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OBALNE LEKARNE KOPER
FARMACIE COSTIERE CAPODISTRĮA

OBČINA IZOLA
Urad za družbene dejavnosti

ZADEVA: Dostava Letnega poroěila za leto 2019

Spoštovani.

v skladu z 8. členom Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu vam v prilogi dostavljamo Letno poročilo javnega zavoda Obalne lekarne Koper za
leto 2019, skupaj z obrazcem Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Svet zavoda je Letno poročilo za leto 2019 sprejel na 2. korespondenčni seji sveta zavoda.
ki je potekala od 30. - 31. marca 2020.

Lepo vas pozdravljamo.

4- 1- L
Številka: 107-8/2020 mag. KatjaU)mbač Aver, mag. farm.
Datum: 23.4.2020 direktoricaı OBALNE LEKARNE

FARMACIE COSTIERE
KOPER - CAPODISTRIA

ЅІİŃП Obalne lekarne Koper, Kidričeva ulica 2,6000 Koper - Capodistria, tel.05/6110040, fax.05/6110044,
e-pošta:info@obalne-lekarne.si, spletna stran: www.obalne -lekarne.si
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1 PREDSTAVITEV OBALNIH LEKARN KOPER

1.1 Osnovni podatki o zavodu

Naziv Obalne lekarne Koper

Naslov Kidričeva ulica 2,6000 Koper - Capodistria

Matična številka 5053781000
Identifikacijska Številka SI21706468
Šifra glavne dejavnosti 47.730

1 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

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

Elektronski naslov info@obalne-lekarne.si

Spletna stran www.obalne-lekarne.si
Direktorica mag. Katja Gombač Aver, mag, farm.

1.1.1 Iz zgodovine lekarništva v Slovenski Istri

Okrog leta 1300 je Koper že bil sedež škofije kı -1 11- 1.m

gospodarski in vojni center. Imel je zadostno število

1 prebivalstva in zdravnikov, da se je lahko odprla

tekarna. Prav Koper je bil mesto, kjer se je na

Slovenskem prvič pojavila taična tekarna in kjer se je že

1 А 1'19(OBAı'ІО *
okrog leta 1300 nastanil lekarnar. Lekarna druźine

Palma je omenjena že leta 1411. Tudi v Piranu je

tekarna delovala že v prvi polovici 15. stoletja. D N ıCOI-Al. FONDA
Ohranjena je diploma iz leta 1680 dr. Nikotaja Fonde, IN AR-ZKAROMĄIÄR
ki je v Benetkah pri Lekarnarskem gremiju opravil

lekarniški izpit. Učil in izučil se je po tedanjih predpisih

in je bit zaprisežen. V diplomi je zapisano, da on sme in _AANNO

1 mora, odslej umetnost lekarnarja prosto izvrševati v
..1 6%,7 1 05,·katerihkoli drugih mestih, pokrajinah in krajih beneške Ą.3/l

oblasti. Takšne diplome so redkost in imajo velik

1 farmacevtsko-zgodovinski pomen.

1 Po drugi svetovni vojni se razvoj lekarništva prične z

ukinjanjem zasebnih lekarn. Z odločbami ljudskih

odborov občin Izola, Koper in Piran se ustanovijo

1 finančno samostojni zdravstveni zavodi Lekarna Piran,

Lekarna Koper in nazadnje Lekarna Izola.
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Leta 1966 se ti finančno samostojni zavodi združijo v enoviti zavod Obalne lekarne Koper s sedežem v

Kopru.

1 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 Obatne lekarne Koper z referendumom izloči in se organizira kot

samostojna delovna organizacija.

1 Leta 1991, po sprejetju Zakona o zavodih, kot enem izmed osamosvojitvenih aktov države Slovenije, se

samostojna organizacija Obalııe ļekarne Koper, ро zakonu samem, statusno preoblikuje v javni zavod.

1 Leta 2000 Občina Izola, Mestna občine Koper in Občina Piran sprejmejo Odlok o preoblikovanju javnega

zavoda za lekarniško dejavnost Obatne lekarne Koper.

V letu 2012 občine ustanoviteljice sprejmejo Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju

javnega zavoda zalekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper. ki stopi v veljavo dne 19.01.2013.
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1.1.2 Dejavnost

V Obalnih lekarnah Koper izvajamo lekarniško dejavnost kot javno zdravstveno službo na primarni

ravni, s katero zagotavljamo trajno in nemoteno oskrbo prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti

z zdravili ter farmacevtsko obravnavo pacientov .

Lekarniška dejavnost po Zakonu o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) vključuje:

1 izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta;

izdajo živil za posebne zdravstvene namene;
farmacevtsko obravnavo pacienta;
dejavnosti farmacevta svetovalca;
farmacevtsko intervencijo;
storitve teletarı-nacije;

pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini;

pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja;

izdelovanje galenskih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini;

radiofarmacevtsko lekarniško dejavnost;

1 preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih in galenskih zdravil;

preverjanje kakovosti galenskih zdravil;
spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje;

prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z

odpadnimi zdravili;
drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in

varno uporabo.

Farmacevtska obravnava pacienta iz tretje alineje prejšnjega odstavka je individualna, celovita.

proaktivna, periodična in sistematična obravnava pacientov za zagotovitev njihovega aktivnega

ohranjanja zdravja, preprečevanje nastanka bolezni ali poslabšanja zdravstvenega stanja, pravilne

uporabe zdravil in drugih ukrepov za obvladovanje bolezni in pravočasnega vključevanja drugih

zdravstvenih delavcev.

1 Poleg lekarniške dejavnosti lahko opravljamo še druge dejavnosti lekarn:

preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja;

izdelovanje galenskih izdelkov;
pripravo magistralnih homeopatskih zdravil;
preskrbo z veterinarskimi izdelki;
preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami;
izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov;
preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost;

pedagoško-izobraževalno dejavnost;
znanstvenoraziskovalno dejavnost;
druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja;

dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k

drugim pravnim in fizičnim osebam;
druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
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Kot učili zavod opravljamo inentorsko dejavnost za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje

farmacevtske šole, študentov farinacije in magistrov farmacije - specializantov.

Za izvajanje 24 - urne preskrbe z zdravili je v Območni enoti Koper Zavoda za zdravstveno zavarovanje

Slovenije, s sklepom Ministrstva za zdravje, določena Lekarna Koper.

1 1.2 Usmeritve za poslovanje zavoda

1.2.1 Poslanstvo

1 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.
V okviru nalog učnega zavoda se zavzemamo za uspešno izvajanje praktičnega usposabljanja študentov

farmacije in dijakov iz programa farmacevtski tehnik.

1.2.2 Vizija

Naša vizija je ostati vodilni ponudnik lekarniških storitev v Slovenski Istri in postati prepoznaven

puııudııik i¿dclkuv galcı·ıskcga laboratürija 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
Ś»*·ą'«·G *Iľ

1 V Obalnih lekarnah Koper si prizadevamo, poleg zagotavljanja
OKUNE LEKARNE KOPER

kakovostnih storitev, ustreznega strokovnega znanja in nenehi-ie skrbi za GALE)·SKI LABORATOKU
OIC-H'P'li'łłcкea:П

1 uvedbo izboljšav, tudi za delovanje v skladu z etičnimi normami in načeli 1 ARTIČOKINE
dobrega poslovnega obnašanja. :i KAPLJICE .

ili 2

f i ..../ Ńą
Vsak dan sproti si prizadevamo spoštovati naslednje temeljne vrednote: Tinktura

li; Ś.< artičokinih listov
1!į n 4%%%k 1- skrb za zadovoljstvo uporabnikov lekarniških storitev; 1

- učinkovitost, kakovost in varnost izdelkov in storitev; ř Prehransko dopolnilo

- kompetentnost, dobra organiziranost in razvojna naravnanost; 0 i 1 8~/

- zavzetost in lojalnost;
- timsko delo in ustvarjalno vzdušje;
- korektnost in odgovornost v odnosih;
- varnost in zdravje pri delu;
- skrb za čisto okolje. 41

125 mi
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1.2.4 Integriran sistem vodenja

Vpeljan imamo certificiran sistem kakovosti po standardu ISO 9001:2015 in sistem upravljanja

varovanja informacij do stopnje za uvedbo e-recepta.

Vodstvo je skupaj s sodelavci določilo smernice za ohranjanje konkurenčne prednosti na trgu ali politike

kakovosti, ki jo dosegamo:

- s stalnim procesom izboljšav;
- z upoštevanjem zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev in drugih relevaııtnih

zainteresiranih strani;
- z ohranjanjem dobrega sodelovanja z ustanovitelji, kar omogoča vsestransko rast zavoda;

- z nenehnim nadgrajevanjem znanja;
- z odgovornim svetovanjem;
- z razvijanjem in trženjem lastnih izdelkov in storitev;

- z varovanjem osebnih in zaupnih podatkov;

- s stalnim izboljševanjem komunikacij;

- s skrbjo za zadovoljstvo zaposlenih;
- z zavezanostjo izpolnjevanja veljavne zakonodaje, dobrih praks in zahtev, na katere je zavod

pristal.

Z doseganjem zgoraj navedenih smernic politike kakovosti in obvladovanjem vseh prepoznanih tveganj

in priložnosti omogočamo stabilno finančno poslovanje.

1 \Df
0.«J

. ť-ýí --Ďíľa .
5

ř.

1
1 Ґ-П, 4.4 \44

 lí Ł
--- / -1. t_* - \řee; - 1 BRONНО

1 :Ją;
416%31 ~ luptiìce

INHALÄIORJEM

*ZA Üєzov sUL ; 1 021 ılí, 9-
i.:k

'~'rzr'
43 '0 \ àjäa' 1 4
8 WI>mÁ*(»li і

í PE.
O DEO 00-9,40 ..., <

».1

.G,ıı,ı, ' . 1, 1., 1 .1
~'PЈ ,ł

: _ŹL~ıćtš,·

8 ~78



LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA LETC)
ORAI.NE LEKARNE KOPER 2()19

1 -OBALNE LEKARNE KOPER
FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA

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 spremembami in dopolnitvami in po določilih Statuta javnega zavoda Obalne lekarne

Koper.

Obalne lekarne Koper izvajajo dejavnost na območju Slovenske Istre in Občine Hrpelje - Kozina.

Notranja organiziranost:

- sedem lekarniških enot, od tega pet lekarn in dve lekarniški podružnici;
- galenski laboratorij;
- skupne službe, v sestavi kontrolno analiznega laboratorija, računovodsko finančne službe,

splošno kadrovske službe in službe informacijske tehnologije.

Galenski laboratorij

Kontrolnoanaliznı
Lekarna Koper laboratorij

liEN.'Cijr~*IRIRФI*І•[ØF4*1[lí•-

1 Računovodsko finančno
Lekarna Semedela služba

1 ----

Splošno kadrovskoLekarna Izola
služba in služba

'nformacI]ske tehnologij

1 Lekarna Piran

Lekarna Lucija
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