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1 PREDSTAVITEV OBALNIH LEKARN KOPER 

1.1 Osnovni podatki o zavodu 

Naziv 

Naslov 

Matična številka 

Identifikacijska številka 

Šifra glavne dejavnosti 

Naziv glavne dejavnosti 

Šifra proračunskega uporabnika 

Številka podračuna pri Upravi RS za javna plačila 

Telefon 

Faks 

Vpis v sodni register 

Elektronski naslov 

Spletna stran 

V.d. direktorice 

Obalne lekarne Koper 

Kidričeva ulica ?, 6000 Koper - Capodistria 

5053781000 

SI21706468 

47.730 

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s farmacevtskimi izdelki 

Vri Ali 
IBAN SI56 0125 0603 0274 715 

05 611 00 40 

05 611 00 44 

št. vložka Srg 200001954 z dne 7.6.2000, 

Okrožno sodišče Koper 

ol.koper@siol.net 

www.obalne-lekarne.si 

mag. Katja Gombač Aver, mag. farm. 

1.1.1 Iz zgodovine lekarništva v Slovenski Istri 

Okrog leta 1300 je Koper že bil sedež škofije ter 

gospodarski in vojni center. Imel je zadostno številn 

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. 

AITROBA IIO 

D N ICOI . Al KONDA 

IN ARTK AROMATAR 

«ANKIO.r». 
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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. 

Oont CA JU, O ftOCCAOCIO INVEftNt 

PIANTE MEDICINAM 
E LOKO ESTRAIT! IN TERAPIA 

Om mmmtim* <W *l dt*4h» 
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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: 

- 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 telefarmacije; 
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; 
- 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. 

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

1.2 Usmeritve za poslovanje 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. 
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 
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: 

- 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. 

7 79 
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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 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 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. 

OBALNE LEKARNE KOPER 
FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA 
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1.3 Organiziranost 

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

LETO 

2018 

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. 
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1.4 Organi zavoda 

1.4.1 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. 

1.4.2 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. 

1.4.3 Strokovni svet 

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

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 
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2 POSLOVNO POROČILO 

2.1 Zakonske in druge pravne podlage 

Najpomembnejše zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovno področje zavoda: 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti s spremembami in podzakonskimi akti; 
- Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) s podzakonskimi akti; 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju s spremembami in podzakonskimi 

akti; 
- Zakon o zdravilih s podzakonskimi akti; 
- Zakon o medicinskih pripomočkih; 
- Zakon o zdravniški službi; 
- Zakon o zavodih; 
- Zakon o trgovini; 
- Zakon o varstvu okolja; 
- Zakon o varstvu potrošnikov; 
- Zakon o delovnih razmerjih; 
- Zakon o javnih uslužbencih; 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu; 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov; 
- Zakon o javnem naročanju. 

Pri vsakdanjem delu upoštevamo še naslednje pravne akte in dokumente: 

- Pogodbo o izvajanju programa lekarniških storitev za obdobje 2018 - 2022 z Območno enoto 
Koper Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije; 

- Pogodbo o izdaji (izposoji), servisiranju in vzdrževanju medicinskih pripomočkov z Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz leta 2010 z aneksi; 
Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 z aneksoma; 

- Dolgoročni razvojni načrt Obalnih lekarn Koper za obdobje 2016 - 2020; 
Finančni načrt javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018. 

2.2 Temeljna dolgoročna razvojna področja 

Dolgoročne razvojne cilje smo opredelili na štirih temeljnih področjih: 

- dostopne in kakovostne lekarniške storitve (mreža); 
- kadri; 
- informatika; 
- stabilno finančno poslovanje. 

Dolgoročni razvojni cilji so zastavljeni v skladu z Dolgoročnim razvojnim načrtom Obalnih lekarn 
Koper za obdobje 2016 - 2020. V vsakoletnih programih dela načrtujemo letne cilje na navedenih 
razvojnih področjih. Oceno uspeha pri njihovem doseganju podajamo za vsako razvojno področje 
posebej. 
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2.2.1 Dostopne in kakovostne lekarniške storitve (mreža) 

Z mrežo lekarniških enot izpolnjujemo dolgoročni cilj zagotavljanja trajne, nemotene in kakovostne 
oskrbe prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtsko obravnavo 
pacientov. 

Lekarniška enota Slovenske Istre je v povprečju oskrbovala 7.168 prebivalcev, medtem ko slovensko 
povprečje znaša 6.144 prebivalcev na lekarno (podatek LZS, oktober 2018). 

Lekarniška mreža na območju obalnih občin in občine Hrpelje - Kozina 

Občina 

1 

KOPER 

ANKARAN 

IZOLA 

PIRAN 

HRPELJE - 

KOZINA 

SKUPAJ 

Število prebivalcev 

(Statistični Urad 

RS, julij 2018) 

2 

51.828 

3.216 

16.099 

17.613 

4.426 

93.182 

Obalne 

lekarne 

Koper 

3 

Koper 

Semedela 

Podružnica 

Ankaran 

Izola 

Piran 

Lucija 

Podružnica 

Hrpelje 

7 

Zasebne 

lekarne 

4 

Škofije 

Ogrlica 

Šalara 

Markovec 

/ 

San Simon 

Portorož 

Število 

prebivalcev 

na lekarno 

5 

8.638 

3.216 

8.050 

5.871 

Slovensko 

povprečje 

6 

4.426 

7.168 6.144 

Indeks 

7= 5/6 

140.6 

52,3 

131,0 

95,6 

72,0 

116.7 

Iz podatkov je razvidno, da je pokritost prebivalstva z lekarniškimi enotami na območju delovanja 
zavoda za 16,7 indeksnih točk pod slovenskim povprečjem. 

Z novim Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) so za doseganje enakomerne dostopnosti do 

zdravil in lekarniških storitev določeni demografski kriteriji. Za zagotavljanje lekarniške mreže je 

določena ciljna vrednost 6.000 prebivalcev na lekarno. Po posameznih občinah pokritost prebivalstva 

ni enakomerna. 

Razvoj zavoda je zato usmerjen v iskanje novih možnosti za zagotavljanje boljše dostopnosti 

prebivalcem do lekarniških storitev z novimi lekarniškimi enotami in s stalnim obnavljanjem 

obstoječih enot ter posodabljanjem njihove opreme. V letu 2018 smo podali na Mestno občino Koper 

pobudo za odprtje nove lekarne v objektu Soliš zaradi namere o selitvi enot Zdravstvenega doma 

Koper v ta objekt. 
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2.2.2 Kadri 

S kadrovsko politiko zagotavljamo strokovno izobražene, usposobljene in zadovoljne zaposlene, ki s 
svojimi kompetencami nudijo uporabnikom lekarniških storitev neodvisno strokovno svetovanje in 
informacije. V letu 2018 smo zagotavljali kadrovsko zasedbo za izvajanje osnovnih lekarniških storitev 
in omogočali strokovno izpopolnjevanje zaposlenih za pridobivanje dodatnih kompetenc za izvajanje 
storitev celovite farmacevtske obravnave. 

2.2.3 Informatika 

Na področju informatike smo sledili potrebam informatizacije poslovnih procesov in zagotavljali tako 
informacijsko kot komunikacijsko tehnologijo ter avtomatizacijo blagovnih tokov. 

Na področju strojne računalniške opreme smo posodobili podatkovne baze SQL strežnikov zaradi 
zagotovitve nemotenega računalniškega poslovanja. Nadgradili smo programski modul za beleženje 
obdelav osebnih podatkov in zadostili zahtevam evropske uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 
V letu 2018 smo v izogib nadaljnjemu pojavljanju težav pri telefonskih komunikacijah med enotami 
zavoda in z zunanjimi partnerji menjali operaterja. Z zamenjavo POS terminalov smo omogočili 
uporabnikom lekarniških storitev plačevanje z brezstičnimi karticami. 

2.2.4 Stabilno finančno poslovanje 

Stabilno finančno poslovanje temelji na vsakoletnem finančnem načrtovanju in sprotnem spremljanju 

doseganja načrtovanih ciljev. 

Obseg poslovanja se bistveno ni spremenil. Največji segment poslovanja predstavlja izvajanje javne 

službe z izdajo zdravil na recept. 

Vsakoletni ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti omogoča razvoj 

Obalnih lekarn Koper. 
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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 2018 izvajali na način, da smo prednostno 

zagotavljali nemotene in kakovostne lekarniške storitve v zadovoljstvo uporabnikov storitev. 

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 2018 

Letni cilji in projekti 

FIZIČNI KAZALCI 

FINANČNI KAZALCI 

OPISNI KAZALCI 

Cilji z vidika uporabnikov 

lekarniških storitev 

Svetovanje uporabnikom 

lekarniških storitev 

Realizirane naloge 

Preventivne in promocijske 

aktivnosti 

PROJEKTI 

Letni cilji in projekti 

OPISNI KAZALCI 

PROJEKTI 

Dosežena zmanjšana obremenitev magistrov farmacije v številu obdelanih 

receptov 

Presežena načrtovana gospodarnost 

Presežena načrtovana produktivnost 

Širitev Lekarniške podružnice Ankaran v dokupljene prostore in celovita 

prenova 

Preverjanje možnega neželenega medsebojnega delovanja med zdravili 

Osebna kartica zdravil (OKZ) v elektronski obliki 

Izvajanje storitve pregled uporabe zdravil (PUZ) 

Svetovanje zdravstvenemu osebju Doma upokojencev 

Posredovanje nasvetov o uporabi homeopatskih zdravil v vseh lekarniških 

enotah 

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 za laično javnost in v medijih 

Objave na LCD zaslonih v naših lekarniških enotah in reklamni panoji z našimi 

izdelki v zdravstvenih ustanovah 

Znanje danes - prepoznavnost jutri 

Celovita farmacevtska obravnava 

Nerealizirane naloge 

Vzpostavitev dodatnega izdaj nega mesta v Lekarni Lucija 

Ureditev prostorov in nabava opreme za novo lekarniško enoto 

Pobegi Čežarji 

E - dokument 

Odstotek 

realizacije 

15 
0 

70 
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V letu 2018 smo presegli planirani program storitev izdaje zdravil na recept, razvrščenih na pozitivno 

ali vmesno listo, katerega plačnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
(v točkah) 

Vir: Spletna stran Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na dan 21.1.2019 

V Obalnih lekarnah Koper ohranjamo vlogo vodilnega ponudnika lekarniških storitev v Slovenski 

Istri. 

GRAF: Deleži opravljenih lekarniških storitev 

v letu 2018 po izvajalcih v Slovenski Istri 

Lekarna na Ogrlici; 

7,1% 

Lekarna Markovec; 

3,4% 

Lekarna San Simon; 

5,1% 

Lekarna Škofije; 

Lekarna Šalara; 

10,0% 

Lekarna Portorož; 

1,4% 

Obalne lekarne 

Koper; 70,5% 

2,5% 

Vir: Spletna stran Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na dan 21.1.2019 
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2.3.1 Fizični in finančni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje 

Celotni prihodki v EUR 

Celotni odhodki v EUR 

Stroški nabavne vrednosti blaga v EUR 

Presežek prihodkov pred obdavčitvijo v EUR 

Gospodarnost poslovanja 

Število zaposlenih iz opravljenih ur 

Celotni prihodki na zaposlenega v EUR 

Presežek prihodkov na zaposlenega v EUR 

Število receptov letno 

Število magistrov farmacije 

Število receptov na magistra farmacije 

Število dni vezave zalog 

Realizacija 2018 

20.506.421 

20.149.145 

16.712.656 

357.276 

1,02 

71 
288.823 

5.032 

552.012 

35 

15.772 

25 

Načrt 2018 

20.498.600 j 

20.202.804 

16.790.700 j 
295.796 

1,01 

73 | 

280.803 

4.052 j 
556.500 

34~T 

16.368 

26 

Real. 18/ 

Načrt 18 

100,0 

99,7 

99,5 

120,8 

101,0 

97.3 

102,9 

124,2 

99.2 

102,9 

96.4 

96.2 

Dosegli smo načrtovane celotne prihodke, medtem ko so doseženi celotni odhodki za 0,3 indeksne 
točke nižji od načrtovanih. Znotraj načrtovanih celotnih odhodkov predstavljajo stroški nabavne 
vrednosti blaga 83 % in so nižji za 0,5 indeksne točke od načrtovanih, to je za 78.044 evrov, kar ima 
največji vpliv, da je doseženi presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo za 61.480 evrov višji 
od načrtovanega. 

Za 1 indeksno točko smo presegli načrtovano gospodarnost poslovanja. 

Doseženo število zaposlenih iz opravljenih ur je za 2,7 indeksne točke nižje od načrtovanega števila. 

Presegli smo načrtovano produktivnost izraženo s celotnimi prihodki na zaposlenega za 2,9 indeksne 
točke, zaradi nižjega števila zaposlenih iz opravljenih ur v primerjavi z načrtovanimi. 

Za 24,2 indeksne točke smo presegli načrtovano produktivnost izraženo s presežkom prihodkov na 
zaposlenega, zaradi nižjega števila zaposlenih iz opravljenih ur v primerjavi z načrtovanimi in višjega 
presežka prihodkov nad odhodki. 

Doseženo število receptov je za 0,8 indeksne točke nižje od načrtovanega, število magistrov farmacije 
pa za 2,9 indeksne točke nad načrtovanim. Zaradi tega se je obremenjenost zmanjšala za 2,6 indeksne 
točke v primerjavi z letom 2017. 

2.3.2 Opisni kazalci 

V 5 lekarnah in 2 lekarniških podružnicah smo nemoteno in kakovostno izvajali lekarniško dejavnost. 
Skrbeli smo za varno oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih in drugih organizacij z zdravili, 
medicinskimi pripomočki ter ostalimi izdelki, ki sodijo v prodajni program lekarn. Osnovne 
svetovalne storitve smo nadgrajevali z novimi kognitivnimi storitvami, ki vodijo v celovito 
farmacevtsko obravnavo. 
V Lekarni Koper smo izvajali 24 urno neprekinjeno preskrbo z zdravili. 

Izvajali smo preventivno promocijske aktivnosti in aktivnosti za preprečevanje, odkrivanje in reševanje 
z zdravili povezanih težav. Z rednim izvajanjem in beleženjem farmacevtskih intervencij smo številne 
zaplete zdravljenja preprečili. S poglobljenim svetovanjem na posameznih področjih, s pripravo 
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osebnih kartic zdravil (OKZ) in z izvajanjem storitve pregled uporabe zdravil (PUZ), smo pripomogli 
k pravilnejši in varnejši uporabi zdravil. 

Cilji z vidika uporabnikov storitev 

V skrbi za zagotavljanje ustrezne dostopnosti do lekarniških storitev in njihovo izvajanje, v skladu s 
smernicami sodobne lekarniške dejavnosti, smo v letu 2018 zaključili z razširitvijo Lekarniške 
podružnice Ankaran v dokupljene prostore. Podružnico smo v celoti prenovili in namestili 
avtomatizirani robotizirani sistem skladiščenja s prinosom zdravil do izdajnega mesta. 

Načrtovana ureditev prostorov in nabava opreme za novo lekarniško enoto Pobegi - Čežarji se ni 
realizirala, saj ni prišlo do ponudbe ustreznih prostorov. 
V postopku izvedbe je ostala namestitev virtualnih polic v Lekarni Izola. V teku je usklajevanje načrtov 
za vzpostavitev dodatnega izdajnega mesta v oficini Lekarne Lucija. 

Svetovanje uporabnikom lekarniških storitev 

V okviru sodobne lekarniške dejavnosti smo, za uspešno usklajevanje zdravljenja z zdravili ob izdaji 
zdravil, nadaljevali s preverjanjem možnega neželenega medsebojnega delovanja med zdravili. Z 
neodvisnim in odgovornim svetovanjem smo širili ozaveščenost prebivalstva o pravilni in varni 
uporabi zdravil. 

S spremljanjem in analiziranjem neželenih dogodkov pri delu v lekarni skrbimo za varnost dela in 
izboljšujemo sistem kakovosti. V letu 2018 je bil ob retaksaciji izdanih receptov ugotovljen 1 kritičen 
strokovni dogodek, ki je bil pravočasno prepoznan in razrešen. 

Redno beležimo farmacevtske intervencije, s čimer smo vzpostavili kazalnik kakovosti dela v lekarniški 
dejavnosti. Le-ta je pokazatelj strokovnosti dela in dodatnih kontrol za preprečitev zapletov pri 
zdravljenju z zdravili. Ob obdelavi receptov so v letu 2018 magistri farmacije morali intervenirati v 
4.624 primerih, kar znaša 0,8 % vseh obdelanih receptov. Podatek je primerljiv s številom v lekarniški 
dejavnosti. Od tega je bilo 62 % farmacevtskih intervencij iz administrativnih in 38 % iz strokovnih 
razlogov. Strokovno kritičnih intervencij je bilo izvedenih 142, pri čemer je bilo v celoti razrešenih že v 
lekarniških enotah 74 % le-teh. 

V vseh lekarniških enotah so magistri farmacije z dodatnimi znanji iz homeopatije posredovali 
uporabnikom nasvete glede uporabe homeopatskih zdravil. Jeseni smo tudi v slovenske lekarne dobili 
prva kombinirana homeopatska zdravila in zaposlene ustrezno izobrazili za svetovanje. Spletno stran 
smo dopolnili s posebno rubriko »Homeopatska zdravila«. 
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Preventivne in promocijske aktivnosti 

Uporabnikom lekarniških storitev smo v skrbi za ohranjanje njihovega zdravja in boljšega počutja 
nudili dodatne preventivno promocijske storitve. 

Preventivne meritve in pregledi: 

- ravni sladkorja v kapilarni krvi; 
- ravni holesterola v kapilarni krvi; 
- krvnega tlaka; 
- pretoka venske krvi v nogah; 
- telesne teže z določitvijo indeksa telesne mase; 
- lasišča in svetovanje o negi kože; 
- pregled ob težavah s stopali; 
- inkontinenčne svetovalnice. 

Promocije: 

- izdelkov galenskega laboratorija; 
izdelkov za varovanje in ohranitev zdravja. 

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

Ob svetovnem dnevu hipertenzije smo se aktivno priključili k ozaveščanju ljudi o nevarnostih 
zvišanega krvnega tlaka. Potekala so prizadevanja za spodbujanje ljudi, da spremljajo svoj krvni tlak. V 
povezavi s tem so izpolnjevali anonimno anketo in se seznanili z 10 nasveti za vzdrževanje normalnega 
krvnega tlaka. 

V okviru 14. Dneva slovenskih lekarn, na temo Izdelki iz zdravilnih rastlin, so konec meseca septembra 
potekali Dnevi odprtih vrat. Uporabnikom lekarniških storitev smo v tednu dni, vsak dan v eni od 
lekarniških enot, nudili dodatne možnosti za seznanitev o prednostih in pasteh pri samozdravljenju z 
izdelki iz zdravilnih rastlin ter razlikah med zdravili in prehranskimi dopolnili iz zdravilnih rastlin. 
Prav tako smo jim omogočili brezplačne preventivne meritve ter akcijsko ponudbo izdelkov 
galenskega laboratorija. 

Leto 2017 Leto 2018 Indeks 18/17 

Meritve glukoze in holesterola v kapilarni krvi 

Meritve glukoze v kapilarni krvi 

Meritve krvnega tlaka 

274 
253 

93 

300 
169 
257 

109 
67 

276 
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Vrsto let kontinuirano izvajamo meritve v sodelovanju z ostalim zdravstvenim osebjem. Z vidika 
odkrivanja bolezni in preprečevanja zapletov so vedno dobrodošle. Ob letošnjih meritvah glukoze in 
holesterola v kapilarni krvi smo prepoznali 9 % tistih, ki so potrebovali takojšnjo napotitev k 
zdravniku. 

V osnovnih šolah in vrtcih smo otrokom predstavljali poklica magister farmacije in farmacevtski 
tehnik ter jim omogočali ogled lekarne in Galenskega laboratorija. 
S promocijo izdelkov Galenskega laboratorija smo sodelovali na tradicionalni prireditvi Skupaj delamo 
za zdravje, ki jo je organiziral Zdravstveni dom Piran, in na prireditvi Dan zdravja v organizaciji 
Mestne občine Koper. 
Magistri farmacije so sodelovali na predavanjih za javnost in v medijskih objavah. 

2.3.3 Projekti in njihovi rezultati 

Projekt znanje danes - prepoznavnost jutri 

V okviru projekta Znanje danes - prepoznavnost jutri smo nadaljevali z medsebojnim 
interdisciplinarnim povezovanjem in poglabljanjem znanja. Z namenom ohranjanja visokega 
strokovnega nivoja in prenosa znanj uporabnikom lekarniških storitev smo: 

- uvedli aktivno triažo za napotitev na pripravo osebne kartice zdravil (OKZ) in izvajanje 
pregleda uporabe zdravil (PUZ); 

- izvedli posamične aktivnosti za povečanje prepoznavnosti izdelkov našega galenskega 
laboratorija; 

- spremljali in beležili farmacevtske intervencije ter analizirali strokovno kritične; 
izvajali interna usposabljanja; 

- spremljali novosti in zanimivosti na strokovnem področju; 
za obvladovanje procesov pregledali obrazce in evidence ter jih posodobili; 

- spremljali novosti o homeopatskih zdravilih, organizirali predavanja in 
- pripravljali gradiva za spletno stran, LCD zaslone in oglaševalske table. 

Svoje znanje in izkušnje so naši magistri farmacije posredovali udeležencem: 

- posveta Kontrola pogojev pri izdelavi galenskih in magistralnih zdravil v organizaciji 
Lekarniške zbornice Slovenije; 

- simpozija Sekcije farmacevtskih tehnikov v organizaciji Slovenskega farmacevtskega društva; 
- simpozija Sodobna obravnava bolnika z možgansko kapjo, ki ga je organizirala Splošna 

bolnišnica Izola in 
delavnice ob svetovnem dnevu zdravja na Osnovni šoli Šmarje. 

Projekt celovite farmacevtske obravnave 

S projektom Celovita farmacevtska obravnava so magistri farmacije, poleg izvajanja dodatnih 
kognitivnih storitev, osebne kartice zdravil (OKZ) in pregleda uporabe zdravil (PUZ), spremljali še 
neželene učinke zdravil in drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, sodelovali z 
zdravniki pri celostnem pristopu k zdravljenju pacienta, svetovali pri samozdravljenju in promociji 
zdravja ter v sodelovanju z drugimi zdravstvenimi delavci izvajali preventivno promocijske aktivnosti. 
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V letu 2018 je bila z dopolnitvijo računalniške aplikacije omogočena aktivna triaža za izdelavo osebne 
kartice zdravil in pregled uporabe zdravil ter s tem dana možnost za pregledno naročanje in izvajanje 
obeh storitev. Omogočeno je bilo tudi varno obveščanje pacientov in posredovanje osebne kartice 
zdravil po elektronski pošti. V pripravi je še dopolnitev spletne strani, da bi se uporabniki sami 
naročali. 

Storitev pregled uporabe zdravil je opiedeljena v Zakonu o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), kot storitev 
optimizacije in racionalizacije uporabe zdravil posameznega pacienta z namenom izboljšati oziroma 
vzdrževati pacientovo z zdravjem povezano kakovost življenja. 
Na pregled uporabe zdravil se je v letu 2018 odzvalo 59 pacientov. Magistri farmacije z dodatno 
kompetenco za izvajanje storitve PUZ so jim v lekarnah Koper, Semedela, Izola, Lucija in Piran 
svetovali o pravilni in varni uporabi zdravil, odgovorili na vprašanja o težavah povezanih z zdravili in 
načinom uporabe zdravil. Pripravili so osebno kartico zdravil za lažje usklajevanje zdravljenja z 
zdravili in s tem pripomogli k doslednejšemu jemanju zdravil. 

Postopno širjenje farmacevtskih svetovalnih storitev bo posredno pripomoglo k izboljšanju kliničnih 
in ekonomskih izidov zdravljenja, zmanjšanju obremenitve zdravstvenega sistema in količine 
odpadnih zdravil. 

Projekt e - dokument 

V postopku urejanja je dokumentno središče na intranetu za potrebe prenosa celotne poslovne 
dokumentacije v digitalno obliko in s tem pričetka digitalnega arhiviranja. 
Od Arhiva Republike Slovenije pričakujemo še certifikacijo notranjih pravil skladno z Zakonom o 
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. 

Zaradi Splošne uredbe Evropske unije o varstvu podatkov (GDPR) smo uskladili notranje akte, 
imenovali pooblaščeno osebo in ustrezno prilagodili programske rešitve za varno hrambo občutljivih 
osebnih podatkov. 

2.3.4 Realizacija delovnega programa 

Realizacijo delovnega programa spremljamo z doseženim številom storitev izraženih v točkah. 
Poleg števila storitev spremljamo še doseženo število obdelanih receptov in število naročilnic za 
medicinske pripomočke. 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 
OBALNE LEKARNE KOPER 

Lekarniške storitve 

Izdaja zdravil na recept 

Izdaja zdravil in ostalega blaga na 

naročilnice organizacij 

Nadomestno zdravljenje odvisnosti 

od prepovedanih drog 

Gotovinska prodaja zdravil in 

ostalega blaga 

Proizvodnja izdelkov galenskega 

laboratorija 

Skupaj storitve 

Realizacija Realizacija Real. 18/ 

2017 2018 Real. 17 

476.496 478.314 100,4 

2018 Načrt 

v % 2018 

71,0 484.000 

5.536 

14.332 

118.850 

65.324 

680.538 

3.299 

11.853 

123.266 

56.944 

673.676 

59.6 

82.7 

103,7 

87,2 

99,0 

0,5 5.100 

1,8 13.000 

18,3 124.500 

8,4 54.000 

100,0 680.600 

(v točkah) 

Real. 18/ 

Načrt 18 

98,8 

64,7 

91,2 

99,0 

105,5 

99,0 
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LETO 

2018 
OBALNE LEKARNE KOPER 

FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA 

V letu 2018 je bil obseg opravljenih storitev za 1 indeksno točko pod načrtovanim, kakor tudi pod 

doseženim obsegom iz leta 2017. 

V strukturi storitev predstavlja največji delež izdaja zdravil na recept 71,0 %, sledi gotovinska prodaja 

18,3 % in proizvodnja izdelkov galenskega laboratorija 8,4 %. 

V letu 2018 je bilo opravljenih 212.117 izdaj na obnovljive recepte, v primerjavi s predhodnim letom se 

je obseg izdaj povečal za 1,5 indeksne točke. 

Storitve iz gotovinske prodaje zdravil in ostalega blaga so se povečale za 3,7 indeksne točke v 

primerjavi s preteklim letom in so za 1 indeksno točko pod načrtovanim številom. 

Obseg proizvodnje izdelkov galenskega laboratorija je nižji za 12,8 indeksne točke v primerjavi s 

preteklim letom in je za 5,5 indeksne točke nad načrtovanim obsegom. 

Največje znižanje glede na načrtovani obseg storitev, kakor tudi doseženi v preteklem letu, je pri izdaji 

zdravil in ostalega blaga na naročilnice organizacij, ki zajemajo 0,5 % celotnega delovnega programa. 

Znižanje je posledica zmanjšanja naročil dveh največjih kupcev. 

GRAF: Realizacija lekarniških storitev 

Proizvodnja izdelkov 
galenskega laboratorija; 

8,5% 

Gotovinska prodaja 
zdravil in ostalega blaga; 

18,3% 

Nadomestno zdravljenje 
odvisnosti od 

prepovedanih drog; 
1,8% 

Izdaja zdravil in ostalega 
blaga na naročilnice 

organizacij; 0,5% 

Izdaja zdravil na recept; 
71,0% 
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Število obdelanih receptov 

Realizacija Realizacija ^ o Real. 18/ Načrt Real. 18/ 

2017 2018 Real. 17 2018 Načrt 18 

313.204 309.066 56 98,7 315.200 98,1 

224.056 229.886 42 102,6 227.500 101,0 

13.417 13.060 2 97,3 13.800 94,6 

550.677 552.012 100 100,2 556.500 99,2 

V letu 2018 se je nadaljevala minimalna rast števila obdelanih receptov. 

Največji delež predpisanih receptov, to je 56 %, se nanaša na zdravila razvrščena na pozitivno listo, 42 

% 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 so nekatera krita iz nadstandardnega zdravstvenega 

zavarovanja, če ga ima pacient sklenjenega. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v letu 2018 šestkrat določil nove najvišje priznane 

vrednosti za medsebojno zamenljiva zdravila in za zdravila razvrščena v terapevtske skupine zdravil. 

Zdravilo z liste medsebojno zamenljivih zdravil, katerega cena presega najvišjo priznano vrednost, 

mora pacient doplačati ali pa mu lahko magister farmacije izda zdravilo z liste medsebojno zamenljivih 

zdravil, ki je brez doplačila. Če za zdravilo razvrščeno v terapevtsko skupino zdravil ne želi doplačati, 

se mora vrniti k zdravniku, da mu predpiše zdravilo brez doplačila. 

Število samoplačniških receptov se je v letu 2018 zmanjšalo za 2,7 indeksne točke glede na preteklo leto 

in za 5,4 indeksne točke glede na načrtovano. 

GRAF: Število obdelanih receptov 

Leto 2018 552.012 

Leto 2017 / 550.677 

"Č" > 

Pozitivna lista 

Vmesna lista 
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LETO 
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Obdelane naročilnice za medicinske pripomočke 

Število obdelanih naročilnic za medicinske 

pripomočke 

Realizacija 

2017 

10.504 

Realizacija 

2018 

10.488 

Real. 18/ 

Real. 17 

99,8 

Načrt 

2018 

11.000 

Real. 18/ 

Načrt 18 

95,3 

NAROČILNICA s»— 
ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK 

TL 

PrtnnKitekA* *a teNsa ud* cd _ 

Doseženo število obdelanih naročilnic je ostalo skoraj enako kot v 
preteklem letu in je za 4,7 indeksne točke nižje od načrtovanega. 

Največji delež, kar 36 % se nanaša na inkontinenčni program, sledijo 
z 20 % testni lističi za samokontrolo glukoze v kapilarni krvi. 

GRAF: Število naročilnic za medicinske 

pripomočke 
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Dejavnost galenskega laboratorija in kontrolno analiznega laboratorija 

V Galenskem laboratoriju zagotavljamo zanesljivo in kakovostno 
proizvodnjo, ki temelji na tradicionalnih recepturah predhodnih 
generacij farmacevtov in zdravnikov. Prebivalcem ponujamo preko 120 
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, preostanek v zasebnih lekarnah, specializiranih prodajalnah in 
manjši del tudi v naši spletni lekarni. 

Galen 

Prikaz prodaje in proizvodnje izdelkov 

Prodaja v lekarniških enotah Obalnih lekarn Koper 

Prodaja v drugih lekarnah in specializiranih prodajalnah 

Skupaj prodaja 

Proizvodnja za zunanje kupce 

Realizacija Realizacija 

2017 2018 
79.776 80.100 

12.291 

92.067 
38.948 

14.134 

94.234 
36.326 

(v kos) 

Indeks 

18/17 
100,4[ 

115,0 
102,4 

93,3 

Skupna prodaja izdelkov galenskega laboratorija se je primerjalno s preteklim letom povečala za 2,4 
indeksne točke, proizvodnja za zunanje kupce pa seje zmanjšala za 6,7 indeksne točke zaradi nižjih naročil. 
Pri prodaji izdelkov galenskega laboratorija je najbolj porasla prodaja v zasebnih lekarnah in specializiranih 
prodajalnah, in sicer za 15 indeksnih točk zaradi novih naročnikov. 

Nadaljevali smo z aktivnostmi za povečanje prepoznavnosti izdelkov in z akcijskimi prodajami. Izbrane 
sklope smo sezonsko izpostavljali v lekarniških enotah. Nadaljevali smo z oglaševanjem izdelkov v obalnih 
zdravstvenih ustanovah in izvajali promocije na LCD zaslonih. Kupcem smo zagotavljali tudi zloženko in 
informativne lističe, s katerimi smo jim galenske izdelke želeli približati. 

V Kontrolno analiznem laboratoriju smo z izvedenimi aktivnostmi zagotavljali kakovost v proizvodnji. 
Opravljeni sta bili 402 analizi končnih izdelkov in polizdelkov. Preverjala se je kakovost vhodnih surovin s 
predhodnim pregledom analiznih certifikatov. Vzpostavljena je bila računalniška izdelava analiznih izvidov 
za vse izdelke galenskega laboratorija. 

V letu 2018 je Kontrolno analizni laboratorij nadaljeval z izvedbo stabilnostnih študij za galenske izdelke. 
Zaključene so bile stabilnostne študije za 7 izdelkov in na podlagi rezultatov spremenjeni oziroma potrjeni 
roki uporabnosti. 

Izvedena je bila obsežna revizija dokumentov, predvsem analiznih postopkov. 
Skrbel je za nabavo in konfiguracijo libero termohigrometrov, vodil evidenco overjanj/kalibracij merilne 
opreme in validacij lekarniške opreme (sterilizator, aseptična komora) na nivoju zavoda. 
Poskrbel je za pravilno uničenje zapadlih kemikalij in ostankov izdelkov po izvedenih analizah. 

Vzdrževal je sistem vodenja kakovosti za zavod in sodeloval pri izvedbi notranjih presoj z internim 
strokovnim nadzorom s svetovanjem v vseh enotah zavoda. 
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2.3.5 Doseganje prihodkov in odhodkov po nastanku poslovnega dogodka v primerjavi s Finančnim 

načrtom za leto 2018 

Načrt 

2018 

Realizacija 

2018 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 

Prihodki od prodaje blaga in materiala 

- Prihodki od izdaje zdravil na recept (ozz, pzz in 

doplačila) 

- Prihodki od prodaje na naročilnice organizacijam 

- Prihodki od prodaje medicinskih pripomočkov 

- Prihodki od gotovinske prodaje 

FINANČNI PRIHODKI 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI IN DRUGI 

PRIHODKI 

CELOTNI PRIHODKI 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

- Nabavna vrednost prodanega blaga 

- Stroški materiala 

- Stroški storitev 

STROŠKI DELA 

- Plače in nadomestila plač 

- Prispevki za socialno varnost 

- Drugi stroški dela 

AMORTIZACIJA 

DRUGI STROŠKI 

FINANČNI ODHODKI 

DRUGI ODHODKI 

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 

CELOTNI ODHODKI 

PRESEŽEK PRIHODKOV PRED OBDAVČITVIJO 

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 

PRESEŽEK PRIHODKOV Z UPOŠTEVANJEM 

DAVKA OD DOHODKA 

20.492.400 20.492.595 

222.400 232.323 

20.270.000 20.260.272 

14.240.900 14.087.670 

802.000 811.797 

724.100 702.685 

4.503.000 4.658.120 

1.200 1.555 

5.000 

20.498.600 

17.443.800 

16.790.700 

152.200 

500.900 

2.520.114 

1.984.000 

319.424 

216.690 

205.890 

33.000 

0 

0 

0 
20.202.804 

295.796 

0 

295.796 

12.271 

20.506.421 

17.370.753 

16.712.656 

150.558 

507.539 

2.538.482 

1.992.369 

321.125 

224.988 

208.993 

30.297 

13 

101 

506 

20.149.145 

357.276 

8.237 

349.039 

Real. 18/ 

Načrt 18 

100,0 

104.5 

100,0 

98,9 

101,2 

97,0 

103.4 

129.6 

245.4 

100,0 

99.6 

99,5 

98,9 

101.3 

100.7 

100.4 

100.5 

103.8 

101.5 

91,8 

0,0 

0,0 

0,0 

99.7 

120.8 

0,0 

118,0 

v EUR (brez centov) 

Delež v 

celotnih 

prihodkih/ 

odhodkih 

99,9 

ul 
98.8 

68.7 

4,0 

3.4 

22.7 

0,0 

0,1 

iOO,0 

86,2 

82.9 

0,8 

2.5 

12,6 

9,9 

1.6 

L1 
1,0 

0,2 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

1,74 

0,04 

1,70 

LETO 

2018 



LETO 

2018 

Prihodki 

Celotni prihodki v letu 2018 znašajo 20.506.421 evrov in so enaki načrtovanim. 

Prihodki od opravljenih storitev so za 4,5 indeksne točke višji od načrtovanih in predstavljajo 1,1 % 
celotnih prihodkov. 

Največjo postavko celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od izdaje zdravil na recept, in sicer 68,7 
% in so za 1,1 indeksno točko nižji od načrtovanih ter znašajo 14.087.670 evrov. 

Drugo največjo postavko celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od gotovinske prodaje, in sicer 
22,7 %, ter so za 3,4 indeksne točke višji od načrtovanih in znašajo 4.658.120 evrov. 

Odhodki 

Celotni odhodki v letu 2018 znašajo 20.149.145 evrov in so za 0,3 indeksne točke nižji od načrtovanih. 

Stroški nabavne vrednosti prodanega blaga v višini 16.712.656 evrov predstavljajo 82,9 % celotnih 
odhodkov in so za 0,5 indeksnih točk nižji od načrtovanih. 
Stroški materiala predstavljajo 0,8 % celotnih odhodkov in so za 1,1 indeksno točko pod načrtovanimi. 
Doseženi stroški storitev znašajo 2,5 % celotnih odhodkov in so za 1,3 indeksne točke višji od 
načrtovanih. 
Načrtovane stroške dela, ki predstavljajo 12,6 % celotnih odhodkov smo presegli za 0,7 indeksne točke 
in znašajo 2.538.482 evrov. 
Načrtovane stroške amortizacije, ki predstavljajo 1 % celotnih odhodkov, smo presegli za 1,5 indeksne 
točke. 

Poslovni izid 

V letu 2018 smo dosegli presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi v višini 349.039 evrov, kar je 
za 18 indeksnih točk nad načrtovanim. 
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LETO 

2018 

Doseganje prihodkov in odhodkov po denarnem toku v primerjavi s Finančnim načrtom za leto 2018 
v EUR (brez centov) 

PRIHODKI IN ODHODKI 

SKUPAJ PRIHODKI 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

- Prihodki sredstev javnih financ 

- Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

- Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 

- Prejete obresti in drugi prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja 

javne službe 

SKUPAJ ODHODKI 

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

- Plače in izdatki zaposlenim 

- Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

- Izdatki za blago in storitve 

- Investicijski odhodki 

ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

- Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu 

- Prispevki za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 

- Izdatki za blago in storitev 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

Načrt 2018 

19.950.200 

15.671.000 

8.820.000 

6.851.000 

4.279.200 

4.170.000 

109.200 

20.074.540 

16.370.341 

1.391.611 

224.816 

14.380.114 

373.800 

3.704.199 

800.889 

127.624 

2.775.686 

124.340 

Realizacija Real. 18/ 

Načrt 18 

102,8 

102.7 

103.8 

101,2 

103.4 

103.5 

100.6 

105.1 

105,0 

98,9 

94,6 

106.2 

89,8 

105,4 

101,6 

100,0 

106.8 

468,9 

2018 

20.512.708 

16.088.271 

9.156.192 

6.932.079 

4.424.437 

4.314.618 

109.819 

21.095.794 

17.190.757 

1.375.904 

212.614 

15.266.732 

335.507 

3.905.037 

813.625 

127.587 

2.963.825 

583.086 

V' 

100,0 

78.4 

56.9 

43,1 

21,6 

97.5 

2,5 

100,0 

81.5 

8,0 

1,2 

88,8 

2,0 

18.5 

20,8 

3,3 

75.9 

2,8 

Kot posredni uporabniki proračuna moramo svoje poslovanje načrtovati in evidenčno spremljati tudi po 
načelu plačane realzacije. 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je pomožna tabela in druga priloga glavnega izkaza 
prihodkov in odhodkov po obračunani realizaciji. Iz izkaza je razviden presežek odhodkov nad prihodki v 
višini 583.086 evrov. Presežek odhodkov je višji od načrtovanega zaradi realiziranih višjih izdatkov za blago 
in storitve od načrtovanih. 

2.4 Upravljanje s tveganji 

Tako kot vsaka organizacija se tudi Obalne lekarne Koper pri svojem poslovanju nenehno soočamo z 

različnimi vrstami tveganj, ki ogrožajo doseganje ciljev poslovanja zavoda. 

V skladu s 100. členom Zakona o javnih financah je v.d. direktorice odgovorna za vzpostavitev sistema 

finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja z namenom, da obvladuje 

tveganja in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja. 

Z namenom učinkovitega ravnanja s tveganji je vodstvo zavoda vzpostavilo sistematični proces 

prepoznavanja, proučevanja in ocenjevanja tveganj ter na tej podlagi vzpostavilo sistem notranjega 

kontroliranja, s katerim obvladuje prepoznana tveganja na še sprejemljivi ravni. 
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V Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana ocena o ustreznosti vzpostavljenega 

sistema notranjega nadzora javnih financ z navedbo načina zagotavljanja notranjega revidiranja in 

pomembne izboljšave izvedene v letu 2018. Navkljub izvedenim izboljšavam je ugotovljeno, da 

obstajajo še pomembna tveganja, ki se jih ne obvladuje v zadostni meri in so predvideni ukrepi za 

njihovo obvladovanje. 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

OBALNE LEKARNE KOPER 

Kidričeva ulica 2, Koper, 6000 Koper-Capodistria 

Šifra: 27472 

Matična številka: 5053781000 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja 

v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje 

proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in 

posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna 

tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBALNE LEKARNE KOPER. 

Oceno podajam na podlagi: 

* ocene notranje revizijske službe za področja. 

- PREGLED USTREZNOSTI UREDITVE PROCESA IN UČINKOVITOSTI DELOVANJA NOTRANJIH KONTROL NA PRODROČJU POVRAČIL 

STROŠKOV SLUŽBENIH POTI 

samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: 

-VODENJE ZAVODA. LEKARNIŠKO POSLOVANJE. PROIZVODNJA, FINANCE IN RAČUNOVODSTVO TER INFORMACUSKE TEHNOLOGIJE 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS. proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ) za področja: 

/ 

V / Na OBALNE LEKARNE KOPER je vzpostavljen(o): 

1. primerno kontrolno okolje 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, • 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

2. upravljanje s tveganji 

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti) 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, • 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 
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2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

O 

O 

o 

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo 

raven 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

O 

O 

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti); 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

O 

u 
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6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih 

financ 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti); 

a) z lastno notranjerevizijsko službo, 

b) s skupno notranjerevizijsko službo, 

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, 9 

Naziv in sedež zunanjega Izvajalca notranjega revidiranja: 

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega 
revidiranja: 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava 
nanaša, presega 2,086 mio evrov. 

MODRA REVIZIJSKA HIŠA, revizija in svetovanje d.o.o , Tehnološki park 20, 
1000 Ljubljana 

2348250000 

• DA 

NE 

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega 27.12.2018 
revidiranja je. 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. 

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite. 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave); 

1. IZBOUŠANJE DELOVNIH POGOJEV S CELOVITO PRENOVO LEKARNIŠKE PODRUŽNICE ANKARAN. 

2. NAMESTITEV ROS TERMINALOV ZA PLAČEVANJE Z BREZSTIČNIMI KARTICAMI V VSEH ENOTAH ZAVODA. 

3. POSODOBITEV PODATKOVNIH BAZ SOL STREŽNIKOV Z NADGRADNJO PROGRAMSKEGA MODULA ZA BELEŽENJE OBDELAV OSEBNIH 

PODATKOV V SKLADU Z G DPR. 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, kijih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 

pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje); 

1. VHOD V LEKARNO KOPER; UKREP: ODPRAVITI SKUPNI VHOD V LEKARNO IN UPRAVO Z ZAGOTOVITVIJO LOČENEGA VHODA ZA 

LEKARNO KOPER. 

2. FINANCIRANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI; UKREP: UPOŠTEVANJE ZAKONSKO DOLOČENIH KALKULATIVNIH ELEMENTOV PRI 

OBLIKOVANJU CEN LEKARNIŠKIH STORITEV ZA IZDAJO ZDRAVIL NA RECEPT. 

3. PRAVNE RAZLAGE UPORABE ZJN - 3; UKREP: DELO SKUPNE KOMISIJE PRI LZS SLOVENUE. 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: 

mag. Katja Gombač Aver, mag.farm., v.d. 

direktorice 

Datum podpisa predstojnika: 

14.02.2019 

2.5 ISO standard, zunanje in notranje presoje z internim strokovnim nadzorom s 

svetovanjem, verifikacije, inšpekcijski in revizijski pregledi 

2.5.1 Redna presoja ISO 9001:2015 

Slovenski institut za kakovost in meroslovje je v letu 2018 izvedel redno presojo poslovanja po točkah 

novega standarda ISO 9001:2015. Z dobro urejenim poslovanjem smo presojo uspešno prestali. 
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Med presojo je bilo podanih več pozitivnih ugotovitev, kot so: 

- aktivna vključenost vodstva v izvajanje notranjih presoj; 
aktivni prenos novih znanj znotraj organizacije, kot so izvedba interne delavnice z 
naslovom Aktivna triaža za izvajanje OKZ in PUZ, strokovno srečanje zaposlenih v Obalnih 
lekarnah Koper; 
organiziranje dneva odprtih vrat, kjer se uporabnikom storitev svetuje glede uporabe 
zdravilnih rastlin in jim omogočili brezplačne preventivne meritve ter akcijsko ponudbo 
izdelkov Galenskega laboratorija; 

- medijske objave in predavanja magistrov farmacije za javnost; 
- sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in aktivno vključevanje v izvajanje raziskave 

Ovrednotenje koristi storitve pregleda uporabe zdravil pod okriljem katedre za socialno 
farmacijo pri Fakulteti za farmacijo; 

- izvajanje stabilnostnih študij, na osnovi katerih se potrdi ali spremeni rok uporabnosti izdelka; 
prizadevanje vodstva za dobro počutje zaposlenih, nenehno preurejanje in izboljševanje 
delovnih pogojev ter prepoznavanje priložnosti za izboljšanje. 

V okviru redne presoje ISO 9001 je bilo obravanavano tudi zadovoljstvo uporabnikov lekarniških 
storitev. 
V naših lekarniških enotah smo prejeli 22 povratnih informacij uporabnikov lekarniških storitev. Od 
tega je bilolS pohval in 4 pritožbe. Vse pritožbe so bile ustrezno obravnavane, sprejeti so bili potrebni 
ukrepi. 

Z zunanjim izvajalcem je bila opravljena anketa o zadovoljstvu uporabnikov lekarniških storitev. 
Prednost tovrstne raziskave je bila v pridobitvi primerjalnih podatkov v dejavnosti, ker je bilo v 
raziskavo vključenih več kot 100 lekarniških enot. 
V vseh naših lekarniških enotah je bilo anketiranih 251 uporabnikov lekarniških storitev. Rezultat 
ankete je bil zelo dober, saj smo dosegli povprečno oceno 4,12 točke od možnih 5. 

Anketa je vsebovala 13 trditev o splošni oceni lekarne in 6 trditev glede ocene zadnjega obiska. 
Trditve so se nanašale na: 

- splošno zadovoljstvo z lekarno; 
zaupanje uporabnikov lekarniških storitev; 

- odnos do uporabnikov lekarniških storitev; 
- strokovnost magistra farmacije; 
- proaktivnost magistra farmacije; 
- dostopnost do lekarne; 
- ponudbo in cene. 

2.5.2 Zunanje in notranje presoje z internim strokovnim nadzorom s svetovanjem in verifikacije 

V maju 2018 je Ministrstvo za zdravje izdalo Odločbo o verifikaciji Galenskega laboratorija, s katero je 
ugotovilo, da Galenski laboratorij izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti. Odločba je izdana za 
obdobje petih let. 
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V oktobru 2018 je strokovna komisija Lekarniške zbornice Slovenije opravila strokovni nadzor s 
svetovanjem v Lekarni Izola. Člani komisije so pohvalili vodenje, strokovno znanje, urejenost 
prostorov, opreme in kakovost navodil za delo. 

V vseh organizacijskih enotah smo tudi v letu 2018 izvedli notranje presoje z internim strokovnim 
nadzorom s svetovanjem. V postopkih presoje ni bilo ugotovljenih odstopanj od sprejetih strokovnih 
pravil poslovanja. 

2.5.3 Inšpekcijski in revizijski pregledi 

Poslovanje Obalnih lekarn Koper je bilo tudi v letu 2018 predmet tako zunanjih kot notranjih 
revizijskih in inšpekcijskih pregledov z namenom zagotovitve zakonitega in učinkovitega poslovanja. 

V septembru 2018 je bil opravljen davčni inšpekcijski nadzor trošarin v Galenskem laboratoriju. 
Davčni inpekcijski nadzor je obsegal nadzor s področja trošarin, in sicer uporabe etilnega alkohola pri 
imetniku dovoljenja za oproščeno uporabo trošarinskih izdelkov. V postopku davčnega inšpekcijskega 
nadzora niso bile ugotovljene nepravilnosti. 

V septembru 2018 je pooblaščena oseba Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v Lekarniški 
podružnici Ankaran izvedla nadzor dobavitelja medicinskih pripomočkov. Pregledana je bila 
ustreznost izdaj medicinskih pripomočkov. Pregled je bil opravljen v prisotnosti vodje podružnice. 
Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

Novembra 2018 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvedel še nadzor v Lekarniški 
podružnici Hrpelje kot dobavitelja medicinskih pripomočkov. Pregledana je bila ustreznost izdaj 
medicinskih pripomočkov. Pregled je bil opravljen v prisotnosti vodje lekarniške podružnice. Nadzor 
je potekal brez zapletov. Inšpektor ni odkril nobenih nepravilnosti. 

V decembru 2018 je v Galenskem laboratoriju Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravil 
inšpekcijski pregled z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja zdravstvene 
ustreznosti oziroma varnosti živil in hrane. Pregledana je bila proizvodnja dveh prehranskih dopolnil. 
Glede na ugotovitve opravljenega pregleda prostorov, naprav in opreme, procesov in dokumentacije 
ter označb prehranskih dopolnil, ni bilo ugotovljenih neskladij. 

V letu 2018 je Modra revizijska hiša, d.o.o. opravila revizijski nadzor ustreznosti sistema notranjih 
kontrol na področju povračil stroškov službenih poti. Pravna podlaga za izvedbo notranje revizije sta 
bila 100. člen Zakona o javnih financah in Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ. 
Cilj notranje revizije je bil ugotoviti ali se povračila stroškov službenih poti obračunavajo in izplačujejo 
v skladu z veljavnimi predpisi. 
Na podlagi pregleda listin in podatkov zavoda upoštevaje predpise, ki urejajo to področje pregleda, je 
bilo v reviziji ugotovljeno, da ima zavod na področju povračil stroškov službenih poti vzpostavljene 
ustrezne notranje kontrole, ki zagotavljajo pravilno obračunavanje povračil stroškov službenih poti. 
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2.6 Človeški viri 

Na dan 31.12.2018 je bilo v Obalnik lekarnah Koper 77 zaposlenih, to je 1 zaposlenec manj v 
primerjavi s stanjem na koncu predhodnega leta in v primerjavi z načrtovanim številom za leto 2018. 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 
OBALNE LEKARNE KOPER 

Stanje Stanje Načrt Stanje 18/ Stanje 18/ 

Magistri farmacije z magisterijem znanosti 

Magistri farmacije s specializacijo 

Magistri farmacije 

Farmacevtski tehniki 

Galenski laboranti 

Lekarniški strežniki 

Zaposlenci ostalih poklicev 

Skupaj 

31.12.17 

1 

3 

37 

15 

3 

11 

8 

31.12.18 

1 
3 

38 

14 
3 

10 

8 

78 77 

2018 

1 

3 
37 

15 

3 

11 

Stanje 17 

100,0 

100,0 

102,7 

93,3 

100,0 

90,9 

100,0 

Načrt 18 

100,0 

100,0 

102,7 

93,3 

100,0 

90,9 

100,0 

78 98,7 98,7 

V zavodu je 55 % zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri, kar je pogojeno z 
naravo dejavnosti. Magistri farmacije z 

Zaposlenci ostalih _ r magisterijem znanosti; 

poklicev; 10% 

Lekarniški strežniki; 

14% 

1% 
Magistri farmacije s 

specializacijo; 4% 

Galenski laboranti; 4%. 

Farmacevtski tehniki 

18% 

Magistri farmacije; 49% 

Pregled odsotnosti zaradi boleznin in porodniškega dopusta 

Boleznina do 30 dni 

Boleznine v breme ZZZS 

- nega, spremstvo, krvodajalstvo 

- boleznine nad 30 dni 

- boleznine nad 90 dni 

Porodniški dopust 

Skupaj boleznine in porodniški dopust 

(v urah) 

Leto 2017 Leto 2018 Indeks 18/17 

6.463 | 6.409 99,2 

7.598 7.738 J 101,8 

1.382 j 1.234 | 89,3 

2.096 136,8 

4.408 94,1 

5.800T 248,3 
19.947 121,7 

1.532 

4.684 

2.336 

16.397 

Zaradi boleznin in porodniškega dopusta je bilo v letu 2018 vsak dan odsotnih 9,6 zaposlencev, od tega 
2,8 na porodniškem dopustu. 
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2.6.1 Strokovno izpopolnjevanje 

V letu 2018 so bili zaposleni zaradi strokovnega izpopolnjevanja odsotni z dela 2.205 ur. Tako je bil 
stalno odsoten z dela 1 zaposlenec. 

Zaposlenim omogočamo stalno strokovno izpopolnjevanje in s tem pridobivanje novih znanj v skladu 
s pravili dobre lekarniške prakse in sodobnimi smernicami lekarniške dejavnosti. V zadnjem času se 
zaposleni posložujejo tudi elektronskega načina izobraževanja. Uporabljajo predvsem portal 
FarmaPro, ki je namenjen zdravstvenim delavcem. 

Poudarek dajemo funkcionalnemu izpopolnjevanju s področja aktualnih strokovnih vsebin, katere 
lahko zaposleni neposredno uporabijo pri svojem delu. 
Nadalje usposabljamo zaposlene za pridobivanje dodatnih kompetenc za izvajanje novih kognitivnih 
storitev. 

Specialistični študij iz lekarniške farmacije nadaljujeta dve zaposleni. Dodatno se izobražujeta še dva 
zaposlenca za specializacijo iz področja klinične farmacije. 

Pet magistrov farmacije ima pridobljene kompetence za opravljanje storitve pregled uporabe zdravil. 
Trije magistri farmacije sodelujejo v timu za regionalno uveljavitev naprednih lekarniških storitev, kot 
skrbniki kompetenc za OKZ in PUZ. 

Organizirali smo tudi interna strokovna izpopolnjevanja za spoznavanje novosti iz farmacevtske in 
zdravstvene stroke. Za zaposlene smo izvedli delavnico s področja učinkovite komunikacije in 
organizirali srečanje zaposlenih, kjer je bil predstavljen plačni sistem v javnem sektorju in obračun plač 
v Obalnih lekarnah Koper. 
V prostorih Galenskega laboratorija so se zaposleni seznanili z izbranimi izdelki galenskega 
laboratorija in njihovo proizvodnjo. 

2.6.2 Organizacijska klima 

Z namenom merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposenih izvajamo vsako leto anketo o 
zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu, ki nam pomaga ugotoviti trenutno stanje in priložnosti za 
izboljšave. 

Rezultati ankete za leto 2018 kažejo, da so zaposleni najbolj zadovoljni s stalnostjo zaposlitve in 
samostojnostjo pri delu. Organizacijsko klimo v zavodu so ocenili zelo dobro, zadovoljni so z 
notranjim komuniciranjem in informiranjem. Zaznati je tudi veliko pripadnost zavodu. 
Iz ankete je razvidno, da se zaposleni zavedajo pomena strokovnosti pri svojem delu in nujnosti 
strokovnega izobraževanja in spremljanja novosti, ter da je pridobljeno znanje na strokovnih 
izobraževanjih koristno pri delu. Zaposleni se čutijo odogovorne za kakovost svojega dela. 
Najbolj so kritični glede načina nagrajevanja. 
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2.6.3 Varnost in zdravje pri delu 

V skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja Obalnih lekarn Koper smo nadaljevali z usposabljanji iz 
varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. 
Zaposlence smo napotili na obdobne preventivne zdravstvene preglede. Nadaljevali smo z izvajanjem 
ostalih aktivnosti za promocijo zdravja s tem, da smo organizirali za vse zaposlene delavnico o 
celovitem konceptu zdravja na delovnem mestu. 

2.6.4 Učni zavod 

V letu 2018 je Ministrstvo za zdravje za dobo 5 let Obalnim lekarnam Koper podelilo naziv učnega 
zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa 
farmacevtski tehnik in študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje 
farmacija. 
Usposobljenih imamo deset mentorjev, ki lahko izvajajo praktično usposabljanje študentov in dijakov. 
V študijskem letu 2017/2018 smo omogočili dvema študentkama Fakultete za farmacijo in trem 
dijakom iz programa farmacevtski tehnik Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo izvajanje 
praktičnega usposabljanja v lekarni. 
Za izvajanje mentorstva za specializacijo imamo imenovane s strani Lekarniške zbornice Slovenije dve 
mentorici iz področja lekarniške in klinične farmacije ter iz področja oblikovanja in preizkušanja 
zdravil. V letu 2018 so praktični del usposabljanja v našem zavodu izvajali trije specializanti. 

2.6.5 Načrt integritete 

Izdelan imamo Načrt integritete javnega zavoda Obalne lekarne Koper, ki zavezuje zaposlence k 
spoštovanju etike, transparentnosti delovanja in zagotavljanju učinkovitega upravljanja s sredstvi 
zavoda. V letu 2018 nismo obravnavali odstopanj od sprejetih načel. 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 
OBALNE LEKARNE KOPER 

FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA 
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2.7 Investicijska dejavnost 

V skladu s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti smo tudi v letu 2018 vlagali v 
prostore in posodabljali opremo ter sledili potrebam informatizacije poslovnih procesov. 
Vlaganja so potekala na podlagi sprejetega načrta investicij in vzdrževalnih del za leto 2018 in so bila 
financirana iz presežka prihodkov nad odhodki. 

v EUR (brez centov) 

Načrt Realizacija Real. 18/ 

2018 2018 Načrt 18 

Lekarniška in laboratorijska oprema 53.500 49.374 92,3 

Strojna in programska računalniška oprema 33.700 35.472 105,3 

Nadgradnja video nadzornega sistema in protipožarni sistem 5.800 1.181 20,4 

Klimatske naprave 4.500 2.344 52,1 

Drobni inventar nad 1 letom 10.500 6.201 59,1 

Vzdrževanje in obnova prostorov 7.500 3.235 43,1 

Skupaj (Izvzeta so načrtovana vlaganja v ureditev in opremljanje 

prostorov za odprtje nove lekarniške enote Pobegi - Cezarji v skupnem 115.500 97.807 84,7 

znesku 247.000 evrov) 

Nerealizirane investicije iz Finančnega načrta 2018 v ocenjeni vrednosti 17.000 evrov se nanašajo na : 

- še nedobavljeno lekarniško opremo (sistem spremljanja temperature v hladilnikih in 
temperature in vlage v prostorih, dodatni izdajni pult); 

- še neizvedeno nadgradnjo videonadzornega sistema in zamenjave klimatskih naprav; 
dokup drobnega inventarja nad enim letom in 

- manjša vzdrževalna dela lekarniških prostorov (beljenje, lakiranje parketa). 

Navedene investicije so v teku in bodo zaključene v začetku letu 2019. 

2.8 Ocena uspešnosti poslovanja 

Na podlagi doseženih rezultatov poslovanja lahko ugotovimo, da smo uspešno uresničili letne in tudi 
razvojne cilje zavoda. Doseženi rezultati zagotavljajo dolgoročno stabilno poslovanje in uravnotežen 
razvoj lekarniške dejavnosti v vseh občinah ustanoviteljicah. 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 

3.1 Računovodski izkazi 

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: 

- bilanca stanja, ki se sestavi na obrazcu Bilanca stanja; 
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: 

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev; 
- 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. 

Med predpisana vrednostna pojasnila in kot obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je 
obrazec: 

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: 

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

3.2 Načela sestavljanja računovodskih izkazov 

Zavod ima status posrednega uporabnika proračuna in določenega uporabnika enotnega kontnega 
načrta. Poslovne knjige vodi in izdeluje letna poročila v skladu z določili Zakona o računovodstvu in 
Zakona o javnih financah ter je davčni zavezanec za pridobitno dejavnost po Zakonu o davku od 
dohodka pravnih oseb. 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 
OBALNE LEKARNE KOPER 

FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA 

37 | 79 



OBALNE LEKARNE KOPER 
FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 

2018 

Pri izdelavi Računovodskega poročila upoštevamo še naslednje podzakonske predpise: 

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

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava; 
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti; 
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev; 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava, po katerem sodimo med določene uporabnike enotnega kontnega načrta; 

- Slovenski računovodski standardi. 

Temeljni notranji akt, ki ureja področje računovodstva je Pravilnike računovodstvu. 

Ne glede na pravni status nismo zavezanec Zakona o fiskalnem pravilu. Lekarniški javni zavodi niso 
namreč razvrščeni v sektor S.13 kot institucionalna enota sektorja države, ampak so po Uredbi o 
standardni klasifikaciji istitucionalnih sektorjev razvrščeni v sektor S.l 1 - nefinančne družbe. 

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: 

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

- podatke o stanju neporavnanih zapadlih terjatev; 
podatke o neporavnanih zapadlih obveznostih; 

- vire sredstev, uporabljene za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva; 
naložbe prostih denarnih sredstev; 
razloge za pomembnejše spremembe stalnih sredstev; 

- vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence; 
- podatke o pomembnejših osnovnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno 

uporabljajo za opravljanje dejavnosti. 

Sodila delitve prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost so sestavni del 
pravilnika o računovodstvu v Obalnih lekarnah Koper. 
Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) opredeljuje lekarniško dejavnost kot javno zdravstveno službo, 
s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z 
zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov. 

Sodila delitve prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost 

Kot poslovne prihodke javne službe izkazujemo prihodke od: 

izdaje zdravil za humano in veterinarsko rabo na recept, 
izdaje živil za posebne zdravstvene namene na recept, 

- izdaje zdravil za humano in veterinarsko rabo brez recepta, ki se izdajajo v mreži lekarniške 
dejavnosti, 
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- dejavnosti farmacevtske obravnave pacientov, 
- prihodke iz naslova dežurne službe, 
- prihodke iz naslova dodatka za dvojezičnost. 

Kot poslovne prihodke tržne dejavnosti izkazujemo prihodke od: 

- izdaje zdravil in živil brez recepta, ki se prodajajo tudi izven mreže lekarniške dejavnosti, 
- izdelovanja galenskih izdelkov, 
- prodaje medicinskih pripomočkov, 
- prodaje veterinarskih izdelkov, 
- prodaje drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, 
- provizij za storitve zavarovalnicam dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, 
- drugih storitev, povezanih z lekarniško dejavnostjo. 

Prihodke od opravljanja nezdravstvenih storitev razčlenjujemo po vrstah dejavnosti z upoštevanjem 
navodila Ministrstva za zdravje. 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

Sodila delitve odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost 

Odhodke delimo na dejavnost javne službe in tržno dejavnost v enakem razmerju kot je razmerje med 
dobička očiščenimi prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti, v zadnjih treh 
letih pred letnim obračunom, z izjemami: 

če so podatki po vrstah dejavnosti razvidni iz dokumentacije, se odhodki razporedijo 
neposredno na dejavnost v katero sodijo oziroma iz katere izvirajo, 
nabavne vrednosti prodanega blaga, ki se deli na javno službo in tržno dejavnost neposredno 
na to, v katero dejavnost strošek nabavne vrednosti blaga sodi, 
stroškov galenske proizvodnje, ki se v celoti izkažejo kot stroški tržne dejavnosti, 
stroškov delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti in dajatev nanjo, ki se v celoti izkažejo 
kot stroški tržne dejavnosti, 
davka od dohodkov pravnih oseb, ki se deli na javno službo in tržno dejavnost v razmerju 
ustvarjenega presežka prihodkov doseženega pri opravljanju posamezne vrste 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 31.12.2018 in premoženjskega 
stanja Obalnih lekarn Koper na dan 31.12.2018. V zavodu je bil opravljen redni letni popis sredstev in 
virov sredstev na dan 31.12.2018. Poročilo o popisu je obravnaval kolegij zavoda in sprejel sklep o 
načinu uskladitve knjižnega stanja sredstev in virov sredstev z dejanskim stanjem, kar je vključeno v 
bilančne izkaze. 

39 | 79 



LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 

2018 

3.3 Pojasnila k računovodskima izkazoma 

3.3.1 Pojasnila postavk bilance stanja 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov s 
stanjem na dan 31.12.2018. Podlaga za sestavo bilance stanja so podatki iz poslovnih knjig. Bilančna 
vsota na dan bilance stanja znaša 7.837.100 evrov in se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala 
za 6 indeksnih točk. 

Delež dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih se je zmanjšal za 5 odstotnih točk, za kar se je povečal 
delež kratkoročnih sredstev z zalogami. 

Stanje sredstev 
v EUR (brez centov) 

31.12.2017 V% 31.12.2018 V' 

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 

Nepremičnine 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

Dolgoročni depoziti 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 

KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG 

Kratkoročne terjatve iz poslovanja 

Druge kratkoročne terjatve 

Denarna sredstva 

Aktivne časovne razmejitve 

ZALOGE 

SREDSTVA (AKTIVA SKUPAJ) 

3.642.527 

49.239 

1.896.774 

1.033.033 

600.000 

63.481 

2.887.945 

2.492.172 

74.392 

301.616 

19.765 

1.779.692 

8.310.164 

44 3.044.878 

1 j 58.042 

23 1.922.359 

12 1.008.327 

7 0 

"Tj 56.150 

35| 3.098.378 

30 2.564.521 

1 115.479 

4 i 396.747 

0 21.631 

21 

100 

1.693.844 

7.837.100 

39 

1 

24 

13 

0 

1 

39 

33 

1 

5 

0 

22 

100 
- 

Indeks 

18/17 

83,6 

118 

101 

98 

0 

88 

107 

103 

155 

132 

109 

95 

94 

GRAF: Temeljna razčlenitev sredstev 

Zaloge; 22% 

Kratkoročna 

sredstva; 39% 

Dolgoročna 

sredstva; 39% 
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GRAF: Podrobnejša razčlenitev sredstev 
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Neopredmetena sredstva 

Dolgoročno odloženi stroški 

Dolgoročne premoženjske pravice 

Skupaj 

Nabavna 

vrednost 

11.613 

229.503 

v EUR (brez centov) 

241.116 

Popravek 

vrednosti 

0 

183.074 

183.074 

Sedanja 

vrednost 

11.613 

46.429 

58.042 

Stopnja 

odpisa v % 

0 

80 

76 s 

Dolgoročno odloženi stroški predstavljajo sredstva vplačana v rezervni sklad, namenjen za vzdrževalna 
dela na več stanovanjskih stavbah, v katerih se nahajajo prostori Lekarne Semedela, Lekarniške 
podružnice Ankaran in poslovni prostor v Šalari. 

Dolgoročne premoženjske pravice se nanašajo na licence za integracijo računalniške infrastrukture s 
podpornimi računalniškimi programi in komunikacijo na daljavo med posameznimi računalniškimi 
postajami. 

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 80 % odpisana. 
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Nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
v EUR (brez centov) 

Zemljišča 

Zgradbe 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

Vlaganja v tuja osnovna sredstva 
Drobni inventar z dobo koristnosti nad 1 letom 

Skupaj 

Nabavna 

vrednost 

97.440 
2.397.616 
3.364.190 

230.304 
118.070 

6.207.620 

Popravek 

vrednosti 

0^ 
572.697 

2.542.860 

 43.308 
118.070 

3.276.935 

Sedanja 

vrednost 

97.440 
1.824.919 

821.330 

186.996 
0 

2.930.685 

Stopnja 

odpisa v % 

0 

24 
76 

19 
100 

53 

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, ki zajemajo poslovne 

prostore za opravljanje lekarniške in proizvodne dejavnosti, med katere sodijo: 

Lekarna Semedela; 

- Lekarna Izola; 

Lekarniška podružnica Ankaran; 

Galenski laboratorij; 

- Poslovni prostor Šalara. 

Vrednost zgradb je 24 % odpisana, vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev pa 76 

%. Vir za investicijska vlaganja je kumuliran presežek prihodkov nad odhodki. 

om\t taust imt 

OtUH um« mm 
GUBSaUKKOOV 

o>u.vt jgflg MM 

Amygdalaeoteum 

OLIVNO 
OLJE 

CNivaeoieum virginale 

125 ml 
perofrfne«1 

dermame tekočine 

MANDLJEVO 

OLJE 

RIBJE 

OLJE 

lecorisaseili 

oteumA 

125 mi 
pernralflfi in 

denualne tekočine 

125 ml 
termalne tekočine 
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Dolgoročno dani depoziti 

Dolgoročno dani depoziti 

v EUR (brez centov) 

31.12.2017 31.12.2018 Indeks 

600.000 Oj 0 

Na dan 31.12.2017 smo izkazovali v bilanci stanja dolgoročno vezana sredstva do 24 mesecev pri NLB 
d.d., Ljubljana v znesku 600.000 evrov. Ker depozit zapade v plačilo v naslednjem obračunskem 
obdobju, ga v bilanci stanja za leto 2018 izkazujemo med kratkoročnimi finančnimi naložbami. 
Sredstva so namenjena vlaganju po Dolgoročnem razvojnem načrtu Obalnih lekarn Koper za obdobje 
2016 -2020, ki gaje sprejel svet zavoda 15.5.2015. 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 

Dolgoročne terjatve za vlaganja v tuja osnovna sredstva 
Vplačane varščine (najem dodatnega prostora za Lekarno Izola, 
garažna hiša) 

Skupaj 

Dolgoročne terjatve za vlaganja v tuja osnovna sredstva se nanašajo na vlaganja lastnih sredstev v 
poslovni prostor Lekarne Piran, ki ga imamo v najemu od Občine Piran. Vrednost vlaganj, po začetni 
pripoznani vrednosti, je znašala 135.181 evrov. Vložena sredstva bodo povrnjena do leta 2027 v obliki 
plačevanja polovičnega zneska mesečne najemnine. 

v EUR (brez centov) 

31.12.2017 31.12.2018 Indeks 

61.876 j 54.544 88 

1.606 1.606 100 

63.482 56.150 88 

Kratkoročne terjatve iz poslovanja 

Kratkoročne terjatve do kupcev 

Kratkoročno dani predujmi 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Kratkoročne finančne naložbe 
Kratkoročne terjatve iz financiranja 

Skupaj 

31.12.2017 

363.985 

86.332 

1.340.476 

700.000 

1.379 

v EUR (brez centov) 

31.12.2018 Indeks 

341.147 

0 

1.320.811 

900.000 

2.563 

2.492.172 2.564.521 

94 

0 

99 

129 

186 

103 

Najvišjo postavko, znotraj terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, predstavlja terjatev do 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v znesku 1.270.891 evrov. 

V letu 2018 ne izkazujemo dvomljivih in spornih terjatev. Vse terjatve so bile poravnane po koncu 
poslovnega leta. 

Kratkoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v bančne depozite. Gre za kratkoročno vezana 
sredstva do 12 mesecev pri Abanki d.d. Ljubljana v znesku 300.000 evrov in pri NLB d.d., Ljubljana v 
znesku 600.000 evrov, po obrestni meri ugodnejši od obrestne mere, ki je veljala za prosta denarna 
sredstva na podračunu. 
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Naložbe so namenjene za poplačilo investicij v teku po Finančnem načrtu javnega zavoda Obalne 
lekarne Koper 2018 in za vlaganja po Dolgoročnem razvojnem načrtu Obalnih lekarn Koper za 
obdobje 2016 -2020. 

Druge kratkoročne terjatve 

Terjatve do državnih in drugih institucij 
Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 

Terjatve do bank za plačila s plačilnimi karticami 
Terjatve do zavarovalnic 
Terjatve do dobaviteljev 
Terjatve do fizičnih oseb (plačilo po povzetju) 

Skupaj 

v EUR (brez centov) 

31.12.2017 31.12.2018 Indeks 

32.754 23.757 j 73 

0 [ 360 0 [ 

31.878 36.469 114 

0 T 1.108 j 0 j 
9.760 53.739 551 

0 46 0 

74.392 115.479 155 

Terjatve so bile poravnane po koncu poslovnega leta. 

Denarna sredstva v blagajni in dobroimetje pri bankah 
v EUR (brez centov) 

Denarna sredstva v blagajni 

Denarna sredstva na podračunu enotnega zakladniškega računa 

Skupaj 

31.12.2017 

34.615 

267.001 

301.616 

31.12.2018 

23.806 

372.941 

396.747 

Indeks 

69 

140 

132 

Denarna sredstva v blagajni se nanašajo na stanje gotovine v blagajnah lekarninških enot, v glavni 
blagajni in gotovino po gotovinskih pologih lekarniških enot, ki je prispela na podračun zavoda v 
januarju 2019. 
Denarna sredstva na podračunu enotnega zakladniškega računa se vodijo pri Upravi za javna plačila. 

Aktivne časovne razmejitve 

Aktivne časovne razmejitve 

31.12.2017 

19.765 

v EUR (brez centov) 

31.12.2018 Indeks 

21.631 109 

Aktivne časovne razmejitve se pretežno nanašajo na vnaprej plačane zavarovalne premije, strokovno 
literaturo in pristojbine. 
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Zaloge 
v EUR (brez centov) 

Zaloge embalaže 

Zaloge blaga 

Skupaj 

31.12.2017 
692 

1.779.000 

1.779.692 

31.12.2018 
3.438 

1.690.406 

1.693.844 

Indeks 

497 

95 

95 

Zaloge blaga se nanašajo na 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 iztržljivi 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. Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije namreč določa, praviloma na dva meseca, najvišje priznane 

vrednosti, po katerih jim lahko ta zdravila zaračunavamo, ne glede na njihove nabavne cene. 

Ugotovili smo, da je prišlo pri teh zalogah blaga do slabitve vrednosti v primerjavi z njihovo nabavno 

vrednostjo v znesku 1.446,72 evra, kar predstavlja 0,09 odstotkov vrednosti zalog blaga. 

Izven bilančna evidenca 
v EUR (brez centov) 

7 
Bančne garancije v zvezi z izvedbo javnih naročil 

Blagovne rezerve zdravil 

Razstavni eksponat v oficini Lekarne Koper v lasti Pokrajinskega muzeja 

Koper 

Zmanjšana obveznost za plačilo davka od dohodka pravnih oseb zaradi 

uveljavljanja olajšave zaposlovanja invalidov 

Skupaj 

31.12.2017 
101.259 

7.699 

9.600 

62.186 

180.744 

31.12.2018 
25.496 

7.544 

9.600 

79.379 

122.019 

Indeks 

25 

98 

100 

128 

68 
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Stanje virov sredstev 

v EUR (brez centov) 

31.12.2018 

10 j 264.920 

7.223.141 

Kratkoročni obveznosti 

Dolgoročne obveznosti 

Presežek prihodkov nad odhodki 

Skupaj 

31.12.2017 

825.206 

7.180.938 

304.020 

8.310.164 

V< 

86 

4 349.039 

100 7.837.100 

3 

92 

Indeks 

32 

101 

5 j 115 

100 94 

GRAF: Razlečenitev obveznosti do virov sredstev 

Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

Skupaj 

31.12.2017 

197.200 

508.030 

92.622 

27.354 

v EUR (brez centov) 

Indeks 

98 

31.12.2018 

192.710 

0 

67.949 

4.261 

825.206 264.920 

0 

73 

16 

32 

Kratkoročne obveznosti izvirno vrednotimo z zneski, ki izhajajo iz knjigovodskih listin. 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti za plače, prispevke in davke iz bruto 
plač in druge prejemke zaposlenih za mesec december 2018, ki so bili izplačani v januarju 2019. 

Druge kratkoročne obveznosti zajemajo obveznosti za dajatve na izplačane plače, obveznost za plačilo 
razlike med izstopnim in vstopnim davkom na dodano vrednost in obveznosti na podlagi odtegljajev 
od prejemkov zaposlenih, ki so bile poravnane v januarju 2019. 
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Dolgoročne obveznosti 

Na dan bilance stanja znašajo dolgoročne obveznosti 7.223.141 evrov. Dolgoročni viri sredstev so 
razporejeni po namenih iz 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti ( ZLD-1). 

v EUR (brez centov) 

31.12.2017 31.12.2018 Indeks 

Dolgoročni vir sredstev za neopredmetena in opredmetena osnovna 

sredstva 

Dolgoročni vir sredstev za šestmesečne povprečne vrednosti zalog blaga 

Dolgoročni vir sredstev za šestmesečne povprečne vrednosti terjatev, ki 

presegajo obveznosti do dobaviteljev 

Dolgoročni vir sredstev za povprečne dvomesečne stroške poslovanja 

Dolgoročni vir sredstev za razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških 

storitev 

Dolgoročni vir sredstev za namenska sredstva za investicije 

Skupaj 

Presežek prihodkov nad odhodki obračunskega obdobja 

3.195.029 

1.574.237 

954.041 

284.127 

9.095 

1.164.409 

3.186.108 

1.669.349 

942.589 

572.748 

0 

852.347 

7.180.938 7.223.141 

100 

106 

99 

202 

0 

73 

101 

Presežek prihodkov nad odhodki 

31.12.2017 

304.020 

v EUR (brez centov) 

31.12.2018 Indeks 

349.039 115 

Presežek prihodkov nad odhodki znaša na dan bilance stanja 349.039 evrov in je v primerjavi s 
preteklim letom za 15 indeksnih točk večji. 
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3.3.2 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 31.12.2018. 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. 

Prihodki 
v EUR (brez centov) 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 
Prihodki od storitev 

Prihodki od prodaje blaga, od tega: 
- prihodki od izdaje zdravil na recepte 
- prihodki od prodaje pravnim osebam na naročilnice 
- prihodki od izdaje medicinskih pripomočkov 

- prihodki od gotovinske prodaje blaga 
FINANČNI PRIHODKI 
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 

CELOTNI PRIHODKI 

Leto 2017 Leto 2018 Indeks 

19.609.527 

221.405 

19.388.122 

13.286.749 

904.863 

717.561 

4.478.949 

65.158 

5.036 

19 .679.721 

20.492.595 

232.323 

20.260.272 

14.087.670 

811.797 

702.685 

4.658.120 

1.555 

12.271 

20.506.421 

104,5 

104,9 

104,5 

106,0 

89,7 

97,9 

104,0 

2,4 

243,7 

104,2 

Delež celotnih 

prihodkov 

99,9 

0,0 

0,1 

100,0 

V obdobju od 1.1. do 31.12.2018 smo dosegli 20.506.421 evrov celotnih prihodkov, kar je za 4,2 
indeksni točki več v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. 
Celotne prihodke ustvarjamo skoraj v celoti s prihodki od poslovanja. 
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Znotraj prihodkov od poslovanja znašajo prihodki od prodaje blaga 98,9 % in prihodki od 

storitev 1,1 %. 

Prihodki od prodaje blaga so sestavljeni iz 69,5 % prihodkov od izdaje zdravil na recept, 23,0 % 

prihodkov od gotovinske izdaje zdravil in prodaje blaga, 4,0 % prihodkov od izdaje zdravil in prodaje 

blaga pravnim osebam na naročilnice ter 3,5 % prihodkov od izdaje/prodaje medicinskih 

pripomočkov. 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 
OBALNE LEKARNE KOPER 

GRAF: Razčlenitev celotnih prihodkov 

Prihodki od izdaje zdravil 

na recepte; 68,7% 

Prihodki od prodaje na 

naročilnice; 2,2% 

Prihodki od zdravljenja 

odvisnoti; 1,8% 

Prihodki od izdaje 

medicinskih 

pripomočkov; 3,4% 

Prihodki od gotovinske 

prodaje; 22,7% 

Prihodki od storitev; 1,1% 

Finančni in 

prevrednotovalni 

poslovni prihodki; 0,1% 

Prihodki od storitev 

Prihodki od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljanje 

neprekinjene preskrbe z zdravili 

Prihodki od opravljanja storitev za zavarovalnico Adriatic Slovenica, 

Vzajemno zdravstveno zavarovalnico in zavarovalnico Triglav 

Prihodki od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za dvojezičnost 

Prihodki od povrnjenih prispevkov za zaposlovanje invalidov 

Prihodki od urejanja skladišča zdravil za blagovne rezerve 

Prihodki od informiranja v lekarnah 

Skupaj 

v EUR (brez centov) 

Leto 2017 

96.400 

32.655 

38.962 

23.738 

1.328 

28.322 

221.405 

Leto 2018 

101.591 

33.483 

40.911 

29.110 

1.030 

26.198 

232.323 

Indeks 

105.4 

102.5 

105,0 

122.6 

77,6 

92,5 

104,9 

Prihodki od storitev znašajo 232.323 evrov in predstavljajo 1,1 % prihodkov od poslovanja ter so za 4,9 

indeksne točke višji v primerjavi s preteklim letom. Največji delež, to je 44 %, se nanaša na prihodke za 

opravljanje neprekinjene preskrbe z zdravili. 
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Prihodki od izdaje zdravil na recept 

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 

Prihodki od doplačil pacientov 

Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja 

Prihodki iz nadstandardnega zavarovanja 

Prihodki od izdaje galenskih izdelkov, predpisanih na recept 

Skupaj 

v EUR (brez centov) 

Leto 2017 

7.972.234 

551.165 

4.739.362 

18.711 

5.277 

13.286.749 

Leto 2018 

8.556.272 

621.416 

4.893.403 

11.924 

4.655 

14.087.670 

Indeks 

107.3 

112,7 

103.3 

63,7 

88,2 

106,0 

Prihodki od izdaje zdravil na recept znašajo 14.087.670 evrov, kar predstavlja 68,8 °/< 

poslovanja. V primerjavi s preteklim letom so višji za 6 indeksnih točk. 

Prihodki od izdaje zdravil in prodaje ostalega blaga na naročilnice pravnim osebam 

prihodkov od 

Prihodki od prodaje zdravil 

Prihodki od nadomestnega zdravljenja odvisnosti 

Prihodki od prodaje ostalega blaga 

Prihodki od prodaje izdelkov galenskega laboratorija 

Skupaj 

Leto 2017 

289.259 

417.719 

73.458 

124.427 

904.863 

v EUR (brez centov) 

Leto 2018 Indeks 

259.124 

370.778 

50.020 

131.875 

811.797 

89.6 

88,8 

68,1 

106,0 

89.7 

Prihodki od prodaje na naročilnice pravnim osebam znašajo 811.797 evrov in predstavljajo 4,0 % 

prihodkov od poslovanja ter so za 10,3 indeksne točke nižji v primerjavi s preteklim letom zaradi nižjih 

naročil dveh največjih kupcev. 

Prihodki od izdaje/prodaje medicinskih pripomočkov 

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 

Prihodki od doplačil pacientov 

Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 

Skupaj 

Leto 2017 

642.358 

22.337 

52.866 

717.561 

v EUR (brez centov) 

Leto 2018 Indeks 

630.007 

22.799 

49.879 

702.685 

98,1 

102,1 

94,3 

97,9 

Prihodki od izdaje medicinskih pripomočkov znašajo 702.685 evrov in predstavljajo 3,4 % prihodkov 

od poslovanja ter so za 2,1 indeksne točke nižji v primerjavi s preteklim letom zaradi nekoliko nižjega 

števila obdelanih naročilnic za medicinske pripomočke. 

Prihodki od gotovinske izdaje zdravil in prodaje blaga 

Prihodki od izdaje zdravil 

Prihodki od prodaje ostalega blaga 

Prihodki od prodaje izdelkov galenskega laboratorija 

Skupaj 

v EUR (brez centov) 

Leto 2017 

1.366.578 

2.751.722 

360.649 

4.478.949 

Leto 2018 

1.398.072 

2.891.021 

369.027 

4.658.120 

Indeks 

102,3 

105,1 

102,3 

104,0 

LETO 
2018 
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Prihodki od gotovinske izdaje zdravil in prodaje blaga znašajo 4.658.120 evrov in predstavljajo 22,7 % 
prihodkov od poslovanja ter so za 4,0 indeksne točke višji v primerjavi s preteklim letom. 
62,0 % prihodkov se nanaša na prihodke od prodaje ostalega blaga, ki vključuje preskrbo z drugimi 
izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, preskrbo z veterinarskimi izdelki ter preskrbo z 
biocidnimi izdelki in kemikalijami. 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

Finančni prihodki 

Prihodki od finančnih naložb 

v EUR (brez centov) 

Leto 2017 Leto 2018 Indeks 

65.158 1.555 i 2,4 

V letu 2017 so finančni prihodki zajemali tudi doseženo razliko med knjigovodsko in tržno vrednostjo 
s prodajo delnic, medtem ko se finančni prihodki leta 2018 nanašajo samo na obresti od finančnih 
naložb. 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 

Prihodki od prejetih odškodnin od zavarovalnic 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

Skupaj 

v EUR (brez centov) 

Leto 2017 Leto 2018 Indeks 

4.712 ( 12.005 254,8 ; 

324 266 82,1 

5.036 12.271 243,7 

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 12.271 evrov. V letu 2018 smo imeli več zahtevkov do 
zavarovalnic iz premoženjskega zavarovanja od predhodnega leta. 
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Prihodki razčlenjeni po vrstah dejavnosti 
v EUR (brez centov) 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 

Prihodki od storitev 

Prihodld od prodaje blaga, od tega. 

- prihodki od izdaje zdravil na recepte 

- prihodki od prodaje pravnim osebam 

na naročilnice 

prihodki od izdaje medicinskih 

pripomočkov 

- prihodki od gotovinske prodaje blaga 

FINANČNI PRIHODKI 

_ 

Javna 

služba 

16.277.246 

161.602 

16.115.644 

14.087.670 

629.902 

79.4 

69,6 

79.5 

100,0 

77.6 

Prodaja blaga in 

storitev na trgu 

4.215.349 

70.721 

4.144.628 

181.895 

20,6 

30.4 

20.5 

22,4 

1.398.072 30,0 

15 1,0 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI 

CELOTNI PRIHODKI 

702.685 

3.260.048 

1.540 

12.271 

16.277.261 79,4 4.229.160 

100,0 

70,0 

99,0 

100,0 

Skupaj 

20.492.595 

232.323 

20.260.272 

14.087.670 

811.797 

702.685 

4.658.120 

1.555 

12.271 

20,6 20.506.421 

GRAF: Prihodki po vrstah dejavnosti ■ JAVNA SLUŽBA ■ TRG 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Od storitev (232.323€) Od prodanega blaga Finančni prihodki (1.555€) Drugi prihodki (12.271€) 

(20.260.272C) 
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V obdobju od 1.1. do 31.12.2018 smo ustvarili 79,4% celotnih prihodkov z izvajanjem javne službe in 
20,6 % prihodkov iz tržne dejavnosti. 

Največji delež prihodkov od poslovanja v znesku 14.087.670 evrov predstavljajo prihodki od izdaje 
zdravil na recept, ki so v celoti doseženi z izvajanjem javne službe. 30,0 % prihodkov od gotovinske 
prodaje se nanaša na izdajo zdravil brez recepta. Ti prihodki so doseženi z izvajanjem javne službe, 
preostalih 70,0% prihodkov od gotovinske prodaje pa je doseženih z opravljanjem drugih dejavnosti, 
kot tržnih dejavnosti, ki sodijo med prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. 
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Odhodki 

Leto 2017 Leto 2018 Indeks 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

- Stroški nabavne vrednosti prodanega blaga 

- Stroški materiala 

- Stroški storitev 

STROŠKI DELA 

AMORTIZACIJA 

DRUGI STROŠKI 

FINANČNI ODHODKI 

DRUGI ODHODKI 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

CELOTNI ODHODKI 

16.655.135 

15.944.410 

149.215 

561.510 

2.439.024 

224.861 

34.102 

159 

285 

365 

17.370.753 

16.712.656 

150.558 

507.539 

2.538.482 

208.993 

30.297 

13 

101 

506 

19.353.931 20.149.145 

104,3 

104.8 

100.9 

90.4 

104,1 

92,9 

88,8 

8,2 

35.4 

138,6 

104,1 

v EUR (brez centov) 

Delež 

celotnih 

odhodkov 

86,2 

83,0 

0,7 

2,5 

12,6 

1,0 

0,2 

0 

0 I 
o 

100,0 

V obdobju od 1.1. do 31.12.2018 smo ustvarili 20.149.145 evrov celotnih odhodkov, kar je za 4,1 

indeksne točke več v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. 

Stroški nabavne vrednosti prodanega blaga v znesku 16.712.656 evrov predstavljajo 83,0 % celotnih 
odhodkov in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 4,8 indeksne točke zaradi povečanega 
obsega prihodkov od izdaje zdravil in gotovinske prodaje blaga. 

Stroški dela v višini 2.538.482 evrov so druga najvišja postavka celotnih odhodkov in zajemajo 12,6 %. 
V primerjavi s preteklim letom so se povečali za 4,1 indeksne točke. Do povečanja stroškov je prišlo 
zaradi delne sprostitve varčevalnih ukrepov vlade na področju stroškov dela. 

Stroški nabavne vrednosti prodanega blaga 

Stroški nabavne vrednosti prodanega blaga 

Stroške nabavne vrednosti prodanega blaga ugotavljamo po FIFO metodi. 

v EUR (brez centov) 

Leto 2017 Leto 2018 Indeks 

15.944.410 16.712.656 104,8 

Stroški materiala 

Stroški materiala 

v EUR (brez centov) 

Leto 2017 Leto 2018 Indeks 

149.215 150.558 100,9 

Skupni stroški materiala so ostali na približno enaki ravni kot v predhodnem letu. Znotraj posameznih 
postavk se je za 19,3 indeksne točke povečal strošek električne energije zaradi razširitve poslovnega 
prostora lekarniških enot Izola, Flrpelje in Ankaran. 

Vrednostno pomembnejše postavke Leto 2017 

Stroški materiala za čiščenje, pomožnega materiala, materiala za analize 46.637 

Stroški električne energije 31.650 

Stroški pisarniškega in potrošnega materiala 34.255 

Stroški kurilnega olja in plina za ogrevanje 23.438 

v EUR (brez centov) 

Leto 2018 Indeks 

47.288 

37.765 

33.334 

19.034 

101,4 

119,3 

97,3 

81,2 
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Stroški storitev 

Stroški storitev 

v EUR (brez centov) 

Leto 2017 Leto 2018 Indeks 

561.510 507.539 90,4 

Stroški storitev, ki predstavljajo 2,5 % celotnih odhodkov so se v primerjavi s preteklim letom znižali za 

9,6 indeksne točke predvsem zaradi manjših stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in 

opreme v letu 2018, ki so v letu 2017 bili povezani z obsežno investicijsko dejavnostjo. 
v EUR (brez centov) 

Vrednostno pomembnejše postavke 

Najemnine za poslovne prostore 
Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme 

Provizija za plačilne kartice in bančne storitve 

Vzdrževanje strojne računalniške in druge opreme 
Vzdrževanje programske opreme 
Strokovno izobraževanje zaposlenih 
Telefonske storitve, internet naročnina, digitalni dostop 
Zavarovalne premije in varovanje poslovnih prostorov 

Leto 2017 

118.702 

69.563 

46.910 

91.443 

44.038 

40.113 

29.459 

45.524 

Leto 2018 

123.988 

42.371 

40.621 

87.441 

45.072 

27,810 
31.996 

50.136 

Indeks 

104.5 

60,9 

86,6 

95,6 

102,3 

69,3 

108.6 

110,1 

Stroški dela 

Stroški dela 

Vrednostno pomembnejše postavke 

Plače in nadomestila plač 
Prispevki za socialno varnost 
Stroški prevoza na delo 
Stroški prehrane med delom 

Regres za letni dopust 

v EUR (brez centov) 

Leto 2017 Leto 2018 Indeks 

2.439.024 2.538.482 104,1 

v EUR (brez centov) 

Leto 2017 

1.936.830 

312.165 

44.777 

57.777 

59.094 

Leto 2018 

1.992.369 

321.125 

45.438 

59.284 

68.098 

Indeks 

102,9 

102,9 

101.5 
102.6 

115,2 

Pravne podlage za izplačevanje plač: 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, 

- Kolektivna pogodba za javni sektor, 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ in 

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za 

leto 2017 v javnem sektorju. 

Zavod izpolnjuje pogoje za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, 

obseg sredstev je določen v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu in Finančnim načrtom zavoda za leto 2018. Del plače za delovno uspešnost povečan za 

prispevke delodajalca se v celoti izkazuje kot strošek tržne dejavnosti. 

Glede na elemente za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu ta znaša 297.209 evrov, dejansko izplačani pa 296.713 evrov. 

V letu 2018 je znašala povprečno izplačana mesečna bruto plača na zaposlenega 2.325 evrov in je bila 

za 2,7 indeksne točke višja od povprečno izplačane plače v letu 2017. 
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LETO 

2018 
OBALNE LEKARNE KOPER 

FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA 

Stroški amortizacije 

Stroški amortizacije 

v EUR (brez centov) 

Leto 2017 Leto 2018 Indeks 

224.861 208.993 92,9 

Stroški amortizacije znašajo 208.993 evrov in predstavljajo 1 % celotnih odhodkov poslovanja. V 

primerjavi s predhodnim letom so se zmanjšali za 7,1 indeksne točke. 

Razčlenitev stroškov amortizacije 

Dolgoročne premoženjske pravice 
Nepremičnine 

Oprema 
Druga opredmetena osnovna sredstva 
Vlaganja v tuja osnovna sredstva 
Skupaj obračunana amortizacija 

Prenos amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena in 
opredmetena osnovna sredstva 

Stroški amortizacije 

v EUR (brez centov) 

Leto 2017 

19.821 

59.277 

307.507 

8.893 

Leto 2018 

21.298 

64.511 

287.761 

11.946 

407.445 

-182.584 

224.861 

10.320 

22.260 

406.150 

Indeks 

107,5 

108,8 

93.6 

116,0 

186,3 

99.7 

-197.157 

208.993 

108,0 

92,9 

Iz doseženih prihodkov smo v letu 2018 krili amortizacijo v znesku 208.993 evrov, znesek v višini 

197.157 evrov, ki presega znesek amortizacije, vračunan v ceno storitve za opravljanje javne službe, pa 

smo krili v breme obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, kot to določa 

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. 
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2018 

Drugi stroški, finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni poslovni odhodki 
v EUR (brez centov) 

Drugi stroški 
Finančni odhodki 

Drugi odhodki 
Prevrednotovalni poslovni odhodki 

Skupaj 

Leto 2017 

34.102 

159 

285 

365 

34.911 

Leto 2018 

30.297 

13 

101 

506 

30.917 

Indeks 

88,8 

8,2 

35,4 

138,6 

88,6 

Navedeni stroški so v letu 2018 znašali 30.917 evrov, kar predstavlja 0,2 % celotnih odhodkov. 

Največji postavki med drugimi stroški predstavljata članarina Lekarniški zbornici Slovenije in stroški 

nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč. 
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OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 

2018 

Odhodki po vrstah dejavnosti 
v EUR (brez centov) 

STROSKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV 

- Stroški nabavne vrednosti prodanega 
blaga 

- Stroški materiala 
- Stroški storitev 

STROŠKI DELA 

AMORTIZACIJA 

DRUGI STROŠKI 

FINANČNI ODHODKI 

DRUGI ODHODKI 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI 

CELOTNI ODHODKI 

Javna 

služba % 

14.545.620 83,7 

Prodaja blaga 

in storitev na V ‘ 

trgu 

Skupaj 

2.825.133 16,3 17.370.753 

14.094.354 84,3 

83.625 

367.641 

1.590.572 

61.593 

19.889 

10 

80 

55,5 

72.4 

62,7 

29.5 

65,6 

76,9 

79,2 

402 79,4 

    
16.218.166 80,5 

2.618.302 

66.933 

139.898 

947.910 

147.400 

10.408 

3 
21 

104 

3.930.979 

15.7 

44.5 

27.6 

37.3 

70.5 

34.4 

23,1 

20.8 

20.6 

16.712.656 

150.558 

507.539 

2.538.482 

208.993 

30.297 

13 

101 

506 

19,5 20.149.145 

GRAF: Odhodki po vrstah dejavnosti ■ JAVNA SLUŽBA ■ TRG 

100 

80 

60 

40 

20 

Stroški nabavne Stroški materiala Stroški storitev Stroški dela Amortizacija Drugi stroški 
vrednosti 

prodanega blaga 
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OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 

2018 

3.3,3 Presežek prihodkov nad odhodki 

Celotni prihodki 

Celotni odhodki 

Presežek prihodkov nad odhodki pred 

obdavčitvijo 

Davek od dohodka pravnih oseb 

Presežek prihodkov nad odhodki po 

obdavčitvi 

Leto 2017 

19.679.721 

19.353.931 

325.790 

21.770 

304.020 

V% Leto 2018 

100,0 20.506.421 

98,3 20.149.145 

1,7 357.276 

0,1 8.237 

1,5 349.039 

v EUR (brez centov) 

V % Indeks 

100,0 104,2 

98,3 104,1 | 

1,7 109,7 

0,0 37,8 

1,7 114,8 

Celotni odhodki so se zvišali za 4,1 indeksne točke, medtem ko so se celotni prihodki zvišali za 4,2 
indeksne točke. Ker so se celotni prihodki povečevali hitreje od celotnih odhodkov je v letu 2018 
ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo za 9,7 indeksne točke višji od 
predhodnega leta. 

Presežek prihodkov nad odhodki po vrstah dejavnosti 

Celotni prihodki 
Celotni odhodki 

Presežek prihodkov nad odhodki 

pred obdavčitvijo 

Davek od dohodka pravnih oseb 

Presežek prihodkov nad odhodki po 

obdavčitvi 

Presežek prihodkov nad odhodki 

pred obdavčitvijo v primerjavi s 

celotnimi prihodki v % 

Leto 2018 

20.506.421 

Javna 

služba 

16.270.711 

20.149.145 16.218.166 

357.276 

8.237 

349.039 

52.545 

1.211 

51.334 

V% 

v EUR (brez centov) 

79,3 

80,5 

14,7 

14,7 

14,7 

0,3 

Prodaja blaga in 

storitev na trgu 

4.235.710 

3.930.979 

304.731 

7.026 

297.705 

V% 

20,7 

19,5 

85,3 

85,3 

85,3 

7,0 

Z izvajanjem javne službe smo ustvarili 14,7 % presežka prihodkov nad odhodki, s prodajo blaga in 
storitev na trgu pa 85,3 %. 

GRAF: Prihodki, odhodki in presežek po vrstah dejavnosti ■ JAVNA SLUŽBA ■ TRG 

Presežek 

Odhodki 

Prihodki 
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LETO 

2018 

3.3.4 Davek od dohodka pravnih oseb 

Davek od dohodka pravnih oseb, od tega iz: 

- prihodkov iz nejavnih virov za opravljanje javne službe 

- prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 

Leto 2017 

21.770 

230 

21.540 

v EUR (brez centov) 

Leto 2018 Indeks 

8.237 37,8 

1.211 526,5 

7.026 32,6 

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 

pridobljeni izjavno finančnih virov. Prihodki iz vseh ostalih virov sodijo med prihodke iz pridobitne 

dejavnosti in so v letu 2018 obdavčeni z 19 % davkom od dohodka pravnih oseb. 

Znesek obračunanega davka od dohodka pravnih oseb je v letu 2018 za 62,2 indeksne točke nižji od 

obračunanega davka za leto 2017, za kolikor se je tudi znižala davčna osnova. Olajšava za investiranje v 

letu 2018 znaša 93.352 evrov, medtem ko je v letu 2017 znašala 20.843 evrov. Povečale so se tudi ostale 

olajšave. 

GRAF: Udeležba davka od dohodka pravnih oseb po virih 
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LETO 
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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 katerem izkazujemo, kot določeni 
uporabniki enotnega kontnega načila, 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 

Prihodki iz opravljanja dejavnosti 

Odhodki iz opravljanja dejavnosti 

Presežek prihodkov/ presežek odhodkov iz opravljanja dejavnosti 

Investicijski odhodki 

Presežek odhodkov nad prihodki z upoštevanjem investicijskih 

odhodkov 

Leto 2017 

19.445.727 

19.417.273 

28.454 

440.178 

v EUR (brez centov) 

Leto 2018 Indeks 

20.512.708 105,5 

20.760.287 106,9 

-247.579 -870,1 

335.507 76,2 

411.724 583.086 141,6 

Prihodki iz opravljanja dejavnosti so se povečali za 5,5 indeksne točke v primerjavi s predhodnim 
letom. Odhodki iz opravljanja dejavnosti so se prav tako povečali, in sicer za 6,9 indeksne točke. 
Presežek odhodkov nad prihodki z upoštevanjem investicijskih odhodkov znaša 583.086 evrov in je za 

41,6 indeksne točke višji kot v letu 2017. 

ISO 9001 0-1535 
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POSLOVNE ENOTE 

1 Kt 

Paulina Štok, univ. dipl.ekon. 

namestnica direktorice 

5*44 

, Katja Gombač Aver, mag. farm. 

v.d. direktorice 

FEBRUAR 2019 
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LETO 

2018 
OBALNE LEKARNE KOPER 

FARMACTE COSTIERE CAPODISTRIA 

4 PRILOGE 

- Bilanca stanja; 
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev; 

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil; 
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov; 
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti; 
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka; 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov; 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
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OBALNE LEKARNE KOPER 
FARMACIE COSTIERE CAPODISTRJA 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

Ime uporabnika 
OBALNE LEKARNE KOPER 

Sedež uporabnika: 
Kidričeva ulica 2, Koper, 6000 Koper-Capodistria 

LETO 

2018 

Šifra proračunskega uporabnika: 
27472 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5053781000 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV SKUPINE 
KONTOV 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

30 

NAZIV SKUPINE KONTOV 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

POPRAVEK VREDNOSTI 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

NEPREMIČNINE 

POPRAVEK VREDNOSTI 
NEPREMIČNIN 

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN 
DEPOZITI 

DOLGOROČNE TERJATVE IZ 
POSLOVANJA 

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 
UPRAVLJANJE 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; 
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN 
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 

KRATKOROČNE TERJATVE DO 
KUPCEV 

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 

KRATKOROČNE TERJATVE DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ 
FINANCIRANJA 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 

NEPLAČANI ODHODKI 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

C) ZALOGE 

OBRAČUN NABAVE MATERIALA 

Oznaka 
za 

AOP 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

Znesek 

Tekoče leto 

3.044.878 

241.116 

183.074 

2.495.056 

572.697 

3.712.565 

2.704.238 

56.150 

3.098.378 

23.806 

372.941 

341.147 

0 

1.320.811 

900.000 

2.563 

115.479 

0 

21.631 

1.693.844 

Predhodno leto 

3.642.527 

224.173 

174.934 

2.404.961 

508.187 

3.506.478 

2.473.445 

0 

600.000 

63.481 

2.887.945 

34.615 

267.001 

363.985 

86.332 

1.340.476 

700.000 

1.379 

74.392 

0 

19.765 

1.779.692 

0 0 
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OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 

2018 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV SKUPINE 
KONTOV 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

99 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

90 

91 

92 

93 

940 

9410 

9411 

NAZIV SKUPINE KONTOV 

ZALOGE MATERIALA 

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 
EMBALAŽE 

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN 
STORITVE 

PROIZVODI 

OBRAČUN NABAVE BLAGA 

ZALOGE BLAGA 

DRUGE ZALOGE 

. AKTIVA SKUPAJ 

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA 
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 

DRUGE KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 

NEPLAČANI PRIHODKI 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 

SPLOŠNI SKLAD 

REZERVNI SKLAD 

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

DOLGOROČNE REZERVACIJE 

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA 
V JAVNIH SKLADIH 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 
NALOŽBE 

Oznaka 
za 

AOP 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 

044 

045 

Znesek 

T ekoče leto 

0 

3.438 

0 

1.690.406 

0 

7.837.100 

122.019 

264.920 

192.710 

67.949 

4.261 

0 

7.572.180 

046 

047 

048 

049 

050 

051 

Predhodno leto 

692 

0 

1.779.000 

0 

8.310.164 

180.744 

825.206 

197.200 

508.030 

92.622 

27.354 

0 

7.484.958 
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2018 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV SKUPINE 
KONTOV 

9412 

9413 

96 

97 

980 

981 

985 

986 

99 

NAZIV SKUPINE KONTOV 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

DOLGOROČNE FINANČNE 
OBVEZNOSTI 

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE 
FINANČNE NALOŽBE 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

I. PASIVA SKUPAJ 

PASIVNI KONTI IZVEN BILANČNE 
EVIDENCE 

Oznaka 
za 

AOP 

052 

053 

054 

055 

056 

057 

058 

059 

060 

061 

Znesek 

Tekoče leto 

0 

7.223.141 

349.039 

7.837.100 

122.019 

Predhodno leto 

0 

7.180.938 

304.020 

8.310.164 

180.744 

Kraj in datum oddaje 

Koper, dne 27.2.2019 

Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

mag. Sonja Rušnjak 

Odgovorna oseba 

mag. Katja Gombač Aver mag. 
 farm., v.d. direktorice  
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LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 
LETO 

2018 

Ime uporabnika 
OBALNE LEKARNE KOPER 

Sedež uporabnika: 
Kidričeva ulica 2, Koper, 6000 Koper-Capodistria 

Šifra proračunskega uporabnika: 
27472 

Podskupina prorač, uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5053781000 

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
NAZIV Oznak 

a za 
AOP 

ZNESEK - 
Nabavna 
vrednost (1.1.) 

ZNESEK - 
Popravek 
vrednost (1.1.) 

ZNESEK - 
Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

ZNESEK - 
Povečanje 
popravka 
vrednosti 

ZNESEK- 
Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

ZNESEK- 
Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

ZNESEK- 
Amortizacija 

ZNESEK- 
Neodpisana 
vrednost (31.12.) 

ZNESEK- 
Prevrednotenje 
zaradi o<repitve 

ZNESEK- 
Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

8 10 (3-4+5-6-7 
+8-9) 

12 

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v upravljanju 

700 6.135.612 3.156.566 416.711 96.062 91.016 401.982 2.988.729 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 8.878 3.107 372 11.613 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 215.295 174.934 27.367 13.159 13.159 21.298 46.430 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 

D. Zemljišča 704 97.440 97.440 

E. Zgradbe 705 2.307.521 508.187 90.096 64.511 1.824.919 

F. Oprema 706 3.331.534 2.340.138 296.141 82.531 77.857 305.853 977.010 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 174.944 133.307 0 10.320 31.317 

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v lasti 

708 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 

D. Zemljišča 712 

E. Zgradbe 713 

F. Oprema 714 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v finančnem najemu 

716 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 

C. Druga neopredmetena sredstva 719 

D. Zemljišča 720 

E. Zgradbe 721 

F. Oprema 722 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 
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OBALNE LEKARNE KOPER 
FARMACIE COSTIERE CAPODISTR1A 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 
LETO 

2018 

Ime uporabnika 
OBALNE LEKARNE KOPER 

Sedež uporabnika: 
Kidričeva ulica 2, Koper, 6000 Koper-Capodistria 

Šifra proračunskega uporabnika: 
27472 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5053781000 

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL Oznak 

a za 
AOP 

Znesek naložb in 
danih posojil 
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in danih 
posojil (1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in danih 
posojil 

Znesek povečanj 
popravkov 
naložb in danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in danih 
posojil 

Znesek naložb in 
danih posojil 
(31.12) 

Znesek 
popravkov 
naložb in danih 
posojil (31.12.) 

Knjigovo dska 
vrednost naložb 
in danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih naložb 
in danih posojil 

1 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (&-10) 

I. Dolgoročne finančne naložbe 800 

A. Naložbe v delnice 801 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 

4. Naložbe v delnice v tujini 

B. Naložbe v deleže 806 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d.d. 

810 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d.o.o. 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno 

813 

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 814 

1. Namensko premoženje, preneseno javnim 
skladom 

815 

2. Premoženje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 

816 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 
tujini 

818 

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 600.000 600.000 600.000 

A. Dolgoročno dana posojila 820 

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 
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LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER OBALNE LEKARNE KOPER 
FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA 

LETO 

2018 

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba 
za sestavitev bilance 

mag. Sonja Rušnjak Koper mag. Katja Gombač Aver mag. 
 farm., v.d. direktorice  



LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 

2018 

Ime uporabnika 
OBALNE LEKARNE KOPER 

Sedež uporabnika: 
Kidričeva ulica 2, Koper, 6000 Koper-Capodistria 

Šifra proračunskega uporabnika: 
27472 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5053781000 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

760 

761 

762 

763 

del 764 

del 764 

del 466 

460 

461 

del 464 

dei 464 

del 464 

462 

463 

465 

467 

468 

del 469 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA 

B) FINANČNI PRIHODKI 

C) DRUGI PRIHODKI 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

DRUGI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

D) CELOTNI PRIHODKI 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

STROŠKI MATERIALA 

STROŠKI STORITEV 

F) STROŠKI DELA 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

DRUGI STROSKI DELA 

G) AMORTIZACIJA 

H) REZERVACIJE 

J) DRUGI STROŠKI 

K) FINANČNI ODHODKI 

L) DRUGI ODHODKI 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

Oznaka 
za 

AOP 

860 

861 

862 

863 

864 

865 

866 

867 

868 

869 

870 

871 

872 

873 

874 

875 

876 

877 

878 

879 

880 

881 

882 

883 

884 

885 

Znesek 

Tekoče leto 

20.492.595 

232.323 

20.260.272 

1.555 

0 

12.271 

266 

12.005 

20.506.421 

17.370.753 

16.712.656 

150.558 

507.539 

2.538.482 

1.992.369 

321.125 

224.988 

208.993 

0 

30.297 

13 

101 

506 

Predhodno leto 

19.609.527 

221.405 

19.388.122 

65.158 

0 

5.036 

324 

4.712 

19.679.721 

16.655.135 

15.944.410 

149.215 

561.510 

2.439.024 

1.936.830 

312.165 

190.029 

224.861 

0 

34.102 

159 

285 

365 
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OBALNE LEKARNE KOPER 
FARMAC1E COSTIERE CAPODISTRIA 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 

2018 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

del 469 

del 80 

del 80 

del 80 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

OSTALI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

N) CELOTNI ODHODKI 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 

Davek od dohodka pravnih oseb 

Presežek prihodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

Presežek odhodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

Povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v obračunskem obdobju 
(celo število) 

Število mesecev poslovanja 

Oznaka 
za 

AOP 

886 

887 

888 

889 

890 

891 

892 

893 

894 

895 

Znesek 

Tekoče leto 

506 

20.149.145 

357.276 

0 

8.237 

349.039 

71 

12 

Predhodno leto 

365 

19.353.931 

325.790 

0 

21.770 

304.020 

71 

12 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba 
za sestavitev bilance 

Koper, dne 27.2.2019 mag. Sonja Rušnjak mag. Katja Gombač Aver mag. 
   farm:, v.d. direktorice  
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OBALNE LEKARNE KOPER 
FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 

2018 

Ime uporabnika Šifra proračunskega uporabnika: 
OBALNE LEKARNE KOPER 27472 

Sedež uporabnika: Podskupina prorač. uporabnika: 
Kidričeva ulica 2, Koper, 6000 Koper-Capodistria 3.2. 

Matična številka: 
5053781000 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

760 

761 

762 

763 

del 764 

del 764 

del 466 

460 

461 

del 464 

del 464 

del 464 

462 

463 

465 

467 

468 

del 469 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA 

B) FINANČNI PRIHODKI 

C) DRUGI PRIHODKI 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

DRUGIPREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

D) CELOTNI PRIHODKI 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

STROŠKI MATERIALA 

STROŠKI STORITEV 

F) STROŠKI DELA 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

DRUGI STROŠKI DELA 

G) AMORTIZACIJA 

H) REZERVACIJE 

J) DRUGI STROŠKI 

K) FINANČNI ODHODKI 

L) DRUGI ODHODKI 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

Oznaka 
za 

AOP 

660 

661 

662 

663 

664 

665 

666 

667 

668 

669 

670 

671 

672 

673 

674 

675 

676 

677 

678 

679 

680 

681 

682 

683 

684 

685 

Znesek 

Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

16.270.696 

161.602 

16.109.094 

15 

16.270.711 

14.545.620 

14.094.354 

83.625 

367.641 

1.590.572 

1.236.729 

199.333 

154.510 

61.593 

0 

19.889 

10 

80 

402 

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

4.221.899 

70.721 

4.151.178 

1.540 

0 

12.271 

266 

12.005 

4.235.710 

2.825.133 

2.618.302 

66.933 

139.898 

947.910 

755.640 

121.792 

70.478 

147.400 

0 

10.408 

21 

104 
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OBALNE LEKARNE KOPER 
FARMACIE COSTTERE CAPODISTRIA 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 

2018 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

del 469 

del 80 

del 80 

del 80 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

OSTALI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

N) CELOTNI ODHODKI 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 

Davek od dohodka pravnih oseb 

Presežek prihodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

Presežek odhodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

Oznaka 
za 

AOP 

686 

687 

688 

689 

690 

691 

692 

693 

Znesek 

Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

402 

16.218.166 

52.545 

0 

1.211 

51.334 

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

104 

3.930.979 

304.731 

0 

7.026 

297.705 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba 
za sestavitev bilance 

mag. Sonja Rušnjak Koper, dne 27.2.2019 mag. Katja Gombač Aver mag. 
 farm., v.d. direktorice  



LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 

2018 

Ime uporabnika 
OBALNE LEKARNE KOPER 

Sedež uporabnika: 
Kidričeva ulica 2, Koper, 6000 Koper-Capodistria 

Šifra proračunskega uporabnika: 
27472 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5053781000 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV 

del 7400 

del 7400 

del 7401 

del 7401 

del 7402 

del 7402 

del 7403 

del 7403 

del 7404 

del 7404 

del 740 

741 

del 7130 

del 7102 

NAZIV KONTA 

I. SKUPAJ PRIHODKI 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

a. Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
za tekočo porabo 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
za investicije   

b. Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
za tekočo porabo 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
za investicije   

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za tekočo porabo 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za investicije 

d. Prejeta sredstva izjavnih skladov in 
agencij 

Prejeta sredstva izjavnih skladov za 
tekočo porabo   

Prejeta sredstva iz javnih skladov za 
investicije  

Prejeta sredstva iz javnih agencij za 
tekočo porabo 

Prejeta sredstva iz javnih agencij za 
investicije 

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz 
naslova tujih donacij 

f. Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 
javne službe 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz 
naslova izvajanja javne službe 

Prejete obresti 

Oznaka 
za 

AOP 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

Znesek 

Tekoče leto 

20.512.708 

16.088.271 

9.156.192 

0 

9.156.192 

9.156.192 

6.932.079 

1.801.973 

Predhodno leto 

19.445.727 

15.154.097 

8.480.926 

0 

8.480.926 

8.480.926 

6.673.171 

1.767.848 
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OBALNE LEKARNE KOPER 
FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 

2018 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV 

del 7100 

del 7141 

72 

730 

731 

732 

786 

787 

del 7130 

del 7102 

del 7103 

del 7100 

del 7141 

del 4000 

del 4001 

del 4002 

del 4003 

del 4004 

del 4005 

del 4009 

del 4010 

del 4011 

del 4012 

del 4013 

del 4015 

NAZIV KONTA 

Prihodki od udeležbe na dobičku in 
dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja 
javne službe 

Kapitalski prihodki 

Prejete donacije iz domačih virov 

Prejete donacije iz tujine 

Donacije za odpravo posledic naravnih 
nesreč 

Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 

Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na 
trgu   

Prejete obresti 

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi 
prihodki od premoženja 

Prihodki od udeležbe na dobičku in 
dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz 
izvajanja javne službe 

II. SKUPAJ ODHODKI 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Plače in dodatki 

Regres za letni dopust 

Povračila in nadomestila 

Sredstva za delovno uspešnost 

Sredstva za nadurno delo 

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 

Drugi izdatki zaposlenim 

B. Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 

Prispevek za zaposlovanje 

Prispevek za starševsko varstvo 

Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

Oznaka 
za 

AOP 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

Znesek 

Tekoče leto 

5.129.640 

466 

4.424.437 

4.314.618 

325 

109.494 

21.095.794 

17.190.757 

1.375.904 

1.197.373 

47.934 

70.461 

4.537 

41.461 

0 

14.138 

212.614 

103.358 

87.987 

813 

1.241 

19.215 

Predhodno leto 

4.905.199 

124 

4.291.630 

4.176.594 

4.232 

0 

110.804 

19.857.451 

16.124.652 

1.307.536 

1.144.242 

41.454 

65.515 

5.599 

38.726 

0 

12.000 

192.726 

100.050 

83.895 

847 

1.183 

6.751 
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OBALNE LEKARNE KOPER 
FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 

2018 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV 

del 4020 

del 4021 

del 4022 

del 4023 

del 4024 

del 4025 

del 4026 

del 4027 

del 4028 

del 4029 

403 

404 

410 

411 

412 

413 

4200 

4201 

4202 

4203 

4204 

4205 

4206 

4207 

4208 

4209 

del 400 

del 401 

del 402 

NAZIV KONTA 

C. Izdatki za blago in storitve za 
izvajanje javne službe 

Pisarniški in splošni material in storitve 

Posebni material in storitve 

Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 

Prevozni stroški in storitve 

Izdatki za službena potovanja 

Tekoče vzdrževanje 

Poslovne najemnine in zakupnine 

Kazni in odškodnine 

Davek na izplačane plače 

Drugi operativni odhodki 

D. Plačila domačih obresti 

E. Plačila tujih obresti 

F. Subvencije 

G. Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

H. Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 

I. Drugi tekoči domači transferji 

J. Investicijski odhodki 

Nakup zgradb in prostorov 

Nakup prevoznih sredstev 

Nakup opreme 

Nakup drugih osnovnih sredstev 

Novogradnja, rekonstrukcija in 
adaptacije 

Investicijsko vzdrževanje in obnove 

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 

Nakup nematerialnega premoženja 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor, investicijski 
inženiring 

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih 
zalog 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

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

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

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

111/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

Oznaka 
za 

AOP 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

Znesek 

Tekoče leto 

15.266.732 

113.238 

14.785.601 

57.033 

17.284 

78 

124.862 

98.526 

0 

0 

70.110 

0 

0 

335.507 

0 

0 

214.746 

117 

90.128 

550 

0 

27.366 

2.600 

3.905.037 

813.625 

127.587 

2.963.825 

Predhodno leto 

14.184.212 

114.169 

13.678.850 

56.740 

14.974 

589 

126.119 

93.585 

0 

99.186 

0 

0 

440.178 

0 

18.874 

199.331 

0 

186.022 

8.442 

0 

6.819 

20.690 

3.732.799 

790.845 

119.817 

2.822.137 
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OBALNE LEKARNE KOPER 
FARMACIE COSTIERE CAPOD1STRIA 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 

LETO 

2018 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 01.01.2018-31.12.2018 

ČLENITEV KONIOV NAZIV KON IA 

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

v EUR (brez centov) 

Oznaka 
za 

AOP 

486 

Znesek 

Tekoče leto 

583.086 

Predhodno leto 

411.724 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba 
za sestavitev bilance 

Koper, dne 27.2.2019 mag. Sonja Rušnjak mag. Katja Gombač Aver mag. 
farm., v. d .'direktorice 



LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 
LETO 

2018 

Ime uporabnika 
OBALNE LEKARNE KOPER 

Sedež uporabnika: 
Kidričeva ulica 2, Koper, 6000 Koper-Capodistria 

Šifra proračunskega uporabnika: 
27472 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5053781000 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV 

750 

7500 

7501 

7502 

NAZIV KONTA 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 

Prejeta vračila danih posojil od 
posameznikov in zasebnikov 

Prejeta vračila danih posojil od javnih 
skladov 

Oznaka 
za 

AOP 

500 

501 

502 

7503 

7504 

7505 

7506 

7507 

7508 

7509 

751 

440 

4400 

4401 

4402 

4403 

4404 

4405 

4406 

4407 

4408 

4409 

Prejeta vračila danih posojil od javnih 
podjetij in družb, ki so v lasti države ali 
občin 

Prejeta vračila danih posojil od finančnih 
institucij 

Prejeta vračila danih posojil od privatnih 
podjetij 

Prejeta vračila danih posojil od občin 

Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 

Prejeta vračila danih posojil-državnemu 
proračunu 

Prejeta vračila danih posojil od javnih 
agencij 

Prejeta vračila plačanih poroštev 

Prodaja kapitalskih deležev 

V. DANA POSOJILA 

Dana posojila posameznikom in 
zasebnikom 

Dana posojila javnim skladom 

Dana posojila javnim podjetjem in 
družbam, ki so v lasti države ali občin 

Dana posojila finančnim institucijam 

Dana posojila privatnim podjetjem 

Dana posojila občinam 

Dana posojila v tujino 

Dana posojila državnemu proračunu 

Dana posojila javnim agencijam 

441 

Plačila zapadlih poroštev 

Povečanje kapitalskih deležev in naložb 

VI/1 PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA 

VI/2 DANA MINUS PREJETA 
POSOJILA 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

63.100 

0 

63.100 

0 

63.100 

Kraj in datum oddaje 

Koper, dne 27.2.201 9 

Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

mag. Sonja Rušnjak 

Odgovorna oseba 

mag. Katja Gombač Aver mag. 
 farm., v.d. direktorice  
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LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 

OBALNE LEKARNE KOPER 
LETO 

2018 

Ime uporabnika 
OBALNE LEKARNE KOPER 

Sedež uporabnika: 
Kidričeva ulica 2, Koper, 6000 Koper-Capodistria 

Šifra proračunskega uporabnika: 
27472 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5053781000 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV 

50 

500 

5001 

5002 

NAZIV KONTA 

VII. ZADOLŽEVANJE 

Domače zadolževanje 

Najeti krediti pri poslovnih bankah 

del 5003 

del 5003 

del 5003 

del 5003 

del 5003 

501 

55 

550 

5501 

5502 

del 5503 

del 5503 

del 5503 

del 5503 

del 5503 

551 

Najeti krediti pri drugih finančnih 
institucijah 

Najeti krediti pri državnem proračunu 

Najeti krediti pri proračunih lokalnih 
skupnosti 

Najeti krediti pri skladih socialnega 
zavarovanja 

Najeti krediti pri drugih javnih skladih 

Najeti krediti pri drugih domačih 
kreditodajalcih 

Zadolževanje v tujini 

Vlil. ODPLAČILA DOLGA 

Odplačila domačega dolga 

Odplačila kreditov poslovnim bankam 

Odplačila kreditov drugim finančnim 
institucijam 

Odplačila kreditov državnemu proračunu 

Odplačila kreditov proračunom lokalnih 
skupnosti 

Odplačila kreditov skladom socialnega 
zavarovanja 

Odplačila kreditov drugim javnim 
skladom 

Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 

Odplačila dolga v tujino 

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH 

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH 

Oznaka 
za 

AOP 

550 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

572 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

573 583.086 348.624 

Kraj in datum oddaje 

Koper, dne 27.2.2019 

Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

mag. Sonja Rušnjak 

Odgovorna oseba 

mag. Katja Gombač Aver mag. 
 farm., v.d. direktorice  
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OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 27472 OBALNE LEKARNE KOPER 

IM E JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA   

SEDEŽ UPORABNIKA KIDRIČEVA ULICA 2, 6000 KOPER 

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO 
USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

za leto 2018 

V EVRIH 
Za p. 

št. NAZIV ZNESEK 

Presežek prihodkov nad odhodki 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

297.705 

Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  

296.713 

Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1+2)  

594.418 

Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti 
iz naslova proda je blaga in storitev na trgu  

297.209 

Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom 
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu (4 - 2)  

496 

Koper, dne 11.2.2019 Odgovorna oseba 
mag. Katja Gombač Aver, mag. farm. 

v.d. direktorice 
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OBALNE LEKARNE KOPER 
FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA 

AR 16101 
IKOPER 

25.04.2019 08:56|ro9odba 

0,446kg 
17397 

SLOVENIJA 

RA 4498 0971 8 Sl 

OBČINA IZOLA 
Urad za družbene dejavnosti 
Sončno nabrežje 8 

6310 IZOLA-ISOLA 


