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Opis stanja in razlog za sprejem osnutka odloka

Občinski svet Občine Poljčane je v letu 2008 sprejel Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti na območju Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 48/08), s katerim je določil
način, pogoje in oblike opravljanja lekarniške dejavnosti na območju Občine Poljčane (1. člen
Odloka). V skladu z določilom 9. člena navedenega odloka, se je koncesija podelila za dobo 10 let z
možnostjo podaljšanja, izvajati pa se je pričela po podpisu pogodbe. Skladno z navedenim je bil
izveden postopek izbire koncesionarja in sklenjena koncesijska pogodba, ki se izteče dne 31. 12.
2018.
V skladu z določili 39. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ se koncesija na primarni ravni
lahko, pod pogoji, določenimi z zakonom, podeli fizični osebi, ki je nosilec lekarniške dejavnosti, ali
pravni osebi, v kateri ima nosilec lekarniške dejavnosti, ki je tudi njen poslovodja oziroma
poslovodni organ, več kot 50% delež v osnovnem kapitalu te osebe. Koncesionar organizira lekarne
oziroma lekarniške podružnice. Koncesionar organizira lekarne oziroma podružnice lekarn kot svoje
organizacijske enote za izvajanje lekarniške dejavnosti na območjih, za katera ima koncesijo
oziroma dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne, v skladu z mrežo lekarniške dejavnosti na
primarni ravni po predhodnem mnenju pristojne zbornice in s soglasjem ministrstva. Koncesionar
mora imeti sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer mora
imeti v Republiki Sloveniji izpostavo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Koncesija za
izvajanje lekarniške dejavnosti se lahko podeli za določeno obdobje, ki ne sme biti krajše od 15 let
in ne daljše od 30 let, pri čemer se pri določanju dolžine trajanja obdobja, za katerega se podeli
koncesija, upoštevajo merila iz drugega odstavka 8. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/.
Slednji določa, da je mreža izvajalcev lekarniške dejavnosti na primarni ravni določena na podlagi
naslednjih meril: • potreb prebivalstva po dostopu do zdravil in drugih izdelkov za podporo
zdravljenja in ohranitev zdravja; • števila prebivalcev na gravitacijskem območju lekarne; • cestne
razdalje med lekarnami; • prisotnosti zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
Ob navedenem moramo opomniti na določilo 41. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/, ki
določa, da ministrstvo izda soglasje h koncesijskemu aktu na podlagi mnenja pristojne zbornice in
ZZZS.
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Cilji, načela in poglavitne rešitve odloka

Cilj odloka je sprejem koncesijskega akta, s katerim se, v skladu z določili 42. člena Zakona o
lekarniški dejavnosti /ZLD-1/, določijo: • območje izvajanja lekarniške dejavnosti, • pogoji, ki jih
mora izpolnjevati koncesionar v skladu z 46. členom Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/, •
merila za izbor koncesionarja v skladu s 46. členom Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/, •
začetek in čas trajanja koncesije, • obseg javnih sredstev občine, ki se zagotovijo za izvajaje
lekarniške dejavnosti, • prenehanje koncesijskega razmerja, • organ, ki opravi izbor koncesionarja,
• organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, • vsebina javnega razpisa za podelitev
koncesije, • potopek izbire koncesionarja, • drugi podatki, potrebni za izvajanje lekarniške
dejavnosti na podlagi koncesije.
Pri pripravi odloka je bilo upoštevano načelo zakonitosti: osnutek odloka je pripravljen ob
spoštovanju določila četrtega odstavka 153. člena Ustave RS, ki določa, da morajo biti posamični
akti in dejanja organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil v skladu z ustavo in zakoni.
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Normativna usklajenost osnutka odloka

Besedilo odloka je vsebinsko usklajeno z določili veljavnega Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/
(Uradni list RS, št. 85/16, 77/17).
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Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi osnutka odloka

Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občank in občanov, njihovih
organizacij, strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine bo osnutek
odloka v skladu z določili Dodatnega protokola k evropski listini lokalne samouprave o pravici do
sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št 2/11), Smernic
za sodelovanje s strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi, ki so sestavni del Resolucije o
normativni dejavnosti (Uradni list RS, 95/09), 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 51/06–uradno prečiščeno besedilo,117/06–ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15–
odl. US, 102/15, 7/18) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 24/16), objavljen na spletni strani občine, v katalogu informacij javnega značaja
najpozneje sedem (7) dni pred sejo občinskega sveta, na kateri bo izvedena splošna razprava, s
pozivom javnosti, da v roku trideset (30) dni na način, določen z objavo sporoči morebitne pripombe
in predloge.
5

Ocena finančne posledice

V skladu z določilom drugega odstavka 42. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ je v
nadaljevanju predstavljena ocena finančnih posledic podelitve koncesije za javne finance.
Analitične ocene in priporočila v oceni temeljijo na javno dostopnih podatkih ter materialih javnih
lekarniških zavodov ter na osnovi drugih verodostojnih dokumentov. Zaradi nedostopnosti podatkov
o finančnem poslovanju obstoječe zasebne lekarne v Poljčanah, natančnejša analiza delujoče
koncesionarja na proučevanem območju ni bila mogoča. Oblikovanje naših ocen temelji na običajnih
metodah ekonomskega in finančnega napovedovanja ter spoznanjih najboljše prakse. Vsaka ocena v
študiji ima razloženo podatkovno osnovo in metodologijo, ki je vodila do končne ocene. Pri tem smo
uporabljali najbolj prominentne in aktualne vire, ki so navedeni ob koncu te ocene.
Učinkovitost izvajanja Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ in odlokov ter lekarniški poslovni
modeli bodo izpostavljeni vsem regulatorskim, ekonomskim, poslovnim in finančnim tveganjem
relevantnega okolja. Pričujoče ocene so pripravljene na osnovi relevantnih dostopnih podatkov in
metod skupaj z njihovimi prednostmi in slabostmi. Le-te so skupaj s predpostavkami in omejitvami
temelj tega dokumenta ter s tem njegovih vrednosti. Spremembe pravil, zasnov delovanja,
organizacijske strukture in/ali poslovnih modelov lahko privedejo do popolnoma drugačnih
vrednosti, zato v tem delu avtorji študije ne prevzemajo odgovornosti za posledice, saj se lahko v
prihodnosti dogodijo dogodki in se uresničijo tveganja, ki lahko vplivajo na prihodnje delovanje
obeh javnih zavodov ter na splošne ekonomske razmere. Zato je nemogoče prevzemati odgovornost
za takšne nepredvidene dogodke. To dejstvo pa morajo bralci upoštevati pri uporabi rezultatov in

mnenj iz tega dokumenta. Prav tako se morajo uporabniki študije zavedati dejstva, da tukaj zbrani
izsledki, ocene, mnenja in predlogi ne predstavljajo odločitve za ali proti katerikoli poslovni,
pravni, regulatorski oz. politični odločitvi in tako avtorji ne prevzemajo odgovornosti za morebitne
pozitivne ali negativne posledice, ki bi nastale. Zaradi spreminjajočega se gospodarskega okolja in
regulatornih okvirov ter negotove gospodarske situacije, se pri ocenah osredotočamo na najbolj
verjeten scenarij in konzervativno izhodišče. Konzervativno izhodišče pomeni, da v ocenah vedno
uporabimo najbolj vsebinsko in časovno primerljive osnove, ki jih prilagajamo samo, če imamo za to
posebne dokaze (argumente iz okolja, dokazljive trende itd.). Naše ocene so pripravljene na
predpostavki učinkovitega izvajanja veljavne zakonodaje v obstoječih pravnih in ekonomskih
razmerah ter obstoječih pričakovanjih bodočega razvoja.
Uporabljeni viri, ki predstavljajo osnovo za izgradnjo študije, so sproti navajani. Pripravljavci ocene
tudi izjavljamo, da smo pri svojem delu popolnoma neodvisni od posameznikov, interesnih skupin,
podjetij in političnih strank, ki bi lahko imeli posreden ali neposreden interes v pričujoči zadevi.
Prav tako nas niti pogoji sprejetega naročila za izvedbo zadevne študije niti pogodbena vrednost ne
zavezuje k vnaprej določenim rezultatom.
5.1

Lekarniška mreža po Zakonu o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/

Lekarniška dejavnost je javna zdravstvena služba, ki se izvaja kot netržna dejavnost splošnega
pomena, s katero se zagotavlja trajna in nemotena preskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene
dejavnosti z zdravili in izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter s storitvami
farmacevtske obravnave pacientov. Preskrba z zdravili vključuje izdajo zdravil s strokovnim
svetovanjem in magistralno izdelavo zdravil. Lekarniška dejavnost se izvaja na primarni, sekundarni
in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti. Mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni zagotavlja
občina ali več sosednjih občin, na sekundarni in terciarni ravni pa država.
Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ nedvoumno deli storitev na lekarniško dejavnost in
farmacevtsko obravnavo. Osnovna lekarniška dejavnost je zagotavljanje preskrbe z zdravili
(industrijsko izdelanimi, magistralnimi in galenskimi) in njihove varne uporabe. To zajema vse
dejavnosti od naročanja, skladiščenja in shranjevanja zdravil do izdaje zdravil, ki vključuje
svetovanje, spremljanje in poročanje neželenih učinkov zdravil, sprejemanje neporabljeni zdravil
od pacientov ali njihovih svojcev.
Osnovna lekarniška dejavnost po zgledu drugih držav članic EU vključuje intelektualno (kognitivno)
delo farmacevta, ki se naziva farmacevtska obravnava. Slednja vključuje neodvisno strokovno
svetovanje pacientom pri pravilni ter smiselni uporabi zdravil, medicinskih pripomočkov ter drugih
izdelkov, sodelovanje z zdravniki ter ostalimi zdravstvenimi delavci pri celoviti obravnavi pacientov
z namenom doseganja optimalnega zdravljenja z zdravili v smislu doseganja terapevtskih rezultatov
ter varnosti bolnikov in zmanjšanju zdravstvenih zapletov povezanih z zdravili, kot tudi optimizacije
javnih stroškov zdravljenja z zdravili. V ospredju je tudi sodoben problem polifarmacije in s tem
povezanih negativnih posledic glede varnega zdravljenja z zdravili.
Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ v 2. odstavku 8. člena jasno navaja osnovna merila mreže
lekarniške dejavnosti na primarni ravni, ki so:
 potrebe prebivalstva po dostopu do zdravil in drugih izdelkov za podporo zdravljenja in
ohranitev zdravja,
 število prebivalcev na gravitacijsko območje lekarne,
 cestna razdalja med lekarnami,
 prisotnost zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
Najmanjša razdalja med obstoječo in novo lekarno ali podružnico lekarne, merjena po javni cesti,
je:
 v urbanih območjih najmanj 400 metrov,
 na ostalih območjih najmanj 5 kilometrov.
V 1. odstavku 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ je opredeljen tudi kriterij števila
prebivalcev na lekarno, ki se lahko ustanovi, če število prebivalcev na gravitacijskem območju
lekarne presega 6.000. Podružnico lekarne pa se lahko ustanovi na področjih, kjer število
prebivalcev na gravitacijskem območju presega 2.500 in je v kraju organizirana zdravstvena

dejavnost na primarni ravni. Priročno zalogo zdravil lahko organizira lekarna pri zdravniku v kraju,
ki je od najbližje lekarne ali lekarniške podružnice oddaljena najmanj 10 km. Lekarne pa lahko
svojo dejavnost izvajajo tudi prek medmrežja kot spletno lekarno.
V skladu s 4. členom Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ je urbano območje, območje mesta in
območje drugih naselij, ki imajo vsaj 5.000 prebivalcev. Naselje je s prostorskim aktom določeno
območje strnjeno grajenih stavb različnih namembnosti s pripadajočimi površinami, potrebnimi za
njihovo uporabo, in območje površin predvidenih za širitev. Gravitacijsko območje lekarne je
določeno geografsko območje sosednjih naselij in povprečno število prebivalcev tega območja, ki iz
različnih razlogov gravitirajo k določenemu središču, kjer se organizira lekarna oziroma podružnica
lekarne za preskrbo prebivalcev tega območja. Povprečno število prebivalcev na določenem
gravitacijskem območju se ugotavlja na podlagi statističnih podatkov o stalnem prebivališču.
Področje koncesij za izvajanje lekarniške dejavnosti je urejeno z 39. členom Zakona o lekarniški
dejavnosti /ZLD-1/, pri čemer moramo izpostaviti, da je koncesijsko razmerje omejeno na najmanj
15 let in največ 30 let. Na podlagi 40. člena Zakona o lekarniški dejanvosti /ZLD-1/ pa se lahko
zaradi zagotovitve javnega interesa združi več sosednjih občin in izvede skupen postopek za
podelitev koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti.
Torej v skladu z Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ lahko občina (a) samostojno ali več
sosednjih občin skupaj ustanovijo Javni lekarniški zavod ali (b) podelijo koncesijo fizični osebi, ki je
nosilec lekarniške dejavnosti.
5.2

Posledice usklajevanja z Zakonom o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/

Trg lekarniških storitev predstavlja poseben ekonomski fenomen. Izkušnje kažejo, da liberalne
rešitve na zadevnih trgih pogosto privedejo do negativnih eksternalij in dolgoročno neugodnih
posledic za posameznika in celotno družbo, kar smo predstavili že v Brezovnik et al. (2016).
Sprejete rešitve v ZLD-1 potrjujejo dejstvo, da Slovenija ostaja v krogu držav z regulirano lekarniško
dejavnostjo, ki ne sledi profitnemu motivu, ampak k celostnemu in vzdržnemu sistemu za
ohranjanje oz. krepitev zdravja prebivalstva.
Lekarniška dejavnost skupaj s farmacevtsko obravnavo postaja »de iure« in »de facto« ključen
steber strategije celovite zdravstvene oskrbe prebivalstva, ki bo postopoma prevzemal vedno večjo
odgovornost (in resurse) za izboljšanje zdravstvenih izidov. Pozitivne napovedi uglednih tujih in
domačin strokovnjakov za zdravstveno dejavnost namreč izhajajo iz neizkoriščenega potenciala
preventivnih ukrepov, brezšivne oskrbe pacientov ter pravilnega odmerjanja zdravil, ki bodo
omogočili znatne prihranke v zdravstvenem sistemu ter omogočili povečanje števila let zdravega
življenja prebivalcev.
Zdravstvena oskrba na primarni ravni v Sloveniji je že do sedaj temeljila na Javnih zdravstvenih
zavodih v regionalnih centrih, temu pa je sledilo tudi organiziranje lekarniške dejavnosti. Pretekli
procesi uvajanja lokalne samouprave pa so povzročili, da je predvsem na področju lekarniške
dejavnosti prihajalo do zanimivih situacij, ko so nekatere novo nastale občine (kot naslednice večje
občine v regionalnem centru) pridobile ustanoviteljske pravice v lekarniškem javnem zdravstvenem
zavodu, istočasno pa so na svojem območju podelile koncesijo za izvajanje zasebne lekarniške
dejavnosti.
Znižanje kriterija števila prebivalcev za gravitacijsko območje lekarne na 6.000 odpira nove
potenciale za širjenje lekarniške mreže na lokacijah, ki imajo zagotovljeno tudi primarno
zdravstveno varstvo. Upoštevajoč sodobne trende oz. naraščajočo vlogo lekarniške dejavnosti s
farmacevtsko obravnavo pa lahko pričakujemo, da se bo vsaj v naslednjem desetletju ta meja spet
znižala.
5.3

Ključni trendi v lekarniški dejavnosti

Lekarniška dejavnost je ključen sestavni del celostne zdravstvene oskrbe prebivalstva v Sloveniji, ki
sledi principom mednarodne dobre prakse. V okviru kakovostno zastavljene »Resolucije o
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 – Skupaj za družbo zdravja« je že bil realiziran
Ukrep 1, ki se je nanašal na nov Zakon o lekarniški dejavnosti. Za pravilno razumevanje trendov v

lekarniški dejavnosti pa v nadaljevanju na kratko prikazujemo tudi trende v pokritosti z lekarniško
mrežo, spreminjajočo vlogo potrošnika lekarniških storitev, pričakovana gospodarska gibanja ter
pregled razmer na slovenskem trgu.
5.3.1

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 'Skupaj za družbo
zdravja'

Vloga lekarn je v Resoluciji 2016-2025 izpostavljena že v poglavju o krepitvi preventivnih pristopov
na primarni ravni zdravstvenega varstva. S širitvijo referenčnih ambulant in uvajanjem novih
preventivnih pristopov v vseh ambulantah na primarni ravni in v lekarnah bo zagotovljena enaka
dostopnost do preventivnih programov za vse, s posebnim poudarkom na dostopnosti programov za
ranljive skupine. Zdravstveni domovi bodo morali zagotavljati celovito preventivno-kurativno
dejavnost za potrebe lokalnega prebivalstva. Obstoječi preventivni programi bodo nadgrajeni in
razširjeni s ciljem uspešnejšega preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni in drugih stanj, še
posebej v luči specifičnih potreb ranljivih skupin in starejše populacije, ki preventivnih storitev ne
koristijo v polni meri (MZ, 2015). Eden ključnih ukrepov za krepitev primarnega zdravstvenega
varstva je: Sprejem protokolov (pisnih dogovorov) o načinu sodelovanja med ravnmi, vključno z
implementacijo modela vključevanja lekarniškega farmacevta in sodelovanja primarne
zdravstvene dejavnosti s socialnim varstvom ter vzgojo in izobraževanjem (MZ, 2015).
Avtorji predloga Resolucije 2016-2025 so ugotovili sledeče (MZ, 2015):
 Preskrba z zdravili je dobra in sorazmerna stopnji razvitosti in potreb javnega zdravstva oz.
kupni moči sistema javnega financiranja zdravil v Republiki Sloveniji.
 Po podatkih OECD v Sloveniji porabimo 358 EUR/preb. za zdravila oz. 1,8% BDP, kar je nekoliko
nad povprečjem EU 1,5%.
 Poraba zdravil se nenehno povečuje, približno polovica izdatkov pa se krije iz javnih sredstev.
 Otežen je dostop do novih in dražjih inovativnih zdravil zaradi omejenih finančnih sredstev ter
do starih zdravil, ki izginjajo zaradi majhnosti trga oz. odločitev proizvajalcev.
 Postopki za vstop zdravila na tržišče se med članicami EU razlikujejo, cenovna politika je
razdrobljena, izmenjava informacij o cenah zdravil pa omejena in neučinkovita.
 Varčnejše in učinkovitejše zdravljenje se lahko doseže z brezšivno (neprekinjeno) oskrbo
pacienta z zdravili in medicinskimi pripomočki, ki pa zahteva vzpostavitev enotne informacijske
podpore in razširitev farmacevtske obravnave še na primarno raven.
 Polifarmakoterapija (sočasno jemanje več kot pet različnih zdravil) je v porastu pri starejših
kroničnih pacientih. S tem se povečajo zdravstvena tveganja za pacienta in ekonomska škoda
za družbo, ki se ocenjuje na 25 mio. EUR letno.
 Poseben problem predstavlja onesnaževanje okolja zaradi kopičenja neporabljenih zdravil v
gospodinjstvih.
 Lekarniška dejavnost je v Republiki Sloveniji glede na ostale države članice srednje regulirana.
Na osnovi ugotovljenega stanja predlog Resolucije 2016-2025 za področje preskrbe z zdravili in
medicinskimi pripomočki ter lekarniško dejavnost izpostavlja eno ključno aktivnost: Zagotovitev
pravilne in varne uporabe zdravil ter boljše dostopnosti ob hkratni stroškovni učinkovitosti na
področju porabe zdravil (MZ, 2015). Za uresničitev aktivnosti pa predlog Resolucije 2016-2025
definira dva glavna ukrepa:
 Ukrep 1: Nov zakon o lekarniški dejavnosti z določitvijo kriterijev in meril za določitev
lekarniške mreže. (Realizirano od 27.01.2017).
 Ukrep 2: Zagotovitev informacijske podpore pri predpisovanju, spremljanju, učinkovitosti,
varnosti porabe in stroškov dragih inovativnih zdravil.
5.3.2

Dostopnost zdravil

Dostopnost zdravil ni vezana samo na njihovo ceno in virov financiranja, pač pa tudi na geografsko
dostopnost. Regulirani sistemi lekarniške dejavnosti tudi preprečujejo urbano grozdenje
(clustering), ko nastajajo nove lekarne pretežno na zanimivih lokacijah kot so center mesta oz.
nakupovalni centri. Posledično pa se ne bi povečala dostopnost lekarn za prebivalstvo, ki je
razpršeno po ruralnih območjih. Najbolj neposreden pokazatelj dostopnosti je število prebivalstva
na lekarno. Iz spodnje slike lahko razberemo, da so tovrstne razlike med državami zelo velike.
Povprečje EU28 je znašalo 3.226 prebivalcev na lekarno, celoten razpon vrednosti pa je zelo širok.

Ne glede na stopnjo gospodarske razvitosti in zgodovino zdravstvenih sistemov, lahko sklepamo, da
gre trend v smeri povečevanja dostopnosti.
Slika 1:

Število prebivalcev na lekarno

Opomba: Prikaz ne vsebuje Danske, ki je imela 16667 prebivalcev na lekarno.
Vir: ABDA (2015).

Slovenija je torej glede na pokritost z lekarnami med ¼ držav z najmanj lekarnami, zato
ocenjujemo, da se bo njihovo število postopoma povečevalo. Omenjen trend pa bo v našem
reguliranem sistemu narekovan predvsem s strani zakonskih kriterijev za ustanovitev lekarne in s
strani ekonomskih pogojev.
5.3.3

Ozaveščenost potrošnika

Napovedi razvoja lekarniške dejavnosti kažejo na nove priložnosti na področju povpraševanja, ki ga
generirajo zahteve potrošnikov (consumer driven demand) ter protokolizirana oskrba pacientov. Gre
za ključna trenda, ki prenašata poudarek od inputov k zadovoljstvu potrošnika (pacienta) ter k
doseženim kliničnim rezultatom. Temu primerno je potrebno prilagoditi tudi poslovne modele:
 Vsi udeleženci zdravstvene vrednostne verige morajo nenehno uspešneje vključevati končnega
uporabnika svojih proizvodov in storitev v svoje vrednostne verige, na način, ki odgovarja
individualnim potrebam in izkušnjam potrošnika/pacienta. Velik del populacije pacientov v
razvitih državah (80%) je zelo angažiran v iskanju zdravstvenih informacij preko interneta. Več
kot polovica pa jih išče specifične informacije o procedurah zdravljenja in boleznih. Vedno
večja razširjenost mobilnih naprav in interneta pa takšen trend še pospešuje.
 Skupaj z večjo angažiranostjo pacientov je opaziti tudi naraščajočo profesionalizacijo procesov
medicinske oskrbe, kar nazivamo »protokolizacija«. Tako zdravnik ni več edini odločevalec v
procesu zdravljenja in s tem kreiranju povpraševanja. S tem se medicinska oskrba spreminja iz
»obrtniške« v »industrializirano« obliko, ki lahko prepreči številne napake, skrbi za uporabo
najsodobnejših spoznanj in najučinkovitejših terapij. Rezultat je lahko kvalitetnejša medicinska
oskrba in plačevanje na osnovi doseženih rezultatov.
Za uspešno prihodnost bodo podjetja v zdravstveni vrednostni verigi morala pripraviti strategije za
doseganje konkurenčnih rezultatov glede na 4 območja iz spodnje matrike. Na vertikalni osi so
razvrščeni zdravstvene razmere in bolezni glede na lastno angažiranost pacienta, horizontalna os pa
kaže stopnjo standardizacije protokolov, ki bodo usmerjale terapijo. Področje, ki bo predstavljalo
kombinacijo visokega angažiranja pacienta in visoko protokolizacijo pa zahteva sodelovanje med
pacienti in ponudnikih zdravstvenih rešitev.
Slika 2:

Nova tržna dinamika glede na bolezni in procedure

Vir: Bain (2012).

Na področjih, kjer je visoko angažiranje pacienta in nizka protokolizacija, bo potrošnikova izkušnja
najbolj vplivala na odločitve. Takšne terapije so običajno plačljive oz. terapije življenjskega sloga
(npr. kontracepcija, erektilne disfunkcije). Na odločitve v pacientov pa zraven zdravnikov lahko
najbolj vplivajo farmacevti.
Pri višji stopnji protokolizacije pa morajo tudi distributerji in farmacevti natančno poznati
terapevtske faze, da lahko ustrezno podprejo zdravnike in seveda pacienta pri doseganju najboljših
kliničnih izidov. Analitiki zdravstvene dejavnosti še pričakujejo, da se bo postopoma večina izdelkov
in storitev premikala v smeri zgornjega dela matrice.
5.3.4

Napoved gospodarskih gibanj

Makro-ekonomske parametre okolja povzemamo po najnovejših napovedih UMAR (2018) iz
Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2018. V nadaljevanju pa lahko razberemo, da so
pričakovanja ekonomskega okolja pretežno pozitivna.
Mednarodno okolje
Visoka in široko osnovana gospodarska rast se bo v letu 2018 nadaljevala (5,1 %), nadaljevanje
konjunkture pa se pričakuje tudi za prihodnje leto (3,8 %). Pri pripravi napovedi UMAR izhaja iz zelo
ugodnih gospodarskih razmer v mednarodnem in domačem okolju ter nadaljevanja visokih
pričakovanj podjetij in potrošnikov. Ključni razlogi letošnje nadaljnje visoke rasti bodo še naprej
visoke rasti izvoza in investicij, ob višji rasti razpoložljivega dohodka se bo rast zasebne potrošnje
še pospešila. V prihodnjih letih bodo na nekoliko nižjo gospodarsko rast vplivali predvsem: i)
postopno upočasnjevanje rasti tujega povpraševanja in ii) demografski dejavniki, ki se bodo odrazili
predvsem v nižji rasti zaposlenosti in trošenja gospodinjstev.
Slovenija
Gospodarska rast se je lani krepila (na 5,0 %) in bila občutno višja kot v predhodnih letih.10 Realna
rast BDP je bila tudi v 2017 široko osnovana. Rast izvoza, ki se je v drugi polovici lanskega še
krepila, je bila najvišja v zadnjem desetletju. To je posledica hitrejše gospodarske rasti v
mednarodnem okolju in domačih dejavnikov: i)izboljšanja konkurenčnega položaja slovenskih
podjetij v predhodnih letih, ii) ugodne panožne strukture slovenskega izvoza in (iii) povečanja
vpetosti podjetij v globalne verige vrednosti. Vse to je skupaj z rastjo domače potrošnje prispevalo
k pospešeni rasti proizvodnje v predelovalnih dejavnostih. Ob nadaljevanju ugodnih gibanj na trgu
dela ter izboljševanju razpoloženja potrošnikov se je nadaljevala rast zasebne potrošnje. Občutno
se je povečal obseg investicij v osnovna sredstva, vendar je njihova raven po močnem upadu v
začetnih kriznih letih ostala razmeroma nizka. Nadaljnjo rast investicij v stroje in opremo, ki se je
začela v letu 2015, so spodbujali visoka izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti ter dobri poslovni
rezultati in nižja zadolženost podjetij.

V povezavi z rastjo nepremičninskega trga so se lani povečale tudi stanovanjske investicije, ki so
oživele sredi leta 2016, hkrati je bila obujena rast investicij v inženirske objekte. Ob nadaljnjem
sproščanju varčevalnih ukrepov in rasti zaposlenosti v sektorju država se je lani tretje leto zapored
povečala tudi državna potrošnja. Ob teh gibanjih je realni BDP v prvem četrtletju lani dosegel predkrizni vrh in ga nato ob pospešeni rasti do konca leta presegel (za 3,1 %). V začetku letošnjega leta
so se visoke vrednosti kazalnikov zaupanja še zvišale, kar kaže na nadaljevanje pozitivnih gibanj iz
lanskega leta.
V obdobju 2018–2020 bo pomemben dejavnik rasti tudi domača potrošnja. Rast zasebne potrošnje se
bo letos pod vplivom ugodnih gibanj na trgu dela in optimizma med potrošniki okrepila, v prihodnjih
letih pa bo nekoliko nižja predvsem zaradi umirjanja rasti zaposlenosti. Nadaljeval se bo lanski
zagon investicij, ki so se od začetka gospodarske krize močno skrčile. Krepitev pričakujemo na vseh
segmentih investicijske aktivnosti, tako v gradbeništvu (stanovanjske in infrastrukturne investicije)
kot tudi pri investicijah v opremo in stroje, ki jih bodo ob rastočem povpraševanju nadalje
spodbujali visoka izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti in dobri poslovni rezultati podjetij. Rast
državne potrošnje bo ostala razmeroma nizka.
Rast zaposlenosti bo letos še precej visoka, v prihodnjih letih pa se bo predvsem pod vplivom
demografskih sprememb postopoma umirila. V celotnem obdobju pričakujemo nadaljnjo rast
zaposlenosti v večini dejavnosti. Predvsem zaradi zmanjševanja obsega razpoložljive delovne sile pa
se bo rast zaposlenosti postopoma umirila, kljub rahlo višji stopnji aktivnosti in zaposlovanju tujih
državljanov. Rast plač se bo v obdobju 2018–2020 gibala v okvirih predvidene rasti produktivnosti.
Nadaljnje znižanje brezposelnosti in naraščajoče omejitve podjetij pri iskanju (predvsem
usposobljenih) delavcev bodo postopoma povečevali pritisk na rast plač.
Inflacija bo letos ostala razmeroma nizka (1,5 %), v prihodnjih dveh letih pa se bo zmerno povišala
(malo nad 2 %). Po lanski nekoliko višji inflaciji, ki je sledila obdobju zelo nizke rasti cen oz.
deflacije, podobna gibanja cen v povprečju pričakujemo tudi za letos. K temu bodo prispevale
predvsem razmeroma nizke cene surovin. Pod vplivom visoke gospodarske rasti in zlasti zasebne
potrošnje pa se bo osnovna inflacija že letos povišala nad 2 %.
Ocene proizvodne vrzeli na podlagi Pomladanske napovedi kažejo, da bo gospodarstvo v obdobju
2018-2020 že visoko v pozitivni fazi gospodarskega cikla. Podobno kažejo še nekateri kazalniki (npr.
pomanjkanje delovne sile, zgodovinsko visoka izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, cene
nepremičnin). Ocena položaja gospodarstva na podlagi finančno cenovnih kazalnikov pa kaže na
manjšo zrelost faze gospodarskega vzpona (inflacija, rast plač, majhen obseg kreditiranja podjetij,
visok presežek na tekočem računu plačilne bilance); tu so se pozitivna gibanja namreč šele začela
krepiti.
Tabela 1:

Pomladanska napoved makroekonomskih agregatov za Slovenijo
Pomladanska napoved (marec 2018)

Realna rast BDP (v %)
Št. registrirane brezposelnosti (v%)
Izvoz proizvodov in storitev (realna rast v %)
Zasebna potrošnja (realna rast v %)
Tečaj USD za 1 EUR
Inflacija (dec./dec.)
Cena nafte Brent (USD/sod)
Bruto plača na zaposlenega (realna rast v %)

2017
5,0
9,5
10,6
3,2
1,1
1,7
54,3
1,3

2018
5,1
8,0
9,2
3,6
1,2
1,8
65,1
2,5

2019
3,8
7,2
7,5
3,0
1,2
2,1
60,8
2,6

2020
3,2
6,7
6,8
2,0
1,2
2,3
58,0
2,0

Opomba: Napoved temelji na podatkih in informacijah objavljenih v Pomladanski napovedi UMAR.
Vir: UMAR (2018).

V času priprave Pomladanske napovedi so tveganja za uresničitev osrednjega scenarija gospodarske
napovedi približno uravnotežena. Možnosti za višjo gospodarsko rast kot v osrednjem scenariju
pomladanske napovedi so na kratek rok povezane predvsem z dejavniki v domačem okolju. Na to
nakazuje predvsem visoko zaupanje potrošnikov in podjetij v gospodarstvo, ki bi lahko ob

nadaljevanju ugodnih pogojev financiranja in pozitivnih gibanj v mednarodnem okolju vodilo do še
višje rasti investicij in zasebne potrošnje. Proti koncu napovednega obdobja se poveča negotovost
glede politik soočanja z demografskimi spremembami, od katerih bo odvisna tudi dinamika
gospodarske rasti ter učinki na blaginjo prebivalcev in javnofinančno vzdržnost. V mednarodnem
okolju pa prevladujejo negativna tveganja, ki so v trenutno zelo ugodnih cikličnih gospodarskih
razmerah povezana predvsem: i) s posledicami zategovanja denarne politike v ZDA in srednjeročno
tudi evrskem območju, ii) s protekcionističnimi ukrepi in na splošno veliko nepredvidljivostjo
gospodarskih ukrepov ZDA, iii) z visokim vrednotenjem sredstev na finančnih trgih (predvsem v
ZDA), iii) v EU z izidom pogajanj o izstopu Združenega kraljestva iz EU, iv) s političnimi
spremembami v evropskih državah, ki bi lahko vplivale na ekonomske politike celotnega evropskega
prostora, v) z globalnimi geopolitičnimi napetostmi.
5.3.5

Razmere na slovenskem trgu

Ugodnejši makroekonomski rezultati ter pozitivne napovedi za Slovenijo in njene glavne trgovinske
partnerice omogočajo uresničevanje zastavljene zdravstvene strategije tudi z vidika dodatnih
resursov za oba generatorja povpraševanja: javni zdravstveni sektor in potrošniki/pacienti.
5.3.5.1 Izdatki za zdravje
Upoštevajoč prevlado javnega financiranja zdravstvenega sektorja bo slednji tudi narekoval
pretežen del tržnih pogojev za veletrgovce farmacevtskih izdelkov in opreme ter za lekarne. Po eni
strani skozi velika naročila, po drugi strani pa preko izstavljanja receptov iz pozitivne in vmesne
liste, ki jih pacienti realizirajo v »svojih« lekarnah. Mednarodno primerljivi podatki iz OECD kažejo,
da delež izdatkov za zdravje po letu 2013 v Sloveniji nekoliko upadajo, kar je predvsem posledica
rasti BDP, ki prehiteva rast zadevnih izdatkov.
Slika 3:

Izdatki za zdravje v SLO kot % v BDP

Vir: OECD (2017).

Glavni financer zdravstvenih izdatkov v Sloveniji je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS). Slednji je še v letu 2014 krčil sredstva namenjena financiranju lekarniške dejavnosti (39
mio. €), že leto kasneje pa zasledimo močno 5% rast, ki se je nadaljevala tudi v letu 2016, ko
financiranje lekarniške dejavnosti doseže 44,3 mio. EUR in tako ostane tudi v letu 2017. Postopno
spreminjanje prioritet je mogoče razbrati tudi iz povečevanja deleža sredstev ZZZS za lekarniško
dejavnost, ki je v letu 2012 znašala 2,21%, v letu 2016 pa že 2,34%, medtem ko v letu 2017 spet
stagnira (2,31%).

Slika 4:

Vrednost programa lekarniške dejavnosti pri ZZZS v EUR (leva skala) ter letna rast
(desna skala)

Vir: ZZZS (2018).

Zdravljenje bolezni, ki je financirano iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je povezano z
različno pogostostjo v populaciji in različnimi stroški terapij z zdravili. Zato v nadaljevanju
predstavljamo izdatke za zdravila na zeleni recept po ATC klasifikaciji.
Slika 5:

Izdatki za zdravila na zeleni recept po ATC klasifikaciji

Vir: NIJZ (2017).

OECD (2017) kaže, da smo v Sloveniji za farmacevtske izdelke porabili 1,6% BDP (podobno v
Nemčiji). Ob tem pa velja izpostaviti, da je delež javnih sredstev za farmacevtske izdelke s 76%
blizu deležu v Avstriji, na Češkem in v Estoniji oz. pod nivojem v Nemčiji (89,2%). Poraba
farmacevtskih izdelkov na prebivalca v EU27 je znašala 402 EUR (primerljive upne moči), v Sloveniji
pa 347 EUR (OECD, 2016).
Slika 6:

Izdatki za zdravila na prebivalca v letu 2014

Vir: OECD Health Statistics (2016).

5.3.5.2 Izdatki potrošnikov
Izdatki potrošnikov za zdravstvene izdelke in medicinske storitve kažejo, da se je po letu 2011, ko
so celotni izdatki znašali slabih 780,2 mio EUR, začel pozitiven trend. Leta 2016 je skupna vrednost
izdatkov narasla na 865,1 mio EUR, kar znaša 10,9% več kot leta 2011. Med opazovanimi
kategorijami so največjo rast doživeli izdatki za farmacevtske in medicinske pripomočke oz. aparate
(preko 10%).

Tisočice

Slika 7:

Izdatki potrošnikov za farmacevtske izdelke in zdravstvene storitve (2008 – 2015)
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Vir: SURS (2018).

Prodaja farmacevtskih izdelkov potrošnikom za preteklo obdobje 2010-2017 kaže na stabilno rast
kljub znatnemu padcu razpoložljivega dohodka prebivalstva do 2013. To priča o izredni odpornosti
tega segmenta tudi v primeru zelo globoke gospodarske krize. Po dinamiki rasti izdatkov najbolj
izstopajo vitamini in prehranska dopolnila ter izdelke za nego kože. Največji delež prihodkov pa
prispevajo protibolečinske tablete in zdravila za lajšanje prebavnih težav. Opisan trend pa naj bi se
stabilno nadaljeval vsaj do leta 2021.
Slika 8:

Prodaja farmacevtskih izdelkov potrošnikom po kategorijah (2010-2021)

Vir: Statista (2018).

5.3.5.3 Značilnosti lekarniške mreže v Sloveniji
Javno lekarniško službo je 31.12.2016 opravljalo 24 javnih lekarniških zavodov s 187 lekarnami in 46
lekarniškimi podružnicami, 87 zasebnih lekarn z 11 lekarniškimi podružnicami ter 2 bolnišnični
lekarni, ki opravljata tudi javno lekarniško službo, skupaj 333 lekarniških enot. Bolnišnične lekarne s
stalno zaposlenimi farmacevti so bile organizirane v 26 bolnišnicah s 27 lekarniškimi enotami (LZS,
2018). Lekarniška enota je v povprečju oskrbovala 6.204 prebivalcev (št. preb. 2.065.879 - stanje na
dan 1.10.2016 – podatki SURS).
Slika 9:

Mreža lekarn v Sloveniji (1993-2016)

Vir: Lekarniška zbornica Slovenije (2017).

V javni lekarniški službi je bilo 31.12.2016 zaposlenih 2.093 delavcev, od tega 1.985 redno in 108
pogodbeno. V javnih zavodih je bilo zaposlenih 1.705, v zasebnih lekarnah pa 388 delavcev. Po
stanju 31. 12. 2016 je bilo v javni lekarniški službi zaposlenih 1.671 strokovnih farmacevtskih
delavcev, od tega 1.144 farmacevtov (skupaj z doktorji znanosti, magistri znanosti, specialisti in
pogodbeno zaposlenimi). Zaposleni farmacevt je v povprečju oskrboval 1.807 prebivalcev (LZS,
2018).
Glede na podatke ZZZS (2015) za leto 2016 imamo 1.733 prebivalcev na enega farmacevta oz. za ¼
manj kot znaša povprečje EU16. Temu primerno je slabša tudi geografska pokritost z lekarnami.
Podatki Lekarniške zbornice Slovenije pa kažejo, da se število receptov financiranih iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja od leta 2009 v povprečju povečuje za 1,3% letno.
Na osnovi preteklih izkušenj lahko sklepamo, da se bo nadaljevala zmerna dinamika povečevanja
števila lekarniških enot v sozvočju med usmeritvami zdravstvene strategije, zakonskimi zahtevami,
lokalnimi potrebami ter ekonomskimi pogoji posameznih območij.
Povprečno število izdanih in obdelanih receptov na vsakega lekarniškega farmacevta v Sloveniji v
letu 2016 je bilo 14.894, kar je manj kot leto prej (16.033). Število izdanih receptov na enega
farmacevta je bilo največje v pomurski regiji (21.488 receptov) in najmanjše v goriški regiji (12.414
receptov).
Število izdanih receptov je odvisno od stopnje obolevnosti prebivalcev v posamezni regiji, na kar
vpliva več dejavnikov (socialno stanje, odstotek starostnikov v regiji, stopnja brezposelnosti,
različna zdravstvena obravnava, oskrba z zdravili, …). Tako je v 2016 bilo relativno število izdanih
receptov največje v Pomurski regiji, kjer so zdravniki predpisali 10.575 receptov na 1.000
prebivalcev.
Slika 10: Število prebivalcev na 1 farmacevta po

Slika 11: Število

izdanih

receptov

na

1

regijah, 2016

farmacevta po regijah, 2016

Slika 12: Število izdanih receptov na 1.000
prebivalcev po regijah, 2016

Slika 13: Povprečna vrednost zdravil na 1
prebivalca v EUR, 2016

Povprečna vrednost izdanih zdravil na prebivalca nam pove ceno posameznih zdravil v statističnih
regijah. Nekaj let zapored je bila vrednost največja v Zasavski regiji, v letu 2016 je to mesto
prevzela Pomurska regija s 264 EUR/prebivalca. Slovensko povprečje je znašalo 226 EUR/prebivalca.
Slika 14:

Število receptov / 1.000 prebivalcev za bolezni prebavil in presnove, 2016

Slika 15:

Število receptov / 1.000 prebivalcev za bolezni srca in ožilja, 2016

Slika 16:

5.3.6

Število receptov / 1.000 prebivalcev za zdravila z delovanjem na živčevje, 2016

Finančna kondicija lekarniške dejavnost v Sloveniji

Za dolgoročen obstoj in razvoj lekarniške dejavnosti v Sloveniji je pomembna tudi finančna
kondicija lekarn, saj bodo le učinkovito organizirane in uspešne lekarne lahko zagotavljale zanimiva
delovna mesta za usposobljene lekarniške strokovnjake ter dodatne resurse za uresničevanje
zahtevnih ciljev predloga Resolucije 2016-2025 (pokritost, širitev obsega storitev). Kratka finančna
analiza poslovanja lekarn temelji izključno na dostopnih podatkih o lekarnah, ki so organizirane kot
javni zavod. Podatki o poslovanju zasebnih lekarn, ki delujejo na osnovi koncesije, niso dostopni. Po
grobih ocenah LZ naj bi prihodki zasebnih lekarnarjev znašali okoli ¼ prihodkov javnih zavodov.
Iz zbranih podatkov izhaja, da je dinamika prihodkov v javni lekarniški mreži sledila padcu na
področju zasebne potrošnje. Pri tem se je v letu 2014 nekoliko povečal delež prihodkov iz tržne
dejavnosti. Efektivna davčna stopnja se je gibala med 9% in 10%. V javnih lekarnah v strukturi
stroškov prevladujejo stroški BMS (blago, material in storitve), ki se po različnih skupinah lekarn
gibajo med 85,2% in 89,67% v letu 2014. Stroški dela pa so segali od 8,81% do 13,69%. V času krize
pa je večanje števila zaposlenih ob padajočih prihodkih povzročilo tudi padec prihodkov na
zaposlenega pod običajnih 300.000 EUR.
Iz dostopnih podatkov smo izluščili tudi dejstvo, da javna služba minimalno pokriva povzročene
stroške, medtem ko so tržne dejavnosti v javnih lekarnah ustvarjale 7,04% neto maržo oz. čisto
dodano vrednost. Posledično se je presežek prihodkov nad odhodki slovenskih javnih lekarn, ki se
lahko uporabi za nagrajevanje zaposlenih, razvojne projekte in investicije, v skoraj 90% ustvarjal s
tržno dejavnostjo.
Upoštevajoč počasno oživitev gospodarstva in zasebne potrošnje, ki je dober pokazatelj tudi za
gibanje prihodkov javnih lekarn, ocenjujemo, da bodo podatki za 2016 pokazali ponovno rast, ki bo

sledila tudi v letu 2018 in kasnejših letih. Takšno oceno utemeljujemo z že opisanimi trendi v
prejšnjih poglavjih kakor tudi s pomočjo povezave z makroekonomskimi parametri v sledeči tabeli.
Tabela 2:

Primerjava gibanja prihodkov javnih lekarn z BDP/prebivalca in zasebno potrošnjo

2012 2013
BDP na prebivalca v 17.504 17.439
EUR
Letne stopnje rasti -2,60% -0,40%
BDP
Zasebna
potrošnja- -2,50% -4,00%
rast od posl. lekarn- 445,7 439,2
Prih.
2
SLO
Letne stopnje rasti- -1,46%
SLO
3,48%
Opombe: 1Napoved, 2Podatki
so v 1000 EUR.

2014
18.107
3,80%
2,00%
423,3
-3,61%

2015
18.693
3,20%
0,50%
441,4
4,26%

2016
19.262
3,00%
2,80%
462,6
4,81%

2017
20.158
4,60%
3,50%
481,3
4,05%

2018
22.563
7,69%
3,60%

2019
24.035
6,52%
3,00%

Vir: UMAR, AJPES in lastni izračuni.

Za delo lekarn je bilo v letu 2017 iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja namenjenih
25.910.927 EUR, kar je za 509.974 EUR oz. za 2,01% več v primerjavi z letom 2016. Tudi v letu 2017
so vse javne lekarne poslovale s presežkom, ki je znašal 11.789.130 EUR in je za 806.770 EUR višji
od realiziranega v letu 2016, ter predstavlja v povprečju 2,43 % celotnih prihodkov lekarn. V letu
2017 je presežek prihodkov nad odhodki v primerjavi z letom 2016 povečalo šest od 24 lekarn,
največje povečanje presežka prihodkov nad odhodki pa je vidno v Mariborskih lekarnah Maribor, in
sicer za 1.874.092 EUR. Najvišji odstotek presežka prihodkov nad odhodki v celotnih prihodkih so v
letu 2017 izkazovale Mariborske lekarne Maribor, to je 5,72 %, Lekarna Krško z 3,90 % ter Lekarna
Ljubljana z 3,00 %.
Tabela 3:

Poslovanje javnih lekarn

Celotni prihodki

2014
424.433.031

2015
2016
2017
442.905.294 466.384.608 484.920.787

Celotni odhodki

416.073.825

430.168.429 454.546.641 471.913.505

medletna rast
% javne službe
%tržne dejavnosti
% javne službe
%tržne dejavnosti

Poslovni izid lekarn
marža

77,9%
22,2%
79,2%
20,9%

7.508.299

1,8%

4,4%
78,1%
21,9%

5,3%
78,3%
21,7%

4,0%
78,8%
21,2%

80,0%
20,0%

80,1%
19,9%

80,8%
19,2%

11.815.625

10.982.360

11.789.130

2,7%

2,4%

2,4%

Vir: MZ (2018)

Vse javne lekarne v letu 2017 izkazujejo presežek prihodkov nad odhodki, tako na strani izvajanja
javne službe kot iz naslova opravljanja tržne dejavnosti, in sicer v skupni višini (javna služba in
tržna dejavnost) 11.789.130 EUR. Pri tem 11.104.380 EUR oz. 94,19 % tekočega presežka izvira iz
izvajanja tržne dejavnosti (v letu 2016 91,58 %, v letu 2015 85,44, v letu 2014 88,15 %, v letu 2013
89,48 %, 2012 92,05 %, 2011 90,43 %).
Slika 17:

Celotni prihodki in poslovni izid javnih lekarn v Sloveniji (2014-2017)

Vir: MZ (2018)

Struktura stroškov v lekarnah se v letih ne spreminja bistveno. Tako se delež materialnih stroškov
giblje v povprečju med 86,50 % in 88,10 %, delež stroškov dela med 10,50 % in 11,29 %, stroški
amortizacije pa med 0,60 % in 0,86 %. Vendar pa obstajajo med posameznimi zavodi občutne
razlike. V letu 2017 najvišji delež materialnih stroškov v celotnih odhodkih izkazuje Lekarna
Ljubljana (89,96 %), najnižji delež pa JZ lekarna Krško (85,54 %). Najnižji delež stroškov dela med
vsemi odhodki izkazuje JZ lekarna Ljubljana (to je 8,40 %), najvišjega pa JZ lekarna Krško (13,62 %).
Najvišji delež obračunane amortizacije v celotnih odhodkih izkazuje Kraške lekarne Ilirska Bistrica
(1,34 %), najnižjega pa Lekarna Mozirje (0,25 %).
Slika 18:

Struktura stroškov poslovanja javnih lekarn v Sloveniji (2014-2017)

Vir: MZ (2018)

Lekarne so v letu 2017 realizirale 484.920.787 EUR celotnih prihodkov, od tega 381.985.373 EUR oz.
78,77 % na osnovi izvajanja javne službe ter 102.935.414 EUR oz. 21,23 % z izvajanjem tržne
dejavnosti. Razmerje med prihodki iz naslova opravljanja javne službe in tržnimi prihodki sicer
niha, vendar ne izkazuje pomembnih premikov v eno ali drugo smer.
5.4

Analiza relevantnega trga lekarniške dejavnosti v Občini Poljčane

Občina Poljčane je del podravske statistične regije in obsega 18 naselij; Brezje pri Poljčanah,
Čadramska vas, Globoko ob Dravinji, Hrastovec pod Bočem, Krasna, Križeča vas, Ljubično, Lovnik,
Lušečka vas, Modraže, Novake, Podboč, Poljčane, Spodnja Brežnica, Spodnje Poljčane, Stanovsko,

Studenice, Zgornje Poljčane. Ozemlje občine meji na pet sosednjih občin: (1) občina Slovenska
Bistrica, (2) občina Slovenske Konjice, (3) občina Makole, (4) občina Šmarje pri Jelšah in (5) Občino
Rogaška Slatina. Po podatkih SURS-a je na dan 1.1.2018 Občina Poljčane štela 4.360 prebivalcev
(51,6% žensk in 48,4% moških). Prisotnost Doma za starejše ter nekaj podjetij pa prispeva dodatno
efektivno povpraševanje oseb in njihovih družinskih članov, ki nimajo stalnega bivališča v Občini
Poljčane.
Slika 19: Položaj občine Poljčane v Sloveniji

Slika 20: Sosednje občine

V občini Poljčane opravlja zdravstveno dejavnost Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. V okviru
zdravstvene postaje Poljčane, ki spada pod ZD Slovenska Bistrica, deluje Zobna ambulanta Lazar
Aleksič in Šolska zobna ambulanta v osnovni šoli Poljčane. Poleg zobnih ambulant v okviru ZD
Slovenska Bistrica se v Poljčanah nahaja še zasebna zobozdravstvena ordinacija dr. Jamal Tafi
Mohamed. V občini oziroma natančneje v samem naselju Poljčane sta dve ambulanti splošne in
družinske medicine, ki ju opravljata Midhat Perenda, dr. med. spec. spl. med. in Marijan Colarić,
dr. med. spec. spl. med. Zdravstveno oskrbo stanovalcev doma za starejše dr. Jožeta Potrča
opravlja dr. Marijan Colarić.

Slika 21:

Zdravstvena oskrba v občini Poljčane
Lekarna
Lekarna Poljčane, Benjamin Bauman, mag. farm.
Ambulanta z zdravnikom
(1) Ambulanta splošne in družinske medicine d.o.o.
(2) Colarić Marjan – zdravnik splošne medicine
(3) Dom dr. Jožeta Potrča, Colarić Marjan dr. med.
Dom za starejše
Dom dr. Jožeta Potrča
Zobozdravnik
(1) Zobna ambulanta Lazar Aleksič
(2) Zobozd. amb. za šolarje in mladino OŠ Poljčane
(3) dr. Jamal T. Mohamed – zasebna zobozd. ordinacija

5.4.1

Ekonomski pokazatelji Podravske regije ter primerjava lekarn v podobnih občinah

Potencialna širitev lekarniške mreže mora zraven zakonskih in strokovnih kriterijev, ki veljajo za
lekarniško dejavnost, izpolnjevati tudi kriterije ekonomske vzdržnosti in učinkovitosti. Z namenom
zagotovitve zadevnih odločevalskih osnov smo v nadaljevanju pripravili pregled relevantnih
ekonomskih pokazateljev in kratki pregled lekarn v občinah, ki so primerljive z Občino Poljčane po
številu prebivalcev.
5.4.1.1 Ekonomski pokazatelji v Podravski regiji
Podravska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Na dan 1.1.2018 je v njej živelo
322.058 oseb, kar predstavlja 15,6% slovenske populacije. Od tega je 49,8% moških in 50,2% žensk.
Delež prebivalcev, starih 0-14 let je bil drugi najnižji v Sloveniji (13,8%) in za 1,2 odstotne točke
nižji od Slovenskega povprečja (15%). Naravni prirast je bil v letu 2016 glede na 2015 negativen -1,4
oseb na 1.000 prebivalcev. Podravska regija ustvari 12,8% nacionalnega BDP vendar pa po vrednosti
BDP na prebivalca 16.078 EUR dosega le 82% slovenskega povprečja, ki znaša 19.576 EUR.
Slika 22:

Osebna izkaznica Podravske regije (stanje 1.1.2018)
Površina
(km2)

2.170

Prebivalci

322.058

-moški

160.451

-ženske

Delovno aktivni prebivalci

119.489

Povprečni ekvivalentni dohodek
na člana gospodinjstva**
Mediana
dohodka
na
ekvivalentnega
člana
gospodinjstva**

12.566
EUR

161.607

Registrirane brezposelne osebe

15.190

Gostota

148,4

Stopnja
brezposelnosti

10,9%

Učenci*

25.868

Povprečna mesečna neto plača

986 EUR

Dijaki*

10.666

Regionalni BDP na prebivalca***

16.078
EUR

registrirane

11.742
EUR

Študenti*

10.380

Gospodarske družbe

9.117

*po regiji stalnega prebivališče; ** za leto 2016 po socialnih transferjih; *** za leto 2016

Spodnji pregled dinamike izbranih ekonomskih parametrov za Podravsko regijo in Slovenijo pokaže
na strukturni problem prepada v BDP/preb. Kljub temu pa je videti, da regija natančno sledi splošni
dinamiki rasti, kar pomeni, da se razkorak ne povečuje. Še pomembnejši je podatek o neto
razpoložljivem dohodku, kjer so razlike že zelo majhne. Za oceno vpliva na efektivno povpraševanje
prebivalstva pa ima povprečni ekvivalentni dohodek na člana gospodinjstva, ki kaže le 4,8%
zaostanek za državnim povprečjem.
Slika 23: BDP na prebivalca

Slika 24: Povprečni ekvivalentni dohodek na člana
gospodinjstva

Slika 25: Povprečna mesečna neto plača

Slika 26: Stopnja delovne aktivnosti

Vir: SURS

5.4.1.2 Konkurenca na trgu lekarniških storitev
Slovenska ureditev lekarniških storitev se uvršča med bolj regulirane sisteme tudi glede
ustanavljanja novih lekarniških enot, saj morajo biti izpolnjeni zakonski kriteriji in zagotovljena
soglasja Lekarniške zbornice in Ministrstva za zdravje. Pri zagotavljanju zadevne javne službe so si
občine že preteklosti lahko pomagale z lekarniškimi enotami, ki so jih vzpostavljali regionalni
lekarniški javni zavodi ali pa s pomočjo podeljevanja koncesij.
Tabela 4: Zaposleni farmacevti v lekarni po statistični regijah, Slovenija 2016
Statistična regija
SLOVENIJA
Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Zasavska
Posavska
Jugozahodna Slovenija
Osrednjeslovenska

Javne
lekarne
73,6%
73,7%
69,6%
91,2%
83,0%
92,3%
80,5%
75,9%
67,9%

Zasebne
lekarne
26,4%
26,3%
30,4%
8,8%
17,0%
7,7%
19,5%
24,1%
32,1%

Skupaj
zaposl.
1.191
57
181
34
141
39
41
87
308

Gorenjska
Primorsko-notranjska
Goriška
Obalno-kraška
Povprečje
Mediana

77,4%
100,0%
58,4%
64,4%
77,9%
76,6%

22,6%
0,0%
41,6%
35,6%
22,1%
23,4%

124
29
77
73

Vir: NIJZ, Poraba zdravil v Sloveniji v letu 2015

Če sklepamo na osnovi deleža zaposlenih v javnih in zasebnih lekarnah, ugotovimo, da so po
slovenskih statističnih regijah uporabili zelo različne pristope. Tako je delež zasebne konkurence
zelo visok na Goriškem (41,6%), medtem ko zasebne lekarne ne obstajajo Primorsko-notranjskem.
Mediana zasebnih lekarn tako znaša 23,4%, pri čemer ima Podravska regija z 30,4% enega najvišjih
pokazateljev.
Analiza lekarniških enot na območju občine Poljčane in širše okolice pokaže, da je na območju
občine ena lekarniška enota Lekarna Poljčane. Najbližja lekarna, podružnica lekarn Slovenska
Bistrica, ki je od Poljčan oddaljena več kot 5 km se nahaja v naselju Makole. Prav tako v
omenjenem obsegu ni drugih zdravstvenih ustanov, kot le tiste v naselju Poljčane.
Slika 27:

Zdravstvene ustanove v bližini naselja Poljčane

Lekarna

Zdravstvena
ustanova

5.4.1.3 Število in poslovanje lekarn v primerljivih občinah
V Občini Poljčane že deluje ena zasebna lekarna, ki ji je občina podelila koncesijo, Lekarna
Poljčane Benjamin Bauman. Omenjena lekarna je v letu 2017 realizirala 33.368,84 točk1 oziroma
7,65 točke na prebivalca2. Po pregledu trga lekarniške dejavnosti ugotavljamo, da v skoraj vseh
občinah, ki imajo število večje ali manjše za 1.000 prebivalcev v primerjavi z občino Poljčane,
deluje po ena lekarna, organizirana kot podružnica javnega zavoda ali kot koncesionar.
Po javno razpoložljivih podatkih ZZZS smo za koncesionarje uspeli pridobiti podatke o opravljenih
storitvah, ki jih krije ZZZS torej zdravila na recept. Nekateri javni zavodi v letnih poročilih
objavljajo vrednost opravljenih storitvah za zdravila na recept in brez recepta. Tako število točk
med koncesionarji in JZ ni neposredno primerljivo, vendar v povprečju 80% doseženih točk
predstavljajo storitve v okviru javne služne in 20% ustvarjenih na trgu.
Med koncesionarji iz spodnjega seznama tako lekarna v Poljčanah s 7,65 točke na prebivalca,
presega večino ostalih koncesionarjev. Izstopa edino lekarna v Straži s 11,22 točke. Lekarna v

1

ZZZS sklene dogovor o medsebojnem sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev, ki zajema tudi obseg
programa in ceno zdravstvenih storitev. Podatki o planu in realizaciji so prikazan v obračunski enoti – točki.
2 Na stanje prebivalcev 1.1.2018

Poljčanah presega tudi nekatere točke javnih zavodov (v katere so vštete tudi točke dosežene na
trgu), kot na primer lekarniško podružnico v Divači in lekarno Majšperk. Pri lekarnah, ki so
organizirane v okviru lekarniške enote ali podružnice javnega zavoda se fiksni stroški poslovanja
porazdelijo med vse enote javnega zavoda, kar pri koncesionarju z eno organizacijsko enoto lekarne
ni mogoče.
Med manjšimi občinami v Sloveniji nam je uspelo najti edino občino Moravske Toplice, s 5.826
prebivalci, ki je podelila koncesijo dvema zasebnikoma. Eden od teh zasebnikov opravlja še
lekarniško dejavnost preko lekarniške podružnice v drugi občini (s 3.976 prebivalci), zato je v letu
2017 dosegel 53.971,14 točk. Druga lekarna v občini MT je v enakem letu dosegla le 12.559,42 točk.
Tabela 5:

Realizacija lekarn v primerljivih občinah

Občina

Št.
preb.

Razlika
do
Poljčan

Št.
lekar
n

Naklo

5.377

+1.017

1

Moravče

5.328

+968

1

Kanal
Kranjska Gora
Radenci

5.311
5.212
5.151

+951
+852
+791

1
1
1

Bohinj

5.125

+765

1

Prebold

5.068

+708

1

Žiri

4.871

+511

1

Vodice

4.861

+501

1

MirenKostanjevica

4.858

+498

1

Kungota

4.762

+402

1

Žužemberk

4.621

+261

1

Cerkno

4.588

+228

1

Mislinja

4.557

+197

1

4.480

+120

1

Borovnica

4.412

+52

1

Žirovnica
Hrpelje
Kozina

4.411

+51

1

JZ Lekarne Ljubljana, Lekarna
Borovnica
Lekarniška podružnica Žirovnica

4.402

+42

1

Obalne lekarne Koper PO

4.36
0

0

1

Lekarna Poljčane

Selnica
Dravi

ob

-

Poljčane

Naziv lekarne
Irena R. Ravnihar, mag. farm. Lekarna Naklo
Mestne Lekarne - Podružnica
Moravče
Lekarna Kanal - Goriška lekarna
Lekarna Kranjska Gora
Frangež Nada - Lekarna Radenci
Gorenjske Lekarne – Lekarna Boh.
Bistrica
Lekarnar - Zelenc Cvetka, Lekarna
Prebold
Gorenjske Lekarne - Podružnica Žiri
Lekarna Komenda - Podružnica
Vodice

Št. točk

Točk
/
preb.

30.391

5,65

33.921

6,59

27.733

5,47

29.717

6,43

19.484

4,35

33.369

7,65

23.596

5,75

25.542

6,23

Lekarna Miren - Goriške Lekarne
Horvat Ciril - Lekarna; Podružnica
Kungota
Lekarna Žužemberk
JZ Lekarne Ljubljana, Lekarna
Cerkno
Koroška
lekarna,
Podružnica
Mislinja
Pučko-Meršnik Anita, Lekarna Anita

Renče
Vogrsko
Velike Lašče
Štore
Radeče
Kobarid

4.307

-53

1

Lekarna Renče - Goriške Lekarne

4.303
4.257
4.211
4.104

-57
-103
-149
-256

1
1
1
1

Oplotnica

4.100

-260

1

JZ LL, podružnica Velike Lašče
Lekarna Sv. Jurij – podružnica Štore
Lekarne Radeče - Celjske Lekarne
Gerčar Jan Nada, lekarna
Lek. Oplotnica, Justina Lešnjak,
mag. farm.

Mozirje
Divača

4.092
4.085

-268
-275

1
1

Lekarna Mozirje
Kraške Lekarne - Podružnica Divača

12.268*

3,00

Gorišnica
Majšperk
Markovci

4.025
4.021
3.999

-335
-339
-361

1
1
0

Ptujske Lekarne, Lekarna Gorišnica
Ptujske Lekarne, Lekarna Majšperk

34.381*
24.678*

8,54
6,14

Tišina

3.976

-384

1

Starše

3.973

-387

1

Črenšovci

3.926

-434

1

43.012*

10,96

Dobrepolje

3.881

-479

1

Straža
Trzin

3.873
3.869

-487
-491

1
1

43.469

11,22

Semič

3.767

-593

1

Hajdina
Loška dolina
Log - Dragomer

3.745
3.731
3.631

-615
-629
-729

1
1
1

Preddvor

3.619

-741

1

Križevci

3.568

-792

0

21.928,4
3

6,15

Apače
Mežica
Komen
Dolenjske
Toplice
Muta

3.546
3.541
3.537

-814
-819
-823

1
1
1

3.436

-924

1

3.382

-978

0

Lekarniška podružnica
Lekarne
Martjanci
Vrabl Miglar Maja - Podružnica
Starše
Pomurske
Lekarne,
Lekarna
Črenšovci
Ljubljanske Lekarne - Lekarna
Videm
Galeša Mojca Marija, mag. farm.
Lekarna Ljubljana, Lekarna Trzin
Dolenjske lekarne NM, Lekarna
Semič
Lek. pri Sv. Martinu, Metoda M. Ž.
JZ LL, Lekarna Stari trg pri Ložu
JZ LL, Lekarna Dragomer
Gorenjske
Lekarne,
Lekarna
Preddvor
Tomšič Dobrila – Lekarna apoteka
Križevci
Lekarna Špringer, podružnica Apače
Koroška Lekarna, Lekarna Mežice
Kraške Lekarne, podružnica Komen
Dol. lekarne NM, lekarna Dol.
Toplice

* podatki iz letnih poročil, ki zajemajo realizacijo storitev v točkah (zdravila na recept + brez recepta)
Vir: ZZZS (2018), Letna poročila JZ.

Vrednost točke za opravljanje javne službe izdajanja zdravil na recept se je v letu 2017 gibala
takole:
1.1.2017 do 31.7.2017
2,84 EUR
1.8.2017 do 31.12.2017
2,86 EUR
1.1.2018 naprej
2,85 EUR
Podatki na spodnji sliki pokažejo, da se je povprečna vrednost lekarniške točke postopoma
povečevala vse do leta 2009, nato pa upadala vse do 2014, ko doseže svoj minimum.
Slika 28:

Povprečna vrednost lekarniške točke

Vir: LZS (2018)

5.4.2

Demografski trendi in stanje zdravja v Občini Poljčane

5.4.2.1 Demografski trendi
Občina Poljčane je del podravske statistične regije. Meri 37,5 km2, kar jo po površini med
slovenskimi občinami uvršča na 152. mesto. Na začetku leta 2018 je v občini imelo stalno
prebivališče 4.360 prebivalcev. Od tega je 48,4% moških in 51,6% žensk. Gostota naseljenosti v
občini je 116,3 prebivalca na km2. Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v
večini slovenskih občin – večje do števila najmlajših.
Tabela 6:
0-14 let

Število prebivalcev v občini Poljčane (1.1.2018)
moški
ženske
skupaj
303
290
593

15-64 let
65+ let
skupaj
povprečna starost
indeks staranja
Vir: SURS (2018)

6,9%

6,7%

13,6%

1.415

1.365

2.780

32,5%

31,3%

63,8%

392

595

987

9,0%

13,6%

22,6%

2.110

2.250

4.360

48,4%

51,6%

100,0%

43,5
129,4

47,4
205,2

45,5
166,4

Trend gibanja števila prebivalcev v občini Poljčane je izrazito negativen v opazovanem obdobju, kar
bo še prispevalo k slabšanju indeksa staranja na tem območju v prihodnjih letih.
Slika 29:
Gibanje števila prebivalcev v občini Poljčane v zadnjem desetletju

Vir: SURS (2018)

Občina Poljčane obsega 18 naselij v katerih je na dan 1.1.2017 bilo 4.432 prebivalci.
Poljčane
1.152 Novake
191
Globoko ob Dravinji 89
Zgornje Poljčane
794
Čadramska vas
160
Ljubično
81
Spodnje Poljčane
604
Studenice
135
Krasna
79
Lušečka vas
260
Brezje
pri 124
Modraže
69
Poljčanah
Stanovsko
233
Hrastovec
pod 98
Lovnik
29
Bočem
Spodnja Brežnica
229
Križeča vas
90
Podboč
15
V kolikor opazujemo naselja v radiju 5 km od središča Poljčan se število naselij poveča za 26 in
število prebivalcev za 3.458 na skupnih 7.818, vendar pa se bodo prebivalci določenih naselij, ki
ležijo geografsko bližje naselju Makole, po vsej verjetnosti raje odločili obiskati lekarno v Makolah.
Laporje

418

Križni Vrh
Zbelovo
Hošnica
Štatenberg
Sveti Jernej
Ličenca
Kočno ob Ložnici
Pretrež
5.4.2.2

169

Zg. Brežnica

70

280
265
201

Vrhpolje
pri
Laporju
Žabljek
Zgornje Laže
Zgornji Gabrnik

162
140
130

58
50
47

194
186
183
176
169

Levič
Razgor pri Žabjeku
Dolgi Vrh
Drevenik
Selski Vrh

109
99
82
79
78

Podpeč pri Dravinji
Farovec
Petelinjek
pri
Ločah
Štajerska vas
Spodnji Jernej
Drumlažno
Ješovec

42
28
25
18

Zdravstveno stanje v letu 2018

Kratek pregled zdravstvenega stanja po občinah podajamo na osnovi študije Nacionalnega inštituta
za javno zdravje (NIJZ, 2018). Pri tem navajamo samo glavne dejavnike tveganja za zdravje in
preventivo po posameznih občinah. Glede na legendo priloženih kazalnikov v nadaljevanju so
najbolj zaskrbljujoča področja, ki so označena z navzdol obrnjenim rdečim trikotnikom, ker
predstavljajo statistično značilno slabše rezultate od povprečja. Kopije osnovnih analiz zdravja v
posamezni občini, ki jih je izdelal NIJZ bodo dodana kot neobvezna priloga študije. Tovrstni
rezultati pa lahko zagotavljajo dodatne argumente za vzpostavitev lekarniške dejavnosti na
posameznem območju.
5.4.2.3 Občina Poljčane
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva:
 Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1.000
prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,7 %, v
Sloveniji pa 64,3 %.
 Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,8 %, v Sloveniji
pa 71,8 %.
Zdravstveno stanje in umrljivost:
 Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,3 koledarskih dni na
leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega
povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1.000 prebivalcev, starih 35 do 74
let, v Sloveniji pa 2,1.
 Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na
1000, v Sloveniji pa 6,2.

 Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
Legenda:

sss: starostno standardizirana stopnja; m: podatki temeljijo na statističnem modelu

Vir: NIJZ, Zdravje v občini 2018

5.5

Izhodišča za presojo podelitve koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti

Ocena finančnih posledic podelitve koncesije za področje lekarniške dejavnosti na območju Občine
Poljčane smo pripravili na osnovi analize obstoječega stanja razvitosti lekarniške in zdravstvene
mreže ter na osnovi ocene strateškega potenciala, ki temelji na naraščajoči vlogi lekarniške
dejavnosti v celostni oskrbi prebivalstva z zdravstvenimi storitvami.
Ocena finančnih posledic izhaja iz osnovnega namena lekarniške dejavnosti, ki je opredeljen v 2.
členu Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/, ki določa:

'(1) Namen lekarniške dejavnosti je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in
drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne,
pravilne in učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu.
(2) Poleg namena iz prejšnjega odstavka lekarniška dejavnost zagotavlja tudi farmacevtske
obravnave za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih
izidov zdravljenja.'
Poenostavljeno zakonsko definiran namen in temeljna ideja zakona nakazujejo potrebo po
učinkoviti rabi človeških in materialnih resursov, ki morajo na neprofitni osnovi služiti izključno
vzdrževanju in izboljšavi zdravstvenega stanja prebivalstva. Na tej osnovi bo mogoče dosegati
najboljše možne klinične in humanistične izide na ekonomsko vzdržen način.
V nadaljevanju Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (2. odstavek 8. člena) jasno navaja osnovna
merila mreže lekarniške dejavnosti na primarni ravni:
 potrebe prebivalstva po dostopu do zdravil in drugih izdelkov za podporo zdravljenja in
ohranitev zdravja,
 število prebivalcev na gravitacijsko območje lekarne,
 cestna razdalja med lekarnami,
 prisotnost zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
Najmanjša razdalja med obstoječo in novo lekarno ali podružnico lekarne, merjena po javni cesti,
je:
 v urbanih območjih najmanj 400 metrov,
 na ostalih območjih najmanj 5 kilometrov.
V 1. odstavku 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ je opredeljen tudi kriterij števila
prebivalcev na lekarno, ki se lahko ustanovi, če število prebivalcev na gravitacijskem območju
lekarne presega 6.000. Podružnico lekarne pa se lahko ustanovi na področjih, kjer število
prebivalcev na gravitacijskem območju presega 2.500 in je v kraju organizirana zdravstvena
dejavnost na primarni ravni. Priročno zalogo zdravil lahko organizira lekarna pri zdravniku v kraju,
ki je od najbližje lekarne ali lekarniške podružnice oddaljena najmanj 10 km. Lekarne pa lahko
svojo dejavnost izvajajo tudi prek medmrežja kot spletno lekarno.
V skladu z 4. členom Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ je urbano območje, območje mesta in
območje drugih naselij, ki imajo vsaj 5.000 prebivalcev. Naselje je s prostorskim aktom določeno
območje strnjeno grajenih stavb različnih namembnosti s pripadajočimi površinami, potrebnimi za
njihovo uporabo, in območje površin predvidenih za širitev. Gravitacijsko območje lekarne je
določeno geografsko območje sosednjih naselij in povprečno število prebivalcev tega območja, ki iz
različnih razlogov gravitirajo k določenemu središču, kjer se organizira lekarna oziroma podružnica
lekarne za preskrbo prebivalcev tega območja. Povprečno število prebivalcev na določenem
gravitacijskem območju se ugotavlja na podlagi statističnih podatkov o stalnem prebivališču.
Na osnovi zakonskih kriterijev (ZLD-1) in na osnovi zbranih podatkov ocenjujemo, da je na območju
Občine Poljčane zagotovljena primerna pokritost z lekarniško mrežo. V naselju Poljčane, ki
predstavlja gravitacijsko središče Občine Poljčane s 4.360 prebivalcev, namreč deluje koncesionar
za izvajanje lekarniške dejavnosti.
Obstoječa lekarna je po podatkih za 2017 izvedla obseg storitev v višini priznanih 33.369 točk oz.
7,65 točke/prebivalca občine. Pri tem nam podatki za primerljive občine pokažejo širok razpon
realiziranih točk/prebivalca med 3,00 in 11,22. Pokritost z lekarniško mrežo pa je primerna tudi z
vidika zdravstvenega stanja prebivalstva in z vidika oddaljenosti do najbližjih lekarniških enot.
Glede na zbrana dejstva in podatke ocenjujemo, da je v obstoječih okoliščinah in glede na trende
na področju lekarniške dejavnosti in trende razvoja Občine Poljčane, vzdržno in primerno delovanje
obstoječe lekarne v Poljčanah z novo podelitvijo koncesije.
6

Druge posledice, ki jih bo imelo sprejetje odloka

Sprejem odloka ne bo imel drugih posledic.

7
Predlog
V skladu z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine Poljčane, da sprejme s predpisi
usklajeno besedilo Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
lekarniške dejavnosti v Občini Poljčane.
Občina Poljčane
Stanislav Kovačič, župan

