2.2 PRIHODKI RAZČLENJENI PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 

V obdobju od 1.1. do 31.12.2015 smo ustvarili 77,9 % celotnih prihodkov z opravljanjem javne službe 
in 22,1 % prihodkov s prodajo blaga in storitev na trgu. 
 

Največji delež prihodkov od poslovanja v znesku 12.419.422 evrov predstavljajo prihodki od izdaje 
zdravil na recept, ki so v celoti doseženi z opravaljanjem javne službe. 
26,1 % prihodkov od gotovinske prodaje je doseženih z opravljanjem javne službe, 73,9 % pa s prodajo 
blaga in storitev na trgu. 69,8 % prihodkov od storitev sodi v javno službo, medtem ko znašajo prihodki 
od storitev v tržni dejavnosti 30,2%. 

(v evrih) 

 
Javna 
služba 

Delež 
v % 

Prodaja blaga 
in storitev na 

trgu 

Delež 
v % 

Skupaj 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 14.393.908 78,0 4.066.250 22,0 18.460.158 
Prihodki od storitev 
(neprekinjena preskrba z zdravili, storitve) 

139.830 69,8 60.452 30,2 200.282 

Prihodki od prodaje blaga, od tega: 14.254.078 78,1 4.005.798 21,9 18.259.876 
- prihodki od izdaje zdravil na recept 12.419.422 100,0  0,0 12.419.422 
- prihodki od prodaje na naročilnice pravnim 

osebam 
709.000 81,0 166.320 19,0 875.320 

- prihodki od izdaje medicinskih pripomočkov  0,0 648.991 100,0 648.991 
- prihodki od gotovinske prodaje 1.125.656 26,1 3.190.487 73,9 4.316.143 

FINANČNI PRIHODKI 2.811 26,4 7.839 73,6 10.650 
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 139 2,0 6.887 98,0 7.026 
CELOTNI PRIHODKI 14.396.858 77,9 4.080.976 22,1 18.477.834 

 

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje štev. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010 pripisujemo prihodke 
posamezni vrsti dejavnosti po Zakonu o lekarniški dejavnosti, ki opredeljuje lekarniško dejavnost kot 
javno službo. Lekarniška dejavnost zajema izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno 
pripravo zdravil.  
Zakon o lekarniški dejavnosti, poleg javne službe, določa še ostale dejavnosti, ki jih lahko lekarne 
opravljamo, in s katerimi pridobivamo prihodke iz tržne dejavnosti. 
Tudi druge poslovne in finančne prihodke pripisujemo posamezni vrsti dejavnosti skladno z navodili 
Ministrstva za zdravje. 
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3.2.3 ODHODKI 
(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 
Struktura 
2015 v % 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 14.937.700 15.636.198 105 86,5 

Stroški nabavne vrednosti prodanega blaga 14.325.137 14.964.419 104  
Stroški materiala 145.066 152.680 105   
Stroški storitev 467.497 519.099 111  
STROŠKI DELA 2.149.993 2.194.144 102 12,1 
AMORTIZACIJA 187.737 214.963 115 1,2 
DRUGI STROŠKI 40.471 31.333 77 0,2 
FINANČNI ODHODKI 3.772 83 2 0,0 
DRUGI ODHODKI 198 190 96 0,0 
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 55 1.084 1971 0,0 
CELOTNI ODHODKI 17.319.926 18.077.995 104 100,0 

 
V obdobju od 1.1. do 31.12.2015 smo ustvarili 18.077.995 evrov celotnih odhodkov, kar je za 4 
indeksne točke več v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.  
 
Stroški blaga, materiala in storitev predstavljajo 86,5 % celotnih odhodkov, od tega 95,7 % stroškov 
nabavne vrednosti prodanega blaga v znesku 14.964.419 evrov. Stroški storitev so se povečali zaradi 
nepredvidenih vzdrževalnih del, ki so se pojavila pri izvajanju prenovitvenih del v Lekarni Lucija in 
Lekarni Izola.  
 
Stroški dela v višini 2.194.144 evrov so druga najvišja postavka ter predstavljajo 12,1 % celotnih 
odhodkov. V primerjavi s preteklim letom so se povečali za 2 indeksni točki, kot posledica povečanja 
števila zaposlenih iz opravljenih ur v breme zavoda in kot posledica povišanja plač iz naslova 
napredovanj, do katerih so javni uslužbenci upravičeni od meseca decembra 2015 dalje. 
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V spodnjih tabelah razčlenjujemo vrednosti posameznih postavk odhodkov. 
 

3.2.3.1 STROŠKI NABAVNE VREDNOSTI PRODANEGA BLAGA 
(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Stroški nabavne vrednosti prodanega blaga 14.325.137 14.964.419 104 

 
Stroški nabavne vrednosti prodanega blaga so se v primerjavi s preteklim letom zvišali za 4 indeksne 
točke zaradi povečanega obsega poslovanja. 
Stroške nabavne vrednosti prodanega blaga ugotavljamo po FIFO metodi. 
 

3.2.3.2 STROŠKI MATERIALA 
(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Stroški materiala 145.066 152.680 105 

 
Stroški materiala znašajo 152.680 evrov in predstavljajo 1 % stroškov blaga, materiala in storitev. Višji 
so za 5 indeksnih točk v primerjavi s preteklim letom. 
 
Vrednostno pomembnejše postavke so prikazane v spodnji tabeli: 

(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Stroški pisarniškega in potrošnega materiala 31.936 33.389 105 
Stroški materiala za čiščenje, pomožnega materiala, materiala za analize 41.719 39.612 95 
Stroški električne energije 29.966 33.930 113 
Stroški kurilnega olja in plin za ogrevanje 22.383 25.314 113 

 
Stroški materiala za čiščenje in pomožnega materiala predstavljajo 26 %, stroški električne energije in 
stroški pisarniškega ter potrošnega materiala vsak po 22 % in stroški kurilnega olja ter plina za 
ogrevanje 17 % vseh stroškov materiala.  
 

3.2.3.3 STROŠKI STORITEV 
(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Stroški storitev 467.497 519.099 111 

 
Stroški storitev znašajo 519.099 evrov in predstavljajo 3,3 % stroškov blaga, materiala in storitev in so 
za 11 indeksnih točk višji v primerjavi s preteklim letom.  
 
Vrednostno pomembnejše postavke so prikazane v spodnji tabeli: 

(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Najemnine za poslovne prostore 89.594 90.931 101 
Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme 59.814 87.471 146 
Provizija za plačilne kartice in bančne storitve 43.291 43.932 101 
Vzdrževanje strojne računalniške in druge opreme 66.979 75.149 112 
Vzdrževanje programske opreme 30.587 32.277 106 
Strokovno izobraževanje zaposlenih 27.316 29.427 108 
Zavarovalne premije in varovanje poslovnih prostorov 32.337 47.481 147 
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Udeležba vrednostno pomembnejših postavk v skupnih stroških storitev je naslednja: 

o najemnine za poslovne prostore 18%, 
o tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme 17 %, 
o vzdrževanje strojne računalniške in druge opreme 14 %, 
o zavarovalne premije in stroški  varovanja poslovnih prostorov 9 %, 
o provizija za plačilne kartice in bančne storitve 8 %, 
o vzdrževanje programske opreme 6 %; 
o stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih 6 %. 

 
V primerjavi s preteklim letom so se najbolj povečali stroški tekočega vzdrževanja prostorov in opreme, 
in sicer za 46 indeksnih točk, zaradi vzdrževalnih del pri izvajanju prenovitvenih del v Lekarni Lucija in 
Lekarni Izola.  
 

3.2.3.4 STROŠKI DELA 
(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Stroški dela 2.149.993 2.194.144 102 

 
Stroški dela znašajo 2.194.144 evrov in predstavljajo 12,1 % celotnih odhodkov poslovanja ter so za 2 
indeksni točki višji od preteklega leta. Največji delež stroškov dela zajemajo stroški plač, in sicer 80,5 %. 
 
Vrednostno pomembnejše postavke so prikazane v spodnji tabeli: 

(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Plače in nadomestila plač 1.693.617 1.767.211 104 
Plače zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah 35.258 0 0 
Prispevki za socialno varnost 275.932 282.392 102 
Stroški prevoza na delo 45.712 43.480 95 
Stroški prehrane med delom 51.285 52.099 102 
Regres za letni dopust 29.994 29.551 99 
Dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence 7.445 4.008 54 
Odpravnine in jubilejne nagrade 5.108 10.576 207 

 
Plače izplačujemo po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivni pogodbi za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva ter Kolektivni pogodbi za javni sektor. Pri tem upoštevamo še Zakon za 
uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS in Zakon o ukrepih na področju plač in 
drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015. 
 

3.2.3.5 STROŠKI AMORTIZACIJE 
(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Stroški amortizacije 187.737 214.963 115 

 
Stroški amortizacije znašajo 214.963 evrov in predstavljajo 1,2 % celotnih odhodkov poslovanja. V 
primerjavi s predhodnim letom so se stroški povečali za 15 indeksnih točk zaradi vlaganj v nabavo 
opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. 
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Razčlenitev stroškov amortizacije: 
(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Dolgoročne premoženjske pravice 20.319 24.007 118 
Nepremičnine 58.922 59.217 100 
Oprema 209.855 270.026 129 
Druga opredmetena osnovna sredstva 8.714 10.672 122 
Vlaganja v tuja osnovna sredstva 0 51 0 
Skupaj obračunana amortizacija 297.810 363.973 122 
Prenos amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena in opredmetena 
osnovna sredstva 

-110.073 -149.010 135 

Stroški amortizacije 187.737 214.963 115 

 
Iz doseženih prihodkov smo v letu 2015 pokrili amortizacijo v znesku 214.963 evrov, znesek v višini 
149.010 evrov, ki presega znesek amortizacije, vračunan v ceni storitve za opravljanje javne službe, pa 
smo, po določbah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev, pokrili v breme obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva. 
 

3.2.3.6 DRUGI STROŠKI, FINANČNI ODHODKI, DRUGI ODHODKI, PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Drugi stroški 40.471 31.333 77 
Finančni odhodki 3.772 83 2 
Drugi odhodki 198 190 96 
Prevrednotovalni poslovni odhodki 55 1.084 1.971 
Skupaj 44.496 32.690 73 

 
Navedeni stroški so v letu 2015 znašali 32.690 evrov, kar predstavlja 0,2 % celotnih odhodkov. 
50 % drugih stroškov zajema članarina Lekarniški zbornici Slovenije, 19 % plačilo nadomestila za 
stavbno zemljišče, 13 % donacije neprofitnim organizacijam in društom, preostali znesek pa se nanaša 
na povračilo stroškov za prevoz in prehrano študentov na praktičnem usposabljanju in druge 
pristojbine. 
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3.2.4 ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
(v evrih) 

  
Javna 
služba 

Delež 
v % 

Prodaja blaga in 
storitev na trgu 

Delež 
v % 

Skupaj 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 12.880.119 82,4 2.756.079 17,6 15.636.198 
Stroški nabavne vrednosti prodanega blaga 12.426.362 83,0 2.538.057 17,0 14.964.419 
Stroški materiala 90.639 59,4 62.041 40,6 152.680 
Stroški storitev 363.118 70,0 155.981 30,0 519.099 
STROŠKI DELA 1.345.191 61,3 848.953 38,7 2.194.144 
AMORTIZACIJA 59.187 27,5 155.776 72,5 214.963 
DRUGI STROŠKI 19.535 62,3 11.798 37,7 31.333 
FINANČNI ODHODKI 64 77,1 19 22,9 83 
DRUGI ODHODKI 130 68,4 60 31,6 190 
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 1.021 94,2 63 5,8 1.084 
CELOTNI ODHODKI 14.305.247 79,1 3.772.748 20,9 18.077.995 

 
79,1 % celotnih odhodkov je ustvarjenih z opravljanjem javne službe, medtem ko je s prodaje blaga in 
storitev na trgu ustvarjenih 20,9 % celotnih odhodkov. 
 
Odhodke pripisujemo posamezni vrsti dejavnosti na podlagi podatkov, ki so razvidni iz dokumentacije, 
če teh podatkov ni, pa z uporabo Sodil za razmejitev odhodkov po vrstah dejavnosti,  ki so razvidna iz 
Priloge 1 računovodskega poročila. 
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3.2.5 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
 

3.2.5.1 POSLOVNI REZULTAT 
(v evrih) 

 Leto 2014 
Struktura 

v % 
Leto 2015 

Struktura 
v % 

Indeks 

Celotni prihodki 17.725.513 100 18.477.834 100 104 
Celotni odhodki 17.319.926 97,7 18.077.995 97,8 104 
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo 405.587 2,3 399.839 2,2 99 
Davek od dohodka pravnih oseb 18.948  0  0 
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi 386.639 2,2 399.839 2,2 103 

 
V letu 2015 smo ustvarili 399.839 evrov presežka prihodkov nad odhodki po obdavčitvi, kar predstavlja 
3 indeksne točke več od predhodnega leta. Zaradi uveljavljanja davčnih olajšav, povezanih z 
investicijsko dejavnostjo, smo v letu 2015 izkazali negativno davčno osnovo in s tem nismo bili zavezani 
k obračunu davka od dohodka pravnih oseb.  
 

3.2.5.2 POSLOVNI REZULTAT PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
(v evrih) 

 Leto 2015 
Javna 
služba 

Struktura 
v % 

Prodaja 
blaga in 

storitev na 
trgu 

Struktura 
v % 

Celotni prihodki 18.477.834 14.396.858 77,9 4.080.976 22,1 
Celotni odhodki 18.077.995 14.305.247 79,1 3.772.748 20,9 
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo 399.839 91.611 22,9 308.228 77,1 
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0  0  
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi 399.839 91.611 22,9 308.228 77,1 
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo v 
primerjavi s celotnimi prihodki v % 

  0,6  7,6 

 
22,9 % presežka prihodkov nad odhodki smo ustvarili z opravljanjem javne službe, s prodajo blaga in 
storitev na trgu pa 77,1 %.  
V strukturi celotnih prihodkov iz opravljanja javne službe zajema ustvarjeni presežek prihodkov nad 
odhodki v javni službi 0,6 % delež, v strukturi celotnih prihodkov iz prodaje blaga in storitev na trgu pa 
zajema ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki s prodajo blaga in storitev na trgu 7,6 % delež.  
 

3.2.6 DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 
(v evrih) 

 Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Davek od dohodka pravnih oseb 
obračunan od: 

18.948 0 0 

- prihodkov iz nejavnih virov za opravljanje javne službe 3.806 0 0 
- prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 15.142 0 0 

 
Po Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti sodijo med nepridobitno dejavnost, 
od katere se ne plačuje davek od dohodka pravnih oseb, samo prihodki za izvajanje javne službe iz 
javnofinančnih virov. Prihodki iz vseh ostalih virov sodijo med prihodke iz pridobitne dejavnosti, ki so 
obdavčeni s 17 % davkom od dohodka pravnih oseb. 
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3.3 DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV DELOVNE USPEŠNOSTI IZ NASLOVA 
PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

Poleg sredstev za izvajanje javne službe, pridobivamo tudi sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu. 
Del tako pridobljenih sredstev lahko, po določilih Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, uporabimo 
za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  
 

V Letnem poročilu za preteklo leto izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne 
službe in presežek prihodkov nad odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu, kot pogoja za izplačilo 
delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  
 

Višino dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
izkazujemo na predpisanem obrazcu »Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev«.  
 

Iz obrazca je razvidno, da dovoljeni obseg sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu za leto 2015 nismo presegli. 
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3.4 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ni glavni računovodski izkaz, je pomožna tabela, 
v kateri se evidenčno izkazujejo podatki po načelu plačane realizacije in ne po načelu nastanka 
poslovnega dogodka (zaračunani prihodki in odhodki), po kateri izkazujemo, kot določeni uporabniki 
enotnega kontnega načrta, podatke v ostalih računovodskih izkazih. 
Ta izkaz zagotavlja primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja javno finančnih sredstev 
na ravni države in občin, ki kot drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, vodijo poslovne knjige po 
plačani realizaciji. 
 
Povzetek rezultata poslovanja po načelu denarnega toka 

(v evrih) 

  Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Prihodki iz opravljanja dejavnosti 17.744.583 18.345.248 103 
Odhodki iz opravljanja dejavnosti 17.547.413 18.403.007 105 
Presežek prihodkov/odhodkov iz opravljanja dejavnosti 197.170 -57.759 -29 
Investicijski odhodki 354.306 781.031 220 
Presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem investicijskih odhodkov 0 0 0 
Presežek odhodkov nad prihodki z upoštevanjem investicijskih odhodkov 157.136 838.790 534 

 
Prihodki iz opravljanja dejavnosti so se povečali za 3 indeksne točke v primerjavi s predhodnim letom, 
medtem ko so se odhodki povečali za 5 indeksnih točk. Zaradi hitrejše rasti odhodkov od prihodkov 
izkazujemo v letu 2015 presežek odhodkov nad prihodki tudi iz opravljanja dejavnosti. Z upoštevanjem 
investicijskih odhodkov izkazujemo skupni presežek odhodkov nad prihodki v višini 838.790 evrov. 
Presežek odhodkov nad prihodki je posledica večjih investicijskih odhodkov v primerjavi s predhodnim 
letom, kakor tudi povečanega obsega dejavnosti. 
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4 PRILOGE 
 

o Priloga 1 - Sodila za razmejitev odhodkov po vrstah dejavnosti 
o Bilanca stanja 
o Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
o Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
o Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
o Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
o Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
o Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 
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PRILOGA 1 
 

SODILA ZA RAZMEJITEV ODHODKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

 

 JAVNA SLUŽBA TRŽNA DEJAVNOST 

Stroški materiala in stroški storitev 

brez stroškov galenskega 

laboratorija, kontrolno analiznega 

laboratorija in neprekinjene 

preskrbe z zdravili 

Razmerje med dobička očiščenimi prihodki, doseženimi pri opravljanju 

posamezne vrste dejavnosti, v zadnjih treh letih pred letnim obračunom 

Stroški materiala in storitev 

galenskega laboratorija 

Razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste 

dejavnosti v galenskem laboratoriju 

Stroški materiala in storitev 

kontrolno analiznega laboratorija 
30 % 70 % 

Stroški materiala in storitev 

neprekinjene preskrbe z zdravili 

Razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju neprekinjene 

preskrbe z zdravili in celotnimi prihodki 

Amortizacija osnovnih sredstev in 

drobnega inventarja nad 1 letom 

brez amortizacije galenskega 

laboratorija, kontrolno analiznega 

laboratorija in neprekinjene 

preskrbe z zdravili 

Razmerje med dobička očiščenimi prihodki, doseženimi pri opravljanju 

posamezne vrste dejavnosti, v zadnjih treh letih pred letnim obračunom 

Amortizacija osnovnih sredstev in 

drobnega inventarja nad 1 letom 

galenskega laboratorija 

Razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste 

dejavnosti v galenskem laboratoriju 

Amortizacija osnovnih sredstev in 

drobnega inventarja nad 1 letom 

kontrolno analiznega laboratorija 

30 % 70 % 

Amortizacija osnovnih sredstev in 

drobnega inventarja nad 1 letom 

neprekinjene preskrbe z zdravili 

Razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju neprekinjene 

preskrbe z zdravili in celotnimi prihodki 

Plače, nadomestila plač in drugi 

stroški dela brez plač galenskega 

laboratorija, kontrolno analiznega 

laboratorija, neprekinjene preskrbe 

z zdravili in plač za delovno 

uspešnost iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu 

Razmerje med dobička očiščenimi prihodki, doseženimi pri opravljanju 

posamezne vrste dejavnosti, v zadnjih treh letih pred letnim obračunom 

Plače, nadomestila plač in drugi 

stroški dela v galenskem 

laboratoriju 

Razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste 

dejavnosti v galenskem laboratoriju 

Plače, nadomestila plač in drugi 

stroški dela v kontrolno analiznem 

laboratoriju 

30 % 70 % 

Plače za delovno uspešnost iz 

naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu 

 100 % 

Plače in drugi stroški dela za 

opravljanje neprekinjene preskrbe z 

zdravili 

100 %  
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 JAVNA SLUŽBA TRŽNA DEJAVNOST 

Prispevki za socialno varnost v 

breme delodajalca  

V razmerju stroškov plač, nadomestil in drugih osebnih prejemkov iz 

opravljanja posamezne vrste dejavnosti 

Stroški nabavne vrednosti 

prodanega blaga, inventurne razlike 
Po podatkih razvidnih iz dokumentacije 

Natural rabati, finančni popusti in 

kritje razlike pri znižanju cen  
Po podatkih razvidnih iz dokumentacije 

Odpisi blaga Po podatkih razvidnih iz dokumentacije 

Drugi stroški, finančni odhodki, 

drugi odhodki, prevrednotovalni 

poslovni odhodki brez galenskega 

laboratorija in kontrolno analiznega 

laboratorija  

Po podatkih razvidnih iz dokumentacij, če pa teh ni, se upošteva razmerje 

med dobička očiščenimi prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne 

vrste dejavnosti, v zadnjih treh letih pred letnim obračunom 

Drugi stroški, finančni odhodki, 

drugi odhodki, prevrednotovalni 

poslovni odhodki galenskega 

laboratorija 

Razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste 

dejavnosti v galenskem laboratoriju 

Drugi stroški, finančni odhodki, 

drugi odhodki, prevrednotovalni 

poslovni odhodki kontrolno 

analiznega  laboratorija 

30 % 70 % 

Stroški donacij  100 % 

Davek od dohodka pravnih oseb 
Razmerje med obdavčljivimi prihodki doseženimi pri opravljanju 

posamezne vrste dejavnosti 
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