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UVOD 
 
Obalne lekarne Koper so ugleden javni lekarniški zavod, ki zanesljivo opravlja svoje temeljno 
poslanstvo, to je preskrbo prebivalstva z zdravili. 
 

Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Zajema preskrbo prebivalstva in 
organizacij z zdravili na recept, zdravili brez recepta in izdelavo magistralnih pripravkov.  
 

Z usmerjenostjo k uporabnikom storitev in kompetentnimi ter motiviranimi zaposlenimi si bomo tudi 
v prihodnje prizadevali ohranjati vlogo vodilnega ponudnika lekarniških storitev v Slovenski Istri. 
Uporabnikom bomo zagotavljali kakovostne in strokovno neodvisne storitve na dostopen in učinkovit 
način.  
 

Z nadgradnjo lekarniških storitev bomo nadaljevali z zagotavljanjem učinkovitega svetovanja 
uporabnikom storitev glede smotrne, pravilne in varne uporabe zdravil. Krepili bomo sodelovanje z 
ostalimi zdravstvenimi delavci pri uspešnem usklajevanju zdravljenja z zdravili v širšem lokalnem 
območju. 
 

S široko ponudbo medicinskih pripomočkov, prehranskih dopolnil, veterinarskih izdelkov, 
dermokozmetičnih izdelkov in ostalih izdelkov za nego in varovanje zdravja, ki dopolnjujejo temeljno 
poslanstvo lekarn, bomo uporabnikom nudili celovito oskrbo, ki jo bomo še dodatno bogatili s 
ponudbo lastnih izdelkov galenskega laboratorija. 
 

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Najpomembnejše zakonske podlage, ki urejajo naše delovno področje so: 

o Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
o Zakon o zdravstveni dejavnosti, 
o Zakon o lekarniški dejavnosti, 
o Zakon o zdravilih, 
o Zakon o medicinskih pripomočkih, 
o Zakon o pacientovih pravicah, 
o Zakon o zavodih, 
o Zakon o delovnih razmerjih, 
o Zakon o javnih uslužbencih, 
o Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
o Zakon o javnih financah, 
o Zakon o javnem naročanju, 
o Zakon za uravnoteženje javnih financ, 
o Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, 
o Zakon o varstvu osebnih podatkov, 
o Zakon o varstvu okolja. 

 

Pri izdelavi dolgoročno razvojnega načrta smo upoštevali še naslednje pravne in druge podlage: 

o Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013; 
o Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020 – Korak naprej, Ministrstvo za zdravje; 
o Strateški razvojni program Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje 2014 do 

2019; 
o Nacionalna strategija vključevanja lekarniške dejavnosti in lekarniških farmacevtov v nadaljnji 

razvoj slovenskega zdravstvenega sistema, 
o Direktiva 2011/24/EU o prostem pretoku pacientov znotraj Evropske Unije. 
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Osnovni strateški cilj Nadgradnje zdravstvenega sistema do leta 2020 je vzpostavitev prožnega 
zdravstvenega sistema, ki bo s kakovostnimi in varnimi zdravstvenimi storitvami učinkovito 
zadovoljeval potrebe državljank in državljanov. To postaja vse bolj pomembno tudi zaradi sprejetja 
Direktive 2011/24/EU o prostem pretoku pacientov znotraj Evropske Unije, ki je odprla nove 
razsežnosti na številnih področjih zdravstva, ki so bila do sedaj predmet nacionalnih zdravstvenih 
politik oziroma sistemov. V prihodnje moramo upoštevati tudi možnost povečane mobilnosti 
pacientov znotraj Evropske Unije in zagotavljati konkurenčen in razvojno naravnan zdravstveni 
sistem. 
  
Najbolj specifično gradivo za načrtovanje razvoja sodobne lekarniške dejavnosti predstavlja 
Nacionalna strategija vključevanja lekarniške dejavnosti in lekarniških farmacevtov v nadaljnji razvoj 
slovenskega zdravstvenega sistema. V njej je izpostavljeno, da lahko v prihodnje pričakujemo, po eni 
strani ustaljene terapevtske pristope s tradicionalnimi zdravili (med katerimi je sicer vse manj 
inovativnih), na drugi strani pa večjo kompleksnost zdravljenja z biološkimi zdravili in kombinacije 
terapij, ki bodo zahtevale obsežna strokovna znanja in timski pristop reševanja zdravstvenih 
problemov. Pri tem je izjemno pomembna svetovalna vloga farmacevtov pri smiselni, pravilni in varni 
uporabi zdravil in s tem pomembnost vključitve lekarniških farmacevtov v zdravstveni sistem. 
 
Značilnost novejšega časa so tudi zdravila življenjskega sloga, ki so nekakšno vmesno področje med 
zdravili na recept in zdravili brez recepta, predvsem ker praviloma niso del obveznih zdravstvenih 
zavarovanj in gre pogosto za simptomatsko zdravljenje. To področje in predvsem področje 
samozdravljenja sta v domeni lekarniških farmacevtov, ki opravljajo pomembno vlogo svetovalcev o 
uporabi zdravil. Pričakovati je tudi veliko večji pomen preventive, ki bo čedalje bolj usmerjena. 
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2. TEMELJNA IZHODIŠČA  
 
Lekarniška dejavnost je zdravstvena dejavnost, ki zagotavlja strokovnjake, prostore in tehnične 
možnosti za celovito, kakovostno in etično posredovanje informacij, znanja in storitev povezanih z 
zdravili in zdravljenjem. Omogoča tudi izvajanje drugih ukrepov za ohranjanje zdravja in izboljšanje 
kakovosti življenja uporabnikov, skladnih z najvišjimi standardi in dognanji farmacevtske in drugih 
zdravstvenih znanosti (vir: Slovensko farmacevtsko društvo, Nacionalna strategija vključevanja 
lekarniške dejavnosti in lekarniških farmacevtov v nadaljnji razvoj slovenskega zdravstvenega 
sistema, maj 2011). 
 
Pri oblikovanju poslanstva, vizije in vrednot smo upoštevali, da je lekarniška dejavnost že presegla 
preteklo vlogo, ko je primarno zagotavljala predvsem preskrbo prebivalstva, zdravstvenih in drugih 
organizacij z zdravili. 
 

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. 
 

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. 
 

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 načeli dobrega 
poslovnega obnašanja in etičnimi normami.  
 
Vsak dan sproti si prizadevamo spoštovati naslednje temeljne vrednote: 

o skrb za zadovoljstvo uporabnikov lekarniških storitev; 
o učinkovitost, kakovost in varnost izdelkov in storitev; 
o kompetentnost, dobra organiziranost in razvojna naravnanost; 
o zavzetost in lojalnost; 
o timsko delo in ustvarjalno vzdušje; 
o korektnost in odgovornost v odnosih; 
o skrb za čisto okolje. 
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2.4 INTEGRIRAN SISTEM VODENJA 
 
V Obalnih lekarnah Koper imamo vpeljan certificiran sistem kakovosti, ravnanja z okoljem in 
varovanja informacij po standardih ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004. Vodstvo je skupaj s sodelavci 
določilo politiko kakovosti, ravnanja z okoljem in varovanja informacij »Ohranjanje konkurenčne 
prednosti na trgu«, ki jo bomo dosegli: 

o s stalnim procesom izboljšav,   
o z upoštevanjem zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev,  
o z nenehnim nadgrajevanjem znanja,  
o z odgovornim svetovanjem,  
o z razvijanjem in trženjem lastnih izdelkov,  
o z ohranjanjem dobrih odnosov s poslovnimi partnerji,  
o z odgovornim ravnanjem z okoljem,  
o z zmanjševanjem škodljivih vplivov na okolje,  
o z varovanjem osebnih in zaupnih podatkov, 
o s stalnim izboljševanjem komunikacij in  
o s skrbjo za zadovoljstvo zaposlenih. 

 
Obstoječi sistem bomo postopoma dograjevali s pomembnimi spremembami, ki jih bosta prinesli 
novi izdaji standarda v letu 2015 v smeri strateškega vodenja ter s tem povezanimi tveganji in 
priložnostmi. Začrtane spremembe bodo pripomogle tako k nadaljnjemu razvoju sistema vodenja kot 
usmerjenosti k  poslovni odličnosti, vse v prizadevanjih po ohranjanju uspešnega poslovanja.  
 

2.5 ANALIZA ZUNANJEGA OKOLJA  
 
Pripravo dolgoročnih razvojnih dokumentov je potrebno vezati na sedanje razmere v zdravstvenem 
sistemu, napovedane makroekonomske in demografske dejavnike in na veljavna izhodišča za 
financiranje javnega zdravstvenega sistema. Predvsem pa mora biti razvojni program usmerjen v 
nadgradnjo dejavnosti na podlagi smernic razvoja sodobne lekarniške stroke. Vključevati mora tudi 
potrebe v lokalnem okolju glede na usmeritve ustanoviteljic na zdravstvenem področju. 
 
Velika omejitev v Sloveniji je trenutno pomanjkanje veljavnih ključnih nacionalnih dokumentov in 
strategij na področju zdravstva. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva je bila sprejeta 
za obdobje od leta 2008 do leta 2013. Ureja nacionalno mrežo javnih zdravstvenih zmogljivosti in 
kapacitet ter organizacijske oblike izvajanja zdravstvene dejavnosti. 
 
Do sprejetja sistemske reforme v zdravstvu je Ministrstvo za zdravje podalo Lekarniški zbornici 
Slovenije navodilo, da za oblikovanje mnenj o primernosti uvrstitve novih lekarniških enot v mrežo, 
upošteva dosedanje kriterije. Ob sprejemu zdravstvene reforme se predvideva sprememba krovnega 
zakona Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Za drugo polovico leta 2015 je 
načrtovana tudi priprava novega Zakona o lekarniški dejavnosti. 
 
2.5.1 DEMOGRAFSKI DEJAVNIKI  
 
Pričakuje se, da se bo nadaljeval trend staranja prebivalstva. Po statističnih podatkih se povprečna 
življenjska doba počasi povečuje. Leta 2011 je pri moških znašala 76,6 let, pri ženskah pa 82,9 let. V 
primerjavi z letom 2000 je pričakovano trajanje življenja poraslo za povprečno 4 leta. Postopoma 
upada delež mlajših od 18 let, medtem ko se je delež starejših od 65 let povečal od 14,9 % na 17,3 %. 
 
Zdravstveno stanje prebivalstva je razmeroma dobro. Po podatkih Nacionalnega  inštituta za javno 
zdravja se po splošnih kazalcih zdravstvenega stanja v Sloveniji vztrajno približujemo stanju v državah 
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Evropske Unije. Spreminja se struktura bolezni povezana predvsem s spremembami v starostni 
strukturi prebivalstva. V obolevnosti prebivalstva čedalje bolj prevladujejo kronične degenerativne 
bolezni, še zlasti bolezni srca in ožilja, neoplazme, sladkorna bolezen, duševne bolezni, poškodbe, … 
 
2.5.2 IZHODIŠČA Z VIDIKA FINANCIRANJA JAVNEGA ZDRAVSTVA 
 
V Sloveniji se zdravstvena varnost prebivalstva, podobno kot v vseh državah Evropske Unije, 
zagotavlja z javnim zdravstvenim sistemom, ki temelji na načelih socialne pravičnosti in solidarnosti. 
Vrednote in načela javnega zdravstvenega sistema niso slovenska posebnost, temveč ena izmed 
osnovnih značilnosti evropskih držav, s katerimi se uresničujejo načela socialne države. Evropske 
države trdno sledijo vrednotam univerzalnega dostopa do kakovostne zdravstvene oskrbe, 
pravičnosti in solidarnosti pri financiranju zdravstva in uporabi zdravstvenih zmogljivosti. 
 
Po ocenah naj bi se celotni izdatki za zdravstveno varstvo povečevali nekoliko hitreje kot je 
predvidena rast bruto domačega proizvoda. Večina povečanja gre na račun predvidene višje zasebne 
porabe. Javni izdatki za zdravstvo naj bi ostali na dosedanji stopnji oziroma naj bi se gibali okoli 6,3 % 
bruto domačega proizvoda. 
 
Zaznati je količinsko rast števila predpisanih zdravil. V Sloveniji je bilo v letu 2010 na prebivalca 
predpisanih že skoraj 8 receptov za zdravila. Tudi pri količini izdanih medicinskih pripomočkov je 
zaznati podoben trend, kjer se je število oseb, ki so prejele v letu dni vsaj en pripomoček, povečalo od 
leta 2006 do leta 2010 za 11,5 %.  
 
Zaradi širjenja seznama zdravil, ki so uvrščena ali med medsebojno zamenljiva zdravila ali terapevtske 
skupine zdravil in nižanja najvišje priznanih vrednosti zdravil, pričakujemo nadaljevanje trenda vpada 
nabavnih vrednosti zdravil, kar bo predstavljalo tako nižje prihodke kot tudi odhodke iz tega naslova. 
Sočasno se bomo morali še nekaj let spopadati s šibko gospodarsko aktivnostjo in poslabšanimi 
javnofinančnimi razmerami, ki bodo narekovale ustrezne ukrepe za obvladovanje javnih financ tudi 
na področju zdravljenja z zdravili. Poslovanje bo zato v tem obdobju usmerjeno k večji stroškovni 
učinkovitosti. 
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3. TEMELJNA RAZVOJNA PODROČJA  
 
Na razvojna področja lekarniške dejavnosti bodo še naprej močno vplivali staranje prebivalstva in 
spremembe v strukturi prebivalstva, posledično temu spremembe zdravstvenega stanja, novi pristopi 
zdravljenja, nove zdravstvene in druge razvojne tehnologije, večja informiranost in pričakovanja 
prebivalstva ter drugi dejavniki, ki bodo narekovali povpraševanje po lekarniških in ostalih 
zdravstvenih storitvah.  
 

Vloga lekarniške dejavnosti znotraj zdravstvenega sistema se bo razširila iz zgolj preskrbovalne 
dejavnosti z zdravili in ostalimi izdelki za vzdrževanje in ohranjanje zdravja v vlogo celovite 
farmacevtske obravnave, s ciljem kakovostnega, učinkovitega, racionalnega in varnega zdravljenja 
uporabnikov lekarniških storitev z zdravili. 
 

Skladno s poslanstvom, vizijo, vrednotami in temeljnimi izhodišči smo opredelili naslednja temeljna 
razvojna področja:  

o DOSTOPNE IN KAKOVOSTNE LEKARNIŠKE STORITVE (MREŽA) 
o KADRI 
o INFORMATIKA  
o STABILNO FINANČNO POSLOVANJE 

 

Temeljna razvojna področja so razdeljena na posamezne cilje, ki bodo podrobneje zajeti v vsakoletnih 
programih dela in finančnih načrtih. 
 

3.1 DOSTOPNE IN KAKOVOSTNE LEKARNIŠKE STORITVE (MREŽA) 
 

3.1.1 ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI DO LEKARNIŠKIH STORITEV 
 

V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013 so za zagotavljanje enakomerne 
dostopnosti do zdravil in lekarniških storitev določeni geografski in demografski kriteriji za lekarniško 
mrežo, s katerimi se omogoča delovanje lekarn tudi v odročnejših krajih, ki so tržno manj privlačni in 
se preprečuje kopičenje lekarn v mestih. 
 

Lekarna se glede na krajevne razmere lahko organizira za območje 7.000 prebivalcev v povprečju in 
najmanj 5.000 prebivalcev, pri čemer mora biti lokacija nove lekarne oddaljena najmanj 400 m cestne 
razdalje od obstoječe in ob pogoju, da je v kraju organizirana osnovna zdravstvena dejavnost z 
najmanj vsakodnevno prisotnostjo vsaj enega zdravnika v splošni ambulanti. 
 

Občina, ki ima manj kot 5.000 prebivalcev, lahko v dogovoru s sosednjimi občinami oblikuje območje, 
na katerem organizira lekarno, če s tem izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka.  
V občini, kjer že deluje ena ali več lekarn, se lahko organizira nova lekarna, če število prebivalcev na 
obstoječo lekarno presega v povprečju 7.000 prebivalcev, skupen presežek prebivalcev pa je večji od 
5.000 prebivalcev. 
 

Za zagotavljanje preskrbe z zdravili v predelih, kjer je zdravniška služba organizirana le krajši čas in je 
število prebivalcev manjše, so se kot najprimernejša rešitev pokazale lekarniške podružnice. 
Podružnico lekarne se lahko organizira v kraju z manj kot 5.000 prebivalci, kjer je organizirana 
osnovna zdravstvena dejavnost in je najbližja lekarna oddaljena najmanj 6 km cestne razdalje. Na ta 
način je zagotovljena celovitost oskrbe prebivalstva vključno s popolnim nadzorom nad sledljivostjo 
zdravil ob najmanjših stroških (prilagojen odpiralni čas, povezanost z matično lekarno).  
Priročno zalogo zdravil se lahko organizira v kraju, kjer je organizirana osnovna zdravstvena dejavnost 
in je oddaljen najmanj 10 km cestne razdalje od najbližje lekarne ali podružnice lekarne. 
Število lekarn v Sloveniji je relativno manjše kot v drugih primerljivih državah, članicah Evropske 
Unije. 
Širitev mreže lekarn v Sloveniji bo možna le ob predhodnem ustreznejšem financiranju lekarniške 
dejavnosti, saj je ta v primerjavi z drugimi državami ovrednotena 2 do 4 krat slabše.  
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3.1.2 ZAGOTAVLJANJE GEOGRAFSKE DOSTOPNOSTI DO LEKARNIŠKIH STORITEV PO OBČINAH 
USTANOVITELJICAH 

 
Z mrežo lekarniških enot izpolnjujemo dolgoročni cilj zagotavljanja celovite oskrbe prebivalstva z 
zdravili, medicinskimi pripomočki in izdelki za zagotavljanje in ohranjanje zdravja ter dobrega 
počutja. Pokritost prebivalstva obalnih občin z lekarniškimi enotami znaša 7.089 prebivalcev na 
lekarniško enoto in je nekoliko pod slovenskim povprečjem. Slednja se je v letu 2014 zaradi odprtja 3 
lekarniških enot zvišala in znaša 6.366 prebivalcev na lekarniško enoto (vir Poročilo o delu in 
poslovanju Lekarniške zbornice Slovenije za leto 2014). 
 
Lekarniška mreža na območju obalnih občin in na območju občine Hrpelje - Kozina  
 

MESTNA OBČINA KOPER 

Število prebivalcev 
(Statistični Urad RS, 

julij 2014) 
Obalne lekarne Koper Zasebne lekarne Na lekarno 

Slovensko 
povprečje 

Indeks 

51.048 

Lekarna Koper 

Lekarna Semedela 

(2) 

Lekarna Škofije 

Lekarna na Ogrlici 

Lekarna Šalara 

Lekarna Markovec 

(4) 

8.508 6.366 134 

OBČINA ANKARAN 

Število prebivalcev 
(Statistični Urad 

RS, julij 2014) 
Obalne lekarne Koper Zasebne lekarne Na lekarno 

Slovensko 
povprečje 

Indeks 

3.239 

Lekarniška podružnica 

Ankaran 

(1) 

/ 3.239 6.366 51 

OBČINA IZOLA 

Število prebivalcev 
(Statistični Urad RS, 

julij 2014) 
Obalne lekarne Koper Zasebne lekarne Na lekarno 

Slovensko 
povprečje 

Indeks 

15.813 
Lekarna Izola 

(1) 

Lekarna San Simon 

(1) 
7.906 6.366 124 

OBČINA PIRAN 

Število prebivalcev 
(Statistični Urad RS, 

julij 2014) 
Obalne lekarne Koper Zasebne lekarne Na lekarno 

Slovensko 
povprečje 

Indeks 

17.783 

Lekarna Piran 

Lekarna Lucija 

(2) 

Lekarna Portorož 

(1) 
5.928 6.366 93 

OBČINA HRPELJE - KOZINA 

Število prebivalcev 
(Statistični Urad RS, 

julij 2014) 
Obalne lekarne Koper Zasebne lekarne Na lekarno 

Slovensko 
povprečje 

Indeks 

4.268 

Lekarniška podružnica 

Hrpelje 

(1) 

/ 4.268 6.366 67 
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SKUPAJ 

Število prebivalcev 
(Statistični Urad RS, 

julij 2014) 
Obalne lekarne Koper Zasebne lekarne Na lekarno 

Slovensko 
povprečje 

Indeks 

92.151 7 6 7.089 6.366 111 

 
Iz zgornjih tabel je razvidno, da je pokritost prebivalstva z lekarniškimi enotami na območju delovanja 
zavoda za 11 indeksnih točk pod slovenskim povprečjem. Po posameznih občinah so podatki 
naslednji: 

o Mestna občina Koper, 6 lekarn, pokritost prebivalstva znaša 8.508 prebivalcev na lekarniško 
enoto; 

o Občina Izola, 2 lekarni, pokritost prebivalstva znaša 7.906 prebivalcev na lekarniško enoto; 
o Občina Piran, 3 lekarne, pokritost prebivalstva znaša 5.928 prebivalcev na lekarniško enoto; 
o Občina Hrpelje – Kozina, 1 lekarniška podružnica, pokritost prebivalstva znaša 4.268 

prebivalcev na lekarniško enoto; 
o Občina Ankaran, 1 lekarniška podružnica, pokritost prebivalstva znaša 3.239 prebivalcev na 

lekarniško enoto. 
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Zemljevid lekarniških enot Obalnih lekarn Koper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občine, kjer delujejo poslovne enote Obalnih lekarn Koper štejejo 92.151 prebivalcev. Prebivalstvo oskrbuje 13 lekarn, od teh je 7 v sestavi 
Obalnih lekarn Koper in 6 zasebnih lekarn. 



 
 

12/24 
 

DOLGOROČNI RAZVOJNI NAČRT 
JAVNEGA ZAVODA OBALNE LEKARNE KOPER  

OBDOBJE 
2016 - 2020 

 

V odročnejših krajih, kjer ni racionalno odpirati lekarniških podružnic, se lahko oskrbo prebivalcev 
zagotovi z dostavo zdravil na dom, mobilno lekarno. S tem bi starejšim ljudem, ki nimajo lastnega 
prevoza in so težko mobilni zagotovili lekarniške storitve.   
 
Vzpostavljeno imamo spletno lekarno za izdelke galenskega laboratorija. Predvsem mlajša populacija 
uporablja spletno naročanje. Razvojno gledano bo spletni način posredovanja informacij in trženja 
pridobival vse  pomembnejšo vlogo. 
  
Lekarniške enote morajo, glede na Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, zadostiti 
vsaj minimalnim predpisanim pogojem, da lahko potekajo lekarniški procesi nemoteno in da jim 
verifikacijske komisije Ministrstva za zdravje podelijo dovoljenje za delovanje.  
 
Z usmerjenostjo lekarniških storitev k uporabnikom in vse pogostejšim individualnim pristopom do 
bolnikov se v lekarniških enotah pojavlja potreba po ločenem prostoru za svetovanje. V ta namen 
bomo ob obnovah lekarniških enot nadaljevali z urejanjem ločenega prostora za svetovanje.  
  
V Lekarni Semedela, Lekarni Izola in Lekarniški podružnici Ankaran se je zaradi velikega prometa 
izkazala prostorska stiska. Zato načrtujemo nakup poslovnih prostorov v neposredni bližini, za kar 
obstaja realna možnost. Z dokupom prostora bi izpolnili pogoje za preoblikovanje lekarniške 
podružnice Ankaran v lekarno.  
 
V Lekarniški podružnici Hrpelje načrtujemo dozidavo prizidka, kar je vezano na pridobitev soglasja 
lastnika zemljišča.  
 
Glede na to, da je z obstoječim številom enot in načrtovano lekarniško enoto v Splošni bolnišnici Izola 
pokritost lekarniške mreže na našem področju zapolnjena (6.582 prebivalcev na lekarniško enoto), bo 
razvoj usmerjen v kontinuirano obnavljanje enot in posodabljanje  njihove opreme. 
 
Z opravljanjem neprekinjene preskrbe bomo zagotavljali 24 urno dostopnost z zdravili na širšem 
območju. 
 
3.1.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNIH, UČINKOVITIH IN VARNIH LEKARNIŠKIH STORITEV TER 

SKRB ZA NJIHOVO NADGRADNJO   
 
S spreminjanjem strukture prebivalstva in daljšanjem starostne dobe se ob spreminjanju 
zdravstvenih stanj starostnikov povečuje število zdravil, ki jih posamezni bolniki prejemajo. Pojavljajo 
se nove potrebe v zdravljenju, ki jim razvoj zdravstvenega varstva sledi z zamudo. 
 
Slabo sodelovanje pri uporabi zdravil, le približno polovica bolnikov jemlje zdravila tako, kot je 
predvideno in številne težave povezane z zdravili, kar do 5 % obiskov pri splošnih zdravnikih in do 20 
% sprejemov v bolnišnice, kot  posledica neželenih učinkov zdravil, kar je potrebno bolje obvladovati. 
 
Lekarniška stroka ugotavlja, da lahko svoje temeljne cilje, to je zagotovitev učinkovitega, varnega in 
kakovostnega zdravljenja z zdravili, doseže le z novimi pristopi, vezanimi na preprečevanje, 
odkrivanje in reševanje z zdravili povezanih problemov na vseh področjih. S tem lahko bistveno 
pripomore k odpravi pomanjkljivosti, ki vplivajo na kakovost zdravstvenih storitev in posledično 
zmanjša porabo javnih sredstev za zdravstvo.  
 

3.1.3.1 NADGRADNJA LEKARNIŠKIH STORITEV 
 
V lekarniških enotah bomo postopoma, po pridobitvi ustreznih znanj in kompetenc, zadostnega 
števila zaposlenih, dopolnitvi informacijskega sistema ter po ovrednotenju posameznih storitev, 
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poleg dosedanjih storitev izdaje zdravil s svetovanjem, uvajali projekt Storitve celovite farmacevtske 
obravnave za posamezne bolnike in skupine bolnikov, kot npr. farmacevtska skrb za bolnike s 
hipertenzijo ali bolnike s sladkorno boleznijo, svetovanje pri samozdravljenju … Nov pristop 
lekarniških farmacevtov bo omogočil izjemno pomembno aktivnost, to je boljše spremljanje učinkov 
zdravljenja, izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov lekarniških storitev in učinkovitejše izvajanje 
farmakovigilance.  
 
Nove storitve, ki jih izvajamo sedaj predvsem prostovoljno, v manjšem obsegu in so financirane s 
sredstvi ustvarjenimi na trgu, bo potrebno ovrednotiti in se intenzivneje zavzeti, da v prihodnje 
postanejo temelj sodobne lekarniške dejavnosti, financirane z javnimi sredstvi. Sodobno lekarništvo 
mora torej vključevati skupine kognitivnih storitev, ki so nadgradnja osnovne dejavnosti preskrbe z 
zdravili.  
 
S projektom Osebna kartica zdravil v elektronski obliki, ki smo jo vzpostavili in jo dograjujemo v 
lekarniškem računalniškem programu skupaj z drugimi javnimi lekarniškimi zavodi, z beleženjem 
farmacevtskih intervencij in s pričetkom izvajanja pregledov uporabe zdravil bolnikom, bomo 
zmanjšali tveganja uporabe zdravil in povečala se bo varnost bolnikov.  
 
Velik pomen za kakovostno, učinkovito, racionalno in varno zdravljenje z zdravili ima tudi 
zagotavljanje neodvisne svetovalne in strokovno informativne dejavnosti, ne samo za uporabnike 
lekarniških storitev, ampak tudi za strokovno javnost.  
 
Za spodbujanje intenzivnejše, hitrejše in bolj sistematične komunikacije med strokovnimi 
zdravstvenimi delavci, zlasti med zdravniki in lekarniškimi farmacevti, bomo pristopili k projektu 
Farmacevt zdravniku. Vzpostavili bomo 14 dnevni elektronski način obveščanja in izmenjave 
informacij, najprej s pediatri in nato z zdravniki družinske medicine, pri čemer bodo posredovane 
vsebine objavljene tudi na spletni strani.  
 
Z namenom izboljšanja kakovosti in varnosti pri izdaji zdravil v lekarni bomo vzpostavili projekt 
Elektronsko obveščanje med farmacevti o posebnih primerih bolnikov, ugotovljenih interakcijah 
med zdravili, neželenih učinkih, opravljenih pregledih uporabe zdravil, raznih zapletih in napakah pri 
izdaji z namenom, da zmanjšamo neskladja v lekarnah. 
 
3.1.3.2 PREVENTIVNO PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
 
Za zmanjševanje zapletov povezanih z zdravili in/ali krepitev zdravja prebivalstva so najbolj zaslužni 
splošni ukrepi promocije zdravja (osveščanje glede varne in pravilne uporabe zdravil, zdrav način 
življenja, gibanje, prehrana, zmanjševanje kajenja ...) in preventivne aktivnosti (preprečevanje 
dejavnikov tveganja in zgodnje odkrivanje). Lekarniški farmacevti so pomemben, neustrezno 
uporabljen potencial znanja in človeških zmogljivosti za razvoj preventivno promocijskih aktivnosti. 
 
Njihove kompetence bodo prišle do izraza tako, da bodo vključeni v različne preventivno promocijske 
aktivnosti, v skrbi za ohranjanje zdravja in boljšega počutja prebivalstva, in sicer: 

o preventivne meritve ravni glukoze, 
o preventivne meritve ravni holesterola, 
o preventivne meritve krvnega tlaka, 
o meritve telesne teže z določitvijo indeksa telesne mase, 
o inkontinenčne svetovalnice, 
o promocije izdelkov galenskega laboratorija, 
o promocije izdelkov za varovanje in ohranjanje zdravja. 
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Nadaljevali bomo z organizacijo dnevov odprtih vrat ob Dnevu slovenskih lekarn. Uporabnike 
lekarniških storitev bomo seznanjali o učinkoviti, pravilni in varni uporabi zdravil, omogočali jim 
bomo brezplačne meritve ter promovirali naše izdelke galenskega laboratorija. 
 

3.2 KADRI  
 
3.2.1 PROJEKCIJE KADROVANJA ZA FARMACEVTE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
 
Na podlagi demografskih značilnosti prebivalstva in glede na priliv s Fakultete za farmacijo se bo 
število farmacevtov na državni ravni povečevalo po stopnji 30 novih farmacevtov letno.  
 
Pregled števila zdravnikov, zobozdravnikov, medicinskih sester in farmacevtov znaša po podatkih iz 
leta 2011: 

 Število v letu 2011 

Zdravniki 5.121 

Zobozdravniki 1.346 

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki 17.061 

Farmacevti 1.121 
      (Vir: Poročilo o razvoju 2013, Kazalniki razvoja Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije) 

 
Podatki o številu farmacevtskega kadra v Obalnih lekarnah Koper od 2005 do 2014  
 

Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Farmacevti 27 29 30 33 33 31 33 35 35 35 

Inženirji farmacije 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Farmacevtski tehniki 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 

Farmacevtski kader skupaj 39 41 42 45 45 44 46 48 48 48 

 
Grafični prikaz: 
 

 
 
Glede na statistiko kadrovanja v zadnjih letih ugotavljamo, da se je število magistrov farmacije v letu 
2014 povečalo za 30 % v primerjavi z letom 2005, inženirji farmacije so popolnoma izginili iz 
kadrovske strukture, število farmacevtskih tehnikov pa se je povečevalo z manjšo hitrostjo in sicer za 
18 % v primerjavi z letom 2005. 
  
Ugotavljamo, da se je kadrovska struktura spremenila v prid magistrov farmacije, čemur bomo sledili 
tudi v prihodnje zaradi uvajanja storitev celovite farmacevtske obravnave. 
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Primerjava števila magistrov farmacije na 100.000 prebivalcev v Sloveniji in Evropski uniji  

Leto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Slovenja 33,95 34,50 37,53 38,35 38,98 40,47 41,96 44,48 46,85 48,28 47,66 52,20 53,78 

EU 58,79 60,19 63,29 65,68 65,68 65,9 66,25 67,86 68,02 71,27 71,18 60,41 61,61 
(Vir: NIJZ, Izbrani zdravstveni kazalniki – Slovenija, EU od 2000 do 2010.) 

 

Grafični prikaz: 
 

 
 

Primerjava podatkov nam pokaže, da se je stanje števila magistrov farmacije v Sloveniji v primerjavi s 
podatkom o številu magistrov farmacije v Evropski Uniji postopoma izboljševalo. Z zmanjšanjem 
števila v Evropski uniji v letu 2009 je bilo v Sloveniji leta 2010 samo še za 15 % manj magistrov 
farmacije na 100.000 prebivalcev v primerjavi z Evropsko unijo.   
 

3.2.2 KAZALNIK OBREMENJENOSTI MAGISTRA FARMACIJE 
 

Najpomembnejši pokazatelj obremenjenosti magistra farmacije, kot nosilca lekarniške dejavnosti je 
število obdelanih receptov. Normativ, ki ga je sprejela Lekarniška zbornica Slovenije predvideva  
13.000 receptov na magistra farmacije letno. Magister farmacije v slovenskih lekarnah obdela 
povprečno 15.328 receptov na leto. V Obalnih lekarnah Koper je magister farmacije obdelal 17.747 
receptov letno, kar je za 37 % več od normativa in 16% več od slovenskega povprečja (leto 2014). 
 

Skladno s projekcijo kadrovanja magistrov farmacije do leta 2020 se bo njihova obremenjenost 
znižala iz 17.747 receptov letno na 15.200 receptov, s tem bo doseženo slovensko povprečje. 
Zaradi zavezanosti k doseganju stabilnega finančnega poslovanja bo lahko normativ Lekarniške 
zbornice Slovenije dosežen, ko bo lekarniški dejavnosti priznano vrednotenje storitev celovite 
farmacevtske obravnave. 
 

Graf: Projekcija povprečnega števila receptov na magistra farmacije letno v Obalnih lekarnah Koper 
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3.2.3 ZAGOTAVLJANJE USTREZNE KADROVSKE ZASEDBE 
 

Z dolgoročnimi in letnimi načrti bomo zagotavljali ustrezno kadrovsko zasedbo. Razvojni načrt 
predvideva največje povečanje pri profilu farmacevt s specializacijo, sledi povečanje števila 
farmacevtskih tehnikov. Na ravni zavoda naj bi se število zaposlenih povečalo za 6. 
 

V preteklih letih smo uspeli razporediti izvajanje neprekinjene preskrbe z zdravili ponoči in ob 
sobotah popoldne v redni delovni čas. Ob ustreznem številu magistrov farmacije načrtujemo tudi 
prerazporeditev izvajanja neprekinjene preskrbe z zdravili ob nedeljah in praznikih podnevi iz 
nadurnega v redno delo. 
 

Projekcija števila zaposlenih po profilih 
 

 Stanje 
1.1.2015 

Načrt 
2020 

Indeks 
20/15 

Delež 
2020 (v %) 

Farmacevti z magisterijem znanosti 1 1 100 1,33 

Farmacevti s specializacijo 2 6 300 8,00 

Farmacevti 32 32 100 42,67 

Farmacevtski tehniki 13 15 115 20,00 

Galenski laboranti 3 3 100 4,00 

Lekarniški strežniki 9 9 100 12,00 

Delavci ostalih strok 9 9 100 12,00 

Skupaj 69 75 109 100 
 
 

Dodatne zaposlitve magistrov farmacije načrtujemo iz naslednjih razlogov 

o podaljšanje urnika v Lekarniški podružnici Ankaran, 
o zaposlitev v novi lekarniški enoti v Splošni bolnišnici Izola,  
o prerazporeditev nadurnega dela ob nedeljah in praznikih podnevi v redni delovni čas,  
o zmanjšanja obremenitve magistrov farmacije.  

 

Dodatne zaposlitve farmacevtskih tehnikov načrtujemo iz naslednjih razlogov: 

o podaljšanje urnika v Lekarniški podružnici Ankaran, 
o odprtja nove lekarniške enote v Splošni bolnišnici Izola. 

 

Načrtujemo, da bo s predvidenimi specializacijami pokritost v zavodu s tem profilom naslednja:  

o v lekarniških enotah:  
imamo specialista iz farmakoinformatike v Lekarni Koper in specializanta iz lekarniške 
farmacije v Lekarni Semedela; 
v prihodnje načrtujemo izobraziti še 2 specialista iz lekarniške ali klinične farmacije za 
Lekarno Izola in Lekarno Lucija, tako bo en farmacevt specialist v vseh večjih lekarniških 
enotah, ki bo aktivno izvajal kognitivne storitve, uvajal novosti in usposabljal ostale 
farmacevte ter sodeloval z ostalimi zdravstvenimi delavci; 

o v Galenskem laboratoriju:  
imamo specialista iz oblikovanja zdravil, ki je hkrati vodja galenskega laboratorija in skrbi za 
kakovostno in razvojno naravnano proizvodnjo izdelkov galenskega laboratorija; 

o v Kontrolno analiznem laboratoriju: 
imamo specializanta iz preizkušanja zdravil, ki bo z zaključeno specializacijo prevzel vodenje 
kontrolno analiznega laboratorija. 
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GRAF: Projekcija kadrovske strukture po profilih za leto 2020 
 

 
 
3.2.4 STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA IN PRIDOBIVANJE KOMPETENC 
 
Strokovna izpopolnjevanja zaposlenih so ključnega pomena za kakovostno opravljanje dela in 
ohranjanje visoke strokovne usposobljenosti. Uporabniki  storitev so vedno bolj informirani, kar 
skupaj s prostim pretokom pacientov znotraj Evropske Unije, odpira dodatne potrebe in njihova 
pričakovanja, da bodo obravnavani v skladu z najnovejšimi dosežki stroke. 
 
Znotraj načrtov strokovnih izpopolnjevanj bomo zaposlenim omogočali: 

o funkcionalna usposabljanja za pridobitev splošnih in specifičnih znanj, ki jih lahko neposredno 
uporabijo pri svojih zadolžitvah; 

o nabavo najnovejše strokovne literature in revij. 
 
Obvezno strokovno izpopolnjevanje načrtujemo v obsegu, ki ga določa Kolektivna pogodba za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije: 

o najmanj 10 dni na leto oziroma 30 dni na vsaka 3 leta za univerzitetno in visoko strokovno 
izobrazbo, 

o najmanj 20 dni na vsaka 3 leta za višjo strokovno izobrazbo, 
o najmanj 14 dni na vsaka 3 leta za srednjo strokovno izobrazbo, 
o najmanj 4 dni na vsaka 3 leta za delovna mesta IV tarifne skupine,  
o najmanj 3 dni na vsaka 3 leta za delovna mesta II  tarifne skupine v primerih, ko obstajajo za 

ta delovna mesta ustrezni izobraževalni programi in potrebe delovnega procesa. 
 
Znotraj načrta strokovnega usposabljanja bomo vključili dva magistra farmacije v izobraževanje po 
programu specializacije.  
 

Farmacevti z 
magisterijem znanosti; 

1,33% 

Farmacevti s 
specializacijo; 8,00% 

Farmacevti; 42,67% 
Farmacevtski tehniki; 

20,00% 

Galenski laboranti; 
4,00% 

Lekarniški strežniki; 
12,00% 

Delavci ostalih strok; 
12,00% 
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Ob uvedbi licenc za svobodno reguliran poklic magistra farmacije, ko bo magister farmacije moral za 
samostojno opravljanje lekarniške dejavnosti pridobiti licenco, bomo načrt strokovnega 
usposabljanja prilagodili. 
 
Načrtujemo izpopolnjevanja magistrov farmacije za pridobitev specialnih znanj s področja 
homeopatije, farmacevtske skrbi in ostalih kognitivnih storitev, kakor tudi izpopolnjevanja 
farmacevtskih tehnikov za pridobitev specialnih znanj. V naslednjih letih bomo usposobili 3 
kombinirane moderatorje za izvajanje farmacevtske skrbi pri hipertenziji in sladkorni bolezni, 
moderatorja za izvajanje Pregleda uporabe zdravil in mentorje za izvajanje praktičnega usposabljanja 
študentov in dijakov farmacevtske smeri.  
 
V okviru zagotavljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu načrtujemo usposabljanja in 
preventivne zdravstvene preglede ter izvajanje programov promocije zdravja na delovnem mestu. 
 
Znotraj načrta izpopolnjevanj bomo omogočali zaposlenim tudi pridobivanja znanj na naslednjih 
področjih: 

o načela komunikacije,  
o vodenje in organizacijske veščine,  
o obvladovanje konfliktnih situacij,  
o računalniška in informacijska znanja, 
o nudenje prve pomoči. 
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3.2.5 RAZVOJ ORGANIZACIJSKE KULTURE  
 
Načrtujemo aktivnosti za dosego organizacijske kulture, v kateri bodo zaposleni imeli odprte 
možnosti za osebni razvoj. Pri tem bodo vrednote zavoda sprejemali kot svoje in v skladu z njimi tudi 
delovali. 
 
Za dosego motiviranih zaposlenih načrtujemo premišljen sistem nagrajevanja, pohval, pripomb in 
razvojnih razgovorov. Motivirani zaposleni bodo zagotovilo za dobre medsebojne odnose in uspešno 
izpolnjevanje našega poslanstva. Vsa njihova strokovna znanja in prizadevanja bodo osredotočena na 
zadovoljstvo uporabnikov storitev.  
 
Zadovoljstvo zaposlenih bomo merili z anketami. Na podlagi njihovih ugotovitev bomo sprejemali 
korektivne ukrepe za vzpostavitev ustvarjalnega vzdušja. 
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3.3 INFORMATIKA  
 
Poslovanje v zavodu je popolnoma odvisno od kakovostne informacijske tehnologije, zato bo proces 
informatizacije odločilen za realizacijo razvojnih programov. Povečuje kakovost lekarniških storitev, 
omogoča lažjo mobilnost in povečano varnost uporabnikov. Zagotavlja učinkovitost poslovnih 
procesov in vodstvu nudi takojšnje podatke za potrebe poslovnega odločanja.  
 

Informacijske, komunikacijske tehnologije in poenostavitve blagovnih tokov z avtomatizacijo bodo 
ključne konkurenčne prednosti ob uvajanju novih lekarniških storitev.  
 

Uvajanja orodij za poslovno odločanje bo omogočalo zbiranje, stalno spremljanje, pregledovanje in 
natančno analiziranje ter predstavitev podatkov iz različnih procesov (merjenje procesov). Zagotovilo 
bo potrebne in pravilne informacije takrat, ko jih uporabniki potrebujejo. Vsa ta orodja bodo 
potekala na obstoječi platformi SharePoint portal.  
Načrtovana razvojna področja informacijske tehnologije: 

o zaključitev nacionalnega projekta e-recept, kar bo prinesla dodano vrednost vsem 
sodelujočim v procesih reguliranja, predpisovanja, izdaje, uporabe, financiranja in 
spremljanja porabe zdravil; 

o zaključitev projekta uvedbe dokumentnega sistema Orka.dms z arhiviranjem ter s tem 
zmanjšanja papirnega poslovanja in optimizacija poslovnih procesov; 

o prenova licence računalniškega programa Orka po modulih (lekarniški informacijski sistem, 
finančno računovodstvo, Galenski laboratorij - proizvodnja, veleprodaja z e naročanjem) 
zaradi potreb poslovnega procesa in razvojnih sprememb tehnologije (Windows Millenium); 

o zamenjava zastarele in amortizirane strojne računalniške opreme; 
o zamenjava strežnikov z novejšimi generacijami, s tem bomo pridobili več razpoložljivega 

pomnilnika, ker nova programska oprema zahteva vedno večje zmogljivosti in bistveno 
zmanjša porabo električne energije;  

o opremljanje lekarn z optičnimi komunikacijskimi dostopi, kjer to infrastruktura dovoljuje; 
o izvedba in nadgrajevanje vpeljanih varnostnih politik, skladno z zahtevami projekta eZdravje. 
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3.4 STABILNO FINANČNO POSLOVANJE 
 
Stabilno finančno poslovanje načrtujemo z doseganjem pozitivnega poslovnega izida. Učinkovito 
upravljanje s finančnimi viri bomo zagotavljali z dobrim finančnim načrtovanjem, poslovanjem in s 
sprotnim spremljanjem, kar nam omogoča uporaba sodobnih orodij v podporo poslovnemu 
odločanju. 
 
Predvidevamo, da se v naslednjih letih obseg in struktura lekarniških storitev ne bosta bistveno 
spreminjali. Tudi v prihodnje je pričakovati, da bo največji segment poslovanja predstavljala izdaja 
zdravil na recept v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja s 70 %. 
 
Po zadnjih razpoložljivih podatkih iz Poročila o poslovanju javnih zdravstvenih zavodov in JAZMP v 
letu 2013, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje, je razvidno, da se prihodki v javnih lekarniških 
zavodih od leta 2011 nižajo.  
 
Pričakovati je, da se bodo v prihodnje prihodki in odhodki od poslovanja tudi v lekarniških zavodih 
zniževali zaradi zniževanja stroškov nabavnih vrednosti zdravil vsled zniževanja najvišje priznanih 
vrednosti za medsebojno zamenljiva zdravila in širitve liste z novimi ter zaradi uvajanja terapevtskih 
skupin zdravil. Stroški nabavne vrednosti namreč predstavljajo kar 80 % celotnih prihodkov. 
 
Zaradi zniževanja vrednosti lekarniških storitev, ki so financirane s strani Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, potekajo na nacionalnem nivoju prizadevanja za njihovo ustrezno vrednotenje, 
tako glede cene kot glede priznavanja dodatnih kognitivnih storitev. 
 
Pri povprečno dvakrat višji obremenitvi glede števila izdanih receptov dobijo slovenske lekarne več 
kot dvakrat nižji odstotek maloprodajne cene zdravila, kot znaša najnižji odstotek v primerljivih 
državah Evropske Unije. 
 
Tudi v prihodnje načrtujemo samofinanciranje razvoja zavoda s prihodki iz tržne dejavnosti, saj 
predstavlja presežek iz te dejavnosti z 80 %, njegov edini vir.  
 
Načrtujemo postopno povečevanje obsega proizvodnje izdelkov galenskega laboratorija z izvajanjem 
promocije lastnih izdelkov in s pridobivanjem novih kupcev.  
 
Z izvedbo notranje revizije bomo zagotavljali neodvisno preverjanje finančnega poslovanja in 
delovanja notranjih kontrol.  
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4. TEMELJNI INVESTICIJSKI NAČRT 2016 – 2020 
 
Prikazane so investicije po letih glede na ocenjene vrednosti po vrstah investicij in virih financiranja. 
 
VRSTE INVESTICIJ Ocenjena vrednost investicij v evrih 

LETO 2016  

Računalniška oprema (strojna in programska) 85.000 

Oprema organizacijskih enot 180.000 

Poslovni prostori – novi in adaptacije obstoječih 36.000 

Investicije skupaj 301.000 

LETO 2017  

Računalniška oprema (strojna in programska) 80.000 

Oprema organizacijskih enot 75.000 

Poslovni prostori – novi in adaptacije obstoječih 185.000 

Investicije skupaj 340.000 

LETO 2018  

Računalniška oprema (strojna in programska) 50.000 

Oprema organizacijskih enot 170.000 

Poslovni prostori – novi in adaptacije obstoječih 100.000 

Investicije skupaj 320.000 

LETO 2019  

Računalniška oprema (strojna in programska) 30.000 

Oprema organizacijskih enot 80.000 

Poslovni prostori – novi in adaptacije obstoječih 220.000 

Investicije skupaj 330.000 

LETO 2020  

Računalniška oprema (strojna in programska) 30.000 

Oprema organizacijskih enot 190.000 

Poslovni prostori – novi in adaptacije obstoječih 100.000 

Investicije skupaj 320.000 

INVESTICIJE SKUPAJ ZA OBDOBJE 2016 - 2020 1.611.000 
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VIRI FINANCIRANJA v evrih 

  

LETO 2016  

Lastni viri (presežek iz preteklih let) 301.000 

Viri financiranja skupaj za leto 2016 301.000 

LETO 2017  

Lastni viri (presežek iz preteklih let) 340.000 

Viri financiranja skupaj za leto 2017 340.000 

LETO 2018  

Lastni viri (presežek iz preteklih let) 320.000 

Viri financiranja skupaj za leto 2018 320.000 

LETO 2019  

Lastni viri (presežek iz preteklih let) 330.000 

Viri financiranja skupaj za leto 2019 330.000 

LETO 2020  

Lastni viri (presežek iz preteklih let) 320.000 

Viri financiranja skupaj za leto 2020 320.000 

OBDOBJE 2016 - 2020  

Lastni viri (presežek iz preteklih let) 1.611.000 

Viri financiranja skupaj za obdobje 2016 - 2020 1.611.000 

 
Temeljni investicijski načrt za obdobje 2016 – 2020 daje usmeritve razvoja Obalnih lekarn Koper in 
navaja vire financiranja za realizacijo načrtovanih investicij. Razvoj načrtujemo z lastnimi sredstvi, to 
je z ustvarjenim presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki je pretežno ustvarjen z 
opravljanjem dejavnosti na trgu izven javne službe. 
Z razvojno dejavnostjo vlagamo ustvarjene presežke v lokalo okolje in zagotavljamo prebivalstvu 
obalnega območja in občine Hrpelje – Kozina lekarniške storitve na dostopen in visoko strokoven 
način. 
 
O dejanski uporabi presežka prihodkov nad odhodki se odloča z vsakokratnim letnim programom 
dela in finančnim načrtom Obalnih lekarn Koper. 
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Lekarna 
Koper, 

Kidričeva 
ulica 2 

Lekarna 
Semedela, 
Pahorjeva 

ulica 63 

Lekarna Izola, 
Ulica 

Oktobrske 
revolucije 11 

Lekarna 
Piran, 

Tartinijev trg 
4 

Lekarna 
Lucija, Cesta 
solinarjev 1 

Lekarniška 
podružnica 

Hrpelje, 
Reška cesta 

18 

Lekarniška 
podružnica 

Ankaran, 
Regentova 

ulica 4b 

POSLOVNE ENOTE 
 

 

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

 

Paulina Štok, univ. dipl. ekon. 
namestnica direktorice 

MAJ 2015 


