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OBALNE LEKARNE KOPER
FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA

OBČINA IZOLA
Urad za družbene dejavnosti

ZADEVA: Dostava Finaněnega načrta za leto 2020

Spoštovani,

na podlagi 9. člena Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov vam v vednost posredujemo Finančni načrt javnega
zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2020.

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

V skladu s petim sklepom 2. korespondenčne seje sveta zavoda se izvajanje Načrta
investicij in vzdrževalnih del javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2020 zadrži
do naslednje redne seje sveta zavoda Obalne lekarne Koper. razen nujno potrebnih
investicij za delovanje zavoda v izrednih razmerah ob razglašeni epidemiji nalezljive
bolezni SARS-CoV-2.

Finančni načrt za leto 2020 bo ponovno obravnavan na naslednji redni seji sveta zavoda
Obalne lekarne Koper in v kolikor se bi izkazala potreba z nastopom spremenjenih
izrednih okoliščin tudi dopolnjen ali spremenjen.

Lepo vas pozdravljamo

Številka: 107-11/2020 mag. Katjatjvmbač Aver. mag. farm.
Datum: 23.4.2020 direktorica

~ OBALNE LEKARNE
01- FARMACIE COSTIERE
*miIN KOPER - CAPODISTRİA

ЅІÆП Obalne lekarne Koper, Kidričeva ulica 2,6000 Koper - Capodistria, te!.05/6110040, fax.05/6110044,
e-pošta:info@obalne-lekarne.si, spletna stran: www.obalne -lekarne.si
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OBALNE LEKARNE KOPER
FARMĄCIE COSTIERE C~,PODISTRIĄ

1 Poslovanje Obalnih lekarn Koper načrtujemo s programom dela in finančnim načrtom, ki temeljita na
Dolgoročnem razvojnem načrtu Obalnih lekarn Koper za obdobje 2016 - 2020.

V finančnem načrtu smo upoštevali znane pogoje gospodarjenja iz konca leta 2019 in začetka leta 2020.
Pripravili smo ga na predpostavki likvidnostne stabilnosti zdravstvenega sistema, nespremenjenih plačilnih
pogojev zdravstvenih zavarovalnic in projekcije rezultatov poslovanja na podlagi znanih podatkov z začetka
leta. Obravnava vse predvideııe prihodke in odhodke za eno leto.

Program dela prikazuje dolgoročne razvojne cilje, zakonske podlage za pripravo programa dela, osnovna
izhodišča za sestavo finančnega načrta, letne cilje, fizične, finančne, kakovostne in opisne kazalnike, s
katerimi merimo zastavljene cilje, in načrt delovnega programa, kot podlago za finančno ovrednotenje
poslovanja v letu 2020.
Finančni načrt je sestavljen na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava, ki so:

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

1. OSNOVNI PODATKI

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

1 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 info@obalne-lekarne.si
Spletna stran www.obalne-lekarne.si
Direktorica mag. Katja Gombač Aver, mag. farm.
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OBALNE LEKARNE KOPER

FARITĄC[E C·OSTIERE C \PODISTR[A

1.1 ORGANIZIRANOST

І Ustanoviteljice Obalnih lekarn Koper so Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran.

Javni zavod lekarniško dejavnost izvaja na območju Slovenske Istre in občine Hrpelje - Kozina.

Poslovanje poteka po določilih Odloka o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne
lekarne Koper s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami in Statutom javnega zavoda Obalne lekarne
Koper.
V letu 2020 se bo akte o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda uskladilo z Zakonom o lekarniški
dejavnosti (ZLD-1).

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.

1
Galenski laboratorij 7:lli•liІ-Mll.FI•Im..

1
Kontrolno analizni

Lekarna Koper laboratorij

.141€2//it/.144/Le-Trdiln/m
--

-77777M.m:%

Računovodsko finančno
- Lekarna Semedela služba

1 i----

Lekarna Izola Splošno kadrovska

1 služba in služba
ntormacijske tehnolog'..

1 Lekarna Lucija
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OBALNE LEKARNE KOPER ZA LETO 2020 FN-2020
OBALNE LEKARNE KOPER

FARMĄCIE COSTİERE CAPODISTRLA

1.2 ORGANI ZAVODA

1.2.1 SVET ZAVODA

Svet zavoda je organ upravljanja in šteje 10 članov:
- 6 predstavnikov občin ustanoviteljic, iz vsake občine po dva člana;
- 1 predstavnik zavarovancev, ki ga imenuje Območna enota Koper Zavoda za zdravstveno

zavarovanje Slovenije;
- 3 predstavniki zaposlenih, iz vsake občine po en član.

1.2.2 DIREKTOR

Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za
zakonitost dela. Direktor vodi tudi strokovno delo 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
/57

1 L
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F ĄRMACIE C'OSTIERE CĄPOD !STRI 4

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

1 pomena za našo uspešnost.
V okviru nalog učnega zavoda se zavzemamo za uspešno izvajanje praktičnega usposabljanja študentov
farmacije in dijakov iz programa farmacevtski tehnik.

1.3.2 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.

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 etičnimi normami in
načeli dobrega poslovnega obnašanja.

Vsak dan sproti si prizadevamo spoštovati naslednje temeljne vrednote:

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

1 VREDNOT~
І 1 g
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OBĄI.NF. LEKARNE. KOPER

FARM ĄCIE COSTIERE CĄPODĽSTRİ Ą

1.3.4 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 relevantnih 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 komunikaciji
- s skrbjo za zadovoljstvo zaposlencev;
- 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 ohranjanje stabilnega finančnega poslovanja.

'00:

.О .О lí -- - T

50%

25%

'Оољ

1
12

Об <GED>

ši+M'7~-r~~
1

1/ 1

1 í plfANĄ o...4-/4í~''Ļk

1 --

- 30°/O

25%

45 45°/0

Stran 8/40

9



1 FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVO[)A ŠTEVILKA DOKUMENTA
OBALNE LEKARNE KOPER ZA I.ETO 2020 FN-202()

OBA [ NE LEKARNE KOPER
FĄRM ĄCIE COSTı ERE C iPODISTRLĄ

2. DOLGOROČNI RAZVOJNI CILJI

Dolgoročni razvojni cilji Obalnih lekarn Koper so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem načrtu Obalnih

lekarn Koper za obdobje 2016 - 2020 in dopolnjeni glede na izpostavljene potrebe okolja v zadnjem
obdobju.

Skladno s poslanstvom, vizijo, vrednotami in temeljnimi izhodišči imamo opredeljena naslednja temeljna
razvojna področja:

1 dostopne in kakovostne lekarniške storitve (mrežaì
kadri,
informatika,
stabilno finančno poslovanje.

Namen lekarniške dejavnosti je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi

izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in
učinkovite uporabe, tako za paciente kot ostale zdravstvene delavce. Zagotavljanje farmacevtske obravnave
pacientom predstavlja pomemben doprinos k ohranjanju zdravja in doseganju pričakovanih kliničnih,

humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja.

2.1 DOSTOPNE IN KAKOVOSTNE LEKARNIŠKE STORITVE (MREŽA)

Z mrežo lekarniških enot izpolnjujemo dolgoročni cilj zagotavljanja trajne in nemotene oskrbe prebivalstva

1 in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter izvajanje farmacevtske obravnave pacientov.

2.1.1 DOSTOPNOST DO LEKARNIŠKIH STORITEV

Pokritost prebivalstva Slovenske Istre in občine Hrpelje - Kozina z lekarniškimi enotami znaša 7 . 257
prebivalcev na lekarniško enoto (podatki SURS, julij 2019) in je za 18,2 indeksne točke pod slovenskim
povprečjem. Povprečna pokritost prebivalstva v Sloveniji je v letu 2019 s 341 delujočimi enotami znašala

6.141 prebivalcev na lekarniško enoto (vir: Bilten I/2020, Lekarniška zbornica 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. Izvajalci lekarniške dejavnosti na

primarni ravni morajo pri oblikovanju mreže upoštevati potrebe prebivalstva po dostopu do zdravil in
drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, število prebivalcev na gravitacijskem območju

lekarne, cestno razdaljo in prisotnost zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Ciljna vrednost prebivalcev

za ustanovitev lekarne je 6.000 oziroma 2.500 prebivalcev za lekarniško podružnico. 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.
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