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Poslovanje javnega zavoda Obalne lekarne Koper (v nadaljevanju Obalne lekarne Koper) načrtujemo s 
programom dela in finančnim načrtom (v nadaljevanju finančni načrt), ki temelji na dolgoročnih ciljih Obalnih 
lekarn Koper. 
 
V finančnem načrtu smo upoštevali znane pogoje gospodarjenja. Pripravili smo ga na predpostavki 
likvidnostne stabilnosti zdravstvenega sistema, nespremenjenih plačilnih pogojev zdravstvenih zavarovalnic 
in projekcije rezultatov poslovanja na podlagi znanih podatkov iz začetka leta. Obravnava vse predvidene 
prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke za eno leto. 
 
Finančni načrt vsebuje: 
 

a) SPLOŠNI DEL s programom dela in finančnim načrtom 
Program dela obravnava osnovne podatke Obalnih lekarn Koper. Prikazuje dolgoročne razvojne cilje, 
zakonske podlage za pripravo programa dela, osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta, letne 
cilje, fizične, finančne in opisne kazalce, s katerimi merimo zastavljene cilje, in načrt delovnega 
programa, kot podlago za finančno ovrednotenje poslovanja v letu 2017. 

 
Finančni načrt je sestavljen na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava, ki so: 

o Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov; 
o Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti; 
o Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 

 
b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami 

o Obrazec 1 - spremljanje kadrov; 
o Obrazec 2 - načrt investicijskih vlaganj; 
o Obrazec 3 - načrt vzdrževalnih del; 
o Bilančni izkazi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

 

1. OSNOVNI PODATKI OBALNIH LEKARN KOPER 
 

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. 

 

mailto:ol.koper@siol.net
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1.1 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 Statuta javnega zavoda Obalne lekarne Koper. 
 
Lekarniško dejavnost izvajamo na območjih Slovenske Istre in občine Hrpelje - Kozina. 
 
Notranja organiziranost Obalnih lekarn Koper: 

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

kadrovska služba in služba informacijske tehnologije. 
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1.2 ORGANI ZAVODA  
 

1.2.1 SVET ZAVODA 
 
Svet zavoda je organ upravljanja, ki 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; 
o 3 člani predstavniki zaposlencev Obalnih lekarn Koper. 

 

1.2.2 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. 
 

1.2.3 STROKOVNI SVET 
 
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda in hkrati tudi posvetovalni organ direktorja. Šteje 9 članov. 
Delo strokovnega sveta vodi direktor. 
 

1.3 POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE 
 

1.3.1 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. 
 

1.3.2 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. 
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1.3.3 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 načeli dobrega poslovnega obnašanja 
in etičnimi normami. 
 
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. 

 

1.3.4 INTEGRIRAN SISTEM VODENJA 
 
V Obalnih lekarnah Koper imamo vpeljan certificiran sistem kakovosti, ravnanja z okoljem in varovanja 
informacij, ki ga bomo ohranjali z nadgradnjo po standardu ISO 9001:2015. Vodstvo je skupaj s sodelavci 
določilo politiko kakovosti, ravnanja z okoljem in varovanja informacij »Ohranjanje konkurenčne prednosti 
na trgu«, ki jo bomo dosegli: 

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;  
o s skrbjo za zadovoljstvo zaposlenih. 
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2. DOLGOROČNI RAZVOJNI CILJI 
 
Dolgoročni razvojni cilji Obalnih lekarn Koper so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem načrtu Obalnih lekarn 
Koper za obdobje 2016 – 2020. 
 
Pri tem je upoštevana širitev vloge lekarniške dejavnosti znotraj zdravstvenega sistema. Ta prehaja iz  
preskrbovalne dejavnosti z zdravili in ostalimi izdelki za vzdrževanje in ohranjanje zdravja v celovito 
farmacevtsko obravnavo, s ciljem kakovostnega, učinkovitega, racionalnega in varnega zdravljenja 
uporabnikov lekarniških storitev z zdravili. 
 
Skladno s poslanstvom, vizijo, vrednotami in temeljnimi izhodišči imamo opredeljena naslednja temeljna 
razvojna področja: 

o dostopne in kakovostne lekarniške storitve (mreža), 
o kadri, 
o informatika, 
o stabilno finančno poslovanje. 

 

2.1 DOSTOPNE IN KAKOVOSTNE LEKARNIŠKE STORITVE (MREŽA) 
 
Z mrežo lekarniških enot izpolnjujemo dolgoročni cilj zagotavljanja nemotene in kakovostne oskrbe 
prebivalstva z zdravili in izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja. 
 

2.1.1 DOSTOPNOST DO LEKARNIŠKIH STORITEV 
 
Pokritost prebivalstva obalnih občin z lekarniškimi enotami znaša 7.114 prebivalcev na lekarniško enoto 
(podatki SURS, julij 2016) in je za 15 indeksnih točk pod slovenskim povprečjem. V letu 2016 se je zaradi 
odprtja dodatnih lekarniških enot izboljšala pokritost prebivalstva v Sloveniji in znaša 6.204 prebivalcev na 
lekarniško enoto (vir: Bilten I/2017 Lekarniške zbornice Slovenije).  

 
Z Zakonom o lekarniški dejavnosti, ki je stopil v veljavo 2017, so za doseganje enakomerne dostopnosti do 
zdravil in lekarniških storitev določeni geografski in demografski kriteriji. Za zagotavljanje lekarniške mreže je 
določena ciljna vrednost 6.000 prebivalcev za ustanovitev lekarne. Po posameznih občinah pokritost z 
lekarnami ni enakomerna. 

 

Razvoj zavoda bo usmerjen v iskanje novih možnosti za zagotavljanje boljše dostopnosti prebivalcem do 
lekarniških storitev tudi z novimi  lekarniškimi enotami in v kontinuirano obnavljanje enot ter posodabljanje 
njihove opreme.  

 

2.1.2 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNIH, UČINKOVITIH, VARNIH LEKARNIŠKIH STORITEV IN SKRB ZA 
NJIHOVO NADGRADNJO 

 

Sodobna lekarniška dejavnost vključuje, poleg oskrbe z zdravili in osnovnega svetovanja, nadgradnjo s 
skupinami tako imenovanih kognitivnih storitev, povezanih s preprečevanjem, odkrivanjem in reševanjem z 
zdravili povezanih problemov.  

V lekarniških enotah postopoma, s pridobivanjem ustreznih znanj in kompetenc, zadostnega števila 
zaposlenih, dopolnitvi informacijskega sistema ter po ovrednotenju posameznih storitev, uvajamo razvojni 
projekt storitve Celovite farmacevtske obravnave. Namenjene so za posamezne bolnike in skupine bolnikov, 
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kot so farmacevtska skrb za bolnike s hipertenzijo ali bolnike s sladkorno boleznijo, pregled uporabe zdravil, 
osebna kartica zdravil, svetovanje pri samozdravljenju, beleženje farmacevtskih intervencij. 

Nov pristop magistrov farmacije bo omogočil izjemno pomembno aktivnost, ki bo prispevala k boljšemu 
spremljanju učinkov zdravljenja, k optimizaciji in racionalizaciji uporabe zdravil in izboljšanju kakovosti 
življenja uporabnikov lekarniških storitev.  

 

2.2 KADRI 
 
S kadrovsko politiko zagotavljamo strokovno izobražene, usposobljene in motivirane zaposlene, ki s svojimi 
kompetencami nudijo uporabnikom storitev neodvisno strokovno svetovanje in informacije. Poleg rednega 
izpopolnjevanja zagotavljamo zaposlenim tudi pridobivanje dodatnih znanj, s katerimi bodo dosegli ustrezen 
nivo usposobljenosti za izvajanje storitev celovite farmacevtske obravnave. 
 

2.3 INFORMATIKA 
 
Na področju informatike se zavzemamo za uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij in 
nadgradnjo programske opreme, ki omogoča izvajanje zanesljivih lekarniških storitev ter posredovanje 
strokovnih in drugih informacij uporabnikom in zagotavlja učinkovitost poslovnih procesov. 
Sodobne informacijske tehnologije omogočajo vodstvu takojšnje podatke za potrebe poslovnega odločanja. 
 

2.4 STABILNO FINANČNO POSLOVANJE 
 
Stabilno finančno poslovanje načrtujemo z doseganjem pozitivnega poslovnega izida. Učinkovito upravljanje 
s finančnimi viri bomo zagotavljali z dobrim finančnim načrtovanjem in s sprotnim spremljanjem rezultatov. 
Predvidevamo, da se v naslednjih letih obseg in struktura lekarniških storitev ne bosta bistveno spreminjali. 
Tudi v prihodnje je pričakovati, da bo največji segment poslovanja predstavljala izdaja zdravil na recept v 
breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
 
Ključni pogoji za delo, kot so obseg sredstev in izhodišča za oblikovanje cen storitev, se opredelijo v Splošnem 
dogovoru, katerega sklepajo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za zdravje in 
predstavniki izvajalcev zdravstvenih storitev. 
 
Razvoj Obalnih lekarn Koper temelji na presežku prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti, ki je 
obenem tudi njegov edini vir financiranja.  
 
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, sprejet oktobra leta 2015, je predvidel ukinitev registrskih 
računov vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD). Pravne osebe so morale do 
septembra 2016 prenesti vrednostne papirje na račun izbranega člana KDD.   
Javni zavod Obalne lekarne Koper razpolaga s 199 delnicami Banke Koper v knjigovodski vrednosti 24.460 
evrov. Z zaračunavanjem stroškov vodenja računa, ki jih do sedaj nismo imeli, in dejstvom, da je Banka Koper 
prešla v 51 % last Privredne Banke Zagreb, spremenila ime v Intesa Sanpaolo Bank in napovedala prenovo 
poslovanja, smo zaznali možnost povečanega tveganja za donosnost, kakor tudi vnovčljivost naložbe v 
vrednostne papirje, zato v letu 2017 načrtujemo odprodajo dolgoročne finančne naložbe. 
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3. ZAKONSKE PODLAGE 
 
Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti, vključno s spremembami in podzakonskimi akti; 

o Zakon o zdravstveni dejavnosti; 
o Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD–1); 
o Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; 
o Zakon o zdravilih; 
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 ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem 

sektorju; 
o Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018; 
o Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji; 
o Zakon o javnem naročanju; 
o Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksom; 
o Pogodba o izvajanju programa lekarniških storitev za obdobje 2013 - 2017 z Zavodom za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper; 
o Pogodba o izdaji (izposoji), servisiranju in vzdrževanju medicinskih pripomočkov z Zavodom za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije iz leta 2010 z aneksi. 
 
Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: 

o Zakon o javnih financah; 
o Zakon o računovodstvu; 
o Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti; 
o Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov; 
o Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava; 
o Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava; 
o Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava; 
o Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev; 
o Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov; 
o Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ; 
o Navodilo Ministrstva za zdravje za razmejitev dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo 

in tržno dejavnost. 
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4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA  
 
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 je Ministrstvo za zdravje 
28.12.2016 posredovalo prva izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela, vključno s 
kadrovskim načrtom za leto 2017.  
 
Pri sestavi finančnega načrta smo upoštevali navedena izhodišča v obsegu primernem za področje dejavnosti 
Obalnih lekarn Koper. 
 

4.1 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA 
 
Predpostavke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 Urada Republike Slovenije za makroekonomske 
analize in razvoj za leto 2017: 

o realna rast bruto domačega proizvoda 2,9 %; 
o nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 2,5 %; 
o realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 1,1 %; 
o letna stopnja inflacije 1,4 %. 

 

4.2 NAČRTOVANJE OBSEGA IN VREDNOSTI PROGRAMA DELA 
 
Pri načrtovanju programa dela smo izhajali iz opravljenih lekarniških storitev v letu 2016 in znanih podatkov 
poslovanja iz začetka leta 2017. 
 
Vrednost programa dela smo ocenili na podlagi naslednjih predpostavk: 

o upoštevali smo ceno lekarniške storitve iz meseca januarja 2017. V času sestavljanja finančnega načrta 
Splošni dogovor za leto 2017 med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvom za 
zdravje in predstavniki izvajalcev zdravstvenih storitev še ni sklenjen; 

o po vsakokratni uveljavitvi novega seznama zdravil z najvišjo priznano vrednostjo nam bo Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije plačeval zdravila, ki so bila nabavljena pred veljavnostjo novih 
najvišjih priznanih vrednosti, po nabavni ceni še največ 14 dni. 
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4.3 NAČRTOVANJE STROŠKOV DELA 
 
Stroške dela smo načrtovali tako, da s prevzemanjem obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali 
kolektivne pogodbe, ne bomo ustvarjali primanjkljaja sredstev za stroške dela.  
 
Upoštevali smo Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 
2017, Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in Zakon o ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017, kot sledi: 

o zaposlenci, ki bodo napredovali v višji plačni razred v letu 2017 bodo pridobili pravico do izplačila s 
1.12.2017; 

o redna delovna uspešnost se v letu 2017 ne izplačuje; 
o za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 

v letu 2017 se bo lahko namenilo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih z Zakonom o sistemu 
plač v javnem sektorju; 

o višina regresa za letni dopust za leto 2017 je določena glede na plačni razred zaposlenca; 
o premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za zaposlence so določene glede na 

premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013. 
 

4.4 PRIPRAVA KADROVSKEGA NAČRTA 
 
Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali Zakon za izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 
2017 in 2018 ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017. 
 

5. PRIKAZ LETNIH CILJEV  
 

5.1 LETNI CILJI 
 
V Obalnih lekarnah Koper si bomo na območju Slovenske Istre in občine Hrpelje - Kozina prizadevali 
zagotavljati nemoteno in varno preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih in drugih organizacij z zdravili in izdelki 
za podporo zdravljenju in ohranitev zdravja.  
 
Osnovno svetovalno vlogo lekarniškega farmacevta pri izdaji zdravil na recept bomo nadgradili z dodatnimi 
kognitivnimi storitvami, ki vodijo v celovito farmacevtsko obravnavo posameznika, z namenom izboljšati 
oziroma vzdrževati njegovo, z zdravjem povezano, kakovost življenja. 
 
Redno bomo beležili farmacevtske intervencije, s čimer vzpostavljamo kazalnik kakovosti dela v lekarniški 
dejavnosti, ki je pokazatelj pomembnosti dodatnih kontrol za izboljšanje varnosti pacientov pri zdravljenju z 
zdravili. Za hitrejše razreševanje neskladij, ki se pojavljajo pri izdaji zdravil, bomo dopolnjevali bazo že 
zaznanih primerov s prepoznanimi interakcijami med zdravili in zapleti pri izdaji zdravil v lekarni. Še naprej se 
bomo povezovali z zdravniki in ostalimi zdravstvenimi delavci za ohranjanje kakovostnih storitev. 
 
V skrbi za ohranjanje zdravja v širšem družbenem okolju bomo izvajali 24 urno neprekinjeno preskrbo z 
zdravili.  
 
Skrbeli bomo za doseganje načrtovanega obsega opravljenih storitev v okviru obveznega zdravstvenega 
zavarovanja in zagotavljali ustrezne zaloge zdravil ter ob tem ohranjali vlogo vodilnega ponudnika lekarniških 
storitev na območju Slovenske Istre. 
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S pomočjo preventivno - promocijskih aktivnosti bomo širili zavedanje prebivalstva o pomenu pravilne, 
smiselne in varne uporabe zdravil. 
 
Ponudbo v lekarniških enotah bomo dopolnjevali s preverjenimi novimi izdelki in jo bogatili s tradicionalnimi 
izdelki našega galenskega laboratorija.  
 
V Galenskem laboratoriju bomo zagotavljali zanesljivo in kakovostno proizvodnjo in širili ponudbo z razvojem 
novih izdelkov. Naše izbrane izdelke bomo ponudili širše v slovenskem prostoru. Poleg spletne prodaje in 
ponudbe treh izdelkov preko veletrgovine, bomo izdelke tržili tudi preko prodajne mreže specializiranih 
prodajaln in nekaterih lekarn.  
 
Za boljšo prepoznavnost in povečanje prodaje izdelkov galenskega laboratorija bomo izvajali promocijske 
aktivnosti. Sklope izdelkov galenskega laboratorija bomo sezonsko izpostavljali v lekarniških enotah in tri 
izbrane izdelke oglaševali v obalnih zdravstvenih ustanovah, izvajali bomo promocije na LCD zaslonih v naših 
enotah in celotno dejavnost podkrepili z informativnimi lističi. Občasno bomo izvajali tudi akcijske prodaje 
določenih izdelkov. 
 
Zagotavljali bomo kompetentne kadre in pogoje za njihovo strokovno izpopolnjevanje.  
 
Skrbeli bomo za sodobne prostore poslovnih enot, prijazne za uporabnike naših storitev, in varne pogoje dela 
za zaposlene.  
 
Nadaljevali bomo s procesom informatizacije, ki povečuje kakovost, uspešnost in delovno učinkovitost, 
omogoča lažjo mobilnost in povečano varnost uporabnikov lekarniških storitev.  
 
V letu 2017 bomo obstoječi sistem kakovosti nadgradili z novim standardom ISO 9001:2015 ter pred presojo 
Slovenskega inštituta za kakovost izvedli notranje presoje z internim strokovnim nadzorom v vseh enotah 
zavoda.  
 
Načrtovane aktivnosti bomo izvajali tako, da bo zagotovljeno gospodarno, učinkovito in uspešno poslovanje. 
 

5.2 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC 
 
Notranji nadzor javnih financ načrtujemo in uresničujemo s stalnimi izboljšavami sistema finančnega 
poslovodenja, notranjimi kontrolami in vsakoletnim izvajanjem notranjega revidiranja.  
 

5.2.1 OPREDELITEV CILJEV 
 
V letu 2017 načrtujemo nadgradnjo obstoječega sistema notranjih kontrol, kot sledi: 

o izdelava OLAP KOCKE za sprotno analitično procesiranje podatkov posameznih proizvodov po datumu 
prodaje in roku uporabe, kar bo omogočilo optimiranje obsega proizvodnje izdelkov galenskega 
laboratorija; 

o implementacija notranjih pravil za celovit zajem, pretvorbo in dolgoročno hranjenje dokumentarnega 
in arhivskega gradiva v digitalni obliki; 

o vzpostavitev notranjih kontrol za zagotavljanje pravilnega prenosa podatkov o izrabi delovnega časa iz 
registracijskega terminala v program za obračun plač. 

  



 

Stran 14/49 

ŠTEVILKA DOKUMENTA 
FN-2017 

FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA 
OBALNE LEKARNE KOPER ZA LETO 2017 

5.2.2 REGISTER OBVLADOVANJA TVEGANJ  
 
Pri poslovanju se srečujemo s tveganji, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev. Tveganja in ukrepe za 
njihovo obvladovanje smo opredelili v 

o Registru tveganj in 
o Načrtu integritete. 

 
Tveganja in načrtovani ukrepi za njihovo obvladovanje v letu 2017 
 

TVEGANJA  UKREPI  

Področje vodenja zavoda  

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

Zdravstvena reforma, izvajanje novega Zakona o 
lekarniški dejavnosti 

Seznanitev z novo zdravstveno zakonodajo in pridobivanje 
avtentičnih razlag odprtih vprašanj pri implementaciji 
Zakona o lekarniški dejavnosti v prakso. 

Uskladitev akta o ustanovitvi z novim Zakonom o 
lekarniški dejavnosti  

Sodelovanje z ustanovitelji pri usklajevanju akta o 
ustanovitvi. 

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 

Neustrezna in/ali nepravočasna nabava surovin in 
ovojnine 

Izboljšanje načrtovanja nabave surovin in ovojnine ter 
preverjanje ustreznosti obstoječih dobaviteljev in 
pridobivanje novih konkurenčnih dobaviteljev. 
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5.2.3 AKTIVNOSTI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Javni zavod Obalne lekarne Koper je letni zavezanec za izvajanje notranje revizije, ker letni prihodki presegajo 
2 mio evrov, zato vsako leto načrtujemo izvedbo notranje revizije na enem od izbranih področij poslovanja. 
Z notranjo revizijo pridobi vodstvo iz neodvisnega vira zagotovilo, da notranje kontrole izpolnjujejo cilje 
notranjega kontroliranja in obvladovanja tveganj na še sprejemljivi ravni. 
 
Za leto 2017 je predviden notranjerevizijski pregled ustreznosti ureditve procesa in učinkovitosti delovanja 
notranjih kontrol pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb. Revizijo bo izvedel zunanji izvajalec, državni 
notranji revizor oziroma preizkušeni notranji revizor.  
 
Vsa priporočila iz preteklih revizij so bila sprejeta in vpeljana v poslovanje. 
  



 

Stran 16/49 

ŠTEVILKA DOKUMENTA 
FN-2017 

FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA 
OBALNE LEKARNE KOPER ZA LETO 2017 

6. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 
 

6.1 FIZIČNI KAZALCI 
 

6.1.1 ŠTEVILO OBDELANIH RECEPTOV NA MAGISTRA FARMACIJE 
 

  
Načrt 
2016 

Real. 
2016 

Načrt 
2017 

Indeks Načrt 17/ 
Načrt 16 

Načrt 17/ 
Real. 16 

Obdelani recepti 544.200 548.170 550.000 101,1 100,3 
Magistri farmacije 31 32 34 109,7 106,3 
Obdelani recepti na magistra farmacije 17.555 17.130 16.176 92,1 94,4 

 
Število obdelanih receptov na zaposlenega magistra farmacije, kot nosilca lekarniške dejavnosti, je pokazatelj 
njihove obremenjenosti. V javni lekarniški dejavnosti Slovenije je v letu 2016 magister farmacije obdelal 
povprečno 15.075 receptov, v Obalnih lekarnah Koper pa 17.130. V letu 2017 načrtujemo povečanje števila 
magistrov farmacije za 6,3 indeksne točke, zato se bo njihova obremenjenost zmanjšala za 5,6 indeksnih točk. 
 

6.2 FINANČNI KAZALCI 
 

6.2.1 GOSPODARNOST 
 

  Načrt 2016 Real. 2016 Načrt 2017 
Indeks Načrt 17/ 

Načrt 16 
Načrt 17/ 
Real. 16 

Celotni prihodki v evrih 18.607.400 18.940.617 19.080.800 102,5 100,7 

Celotni odhodki v evrih 18.262.426 18.549.156 18.675.190 102,3 100,7 
Koeficient 1,02 1,02 1,02 100,0 100,0 

 

6.2.2 PRODUKTIVNOST 
 

  Načrt 2016 Real. 2016 Načrt 2017 
Indeks Načrt 17/ 

Načrt 16 
Načrt 17/ 
Real. 16 

Celotni prihodki v evrih 18.607.400 18.940.617 19.080.800 102,5 100,7 

Presežek prihodkov po obdavčitvi v evrih 324.974 380.088 378.610 116,5 99,6 

Število zaposlenih (iz opravljenih ur) 67 67 69 103,0 103,0 

Celotni prihodki na zaposlenega 277.722 282.696 276.533 99,6 97,8 

Presežek prihodkov po obdavčitvi na 
zaposlenega 

4.850 5.673 5.487 113,1 96,7 
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6.2.3 OBRAČANJE ZALOG BLAGA 
 

  Načrt 2016 
Real. 
2016 

Načrt 2017 
Indeks Načrt 17/ 

Načrt 16 
Načrt 17/ 
Real. 16 

Prodano blago v letu dni po nabavnih cenah v evrih 15.121.600 15.313.316 15.315.000 101,3 100,0 

Povprečna zaloga blaga v lekarnah po nabavnih 
cenah v evrih 

1.093.700 1.085.313 1.080.000 98,7 99,5 

Koeficient 13,83 14,11 14,18 102,6 100,5 

Število dni vezave zalog 26,4 25,9 25,7 97,3 99,2 

 
V letu 2017 načrtujemo gospodarno poslovanje, ker bomo ustvarili višje celotne prihodke od celotnih 
odhodkov. 
 
Načrtovani kazalec produktivnosti, izražen s celotnimi prihodki na zaposlenega, je nižji od doseženega v letu 
2016, pretežno kot posledica zniževanja najvišjih priznanih nabavnih vrednosti za medsebojno zamenljiva 
zdravila, uvajanja terapevtskih skupin zdravil in širjenja liste zdravil z novimi. V strukturi celotnih prihodkov 
zajema namreč nabavna vrednost zdravil 80 %. Na kazalec vpliva tudi za 3 indeksne točke načrtovano večje 
število zaposlenih v letu 2017, izračunano iz opravljenih ur. 
 
Načrtovani kazalec produktivnosti, izražen s presežkom prihodkov po obdavčitvi na zaposlenega, je nižji za 
3,3 indeksne točke od doseženega v letu 2016, kot posledica povečanja števila zaposlenih iz opravljenih ur  
za 3 indeksne točke in povečanja zneska obračunanega davka od dohodka pravnih oseb za 137 indeksnih 
točk.  
 

6.3 OPISNI KAZALCI 
 

6.3.1 CILJI Z VIDIKA UPORABNIKOV STORITEV  
 
V skrbi za zagotavljanje ustrezne dostopnosti do lekarniških storitev in izvajanje teh v skladu s smernicami 
sodobne lekarniške dejavnosti nameravamo urediti naslednje: 

o v Lekarni Izola bomo s pomočjo širitve v najete prostore povečali osrednji prostor za uporabnike in 
ustrezneje razporedili skladiščne in administrativne prostore, hkrati bomo z namestitvijo avtomata za 
samopostrežni nakup izdelkov splošne rabe uporabnikom omogočili neomejen dostop do tovrstnih 
izdelkov;   

o Lekarniško podružnico Ankaran bomo zaradi povečanja obsega dela razširili v dokupljene prostore v 
neposredni bližini in s celovito prenovo povečali osrednji prostor za uporabnike lekarniških storitev ter 
bistveno izboljšali pogoje za opravljanje dejavnosti, v skladu s Pravilnikom o pogojih za opravljanje 
lekarniške dejavnosti; 

o zaključili bomo z rekonstrukcijo Lekarniške podružnice Hrpelje in jo sodobno opremili za nudenje 
kakovostnih lekarniških storitev; 

o pričeli bomo z namestitvijo virtualnih lekarniških polic v lekarniške enote, ki z novo podporno 
tehnologijo nudijo lekarnam popolnoma nov pristop pregledne in fleksibilne predstavitve izdelkov 
obiskovalcem lekarne na velikih interaktivnih zaslonih in služijo kot podporna tehnologija lekarniškim 
farmacevtom pri svetovanju;  

o načrtujemo najem prostorov v Splošni bolnišnici Izola, ki jih bomo preuredili in opremili za potrebe 
nove lekarniške enote. 
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6.3.1.1 SVETOVANJE UPORABNIKOM LEKARNIŠKIH STORITEV 
 
Uspešno usklajevanje zdravljenja z zdravili bomo uporabnikom lekarniških storitev omogočali z odgovornim 
in strokovnim svetovanjem in širili ozaveščenost prebivalstva o varni in pravilni uporabi zdravil. Ob izdaji 
zdravil bomo nadaljevali s kontrolo neželenega medsebojnega delovanja zdravil. 
 
Osnovno svetovanje bomo, na prošnjo uporabnika, zdravnika ali po presoji in nasvetu magistra farmacije, 
dopolnili s poglobljeno storitvijo Pregled uporabe zdravil, katere osnova je osebna kartica zdravil. Izvajanje 
storitve bomo razširili iz Lekarne Koper in Lucija še v Lekarno Izola, Piran in Semedela. Regijski mentor bo tudi 
v letošnjem letu usposabljal magistre farmacije, ki bodo pridobili dodatne kompetence za izvajanje projekta 
Celovite farmacevtske obravnave. 
 
Pri uveljavljanju sodobnih pristopov za obvladovanje uporabe zdravil v domovih starejših občanov bosta dva 
magistra farmacije sodelovala z domom, katerega oskrbuje naša lekarniška enota. 
 
V vseh lekarniških enotah bodo magistri farmacije z dodatnimi znanji iz homeopatije posredovali 
uporabnikom nasvete glede uporabe homeopatskih zdravil. 
 

6.3.1.2 PREVENTIVNE IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
 
Uporabnikom lekarniških storitev bomo v skrbi za ohranjanje njihovega zdravja in boljšega počutja, ob 
različnih priložnostih, nudili dodatne preventivno promocijske storitve: 

o preventivne meritve ravni sladkorja v kapilarni krvi; 
o preventivne meritve ravni holesterola v kapilarni krvi; 
o preventivne meritve krvnega tlaka; 
o meritve telesne teže z določitvijo indeksa telesne mase; 
o preventivne meritve pretoka venske krvi v nogah; 
o inkontinenčne svetovalnice; 
o pregled lasišča; 
o promocije izdelkov galenskega laboratorija; 
o promocije izdelkov za varovanje in ohranjanje zdravja. 

 
Informacije o aktivnostih bomo objavljali na naši spletni strani in na LCD zaslonih, nameščenih v lekarniških 
enotah. Na spletni strani bodo magistri farmacije odgovarjali na zastavljena vprašanja in objavljali aktualne 
teme s področja varovanja zdravja.  
 
V okviru 13. Dneva slovenskih lekarn, na temo Imunski sistem, krepitev odpornosti in samozdravljenje, bomo 
v mesecu septembru organizirali Dneve odprtih vrat. V tednu dni, vsak dan v eni od lekarniških enot, bomo 
uporabnikom lekarniških storitev ponudili dodatne možnosti za seznanitev o farmakoloških in 
nefarmakoloških ukrepih za krepitev imunskega sistema in motnjah v delovanju. Prav tako bomo omogočili 
brezplačne preventivne meritve ter izpostavili izbrane izdelke galenskega laboratorija. 
 
Zaposleni bodo aktivno sodelovali na predavanjih za javnost. V osnovnih šolah in vrtcih bomo otrokom 
predstavljali poklic lekarniškega farmacevta in jim omogočali ogled lekarne in galenskega laboratorija. 
 
Naše izdelke bomo predstavljali na posameznih dogodkih in na reklamnih panojih v zdravstvenih ustanovah 
Slovenske Istre. 
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6.3.2 PROJEKTI 
 

6.3.2.1 PROJEKT ZNANJE DANES - PREPOZNAVNOST JUTRI 
 
V okviru projekta »Znanje danes - prepoznavnost jutri« bomo nadaljevali z medsebojnim interdisciplinarnim 
povezovanjem in poglobitvijo znanja. Z namenom ohranjanja visokega nivoja strokovnosti in osveščenosti v 
korist uporabnikov lekarniških storitev bomo: 

o dogradili oceno tveganja za magistralne pripravke in galenske izdelke; 
o spremljali in beležili farmacevtske intervencije ter analizirali strokovno kritične; 
o izvajali interna usposabljanja, med drugim tudi za storitev Pregled uporabe zdravil;  
o spremljali novosti in zanimivosti na strokovnem področju; 
o posodobili obstoječa navodila za delo in pripravili potrebna nova navodila; 
o spremljali novosti o homeopatskih zdravilih, organizirali predavanja in pripravili gradivo za spletno 

stran. 
 

6.3.2.2 PROJEKT CELOVITE FARMACEVTSKE OBRAVNAVE 
 
S projektom Celovita farmacevtska obravnava želimo uporabnikom ponuditi individualno, proaktivno, 
periodično in sistematično obravnavo za zagotovitev njihovega aktivnega ohranjanja zdravja, preprečevanje 
nastanka bolezni ali poslabšanja zdravstvenega stanja, pravilne uporabe zdravil in drugih ukrepov za 
obvladovanje bolezni.  
 
Po pridobitvi kompetenc dodatnih štirih magistrov farmacije za izvajanje Pregleda uporabe zdravil in 
nadgradnji informacijske podpore bomo storitev ponudili širše. Organizirali bomo redne lekarniške 
posvetovalnice in vse lekarniške farmacevte usposobili za izvajanje ustrezne triaže uporabnikov.  
 
Del farmacevtske obravnave je tudi spremljanje in poročanje o neželenih škodljivih učinkih zdravil in drugih 
izdelkov za podporo zdravljenje in ohranitev zdravja, sodelovanje magistra farmacije z zdravnikom pri 
celostnem pristopu k zdravljenju pacienta, svetovanje pri samozdravljenju in promocija zdravja z 
izobraževanjem prebivalstva o preventivnih aktivnostih ter varovanju in ohranjanju zdravja. Postopna 
vzpostavitev aktivnosti bo posredno pripomogla k izboljšanju kliničnih in ekonomskih izidov zdravljenja, 
zmanjšanju obremenitve zdravstvenega sistema in količine odpadnih zdravil. 
 

6.3.2.3 PROJEKT E – DOKUMENT 
 
Na podlagi uvedenih zahtev glede e-računa in ureditve dokumentnega središča v elektronski obliki bomo  v 
okviru projekta e-dokument nadaljevali z nadgradnjo elektronskega upravljanja z dokumenti, z namenom 
vzpostavitve arhiviranja dokumentov v elektronski obliki.  
Za zagotavljanje ustreznega varstva podatkov in varne hrambe zdravstvene in poslovne dokumentacije bomo 
implementirali enotna notranja pravila za zajem, pretvorbo in dolgoročno hranjenje dokumentarnega in 
arhivskega gradiva v digitalni obliki.  
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7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 
 

7.1 ŠTEVILO OBDELANIH RECEPTOV 
 

  
Načrt 
2016 

Real. 
2016 

Načrt 
2017 

Indeks 
Načrt 17/ 
Načrt 16 

Načrt 17/ 
Real. 16 

Pozitivna lista 314.200 313.909 316.000 100,6 100,7 

Vmesna lista 217.900 221.248 221.000 101,4 99,9 

Samoplačniški in veterinarski recepti 12.100 13.013 13.000 107,4 99,9 

Skupaj število obdelanih receptov 544.200 548.170 550.000 101,1 100,3 
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GRAF 1: Načrtovano število obdelanih receptov
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7.2 OBSEG LEKARNIŠKIH STORITEV 
(v točkah) 

  
Načrt 
2016 

Real. 
2016 

Načrt 
2017 

Indeks 
Načrt 17/ 
Načrt 16 

Načrt 17/ 
Real. 16 

1. Izdaja zdravil na recept 471.100 476.001 478.000 101,5 100,4 

2. Izdaja zdravil in ostalega blaga na naročilnice organizacij 6.200 5.619 5.600 90,3 99,7 

3. Nadomestno zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 15.300 14.587 14.000 91,5 96,0 

4. Gotovinska prodaja zdravil in ostalega blaga 115.200 114.847 115.000 99,8 100,1 

5. Proizvodnja izdelkov galenskega laboratorija 65.000 62.148 59.000 90,8 94,9 

6. Skupaj 672.800 673.202 671.600 99,8 99,8 

 

 
 
Storitveni sistem vrednotenja lekarniške dejavnosti je bil v Sloveniji vpeljan leta 1979. Kot storitev šteje vsako 
intelektualno ali fizično opravilo lekarniškega strokovnega delavca, ki ga je potrebno v lekarni opraviti, da se 
pacientu izroči potrebno zdravilo na predpisan strokovni način.  
Za spremljanje opravljenega dela se uporablja enotni seznam lekarniških storitev. Vse storitve so v seznamu 
relativno ovrednotene s točkami. Pri tem predstavlja 5 minut opravljenega dela, za katerega je potrebno 
znanje na ravni univerzitetne izobrazbe, relativno enoto dela, ki je ocenjena z eno točko. 
 
Na najpomembnejšem segmentu poslovanja, to je izdaji zdravil na recept, ki predstavlja 71 % delovnega 
programa, načrtujemo povečanje za 0,4 indeksne točke. 
Načrtovani obseg storitev iz naslova nadomestnega zdravljenja odvisnikov od prepovedanih drog je nižji za 4 
indekse točke primerjalno z letom 2016.  
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije krije pretežni del storitev izdaje zdravil na recept pod zaporedno 
številko 1 in v celoti storitve nadomestnega zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog pod zaporedno 
številko 3.  
 

Izdaja zdravil na recept; 
71,2%

Izdaja zdravil in 
ostalega blaga na 

naročilnice organizacij; 
0,8%

Nadomestno 
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GRAF 2: Načrtovane lekarniške storitve v deležu 
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Gotovinska prodaja zdravil in ostalega blaga predstavlja 17,1 % delovnega programa, katerega povečanje 
načrtujemo za 0,1 indeksno točko. 
 
Tudi v letu 2017 bomo obseg proizvodnje v Galenskem laboratoriju, ki zajema 8,8 % delovnega programa,  
prilagajali možnemu obsegu prodaje. Upoštevaje slednje bo načrtovani obseg proizvodnje za 5,1 indeksno 
točko nižji od realiziranega v letu 2016.  
 

7.3 IZDAJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV NA NAROČILNICE 
 

  Načrt 2016 Real. 2016 Načrt 2017 
Indeks 

Načrt 17/ 
Načrt 16 

Načrt 17/ 
Real. 16 

Število naročilnic za medicinske pripomočke 9.900 9.879 9.900 100,0 100,2 

 
V letu 2017 načrtujemo, da bomo obdelali za 0,2 indeksni točki večje število naročilnic za medicinske 
pripomočke kot v letu 2016. 
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GRAF 3: Število naročilnic za medicinske pripomočke
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7.4 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 

7.4.1 NAČRTOVANI PRIHODKI 
 
Pri načrtovanju prihodkov smo izhajali iz načrtovanega obsega delovnega programa in znane cene lekarniške 
storitve. Predvidevamo, da bodo celotni prihodki znašali 19.080.800 evrov, kar je za 0,7 indeksnih točk več 
od doseženih v letu 2016. Pretežni del celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od poslovanja, ki bodo v letu 
2017 znašali 19.006.000 evrov in bodo za 0,4 indeksnih točk višji od doseženih v letu 2016. 
 

(v evrih) 

  Načrt 2016 Real. 2016 Načrt 2017 
Indeks  

Načrt 17/ 
Načrt 16 

Načrt 
17/ 

Real. 16 

Prihodki od izdaje zdravil v breme OZZ 7.441.700 7.626.498 7.554.000 101,5 99,0 

Prihodki od izdaje zdravil v breme PZZ 4.545.500 4.661.545 4.750.000 104,5 101,9 

Prihodki od izdaje zdravil iz doplačil pacientov 480.000 530.240 550.000 114,6 103,7 

Prihodki iz naslova dežurstva v breme ZZZS 100.400 97.401 99.000 98,6 101,6 

Prihodki iz naslova zdravljenja odvisnosti od 
prepovedanih drog v breme ZZZS 

443.000 412.401 400.000 90,3 97,0 

Prihodki od prodaje blaga na naročilnice organizacij 462.500 478.107 490.000 105,9 102,5 

Prihodki od izdaje medicinskih pripomočkov 
v breme OZZ 

581.000 598.424 642.000 110,5 107,3 

Prihodki od izdaje medicinskih pripomočkov 
v breme PZZ 

46.000 46.727 50.000 108,7 107,0 

Prihodki od izdaje medicinskih pripomočkov doplačila 
pacientov 

22.000 21.309 22.000 100,0 103,2 

Prihodki od gotovinske prodaje zdravil in ostalega 
blaga občanom 

4.352.000 4.335.024 4.328.000 99,4 99,8 

Prihodki od prodaje storitev 119.700 117.717 121.000 101,1 102,8 

SKUPAJ 18.593.800 18.925.393 19.006.000 102,2 100,4 

 
Največje načrtovane postavke znotraj prihodkov od poslovanja predstavljajo prihodki od izdaje zdravil v 
breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki znašajo 39,8 %, prihodki od izdaje zdravil v breme 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ), ki znašajo 25,0 % in prihodki od gotovinske prodaje zdravil 
in ostalega blaga občanom, ki znašajo 22,8 %. 
  



 

Stran 24/49 

ŠTEVILKA DOKUMENTA 
FN-2017 

FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA 
OBALNE LEKARNE KOPER ZA LETO 2017 

7.4.2 NAČRTOVANI ODHODKI 
 
Pri načrtovanju odhodkov smo upoštevali ključne agregate iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada 
za makroekonomske analize in razvoj za leto 2017 in predvidene potrebe v poslovnem procesu enakega 
obdobja. 
 
Upoštevaje navedeno, predvidevamo, da bodo celotni odhodki za leto 2017 znašali 18.675.190 evrov, kar je 
za 0,7 indeksnih točk več od doseženih v letu 2016. 

(v evrih) 

CELOTNI ODHODKI 
Načrt 
2016 

Real. 
2016 

Načrt 
2017 

Indeks 
Načrt 17/ 
Načrt 16 

Načrt 17/ 
Real. 16 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 15.774.600 15.980.209 16.052.000 101,8 100,4 

Nabavna vrednost prodanega blaga 15.121.600 15.313.316 15.315.000 101,3 100,0 

Stroški materiala 154.400 142.405 157.000 101,7 110,2 

Stroški storitev 498.600 524.488 580.000 116,3 110,6 

STROŠKI DELA 2.205.326 2.294.511 2.367.590 107,4 103,2 

Plače in nadomestila plač 1.766.000 1.838.568 1.890.000 107,0 102,8 

Prispevki za socialno varnost 284.326 296.442 304.290 107,0 102,6 

Drugi stroški dela 155.000 159.501 173.300 111,8 108,7 

AMORTIZACIJA 250.000 242.742 223.000 89,2 91,9 

DRUGI STROŠKI 32.500 30.489 32.600 100,3 106,9 

FINANČNI ODHODKI 0 231 0 0,0 0,0 

DRUGI ODHODKI 0 206 0 0,0 0,0 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 768 0 0,0 0,0 

SKUPAJ 18.262.426 18.549.156 18.675.190 102,3 100,7 

 
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev, ki predstavljajo 85,9 % celotnih odhodkov, bodo znašali 
16.052.000 evrov, kar je za 0,4 indeksne točke več od doseženih v letu 2016. Največjo postavko predstavlja 
nabavna vrednost prodanega blaga s 95,4 %. 
Načrtovani stroški materiala znašajo 157.000 evrov in so za 10,2 indeksni točki višji v primerjavi z letom 2016. 
Stroške storitev načrtujemo v višini 580.000 evrov, kar je za 10,6 indeksnih točk več v primerjavi s predhodnim 
letom.  
 
Načrtovani stroški dela za leto 2017 znašajo 2.367.590 evrov, kar je za 3,2 indeksni točki več v primerjavi z 
letom 2016. Njihov delež, glede na celotne načrtovane odhodke znaša 12,7 %. 
 
V skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017, 
lahko namenimo za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, pri opravljanju rednih 
delovnih nalog, največ 40 % sredstev iz prihrankov določenih z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela za javne uslužbence. Predvidevamo, da bomo v letu 2017 izplačali 8.000 evrov, kar 
predstavlja 21 % načrtovanih privarčevanih sredstev, ki bodo nastala zaradi daljše odsotnosti javnih 
uslužbencev. 
 
V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je iz Letnega poročila 2016 
razvidno, da izpolnjujemo pogoje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu, saj smo dosegli pozitivni poslovni izid v javni službi in v tržni dejavnosti. Obseg sredstev za 
izplačilo delovne uspešnosti, v mejah zakonsko predvidene višine, določi direktor po predhodnem dogovoru 
z reprezentativnimi sindikati. Načrtovani znesek za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu za leto 2017 znaša 305.000 evrov, kar predstavlja 47,8 % dosežene razlike med prihodki in 
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odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu. Ta znesek je za 3,8 indeksnih točk nižji od 
izplačanega v letu 2016.  
 
V Finančnem načrtu za leto 2017 izkazujemo načrtovani obseg sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu v Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Mesečno se 
bo ugotavljal rezultat poslovanja, s katerim se bo usklajeval obseg sredstev za izplačilo. 
Dovoljeni obseg sredstev in vir financiranja bo izkazan v Letnem poročilu za leto 2017 v obrazcu Elementi za 
določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Načrtovani stroški amortizacije so v primerjavi z letom 2016 nižji za 8,1 indeksne točke, ker je znesek 
zmanjšanja amortizacije, zaradi odpisa nekaterih osnovnih sredstev večji od zneska amortizacije, ki se nanaša 
na nabavljena osnovna sredstva v letu 2016.  Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 1,2 %. 
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7.4.2.1 NAČRTOVANI STROŠKI AMORTIZACIJE 
 
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša  393.000 evrov. 

o del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ __/__ evrov, 
o del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 223.000 evrov,  
o del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 170.000 

evrov in 
o del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva ___/___ evrov. 

 

7.4.3 NAČRTOVAN POSLOVNI IZID 
(v evrih) 

CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI DAVEK OD DOHODKA  
PRESEŽEK PRIHODKOV Z 
UPOŠTEVANJEM DAVKA 

OD DOHODKA 

Realizacija 
2016 

Načrt Realizacija 
2016 

Načrt Realizacija 
2016 

Načrt Realizacija 
2016 

Načrt 

2017 2017 2017 2017 

18.940.617 19.080.800 18.549.156 18.675.190 11.373 27.000 380.088 378.610 

 
Razlika med načrtovanimi prihodki in odhodki za leto 2017 izkazuje presežek prihodkov v višini 378.610 evrov, 
po odbitku davka od dohodka. Načrtovani presežek bo za 0,4 indeksne točke nižji od doseženega v letu 2016, 
ker bomo v letu 2017 obračunali višji davek od dohodka. 
 

7.5 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 
Kot kriterij za razmejevanje prihodkov na javno službo in tržno dejavnost uporabljamo zakonodajo s področja 
zdravstva, in sicer določila Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1). 
 
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti nastajajo z opravljanjem dejavnosti, ki jih po Zakonu o lekarniški 
dejavnosti (ZLD-1), poleg lekarniške dejavnosti, lahko opravljamo, kot so: 

a) preskrba z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja; 
b) izdelovanje galenskih izdelkov; 
c) preskrba z veterinarskimi izdelki…  

 
Pri razmejevanju prihodkov na javno službo in tržno dejavnost od opravljanja nezdravstvenih dejavnosti 
(prevrednotovalni, finančni in drugi prihodki…), upoštevamo usmeritve iz Priloge II Navodila Ministrstva za 
zdravje štev. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010.  
 
Sodila za razmejevanje odhodkov (tudi ostalih drugih stroškov, prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, 
finančnih odhodkov) na dejavnost javne službe in tržno dejavnost so naslednja: 

a) podatki o vrstah dejavnosti, ki so razvidni iz dokumentacije, 
b) če podatki o vrstah dejavnosti niso razvidni iz dokumentacije, uporabljamo kot najustreznejše sodilo 

razmerje med prihodki, doseženimi z opravljanjem posamezne vrste dejavnosti, zmanjšanimi za 
povprečni presežek prihodkov zadnjih treh let pred letom izdelave računovodskih izkazov. 

 
Razmejevanje odhodkov je v skladu z devetim odstavkom 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018. 
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Načrtovani presežek prihodkov pri izvajanju javne službe znaša 64.504 evre, kar je za 8,8 indeksnih točk več 
od doseženega v letu 2016, načrtovani presežek iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 314.106 evrov, kar je 
za 2,1 indeksne točke manj od doseženega v letu 2016. 
 

7.6 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 
 
Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ni glavni 
računovodski izkaz, je pomožna tabela, v kateri evidenčno načrtujemo postavke po načelu plačane realizacije. 
Izkaz je potreben za planiranje gibanja javno finančnih sredstev na ravni države in občin, ki kot drugi 
uporabniki enotnega kontnega načrta vodijo poslovne knjige po plačani realizaciji. 
Gre za spremljanje prihodkov in odhodkov po datumu plačila. Na višino prihodkov in odhodkov bistveno 
vplivajo predčasna plačila oziroma zamude pri plačilih, na kar zavod nima vedno vpliva. 
 
V letu 2017 načrtujemo, po načelu denarnega toka, prihodke z indeksom povečanja 4,1 v primerjavi z letom 
2016, odhodke pa z indeksom povečanja 5,2. Iz tekočega poslovanja načrtujemo presežek prihodkov v višini 
498.300 evrov. Z upoštevanjem investicijskih odhodkov pa načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v 
višini 237.200 evrov. 
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8. PLAN KADROV 
 

8.1 ZAPOSLENOST 
 

8.1.1 PREGLED ŠTEVILA ZAPOSLENCEV PO STANJU 

 
V zavodu načrtujemo 74 zaposlencev za nedoločen čas in 3 za določen čas, to je skupno 77 zaposlencev, kar 
je za 4 več kot v preteklem letu. Od tega dva za nadomeščanje porodniške odsotnosti, enega zaradi bolniške 
odsotnosti in enega zaradi podaljšanja urnika v Lekarniški podružnici Ankaran.  
 
Za dodatno zaposlovanje so zagotovljena sredstva. 
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GRAF 4: Gibanje števila zaposlenih v letih 2012 - 2017

 Načrt 
2016 

Realizacija 
2016 

Načrt 
2017 

Indeks 
Načrt 17/ 
Načrt 16 

Načrt 17/ 
Real. 16 

Magistri farmacije z magisterijem znanosti 1 1 1 100 100 
Magistri farmacije  s specializacijo 2 2 2 100 100 
Magistri farmacije 34 35 38 112 109 
Farmacevtski tehniki 14 14 15 107 107 
Galenski laboranti 3 3 3 100 100 
Lekarniški strežniki 8 10 10 125 100 
Delavci ostalih strok 9 8 8 89 100 
Skupaj 71 73 77 108 105 
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8.1.2 PREGLED ŠTEVILA ZAPOSLENCEV PO VIRIH FINANCIRANJA 
 
V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 načrtujemo število 
zaposlencev po virih financiranja v Obrazcu št. 1 - Spremljanje kadrov, upoštevaje planirane deleže prihodkov 
in odhodkov po denarnem toku za leto 2017. 
Iz obrazca je razvidno, da bodo viri za stroške dela za 74 zaposlencev zagotovljeni kot sledi: 

o sredstva Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za 31,60, 
o sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu za 16,30, 
o nejavna sredstva za opravljanje javne službe za 26,10. 

 

8.1.3 PREGLED ZAPOSLENCEV PO STOPNJI IZOBRAZBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 OSTALE OBLIKE DELA 
 

V letu 2017 načrtujemo strošek v višini 930 evrov mesečno po podjemni pogodbi sklenjeni z zunanjim 
sodelavcem, magistrom farmacije, specialistom iz področja preizkušanja zdravil. Pogodbeno razmerje bo 
trajalo vse dokler zaposleni magister farmacije ne pridobi specialistični naziv.  
 
Z našimi zaposlenci ne sklepamo in tudi ne načrtujemo sklepanja podjemnih pogodb. 
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GRAF 5: Zaposleni po stopnji izobrazbe
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8.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 
 
V letu 2017 načrtujemo oddajo naslednjih storitev v opravljanje zunanjim izvajalcem: 

o prevoz dnevnega izkupička v nočni trezor banke, varovanje premoženja in prevoz ter dostavo 
pripravkov z narkotičnimi in psihotropnimi učinkovinami, v ocenjenem znesku 1.600 evrov mesečno; 

o pranje in likanje delovnih oblek farmacevtskega strokovnega kadra, v ocenjenem znesku 1.500 evrov 
mesečno. 

 
Za opravljanje navedenih storitev nimamo lastnih zaposlencev. 
 

8.4 IZPOPOLNJEVANJE IN SPECIALIZACIJE  
 
Tudi v letu 2017 načrtujemo izpopolnjevanja zaposlencev za potrebe opravljanja delovnih nalog. 
 
Osnovna izpopolnjevanja bomo nadgradili s pridobivanjem dodatnih kompetenc za izvajanje storitev  Pregled 
uporabe zdravil in farmacevtske skrbi ter tako postopoma usposobili zaposlence za vpeljavo storitev Celovite 
farmacevtske obravnave. Dopolnjena bodo tudi z drugimi strokovnimi usmeritvami iz: 

o področja komunikacije; 
o organizacijskih veščin; 
o obvladovanja dela z računalniškimi programi; 
o promocije zdravja na delovnem mestu; 
o prve pomoči. 

 
Magister farmacije bo nadaljeval specialistični študij s področja lekarniške farmacije in eden s področja 
preizkušanja zdravil. V letu 2017 bomo na razpis za specializacijo s področja lekarniške farmacije prijavili 
enega magistra farmacije. 
 
Kot učni zavod bomo na praktično usposabljanje sprejeli študente farmacije in dijake Srednje zdravstvene in 
kemijske šole. 
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9.  NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL 
 
V letu 2017 bodo investicijska vlaganja potekala na podlagi Dolgoročnega razvojnega načrta Obalnih lekarn 
Koper za obdobje 2016 do 2020 in izkazanih potreb, vse z namenom zagotavljanja dostopnih in kakovostnih 
lekarniških storitev, sledenja informatizaciji poslovnih procesov in zadostitvi zahtev po vlaganjih v prostore 
in opremo po Pravilniku o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti. 
 
TABELA: Načrt investicij 
  

Ocenjena vrednost v evrih 

Rekonstrukcije in adaptacije 131.000 

Lekarniška in laboratorijska oprema 448.950 

Strojna računalniška oprema 40.860 

Programska računalniška oprema 14.650 

Videonadzorni sistem, varnostna razsvetljava, protipožarni sistem 24.400 

Avdio – video oprema, elektronsko označevanje cen, telefonska centrala 10.800 

Dostavno vozilo 18.500 

Klimatske naprave 9.700 

Drobni inventar nad 1 letom 15.440 

Skupaj  714.300 

 

TABELA: Načrt vzdrževalnih del 
 

Vzdrževanje in obnove prostorov 27.300 

 
Največja predvidena investicijska vlaganja v letu 2017 predstavljajo vlaganja v ureditev in opremljanje 
prostorov za lekarniške enote.  
 
Načrtovana vlaganja v lekarniško in laboratorijsko opremo znašajo 448.950 evrov in predstavljajo 63 % 
vrednosti načrtovanih investicij. Največji delež predstavlja nabava avtomatiziranega skladišča in prinosa 
zdravil do izdajnega mesta, postavitev virtualnih lekarniških polic v obliki interaktivnih zaslonov na dotik in 
nabave opreme za lekarniške enote. Izmed večjih postavk je še nabava avtomata za samopostrežni nakup 
izdelkov in blaga široke potrošnje v Lekarni Izola.  
 
Kot eno izmed večjih vlaganj načrtujemo preureditev Lekarniške podružnice Ankaran. Ocena skupnega zneska 
izdelave projektne dokumentacije, izvedbe gradbeno obrtniških del in instalacijskih del ter nabave opreme 
bo znašala 187.500 evrov. Prav tako načrtujemo širitev Lekarne Izola v sosednje najete prostore, katerih 
gradbena dela in dokup opreme so ocenjena v višini 26.000 evrov. V letu 2017 bomo zaključili z rekonstrukcijo 
Lekarniške podružnice Hrpelje, v kateri bo predelava obstoječe in nabava nove opreme znašala 19.500 evrov.  
 
Za zagotavljanje zanesljivih in kakovostnih lekarniških storitev, učinkovitih poslovnih procesov in potreb 
poslovnega odločanja načrtujemo nadaljnja vlaganja v informacijsko tehnologijo v višini 55.510 evrov. 
Največji delež, to je 41 %, predstavlja nadgradnja diskovnega polja za povečanje zmogljivosti in vzpostavitev 
informacijskega sistema v novi lekarniški enoti Splošne bolnišnice Izola.  
 
Nadgradnja programske opreme bo omogočila izvajanje projekta Celovita farmacevtska obravnava ter zajem 
in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.  
 
Nadaljevali bomo z nadgradnjo videonadzornega sistema, protipožarnega sistema ter z ureditvijo varnostne 
razsvetljave v vseh lekarniških enotah, v ocenjeni vrednosti 24.400 evrov.  
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Za dnevni prevoz in dostavo zdravil, medicinskih pripomočkov in ostalega blaga ambulantam zdravstvenih 
domov in zasebnim ambulantam ter za potrebe izmenjave zdravil med lekarniškimi enotami načrtujemo 
zamenjavo dotrajanega, dvajset let starega, manjšega dostavnega vozila. 
 
Nabavo novih in zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav načrtujemo v višini 9.700 evrov. 
 
Načrt investicijskih vlaganj bo realiziran na podlagi prioritet in potreb. Finančni viri za izvedbo načrtovanih 
investicijskih vlaganj bodo lastni viri, to je presežek prihodkov nad odhodki. 
 
Znotraj postavke vzdrževanja in obnove lekarniških prostorov so v višini 27.300 evrov, poleg rednega beljenja, 
brušenja in lakiranja parketov in sanacije prostorov, predvidena v objektu Lekarne Koper zamenjava 
centralnega ogrevanja z varčnejšim, okolju prijaznejšim sistemom.  
 
Načrta investicij in vzdrževalnih del sta prikazana na Obrazcu 2 – Načrt investicijskih vlaganj 2017 in Obrazcu 
3 – Načrt vzdrževanih del 2017, ki sta v prilogi. 
 

 
 
  

GRAF 6: Načrtovana investicijska
vlaganja in vzdrževalna

dela v letu 2017

Rekonstrukcije in adaptacije (18%) - 131.000€

Vzdrževanje in obnove prostorov (4%) - 27.300€

Lekarniška in laboratorijska oprema (61%) - 448.950€

Strojna računalniška oprema (6%) - 40.860€

Programska računalniška oprema (2%) - 14.650€

Videonadzorni sistem, varnostna razsvetljava, protipožarni sistem (3%) - 24.400€

Avdio - video oprema, elektronsko označevanje cen (1%) - 10.800€

Dostavno vozilo (2%) - 18.500€

Klimatske naprave (1%) - 9.700€

Drobni inventar nad 1 letom (2%) - 15.440€
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10. NAČRT ZADOLŽEVANJA 
 
V letu 2017 ne načrtujemo zadolževanja. 
 

11.  SREDSTVA ZAVODA, KI MORAJO BITI FINANCIRANA Z DOLGOROČNIMI VIRI  
 
Stabilno finančno poslovanje javnega zavoda Obalne lekarne Koper, ki je opredeljeno kot eno izmed temeljnih 
razvojnih področij v Dolgoročnem razvojem načrtu Obalnih lekarn Koper za obdobje 2016 – 2020, se bo 
zagotavljalo z dolgoročnimi viri, ki morajo trajno ostati v poslovanju javnega zavoda za namene: 
 

1. Solventnega poslovanja  
o že investirana sredstva v osnovna sredstva 3.030.580 € 
o povprečna mesečna vrednost zalog blaga 1.471.000 € 
o povprečna mesečna vrednost terjatev, ki presega obveznosti do dobaviteljev 993.200 € 

2. Likvidnega poslovanja  
o v višini dveh povprečnih enomesečnih stroškov poslovanja 540.000 € 

3. Investicij v prostore in opremo  
o nerealizirane investicije iz Finančnega načrta 2016, dokument je sprejel svet 

zavoda 30.3.2016 
113.753 € 

o Dolgoročni razvojni načrt javnega zavoda Obalne lekarne Koper 2016 – 2020 
dokument je sprejel svet zavoda 15.5.2015 

1.684.300 € 

Znesek vključuje investicije iz Finančnega načrta 2017 v znesku 714.300 € in 
investicije za obdobje 2018 – 2020 v znesku 970.000 € iz temeljnega 
investicijskega načrta 

 

4. Skupaj sredstva zavoda, ki morajo biti financirana z dolgoročnimi viri (1+2+3) 7.832.833 € 
5. Dolgoročni viri sredstev  

o presežek prihodkov nad odhodki preteklih let, obveznosti za dolgoročne 
finančne naložbe in obveznosti za osnovna sredstva (stanje 1.1.2017) 

7.183.434 € 

o presežek prihodkov za leto 2016 380.088 € 
o načrtovani presežek prihodkov za leto 2017 378.610 € 

Skupaj načrtovani dolgoročni viri sredstev 31.12.2017 7.942.132 € 
6. Načrtovani presežek dolgoročnih virov nad dolgoročnimi sredstvi (5-4) 109.299 € 
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12.  PRILOGE 
 

12.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 

(v evrih) 

Z.št. Postavka 
Realizacija 

2015 
Realizacija 

2016 

Načrt Indeks 

2017 17/16 

A PRIHODKI OD POSLOVANJA 18.460.158 18.925.393 19.006.000 100,4 

  Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 200.282 215.118 220.000 102,3 

  Prihodki od prodaje blaga in materiala 18.259.876 18.710.275 18.786.000 100,4 

B FINANČNI PRIHODKI 10.650 8.680 68.800 792,6 

C PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI IN DRUGI PRIHODKI 7.026 6.544 6.000 91,7 

D CELOTNI PRIHODKI 18.477.834 18.940.617 19.080.800 100,7 

E STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 15.636.198 15.980.209 16.052.000 100,4 

  Nabavna vrednost prodanega blaga 14.964.419 15.313.316 15.315.000 100,0 

  Stroški materiala 152.680 142.405 157.000 110,2 

  Stroški storitev 519.099 524.488 580.000 110,6 

F STROŠKI DELA 2.194.144 2.294.511 2.367.590 103,2 

  Plače in nadomestila plač 1.767.211 1.838.568 1.890.000 102,8 

  Prispevki za socialno varnost 282.392 296.442 304.290 102,6 

  Drugi stroški dela 144.541 159.501 173.300 108,7 

G AMORTIZACIJA 214.963 242.742 223.000 91,9 

H DRUGI STROŠKI 31.333 30.489 32.600 106,9 

I FINANČNI ODHODKI 83 231 0 0,0 

J DRUGI ODHODKI 190 206 0 0,0 

K PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI 1.084 768 0 0,0 

L CELOTNI ODHODKI 18.077.995 18.549.156 18.675.190 100,7 

M PRESEŽEK PRIHODKOV PRED OBDAVČITVIJO 399.839 391.461 405.610 103,6 

N PRESEŽEK ODHODKOV 0 0     

O DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 0 11.373 27.000 237,4 

P 
PRESEŽEK PRIHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD 
DOHODKA 

399.839 380.088 378.610 99,6 
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12.2 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 

(v evrih) 

Konto Postavka 
Načrt tržna 
dejavnost 

2017 

Načrt javna 
služba 
2017 

Skupaj 
2017 

Realizacija tržna 
dejavnost 

2016 

Realizacija 
javna služba 

2016 

Skupaj 
2016 

Indeks trg 
17/16 

Indeks javna 
služba 
17/16 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 3.994.358 15.011.642 19.006.000 4.133.775 14.791.618 18.925.393 96,6 101,5 

760 Prihodki od prodaje proiz. in storitev 72.358 147.642 220.000 71.008 144.110 215.118 101,9 102,5 

761 Prihodki od prodaje blaga in materiala 3.922.000 14.864.000 18.786.000 4.062.767 14.647.508 18.710.275 96,5 101,5 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 15.481 53.319 68.800 5.275 3.405 8.680 293,5 1.565,9 

763 C) DRUGI PRIHODKI 0 0 0 3 10 13 0,0 0,0 

del 764 
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

6.000 0 6.000 6.190 341 6.531 96,9 0,0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 4.015.839 15.064.961 19.080.800 4.145.243 14.795.374 18.940.617 96,9 101,8 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 

2.624.742 13.427.258 16.052.000 2.749.642 13.230.567 15.980.209 95,5 101,5 

del 466 Nabavna vrednost blaga 2.396.000 12.919.000 15.315.000 2.534.130 12.779.186 15.313.316 94,5 101,1 

460 Stroški materiala 64.141 92.859 157.000 61.362 81.043 142.405 104,5 114,6 

461 Stroški storitev 164.601 415.399 580.000 154.150 370.338 524.488 106,8 112,2 

  F) STROŠKI DELA 889.097 1.478.493 2.367.590 871.837 1.422.674 2.294.511 102,0 103,9 

del 464 Plače in nadomestila plač 720.843 1.169.157 1.890.000 710.116 1.128.452 1.838.568 101,5 103,6 

del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 116.056 188.234 304.290 114.496 181.946 296.442 101,4 103,5 

del 464 Drugi stroški dela 52.198 121.102 173.300 47.225 112.276 159.501 110,5 107,9 

462 G) AMORTIZACIJA 152.000 71.000 223.000 181.020 61.722 242.742 84,0 115,0 

465 J) DRUGI STROŠKI 13.494 19.106 32.600 11.956 18.533 30.489 112,9 103,1 

467 K) FINANČNI ODHODKI 0 0 0 156 75 231 0,0 0,0 

468 L) DRUGI ODHODKI 0 0 0 44 162 206 0,0 0,0 

del 469 
M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

0 0 0 162 606 768 0,0 0,0 

  N) CELOTNI ODHODKI 3.679.333 14.995.857 18.675.190 3.814.817 14.734.339 18.549.156 96,4 101,8 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 336.506 69.104 405.610 330.426 61.035 391.461 101,8 113,2 

del 80 DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 22.400 4.600 27.000 9.599 1.774 11.373 233,4 259,3 

del 80 
PRESEŽEK PRIHODKOV Z UPOŠTEVANJEM 
DAVKA OD DOHODKA 

314.106 64.504 378.610 320.827 59.261 380.088 97,9 108,8 
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12.3 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
DENARNEM TOKU 

 
(v evrih) 

  Postavka 
Načrt 
2017 

Real. 
2016 

Real. 
2015 

Indeks 
17/16 

A SKUPAJ PRIHODKI 19.675.000 18.896.187 18.345.248 104,1 

B PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 15.341.800 14.763.363 14.343.934 103,9 

  Prihodki sredstev javnih financ 8.400.000 8.204.611 7.986.124 102,4 

  Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 6.941.800 6.558.752 6.357.810 105,8 

C PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 4.333.200 4.132.824 4.001.314 104,8 

  Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 4.200.000 4.006.409 3.904.479 104,8 

  
Prejete obresti in drugi prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja 
javne službe 

133.200 126.415 96.835 105,4 

D SKUPAJ ODHODKI 19.912.200 18.923.694 19.184.038 105,2 

E ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 16.056.116 15.261.248 15.472.146 105,2 

F Plače in izdatki zaposlenim 1.297.825 1.241.332 1.167.987 104,6 

G Prispevki delodajalcev za socialno varnost 190.723 177.784 169.835 107,3 

H Izdatki za blago in storitve 13.832.068 13.590.229 13.353.293 101,8 

I Investicijski odhodki 735.500 251.903 781.031 292,0 

J 
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 

3.856.084 3.662.446 3.711.892 105,3 

  
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu 

765.475 735.252 729.643 104,1 

  
Prispevki za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

116.977 111.356 109.290 105,0 

  Izdatki za blago in storitve 2.973.632 2.815.838 2.872.959 105,6 

K PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI         

L PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 237.200 27.507 838.790 862,3 
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12.4 OBVEZNE PRILOGE  
 

12.4.1 OBRAZEC 1: SPREMLJANJE KADROV 2017 – I. DEL 
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12.4.2 OBRAZEC 1: SPREMLJANJE KADROV 2017 – II. DEL 
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12.4.3 OBRAZEC 2: NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ 2017 
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12.4.4 OBRAZEC 3: NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL 2017 
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12.4.5 AJPES BILANČNI IZKAZI 
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