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OSEBNA IZKAZNICA  
 
Ime: LEKARNA SEVNICA 
Sedež: TRG SVOBODE 14 
Matična številka: 5054931 
Davčna številka: 58996974 
Šifra uporabnika: 27600 
Številka transakcijskega računa: 013106030276043 
Telefon, fax: 07 81 61 630; 07 81 61 632 
Spletna stran: www.lekarna-sevnica.si 
Ustanovitelj: Občina Sevnica 
Datum ustanovitve: 8. 2. 1974 
šifra dejavnosti: G47.730 - Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki v specializirani prodajalni  
Organi zavoda: Svet zavoda, Direktor zavoda, Strokovni svet zavoda 
Podrobnejša organizacija zavoda: / 
Vodstvo zavoda: Irena Groboljšek Kavčič, mag. farm. 
 
LEKARNA SEVNICA LEKARNA SEVNICA 
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LEKARNA SENOVO LEKARNA KRMELJ LEKARNA PLANINA 
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Odpiralni  čas poslovalnic: 
 

SEVNICA  
PONEDELJEK - PETEK 7.00 – 20.00 

SOBOTA  7.00 – 13.00 
DEŽURSTVO SRE. - PET. 20.00 – 21.00 

DEŽURSTVO SOBOTA POPOLDAN 16.00 -20.00 
DEŽURSTVO NEDELJA IN PRAZNIK DOPOLDAN 9.00 - 12.00 
DEŽURSTVO NEDELJA IN PRAZNIK POPOLDAN 16.00 - 20.00 

 
SENOVO  

PONEDELJEK - SREDA 7.00 – 20.00 
ČETRTEK   - PETEK 7.00 – 16.00 

SOBOTA 7.00 – 12.00 
 

KRMELJ  
 PON., SRE., ČET., PET. 7.00 – 14.00 

PONEDELJEK vsak 2. v mesecu 7.00 – 19.00 
TOREK 9.00 – 19.00 

 

PLANINA PRI SEVNICI 
 

PONEDELJEK, TOREK, PETEK 7.00 – 13.00 
SREDA 12.00 – 19.00 
ČETRTEK 13.00 – 19.00 

Ob odsotnosti zdravnika je lekarna zaprta. 
 
 
 
PREDSTAVITEV LEKARNE SEVNICA 
 
Lekarna Sevnica deluje od leta 1949, ko je bila registrirana kot državno gospodarsko podjetje. 
Okrajna lekarna Sevnica se je aprila 1953 preimenovala v gospodarsko ustanovo s samostojnim 
financiranjem. Prostori, v katerih delujemo še danes, so bili zgrajeni s samoprispevkom leta 1971. 
 
Po Zakonu o zavodih in Zakonu o lekarniški dejavnosti je leta 1994 Občina Sevnica prevzela 
lastništvo lekarne in izdala akt o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Sevnica. V okviru javnega 
zavoda delujejo še Lekarna Senovo od leta 1955, Lekarna Krmelj od leta 1959 in Lekarniška 
podružnica na Planini pri Sevnici od leta 1990. 
 
Na območju Občine Sevnica od leta 1994 deluje še ena zasebna lekarna s koncesijo za delovanje 
javne službe. 
 
Pomembna organa zavoda sta Svet zavoda in Strokovni svet. Strokovni svet imenuje direktor izmed 
zaposlenih in šteje tri člane, vodi pa jih direktor in uresničuje sklepe strokovnega sveta. Svet zavoda 
pa je sestavljen iz predstavnikov lokalne skupnosti, plačnika (ZZZS) in predstavnikov zaposlenih.  
 
Lekarniška služba je strogo regulirana dejavnost, katere bistveni kriteriji so: 
- demografski (minimalno število ljudi), 
- geografski (minimalna oddaljenost), 
- strokovni in lastniški  
- ter regulacija vrste zdravil, ki jih lahko imamo. 
  
Občina Sevnica ima 17.469 prebivalcev (podatek upravne enote Sevnica) in 3 lekarne 
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(Lekarno Sevnica, Lekarno Krmelj in zasebno lekarno Pod Svetim Rokom). To predstavlja 2.184 
prebivalcev na enega farmacevta in 5.823 prebivalcev na eno lekarno. 
 
 
DEJAVNOST ZAVODA 
 
Lekarna Sevnica je javni zavod, ki opravlja lekarniško dejavnost kot del zdravstvene dejavnosti. 
 
Kot javna služba opravljamo osnovno dejavnost, ki vključuje: 
- preskrbo zdravil na recept in brez recepta, 
- pripravo in izdajo magistralnih pripravkov, 
- svetovanje o pravilni uporabi zdravil. 
 
Poleg osnovne dejavnosti zagotavljamo še: 
- preskrbo z medicinsko tehničnimi pripomočki,  
- preskrbo s prehrano za bolnika, 
- izdajo in svetovanje pri izdaji homeopatskih zdravil, 
- izdajo veterinarskih zdravil, 
- izdajo predmetov splošne rabe za ohranjanje splošnega dobrega počutja (kozmetika, prehranska 
dopolnila, medicinski pripomočki...) 
 
Na področju izobraževanja izvajamo: 
- mentorstvo dijakom in študentom ter pripravnikom na obvezni praksi, 
- svetovanje o pravilni in varni uporabi zdravil pacientom v skladu z izdelanimi protokoli za 
samozdravljenje, 
- svetovanje o varni uporabi zdravil in prehranskih dopolnil in kombiniranja le teh, 
- zdravstveno vzgojno dejavnost, 
- zdravstveno izobraževalno dejavnost. 
   
Zagotavljamo visoko strokovno farmacevtsko obravnavo pri uporabi zdravil na recept in brez 
recepta ter ostalih izdelkov.  
 
 
ORGANIZIRANOST 
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Trg svobode 14, 8290 Sevnica 
Tel.: 07/81 61 630, Fax: 07/81 61 632  
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 
102/10: 
 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega 
uporabnika; 

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja 
posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega 
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne 
kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v 
njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let; 
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, 

kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje 
učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. 

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih 
ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na 
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o 
investicijskih vlaganjih. 
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJ O DELOVNO 
PODROČJE  
 
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-

ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17), 
‒ Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16), 
‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – 
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – 
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), 

‒ Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06 in 85/16 – 
ZLD-1), 

‒ Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14), 
‒ Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini 

(Uradni list RS, št. 57/14), 
‒ Pravilnik o oglaševanju zdravil (Uradni list RS, št. 105/08, 98/09 – ZMedPri, 105/10 in 

17/14 – ZZdr-2), 
‒ Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini 

(Uradni list RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – ZZdr-2), 
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi, 
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZZS. 
- Aneks št.1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016 z dne 18.1.2017 je določil letni 

pavšal za program farmacevtskega svetovanja  
 
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 

‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – 
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, 
št. 80/16 – ZIPRS1718), 

‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 
‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
104/10, 104/11 in 86/16), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 
84/16 in 75/17), 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 
84/16 in 75/17), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 
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‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16), 

‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 
97/09, 41/12), 

‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 
7/10, 3/13) 

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in 
tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010) 

 
c) Interni akti zavoda  
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica (22.9.2010) 
- Statut javnega zavoda Lekarna Sevnica (11.3.2011) 
- Pravilnik o računovodstvu (12.9.2016) 
- Akt o sistemizaciji delovnih mest (31.12.2017) 
- Interni akt o postopkih za obračunavanje plač, dodatkov, nadomestil in drugih prejemkov 

delavcev v zavodu (18.12.2015), Aneks št. 1 (20.6.2016) 
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (13.3.2008) 
- Interni akt za opravljanje dežurstva  - pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se 

opravlja dežurstvo (7.2.2011) 
- Notranji predpis zavoda za opravljanje pripravništva (6.4.2016) 
- Poslovnik  o delu Sveta zavoda (dec. 2003)  
- Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov - predstavnikov delavcev v svet zavoda (dec. 2003) 
- Pravilnik o finančnem poslovanju (25.9.2006) 
- Pravilnik o notranjem revidiranju (5.9.2003) 
- Pravilnik o popisu sredstev (1.1.2005) 
- Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga – (15.6.2007)   
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju (25.9.2015) 
- Akt o delovni uspešnosti  iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 

(30.7.2008) 
- Pravilnik o osnovah in pravilih za določanje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu v Lekarni Sevnica (23.3.2017) 
-  Pravilnik o strokovnem izobraževanju (15.8.2006) 
- Sklep o načinu dajanja informacij za javnost ter določitvi odgovorne osebe za  zagotavljanje 

javnosti dela zavoda ter Cenik o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja in 
ponovne uporabe informacij javnega značaja (18.7.2016) 

- Katalog informacij javnega značaja (tekoče posodabljanje) 
- Interni akt zaradi nadzora s kamero – protivlomni sistem (10.10.2005) 
- Interni akt o informacijski tehnologiji (1.7.2006) 
- Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju psihofizičnega nasilja na delovnem 

mestu (28.7.2014) 
- Register tveganj (9.11.2015) 
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom (25.1.2016),  Aneks št.1 (1.1.2017) 
- Pravilnik o sprejemanju daril v zvezi z opravljanjem službe (21.1.2013) 
-  Interni pravilnik o delovnem času (21.12.2015) 
- Pravilnik o specializaciji za magistre farmacije (20.10.2015) 
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu (1.1.2016) 
-  Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za 

dodeljevanje zaporednih številk računov (16.11.2015) 
-  Pravilnik o oblikovanju cen lekarniških storitev in trgovinskih storitev (11.7.2016) 
 
 



 

10 

 



 

11 

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 
Naša vizija je: V ZNANJU JE MOČ, zato želimo veliko časa nameniti izobraževanju zaposlenih, 
naših uporabnikov, otrok, dijakov, študentov,… 
 
Dolgoročni cilji izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja, področnih strategij in nacionalnih 
programov. 
 
Pri vseh dejavnostih, ki jih izvajamo, nam je prvo vodilo skrb za bolnika. Lekarniška dejavnost ni 
samo izdaja zdravil, ampak zahteva od strokovnih delavcev in spremljanje celotnega razvoja in 
novosti v farmacevtski industriji, prav tako tudi na drugih področjih. Lekarna želi dosežen nivo 
stroke obdržati, ga nadgraditi in omogočiti celovit razvoj v skladu s smernicami. S svojim 
delovanjem posegamo v konkurenčno okolje, zato so kakovostne storitve, dobro svetovanje in 
pristen stik s pacientom še kako pomembni za dobro poslovno delovanje in konkurenčno prednost. 
 
Naši farmacevti se nenehno izobražujejo in svoje znanje prenašajo v obliki predavanj med svoje 
sodelavce in tudi širši javnosti preko člankov, ki jih objavljamo na svoji spletni strani. 
 
Sodelujemo v projektih Farmacevtske skrbi iz Sladkorne bolezni, Arterijske hipertenzije in Astme, 
ki jih v naši lekarni tudi izvajamo in zato izobražujemo farmacevte.  
 
Izvajamo Pregled uporabe zdravil pri pacientih, ki imajo več kot 8 zdravil ali če kdo to posebej želi. 
To še vedno delamo brezplačno in ker to časovno vzame kar nekaj časa, si želimo za to področje 
pridobiti dodatna sredstva. Trenutno imamo na tem področju izobražene tri farmacevte, eden pa je v 
postopku izobraževanja. Ker pa je Komisija za izobraževanje na LZS sprejela, da morajo to 
izobraževanje imeti vsi, ki izvajajo Farmacevtsko skrb in tudi mentorji, bomo morali izobraziti tudi 
ostale farmacevte, v letu 2018 planiramo vsaj 2. 
 
V letu 2017 je specializantka iz lekarniške farmacije uspešno zaključila izobraževanje s 
specialistično nalogo na temo Pregled uporabe zdravil in tako pridobila naziv specialist lekarniške 
farmacije. Dodatno je opravila tudi izpit iz Farmakoterapijskega pregleda in pridobila tudi dodatni 
naziv Farmacevt svetovalec. 
Vse več projektov poteka na področju pregleda in racionalizacije terapij tudi v smislu interakcij 
med zdravili. ZZZS je uvedel novo storitev Farmakoterapijski pregled, ki jo opravlja Farmacevt 
svetovalec. Pregled  izvajajo specialisti iz klinične in lekarniške farmacije z ustrezno nadgradnjo 
znanja in potrebnim izpitom.  
Tako smo v Lekarni Sevnica v drugi polovici leta pričeli z izvajanjem programa 
Farmakoterapijskega pregleda v ZD Sevnica, konec leta pa smo podpisali pogodbo še z 2 
okoliškima zdravstvenima domovoma. Zaznali smo pozitiven odziv tako s strani zdravstvenih 
domov kot tudi pacientov. 
V letu 2018 bo predvidoma zaključila izobraževanje tudi specializantka iz klinične farmacije, ki bi 
ji tudi radi omogočili opravljanje izpita iz Farmakoterapijskega pregleda. Tako pričakujemo, da 
bomo v letu 2018 še razširili delovanje na tem področju . 
Eno farmacevtko smo vključili  v projekt Razvojne ekipe javnih lekarn, ki deluje na pobudo javnih 
lekarn. Cilj Razvojne ekipe je poenotenje protokolov za vse javne zavode, ki delajo na tem 
področju.   
 
Sodelujemo v Nacionalnem programu zdravstvenega varstva o sladkorni bolezni. Prisotni smo na 
zadnjem modulu, kjer udeležencem odgovarjamo na vprašanja v zvezi z uporabo zdravil. 
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Predvsem pa želimo povečati prepoznavnost našega poklica v širši laični in strokovni javnosti s 
predavanji in delavnicami. 
  
Nadaljevali bomo v smislu  nadaljevanja pridobljenih SIQ standardov, to je poslovne odličnosti. 
 
Še vedno ostaja naš cilj  izvedba javnih naročil za zdravila v sodelovanju z Lekarniško zbornico 
Slovenije, ki je še vedno v fazi usklajevanja pogojev pogodbe z zunanjim izvajalcem. 
 
V zvezi z  upravljanjem s tveganji na področju informacijske tehnologije želimo doseči višji nivo 
varnosti s posodobitvijo postopkov notranjih kontrol ter kontinuirano menjavo varnostnih gesel in s 
tem preprečiti dostop do podatkov nepooblaščenim osebam, morebitne izbrise, poneverbe in izgubo 
podatkov. 
 
 
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CI LJEV 
 
Lekarniška služba se izvaja kot javna služba v korist posameznika in celotne družbe. Naše 
dejavnosti so v največji meri usmerjene v doseganje največje možne koristi in učinkovitosti 
predpisanega zdravila z najmanjšimi možnimi neželenimi učinki. To lahko dosežemo z dobrim 
sodelovanjem med vsemi deležniki, ki sodelujejo v tem procesu (zdravnik, farmacevt, pacient). 
Prav tako so naše aktivnosti v veliki meri usmerjenje v zagotavljanje zdravja in preprečevanja 
obolevnosti. Velik poudarek imamo na izobraževanju in osveščanju bolnikov, zdravstvenih 
delavcev in uporabnikov lekarniških storitev o varni in učinkoviti uporabi zdravil, zdravem načinu 
življenja in varni uporabi prehranskih dopolnil in drugih izdelkov. Prizadevamo si za partnerski 
odnos pri individualnem pristopu do naših pacientov s svetovanjem pri uporabi zdravil in 
prehranskih dopolnil, s spodbujanjem k zdravem življenjskem slogu, s poudarkom na kontroli 
medsebojnega delovanja zdravil. To področje je še posebej pomembno, ker se danes zdravilom na 
recept vedno bolj pridružujejo še drugi izdelki, kot so prehranska dopolnila, medicinski pripomočki, 
vitaminsko-mineralni pripravki ter zeliščni pripravki, zato je zelo pomembno prepoznati 
medsebojno delovanje. 
 
Zavzemamo se za urejen ter varen način oskrbe s homeopatskimi zdravili. Prav je, da se farmacevti 
izobražujemo tudi na tem področju, ker je povpraševanje tudi po samozdravljenju s homeopatskimi 
zdravili vedno večje. 
 
Na področju poslovanja si prizadevamo za pozitivni rezultat tako na javni službi kot na tržni 
dejavnosti, saj nam to omogoča dolgoročno uspešno poslovanje. Za dosego le-tega spremljamo 
mesečno poslovanje in ob morebitnih slabših mesečnih kazalnikih takoj ukrepamo. 
 
Letni cilji: 
- ohranjanje obsega lekarniških storitev oziroma znižanje za manj kot 3,5 %, 
- zagotavljanje preskrbljenosti prebivalstva z zdravili, 
- uspešno poslovanje z rezultatom kot v preteklem letu, 
- opredelitev vloge farmacevta vse bolj kot svetovalca in ne le kot izdajalca zdravil preko: 

• individualnega pristopa do stranke, 
• pregleda zdravil, 
• izdelave osebne kartice zdravil, 
• svetovanja pri izdaji homeopatskih zdravil, 
• farmakoterapijskega pregleda, 
• izvedbe meritev z venskim pletizmografom, 
• izvedbe merjenja vitaminsko mineralnih pomanjkljivosti, 
• svetovanja in meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, 
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• svetovanja pri negi kože, 
• svetovanja in izmere nogavic pri venskem popuščanju, 
• izvedbe predavanj; 

- ohranitev ali izboljšanje organizacijske klime, 
- skrb za zdravje zaposlenih, 
- farmacevtska skrb, 
- bolj redno spremljanje in obveščanje na spletni strani lekarne, 
- ohranitev standardov glede sistema vodenja kakovosti in varovanja zdravja pri delu, 
- izvedba javnega naročila za vzdrževanje robotiziranega skladišča, 
- obnovitev Lekarne Krmelj v skladu z novim Zakonom o lekarniški dejavnosti, 
- uvedba cenovk v lekarni Sevnica, 
- virtualne lekarniške police v Lekarni Sevnica, 
- sprejetje plana dela in strateških dolgoročnih ciljev,  
- opredelitev tveganja na področju informacijskega sistema, 
- uskladitev delovanja v skladu z Uredba o Varstvu osebnih podatkov, ki se bo pričela uporabljati 

v letu 2018. 
 

V letu 2017 je stopil v veljavo nov zakon o Lekarniški dejavnosti, ki je prinesel kar nekaj 
sprememb. Trenutno še vedno čakamo na sprejetje podzakonskih aktov s strani Ministrstva za 
zdravje, na podlagi katerih bo potrebno sprejeti nove interne pravilnike. Novo za nas predstavlja 
tudi Pravilnik o licencah za magistre farmacije, nov Pravilnik o specializaciji za magistre farmacije. 

 
Farmacevtke, ki so strokovno usposobljene na področju pregleda uporabe zdravil (PUZ), so 
intenzivno pristopili k projektu izdelave osebne kartice zdravil. To smo seveda delali tudi prej, 
vendar ne v tolikšni meri. Naš cilj je: 
- da naši pacienti poznajo svoja zdravila ter kdaj in kako jih morajo uporabljati, 
- da zmanjšamo tveganje za stranske učinke zdravil zaradi nepravilne uporabe, 
- da zmanjšamo tveganje za  medsebojno delovanje zdravil zaradi nepravilne uporabe, 
- da izboljšamo komplianco, 
- da izboljšamo vlogo in prepoznavnost farmacevta,  
- da promoviramo varno in pravilno uporabo zdravil. 
To je v Lekarni Sevnica novejša storitev, ki smo jo finančno ovrednotili, vendar jo zaenkrat našim 
pacientom nudimo brezplačno.  
 

 
 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
 
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 
 
Vse letne cilje smo do določene mere realizirali: 

- Lekarniške storitve (v točkah) so se zmanjšale za 1,8%. 
- Lokalno območje uspešno preskrbujemo z zdravili – zaradi velike izbire med zdravili in 

ostalimi izdelki je težko zagotoviti nenehno zalogo vseh potrebnih izdelkov. Trudimo se 
zalogo čimbolj prilagajati povpraševanju, večkrat pa blago naročimo na zahtevo kupca in 
mu omogočamo čim hitrejši prevzem. 

- Poslovanje je bilo v letu 2017 uspešno, poslovni izid je za 6,80 % višji v primerjavi z 
lanskim in 3,4% višji od planiranega.  

- V letu 2017 smo vpliv famacevta kot svetovalca pri pravilni uporabi zdravil,  poudarjali 
preko individualnega pristopa do stranke in pregleda uporabe zdravil 
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- Organizirali smo meritve z venskim pletizmografom za lažje prepoznavanje tveganja za 
vensko popuščanje pri naših zaposlenih in pacientih. 

- Prav tako smo organizirali merjenje vitaminsko mineralne pomanjkljivosti  po principu 
različnega električnega potenciala substanc. 

- V letu 2017 smo organizirali tudi promocije za nego kože iz strani kozmetičnih ponudnikov 
Nuxe, Eucerin, Eubos, Hauscka, Bioderma in promocijo iz področja varovanja zdravja in 
prehranskih dopolnil. 

- Organizacijska klima se v primerjavi s prejšnjim letom ni bistveno spremenila (glede na 
vprašalnik za zaposlene). Iz analize se lahko ugotovi večinsko zadovoljstvo z organizacijsko 
klimo, posamezniki pa so manj zadovoljni oziroma bi želeli kakšne spremembe; smo zelo 
odprt kolektiv in sprejemamo kakršnekoli predloge s strani zaposlenih, in jih če je le 
mogoče upoštevamo. 

- V letu 2017 so naše magistre farmacije izvedle več predavanj: 
o Pfizer; Zdravniško in farmacevtsko društvo – Krško 
o Interakcija med zdravili pri zdravljenju nevropatske bolečine 
o Predstavitev poklica farmacevt – Srednja šola Grm 
o Prehranska dopolnila in samozdravljenje z zdravilnimi rastlinami za U3 

- Naša farmacevtka je sodelovala pri projektu o sladkorni bolezni in odgovarjala na vprašanja 
pacientov, ki so bili vključeni v skupino. 

- V Lekarni Sevnica smo v letu 2017 nadaljevali z izvajanjem novih storitev, ki smo jih 
ovrednotili, vendar zaenkrat pacientom te storitve nudimo brezplačno: 

o izdelava osebne kartice zdravil, 
o svetovanje pri izdaji homeopatskih zdravil do 15minut in do 30 minut, 
o pregled uporabe zdravila (nova storitev), 
o farmakoterapijski pregled (nova storitev), storitev izvajamo v treh zdravstvenih 

domovih   
o svetovanje in meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, 
o daljše svetovanje pri negi kože, 
o svetovanje in izmera nogavic pri venskem popuščanju; 

- Sodelovali smo ob dnevu slovenskih lekarn - delili knjižico. 
- V Lekarni Sevnica zbiramo tudi odpadna zdravila, ki jih preko našega dobavitelja 

Kemofarmacije transportiramo na zbirna mesta za uničenje. Po podatkih se še vedno vsako 
leto zbere ogromno odpadnih zdravil (v Sevnici okoli 120 kg odpadnih zdravil brez 
embalaže). 

- Pripravljali smo se na pridobitev standardov sistema vodenja kakovosti ISO 9001 in iz 
varstva pri delu BS OHSAS 18001, kar smo v decembru tudi uspešno pridobili novejši 
standard ISO 9001.2015. ISO 9001 je sistem vodenja kakovosti, ki nam zagotavlja stalen 
nadzor nad posameznimi procesi in njihovo medsebojno delovanje. BS OHSAS 18001 pa je 
sistem iz varovanja zdravja pri delu, ki nam zagotavlja, da zmanjšamo tveganje in 
zagotovimo varnejše delovno okolje. Pri tem področju nam je pomagal Vintim  iz Krškega. 

- V letu 2016 smo začeli prvo fazo za javna naročila za zdravila, v kateri smo prepoznali 
ustreznost dobaviteljev. Na LZS so celo leto potekale aktivnosti glede javnih naročil za 
zdravila. LZS je dobila pozitivno mnenje, da lahko izvaja skupno javno naročilo za zdravila 
za vse lekarne, ki bodo pristopile k temu. 

- Dokončanje programa prenove lekarniških prostorov in robotiziranega  skladišča v Lekarni 
Sevnica. 

- Redno smo nadzirali merilno in delovno opremo. 
- S področja varstva pri delu smo izvedli vajo z evakuacijo prostorov ob nevarnosti. 

     -      Posodobili smo del programske opreme, tudi na enotah. 
     -      Nabavili smo nova tiskalnika. 
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     -   V lekarni Sevnica smo nabavili nov sistem za spremljanje temperature v hladilnikih (če 
temperatura pade pod želeno, javi sistem na telefon). Za to smo se odločili, ker je vedno več dragih 
zdravil, ki se shranjujejo v hladilniku. 
 
Najbolj ponosni smo na našo novo pridobitev iz leta 2016, in sicer posodobljene in nove delovne 
prostore, novo in prostorno oficino z stranke ter predvsem robotizirano skladišče vnosa in iznosa 
zdravil, ki je bilo dokončano v letu 2017. Tudi del investicije je bil plačan v 2017. 
Prav tako smo obnovili kuhinjo.  
 
 
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA  
 
 
  LETO 2016 LETO 2017 INDEKS 

STORITVE PO RECEPTIH: 179.423,39 179.725,16 100 
STORITVE PO BLAGAJNI: 22.771,72 18.565,02 82 
STORITVE PO NAROČILNICAH: 1.838,95 2.220,27 121 
STORITVE GAL. LABORATORIJA: 1.391,20 1.216,19 87 
SKUPAJ STORITVE: 205.425,26 201.726,64 98 
ŠTEVILO RECEPTOV: 225.534 222.717 99 
 
Storitve v točkah so v letu 2017 nižje kot v letu 2016 (nižje za 3.698,62 točk). Relativno največje 
znižanje je nastalo pri storitvah galenskega laboratorija in pri storitvah po blagajni, vendar so realno 
to tako majhne številke, da na skupen indeks storitev skoraj ne vplivajo. Število receptov je v letu 
2017 za 2.817 receptov nižje kot v letu 2016, vendar je to v skupnem številu receptov tako malo, da 
se v indeksu skoraj ne pozna. 
Delež po blagajni je na vseh enotah manjši, predvidevamo da zaradi povečanje konkurence (odprtje 
novih trgovin, ki ponujajo podobne izdelke, spletna prodaja izdelkov, ki je cenejša …), prodaja na 
domu. 
 
 
Kazalnik produktivnosti:

Št.Rc Št. Farmacevtov LETO 2016 LETO 2017 V Lek.dejav.

225.534 9 225.534Rc/9 Farm 222.717Rc/9 Farm

222.717 9

25.059 24.746                  15.075

205.425,26 12 LETO 2016 LETO 2017

201.726,64 12

17.119                     16.811                  8.889

Število obdelanih Rc/farmacevta

Število storitev/strok.del.  
 
V tabeli je prikazana produktivnost strokovnih delavcev v letu 2017, ki je nekoliko nižja kot v letu 
2016, vendar še vedno bistveno višja od povprečja na nivoju države. Iz tabele je razvidno, da je 
število obdelanih receptov in število storitev na farmacevta v Lekarni Sevnica bistveno višje od 
povprečnega števila na farmacevta v Sloveniji (podatek je iz leta 2016, ker podatka za 2017 še 
nismo dobili), iz česar lahko sklepamo, da so naši farmacevti  in na sploh ves kader izredno 
produktivni oziroma preobremenjeni. Dejstvo je, da škatlica zdravil preden pride do pacienta, 
opravi zelo dolgo pot in da smo vsi zaslužni za to. 
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  Število receptov 

  
Pozitivna 
lista (OZZ) 

Vmesna lista 
(OZZ+PZZ) Ostali recepti 

Sevnica 78.830 50.426 4.312 

Senovo 25.429 21.610 1.728 

Krmelj 12.828 10.877 1.124 

Planina 8.500 6.185 868 

Skupaj 125.587 89.098 8.032 
  

 

 
 

 
 

  Število receptov 

  ORp Rp Vsi 

Sevnica 14.218 119.350 133.568 

Senovo 5.173 43.594 48.767 

Krmelj 3.531 21.298 24.829 

Planina 582 14.971 15.553 

Skupaj 23.504 199.213 222.717 
 

 
 
 
 
4.3. POSLOVNI IZID 
 

Tabela 2: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov 

 
LETO 2016 FN 2017 LETO 2017 

INDEKS 
Real. 2017 / 
Real. 2016 

INDEKS 
Real. 2017 / 

FN 2017 
CELOTNI PRIHODKI 5.966.182 5.967.500 6.017.529 100,86 100,84 
CELOTNI ODHODKI 5.782.870 5.780.700 5.835.619 100,91 100,95 
POSLOVNI IZID 183.312 186.800 181.910 99,24 97,38 
Davek od dohodka pravnih oseb 17.033 15.000 4.323 25,38 28,82 
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM  
DAVKA OD DOHODKA 

166.279 171.800 177.587 106,80 103,37 

DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA  
V CELOTNEM PRIHODKU 

2,79 % 2,88 % 2,95 %   

 
 
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRI ČAKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 
Pri izvajanju programa dela nismo naleteli na morebitne nedopustne posledice. Nepričakovane 
posledice pa smo tekoče reševali z novimi delovnimi pristopi: 
- ob prehodu na e-recept opažamo povečano gnečo v lekarni, saj zdravniki ljudi napotijo v 

lekarno brez pojasnila, da obdelava in prenos recepta v sistem lahko traja nekaj časa. Pacienti v 
lekarni potem čakajo na e-recept – težavo poskušamo reševati s takojšnjim kontaktiranjem 
zdravnikov, kar bomo nadaljevali tudi v prihodnje, prav tako pa nam spremenjena organizacija 
oficine prinaša več prostora tudi za čakajoče paciente. Prav tako se je podaljšal čas izdaje 
zaradi čitanja e-receptov in potrjevanja e-receptov, posebno se to čuti od uvedbe e-napotnic in 
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kadar je večji obisk pacientov. Te težave niso povezane z nami ali našo informacijsko 
tehnologijo, zastoj na staja pri obdelavi receptov na  NIJZ. 

 
Glede na prenovo lekarniških prostorov, ki smo jo izvajali, smo bili izpostavljeni mnogim 
nepredvidenim dejavnikom, ki pa smo jih uspešno obvladovali. 
 
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
Glede na poslovni rezultat in na organizacijsko klimo lahko rečemo, da smo bili pri doseganju 
zastavljenih ciljev uspešni, saj smo ohranili želeni poslovni izid, čeprav so bile storitve nekoliko 
nižje kot v lanskem letu, kar je posledica vse večje konkurence na trgu, vse več tudi spletnih 
ponudnikov kozmetičnih izdelkov, prehranskih dopolnil.  
Poleg tega je na rezultat vplival tudi višji strošek dela zaradi odprave plačnih anomalij pri 
vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda 
od 1.7.2017 dalje ter višji regres na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, na kar pa nismo imeli vpliva. 
 

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 3: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK LETO 2016 LETO 2017 
1. Kazalnik gospodarnosti 1,03 1,03 
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,54 % 0,54 % 
3. Stopnja odpisanosti opreme 0,55 0,55 
4. Dnevi vezave zalog materiala 25,68 25,13 
5. Delež terjatev v celotnem prihodku 17,53 % 14,47 % 
6. Koeficient plačilne sposobnosti / / 
7. Koeficient zapadlih obveznosti 0 0 
8. Kazalnik zadolženosti 0 0 
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 5,97 6,82 
10. Prihodkovnost sredstev 4,71 4,00 

 
 

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki / celotni odhodki) je večji od 1, kar pomeni, da 
imamo presežek prihodkov nad odhodki in s tem pozitivni rezultat, ki je primerljiv s preteklim 
letom. 
 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija / celotni prihodki) je 0,54 % in je 
enak kot deležem v letu 2016. 

 
3. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme / oprema in druga opredmetena 

osnovna sredstva) je 0,55, kar pomeni, da je 55 % vse opreme že amortizirane.  
 

4. Dnevi vezave zalog materiala (365 / (stanje zalog / stroški materiala)): material se v Lekarni 
Sevnica obrne v 25 dneh.   
 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev / celotni prihodki) je 14,47 % in je za tri 
odstotne točke nižji v primerjavi z letom 2016, te terjatve pa večinoma zapadejo v plačilo v 
letu 2018 in niso problematične. 
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6. Koeficienta plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. 
dogovorjenih dni za plačilo) v Lekarni Sevnica ne spremljamo, saj večino računov kot 
posredni proračunski uporabnik plačujemo 30. dan, z določenimi stalnimi dobavitelji pa 
imamo dogovor za 14 dnevni plačilni rok.  

 
7. Koeficient zapadlih obveznosti  (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / mesečni promet 

do dobavit) je 0, ker vse račune plačujemo v rokih. 
 

8. Kazalnik zadolženosti (Tuji viri / Obveznosti do virov sredstev) je 0, saj se Lekarna Sevnica 
ne zadolžuje. 

 
9. Pokrivanje kratkoro čnih obveznosti z gibljivimi sredstvi: v Lekarni Sevnica imamo skoraj 

7x več gibljivih sredstev kot kratkoročnih obveznosti. Ta kazalnik se je v primerjavi s 
preteklim letom zvišal. 

10. Prihodkovnost sredstev (prihodek iz poslovne dejavnosti / osnovna sredstva po nabavni 
vrednosti) je 4,00 in pomeni, da imamo na 1 EUR prihodka 4,00 EUR vloženih osnovnih 
sredstev. 
 

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
Obrazec - Izjava  o oceni notranjega nadzora javnih financ je  priloga računovodskemu poročilu. 
 
Notranji nadzor deluje na pretežnem delu poslovanja, za celotno obvladovanje pa je zagotovo 
potrebno več zaposlenih, ki bi opravljena dela tudi podrobno beležili in analizirali in si pridobili še 
kakšen standard kakovosti in odličnosti. 
 
V letu 2017 je bila opravljena revizija na področju napredovanja zaposlenih s strani družbe Alta 
konto, računovodstvo in notranja revizija, d.o.o., katerega cilj je bil preveriti usklajenost delovanja z 
zakonskimi predpisi in notranjo regulativo na področju napredovanja zaposlenih v letih 2016 in 
2017. V postopku notranje revizije je bilo ugotovljeno, da je zavod  pravilno izvedel napredovanja, 
z izjemo napredovanja ene zaposlene. Napaka je bila ugotovljena že pred notranjo revizijo in je bila 
takoj po opravljeni reviziji tudi popravljena. 
 
V novembru 2017 smo uspešno opravili redno presojo standardov  ISO 9001:2015 in BS OHSAS 
18001:2007, katere cilj je ugotoviti izpolnjevanje zahtev standardov, preveriti obvladovanje 
procesov in delovanje zavoda ter ugotoviti možnosti za izboljšanje. ISO 9001 je sistem vodenja 
kakovosti, ki nam zagotavlja stalen nadzor nad posameznimi procesi in njihovo medsebojno 
delovanje. BS OHSAS 18001 pa je sistem iz varovanja zdravja pri delu, ki nam zagotavlja, da 
zmanjšamo tveganje in zagotovimo varnejše delovno okolje. Pri tem področju nam je pomagal 
Vintim iz Krškega. 
 
Letno izvajamo anketo zadovoljstva uporabnikov storitev in anketo zadovoljstva za zaposlene. 
 
Direktorica je imela letne razgovore z delavci, kar je tudi podlaga za napredovanje. 
 
Mesečno se izvaja kontrola finančno - računovodskih vnosov in ugotavlja poslovni izid po vseh 
poslovnih enotah, ki je podlaga za takojšnje ukrepanje. 
 
Na tem mestu opisujemo še ugotovitve zunanjega nadzora in proračunskih inšpekcij: 
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� V oktobru 2017 je bila opravljeni revizija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki 
je ugotovila manjše razhajanje v evidencah podatkov o osnovah in obdobjih zavarovanja  
delavcev. Napake so bile takoj po prejemu zapisnika s strani ZPIZ odpravljene. 

� Zavod RS za blagovne rezerve je v letu 2017 trikrat opravil nadzor zalog zdravil in sanitetnega 
materiala. 

� Strokovni nadzor v Lekarni Krmelj, kjer bo zaradi nefunkcionalnosti prostorov in pomanjkanja 
kvadrature potrebna preureditev, ki je planirana za leto 2018. 

� V Lekarni  Sevnica je bila opravljena verifikacija zaradi prenovitve in spremembe prostorov. 
� Vsako leto imamo notranji strokovni nadzor po vseh enotah. 
 
V letu 2017 je bili sprejet oziroma spremenjen/dopolnjen naslednji notranji predpis: 
� Akt o sistemizaciji delovnih mest 
� Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
� Aneks 1 k Pravilniku o povračilih stroškov v zvezi z delom 
 
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI 
 
Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi na naslednjih področjih: 
• Medtem, ko so vse naše poslovne enote poslovale pozitivno, na enoti Planina v letu 2017 nismo 

uspeli zmanjšati ali odpraviti negativnega poslovnega izida, temveč smo ga celo povečali. 
• Poleg robotiziranega skladišča smo v plan navedli tudi interaktivni ekran, vendar pa ga v 

izvedbi leta 2017 ni bilo. Planirali ga bomo za naslednje leto, ali pa še za kasneje, odvisno od 
potreb in finančnih sredstev. 

• Še vedno ostaja v planu motokultivator za sneg, s katerim bi lahko naši zaposleni očistili 
parkirišče za zaposlene ob obilnem sneženju. V letu 2017 investicija ni bila izvedena, ker obilno 
sneženje ni bilo napovedano. 

• V letu 2017 smo planirali vodno kopel za Lekarno Senovo, saj je obstoječa že v zelo slabem 
stanju. Kljub intenzivnem iskanju ne najdemo ustrezne veličine, ki bi jo kupili, ali pa so cene za 
kakovost drastično previsoke. Vodno kopel bomo tako prenesli v plan za leto 2018. 

• Zaradi varnostnih razlogov pri pogojih za zdravila smo v letu 2017 planirali alarme za 
hladilnike, ki bi javili nedelovanje hladilnikov in s tem preprečili neustrezne pogoje za določena 
zdravila. Zaenkrat smo planirano realizirali le v Lekarni Sevnica, tovrstno investicijo na enotah 
pa prenašamo v leto 2018. 

• Za leto  2017 planirana investicija v parkirišče ob Lekarni Sevnica, ki bo skupen projekt še z 
Občino Sevnica in ZD Sevnica, se  časovno zamika za nedoločen čas. 

 
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODRO ČJA  
 
Lekarna Sevnica kot edina javna lekarna v Občini Sevnica nosi odgovornost za uspešno poslovanje 
oziroma predvsem za uspešno preskrbo prebivalstva z zdravili. Tako v Sevnici kot v vseh 3 enotah 
se lekarne nahajajo zraven zdravstvenih domov, tako da lahko imajo pacienti ob obisku zdravnika 
in lekarne celovito obravnavo. Prav tako je za celovito ponudbo in zadovoljstvo strank smiselno 
ponujati tudi druge izdelke, ki spadajo v tržno dejavnost. 
 
Lekarna Sevnica nudi redna delovna mesta za nedoločen čas 16 zaposlenim večinoma iz sevniške 
občine, nekaj pa tudi iz drugih bližnjih občin, trenutno pa imamo zaposlene tudi 3 za določen čas 
nadomeščanja porodniških.  Pri zaposlovanju se, če je le mogoče, upošteva zaposlovanje ljudi iz 
lokalnega območja. 



 

20 

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJ A IN 
KADROVSKE POLITIKE IN PORO ČILO O INVESTICIJSKIH 
VLAGANJIH 
 
11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODRO ČJIH DELA   
 

11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 
 
Število redno zaposlenih delavcev za nedoločen čas na dan 31. 12. 2017 je 16 (direktorica, 
strokovna sodelavka, inženir za informacijsko tehnologijo, 8 magistrov farmacije, 3 farmacevtski 
tehniki in 2 farmacevtska procesničarja). 
 
Za eno leto sta dodatno zaposleni dve magistri farmacije, ki nadomeščata porodniško odsotnost 
dveh farmacevtk. Sklenjeni imata  pogodbi za določen čas do 30.9.2018 oziroma 25.12.2018. Poleg 
tega imamo sklenjeni tudi pogodbo za določen čas do 25.8.2018 z diplomirano univerzitetno 
ekonomistko, ki nadomešča porodniško odsotnost strokovne sodelavke. 
 
Število vseh zaposlenih po poslovnih enotah na dan 31. 12. 2017: Sevnica-13, Senovo-4, Krmelj-1, 
Planina-1. Pogodbeno se opravlja občasno čiščenje in vzdrževanje prostorov v Lekarni Krmelj in 
Senovo.  
 
V letu 2017 smo imeli 2.760 ur porodniške odsotnosti in 16 ur krvodajalstva. 
 
Delavci so bili v času izobraževanj in koriščenja letnih dopustov prerazporejeni po poslovnih 
enotah, tako da je delo potekalo kontinuirano. V času koriščenja letnih dopustov organizirano 
razporejamo na delo še študente farmacije in dijake. 
 
V letu 2018 predvidevamo zaposliti 2 farmacevtskega tehnika za dobo pripravništva – šest mesecev 
in še eno magistro farmacije, ki bo nadomeščala odsotnost farmacevtke, ki v treh okoliških 
zdravstvenih domovih opravlja farmakoterapijske preglede ter farmacevtke na specializaciji.  
 

Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2017 

 

11.1.2. Ostale oblike dela 
 
Pogodbeno se opravlja občasno čiščenje in vzdrževanje prostorov v Lekarni Krmelj in Senovo.  
 

11.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 
 
Naši farmacevti se nenehno izobražujejo in svoje znanje prenašajo v obliki predavanj med svoje 
sodelavce in tudi širši javnosti ter preko člankov, ki jih objavljamo na svoji spletni strani. 
 
V letu 2017 je ena farmacevkta uspešno zaključila specializacijo iz lekarniške farmacije, druga 
farmacevtka pa opravlja specializaciji iz klinične farmacije, kar bo zaključila predvidoma v letu 
2018. 
Dve farmacevtki sta v letu 2017 uspešno zaključili izobraževanje iz homeopatije, dve farmacevtki 
pa sta opravljali izobraževanje za pridobitev kompetence Pregled uporabe zdravil. Ena izmed njiju 
je kompetenco že pridobila, medtem ko drugo čaka le še ustni preizkus znanja v začetku leta 2018. 
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Vsa ostala izobraževanja smo opravili po planu in še dodatno predvsem na temo varne uporabe 
zdravil, medsebojnega delovanja zdravil in interakcij, pa seveda tudi druge aktualne teme, 
mentorstva, farmacevtske skrbi,… 
 
V letošnjem letu smo prevzeli tudi vodenje Posavske podružnice SFD in v okviru tega organizirali  
več predavanj, tudi za člane Zdravniškega društva Posavja.  
 
Lekarna Sevnica je učni zavod, zato sodelujemo z Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo v Novem 
Mestu ter Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, ter nudimo praktično 
usposabljanje. V letu 2017 je tako pri nas opravljalo prakso več dijakinj iz naše občine in  pa tudi 
daljnega okolja. 
 
V februarju je končala študentka farmacije obvezno 5 mesečno prakso, v oktobru pa smo dobili še 
eno, ki bo končala februarja. 
 
V januarju in juliju 2017 smo za pol leta zaposlili po eno pripravnico za farmacevtskega tehnika. 
Tudi v letu 2018 imamo namen zaposliti tudi dva farmacevtskega tehnika za dobo pripravništva. 
 
 
V letu 2018 se imamo namen izobraževati kot sedaj. Upoštevali bomo želje posameznikov, na 
katerem področju bi se radi izobraževali, če bo to seveda mogoče. 
 
Prav tako bomo pripravili izobraževanja za laično javnost in sodelovali pri širjenju javnega zdravja. 
 
V času poletnih mesecev, ko smo potrebovali dodatno pomoč, smo omogočili 6 dijakom in 
študentom možnost dela preko študentskega  servisa in s tem spoznavanje dela v lekarni. Vsi so bili 
ali dijaki srednje farmacevtske šole ali pa študenti farmacije. 
Tudi v letu 2018 bi radi nadaljevali v tem smislu. 
Naše poslovanje je seveda odvisno tudi od našega plačnika ZZZS in sprejetim splošnim 
dogovorom, od sprememb v zakonodaji. 

11.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 
 

Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem Strošek 2017 (eur) 

Čistilne storitve (čiščenje oken) 1.988,40  

Storitve varovanja zgradb 2.789,68 

Svetovalne in revizorske storitve (notranji nadzor in pravno mnenje) 800,00 

Svetovalne storitve (varstvo in zdravje pri delu ter SIQ standardi) 4.109,53 

Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev 427,14 

 
 
 
11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017 
 
Investicijski plan smo v letu 2017 delno realizirali:  
• Kot načrtovano smo v začetku leta 2017 dokončno realizirali v letu 2016 začeti projekt prenove 

lekarniških prostorov v Lekarni Sevnica ter robotiziranega skladišča.  
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• Velika pridobitev za našo lekarno je nabava in vgradnja robota za zdravila. 
• V celoti smo prenovili čajno kuhinjo v Lekarni Sevnica.  
• Nadgradili smo sistem za elektronsko evidenco delovnega časa z možnostjo vpisa v program 

tudi na enotah. 
• Kupili smo mrežni termometer z alarmom in klimatsko napravo za robota. 
• Kupili smo zavese za pisarno direktorice, kletni laboratorij in certificirane negorljive zavese za 

arhiv. 
• Nabavili smo protizdrsno gumijasto preprogo in preprogi z logotipom. 
• Kupili smo nastavek za vodno čiščenje za sesalec Vorwerk. 
• Za Lekarno Sevnica smo nabavili alarme oziroma ustrezne termometre za hladilnike za zdravila. 
• Kupili smo 2 računalnika in 2 tiskalnika, po enega za Lekarno Senovo in lekarniško enoto 

Planina. 
• Za Lekarno Senovo smo kupili uničevalec dokumentov in mikrovalovno pečico. 
• V Lekarni Krmelj smo zamenjali klimatsko napravo. 
• Zaradi okvare smo zamenjali pralni stroj. 
• Kupili smo 2 omarici za umivalnik  ter omarico s poličkami za sanitarije s srednjem in 

spodnjem nadstropju Lekarne Sevnica 
• Kupili smo 2 tiskalnika, 1 monitor, 2 tiskalnika nalepk za Lekarno Sevnica, 2 stacionarna 

telefonska aparata in 1 mobilni telefon. 
• Nabavili smo LCD televizor za sobo za farmacevte za uporabo med časom dežurstva. 
 
Vse investicije so bile vodene z lastnimi sredstvi, ki jih imamo rezervirana za dejavnost. 
 
 

Obrazec 2: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 

 
 
11.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017 
   

Obrazec 3: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 

 
 
 
12. ZAKLJUČEK 
 
Tudi v letu 2017 smo uspešno poslovali, saj imamo dober pozitivni rezultat. Storitve in število 
receptov so ostali nekje na lanskoletni ravni. Vsekakor pa lahko uspešnost v veliki meri pripišemo 
svojim zaposlenim, saj je število obdelanih receptov in število storitev na farmacevta v Lekarni 
Sevnica bistveno višje od povprečnega števila na farmacevta v Sloveniji, iz česar lahko sklepamo, 
da so naši farmacevti in na sploh ves kader izredno produktivni oziroma preobremenjeni.  
 
Ker v Lekarni Sevnica prepoznamo pomembnost svojega kadra, se trudimo, da se v največji možni 
meri, ki je še sprejemljiva, prilagodimo posamezniku, in skrbimo za dobro počutje na delovnem 
mestu, večjo storilnost in nenazadnje tudi za večjo pripadnost delovni organizaciji.  
 
Skrbimo za varovanje zdravja zaposlenih, njihov razvoj in izobraževanja. Prav zaradi tega smo 
izjemno ponosni na naše zaposlene, veliko storilnost, dobro medsebojno razumevanje, dobro timsko 
delo, pripravljenost nadomeščanja in dodatnega dela ter prepoznavanje lekarne Sevnica kot 
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organizacije, na katero so ponosni, da delajo v njej in gradijo njeno prepoznavnost po strokovnosti 
in prijaznosti. 
 
Pri poslovanju pa nam osnovne pogoje poslovanja, ceno storitev in količino storitev določa Splošni 
dogovor z ZZZS, ki je tudi največji plačnik naših storitev.  
 
Prav tako imamo še vedno nivelacije cen MZZ in TSZ, ki pa so sedaj napovedane in si lahko 
zmanjšamo zaloge, prav tako pa dobimo s strani nekaterih proizvajalcev te razlike v ceni za 
obstoječe zaloge tudi povrnjene, zato ta sprememba ni več tako drastična kot na začetku. 
 
Vse naše enote, z izjemo Planine, izkazujejo pozitiven poslovni rezultat.   
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Trg svobode 14, 8290 Sevnica 
Tel.: 07/81 61 630, Fax: 07/81 61 632  
 
 
 
 

 
 
 

RRAAČČUUNNOOVVOODDSSKK OO  PPOORROOČČII LL OO    
ZZAA  LL EETTOO  22001177  

 
 

Lekarna Sevnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Urška Bedek, univ. dipl. ekon. 
 
Odgovorna oseba zavoda: Irena Groboljšek Kavčič, mag. farm.
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 
 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 
58/10, 104/10, 104/11, 86/16): 

a) Bilanca stanja (priloga 1) 
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(priloga 1/A) 
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

(priloga 3/A) 
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) 
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 

3/B) 
 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 
- Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2017 
- Obrazec 2: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 
- Obrazec 3: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 

 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA : 

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
  2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 
  2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

2.3. Analiza poslovnega izida 
   2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih  
   uporabnikov po načelu denarnega toka 
   2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih  
   uporabnikov 
   2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 
   2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
   vrstah dejavnosti 
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2016 in preteklih let 
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017. 

 
 
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM  K 
BILANCI STANJA  
 
Iz pregleda bilance stanja je razvidno, da znaša bilančna vsota 2.232.959 € in se je v primerjavi z 
letom 2016 povečala za 3,18 %.   
 
Iz obrazca je razvidno, da znašajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 853.781 €  oziroma 
38,24 % aktive, kratkoročna sredstva v znesku 886.591 € oziroma 39,70 % in zaloge v znesku 
492.587 € oziroma 22,06 % aktive. 
 
Lekarna Sevnica je imela na 31.12.2017 300.000 € vezanih sredstev v kratkoročni depozit pri 
Sberbank d.d., od tega 200.000,00 € vezanih za tri mesece in 100.000,00 € vezanih za šest mesecev. 
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Med obveznostmi do virov sredstev predstavljajo kratkoročne obveznosti v znesku 202.278 € 8,94 
%, lastni viri in dolgoročne obveznosti v znesku 2.030.681 € pa 90,94 % pasive. 
 
1.1. SREDSTVA 
 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 
- Pri izkazovanju podatkov v okviru skupine dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so vsa 

sredstva izkazana po dejanskih nabavnih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih 
listin. 

- Vrednost v letu 2017 nabavljenih nepremičnin, osnovnih sredstev ter drobnega inventarja znaša 
468.123,91 €, od tega je bilo 214.595,38 € plačanih že v letu 2016 kot investicija v teku. 

- Večja investicija v letu 2017 je bila nabava robota za zdravila in je skupno znašala 192.577,00€.  
- Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev znaša ob 

koncu leta 2017 853.781,36 € in je za 24,26 % višja v primerjavi z letom 2016. 
- Največji delež v dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju predstavljajo nepremičnine v 

sedanji vrednosti 529.613,21 € (62,03 %), manjši pa oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva v sedanji vrednosti 324.168,15 € (37,97 %). 

- Prevrednotovanja osnovnih sredstev nismo naredili, saj nismo imeli predloga ustanovitelja, niti 
nismo zahtevali podlag s strani pooblaščenega cenilca vrednosti. 

 
 

B) KRATKORO ČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
 
- Največji plačnik, katerega največja terjatev na dan 31. 12. 2017 znaša 367.219,46 €, je Zavod za 

Zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki nam plačuje zahtevke v 30. dneh, medtem ko nam 
zavarovalnice za PZZ še plačujejo zahtevke v 15. dneh. 

- Vseh terjatev je bilo ob koncu leta 2017 513.262,46 €, vendar pa gre pri večini terjatev za 
zapadlost plačila v letu 2018, zato niso problematične. 

- Med terjatve na podlagi zahteve premoženjske bilance knjižimo tudi terjatve zakladniškega 
podračuna (57.209,19 €), kar pomeni stanje na TRR računu lekarne. 

- Tudi v letu 2017 smo izkoristili vse možne popuste iz naslova predčasnih plačil. Iz tega naslova 
smo pridobili 9.773,38 € kasnejšega popusta, kar pa je za 44,32 % manj kot prejšnje leto. 

 
C) ZALOGE  

 
- Zaloge smo v letu 2017 vodili po nabavni vrednosti in so knjižene v znesku 492.587,49 €, kar je 

za 17,77 % več kot lansko leto. Zaloge zadoščajo za približno 36 dnevno poslovanje. 
- Povprečni znesek mesečne zaloge v Lekarni Sevnica je v letu 2017 znašal 440.775,67 €. 
- Lekarna Sevnica skrbi za zalogo zdravil za Zavod za blagovne rezerve Slovenije. Zaloga se vodi 

izven bilančno, njena vrednost na 31.12.2017 je 14.700,17 € in je podobna kot v letu 2016 
(Opisano v zapisniku o popisu sredstev).  
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1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
 

D) KRATKORO ČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
- Lekarna Sevnica je imela ob koncu leta 2017 za 202.278,24 € obveznosti, pri čemer so najvišje 

obveznosti do dobaviteljev (Kemofarmacija, Farmadent, Salus) v znesku 132.004,24 €. 
Vrednost je za 27,03% nižja  kot ob koncu preteklega leta.  

- Zavod je svoje obveznosti do dobaviteljev in posrednih uporabnikov poravnaval v dogovorjenih 
plačilnih rokih, zato izkazujemo le obveznosti, katerih plačilni rok je v letu 2018. 

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 58.079,64 € in se nanašajo na plače za mesec 
december 2017. Obveznost je bila v celoti poravnana v januarju 2018. 

- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 8.474,05 € in se nanašajo na obveznosti za 
DDV. 

- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 2.951,82 €, od tega 
večinoma do proračunov občin (2.793,67 €) 

 
 

E) LASTNI VIRI IN DOLGORO ČNE OBVEZNOSTI 
 

- Zavod je pri izračunu amortizacije ugotovil, da nima vse amortizacije vračunane v ceno storitev, 
in jo krije iz vira. 

- Ker zavod za investicijo v letu 2017 ni prejel namenskih sredstev s strani ustanovitelja oziroma 
donacij, je porabil lastne vire financiranja. 

- Presežek iz preteklih let je bil oblikovan na viru kot rezervna sredstva za dejavnost. 
 

 
 
 

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODK OV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 
 
2.1. ANALIZA PRIHODKOV  
 
Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 6.017.529,26 € in so bili za 0,86 % višji od 
doseženih v letu 2016 in 0,84 % višji od načrtovanih.  
 
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,94 %, drugi prihodki 0,06 % glede na celotne prihodke za 
leto 2017. 
 
Finančni prihodki so znašali 10,00 € in so zanemarljivi v celotnih prihodkih, prejeli pa smo jih iz 
naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev. 
 

PRIHODKI Realizacija 
2016 

FN 
2017 

Realizacija 
2017 

IND  
real. 2017 
/ FN 2017 

STRUKTURA 
2017 

Prihodki od prodaje blaga in storitev OZZ 2.762.676 2.764.562 2.721.165 98,43 45,22 % 
Prihodki od prodaje blaga in storitev PZZ 2.057.010 2.058.414 2.092.132 101,64 34,77 % 

Prihodki od prodaje blaga in storitev ostalo 1.137.747 1.138.524 1.200.607 105,45 19,95 % 

Finančni prihodki  2.875 0 10 100 0,00 % 

Drugi prihodki  5.875 6.000 3.615 60,25 0,06 % 

SKUPAJ PRIHODKI 5.966.182 5.967.500 6.017.529 100,84  
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Največ prihodkov v letu 2017 je iz prodaje blaga in storitev OZZ, in sicer kar 45,22 %, nekoliko 
manj iz prodaje blaga in storitev PZZ (34,77 %)  ter 19,95 % iz prodaje blaga in storitev ostalo. 
Finančni in drugi prihodki so v letu 2017 v strukturi celotnih prihodkov zelo nizki. Realizirani 
prihodki iz prodaje blaga in storitev OZZ, PZZ in ostalo so načeloma višji od realiziranih prihodkov 
v letu 2016, prihodki iz prodaje storitev in blaga PZZ in ostalo tudi višji od načrtovanih prihodkov v 
letu 2017. 
 
 
2.2. ANALIZA ODHODKOV 
 
Celotni odhodki doseženi v letu 2017 so znašali 5.835.618,82 € in so bili za 0,91% višji od 
doseženih v letu 2016 in za 0,95 % višji od načrtovanih.  
 
Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev, in sicer kar 87,44 %, 
sledijo stroški dela z 11,69 %, amortizacija, drugi stroški, finančni odhodki in drugi odhodki pa 
posamezno predstavljajo manj kot 1 % odhodkov. 
 
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 
 
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  so v letu 2017 znašali 5.102.793,50 € in 
so bili za 0,48 % višji od doseženih v letu 2016 in za 1,3 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih 
odhodkih znaša 87,44 %.  
 
Stroški materiala (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 33.918,37 € in so bili za 
15,26 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 0,58 %. 
 
Stroški storitev (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 102.957,45 € in so bili za 4,88 
% nižji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 1,76 %. 
 
Farmacevtske storitve v celoti izvajajo naši zaposleni in zanje ne sklepamo podjemnih in avtorskih 
pogodb oziroma pogodb s podjetji. 
 
Podjemno pogodbo imamo sklenjeno z osebo, ki je drugače zaposlena pri drugem delodajalcu, ter 
pogodbo o opravljanju začasnega sli občasnega dela z upokojencem, oboje za dejavnost čiščenja. 
 
 
2.) STROŠKI DELA so v letu 2016 znašali 682.080,49 € in so za 4,93 % presegli stroške dela,  
dosežene v letu 2016, kar je predvsem posledica sprostitve napredovanj in praktično ne odstopajo 
od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 11,69 %.   
 
Stroški dela so se zaradi odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem 
sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1. 7. 2017) v letu 2017 povišali za 
približno 2.702,00 €. 
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 19 zaposlenih, kar 
pomeni ocenjeno na podlagi ur dva zaposlena več kot v letu 2016. 
 
V letu 2017 je bilo izplačano 14.442,26 € regresa za letni dopust.  
 
Nadomestila osebnih dohodkov za krvodajalstvo v breme ZZZS so bila izplačana za 16 delovnih ur. 
 



 

31 

 
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE  so v letu 2017 znašali 32.665,73 € in so bili za 0,77 % višji od 
doseženih v letu 2016 in 18,34 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih 
odhodkih znaša 0,56 %.  
 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 83.826,22 €:  

‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 32.665,72 € (končni rezultat skupine 462) 
in 

‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 
51.160,50 € (podskupina 980).  

 
4.) REZERVACIJ  v letu 2017 ni bilo. 
 
5.) OSTALI DRUGI STROŠKI  so bili v letu 2017 obračunani v znesku 15.150,65 € in so za 
26,62 % nižji kot v letu 2016. 
 
6.) FINANČNI ODHODKI  so v letu 2017 znašali 125,88 €. 
 
7.) DRUGI ODHODKI  so v letu 2017 znašali 432,39 €. 
 
8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI v letu 2017 znašajo 2.370,22 € in se 
nanašajo na odpis osnovnih sredstev, ki so sicer še imela vrednost, ampak zaradi investicije oziroma 
prehoda na nov sistem niso več uporabna. 
 
 
2.3. POSLOVNI IZID 
 
Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje 
pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 181.910,47 €.  
 
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2016 obračunan v znesku 4.322,97 €, kar pomeni, da 
je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 177.587,50 €.  
 
Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 6,80% višji od doseženega v preteklem letu in 
za 3,37 % višji od planiranega.  
 
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu 
poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika v višini 319.090,20 € izhaja iz 
nerazporejenega poslovnega izida oziroma neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let, ki je 
namenjen rezervam za zaloge. 
 
 

 CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI POSLOVNI IZID 
 FN 2017 Real. 2017 FN 2017 Real. 2017 FN 2017 Real. 2017 

Lekarna 
Sevnica 

3.787.741 3.855.926 3.631.747 3.713.492 155.158 142.434 

Lekarna Senovo 1.194.595 1.177.757 1.156.251 1.136.091 38.081 41.666 
Lekarna Krmelj 532.540 577.163 534.468 569.048 -2.046 8.115 
Lekarna Planina 452.624 406.683 460.405 416.987 -7.881 -10.305 
SKUPAJ 5.967.500 6.017.529 5.782.870 5.835.618 183.312 181.910 
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2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov. Zavod je dolžan izkazovati poslovanje - realizacijo na evidenčnih kontih po 
načelu denarnega toka (prilivi, odlivi). 
 
Analitično bruto bilanco evidenčnih kontov delamo s finančnimi programi, prave kontrole z 
ostalimi izkazi pa tako ni možno vzpostaviti. 
 
Pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka tako kot 
preteklo leto izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki, in sicer v vrednosti 207.105,00 €, kar je 
posledica večje investicije v letu 2017.  
 

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
 
Zavod ne izkazuje podatkov, saj ni dajal niti prejemal posojil. 
 

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  
 
Zavod ne izkazuje podatkov, saj ni dajal niti prejemal posojil. 

 

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
 

 LETO 2016 LETO 2017 

  Prihodki Odhodki Davek od 
dohodka 

Poslovni 
izid Prihodki Odhodki Davek od 

dohodka 
Poslovni 

izid 
Javna 
služba 

5.013.109,28 4.936.419,37 14.560,15 62.129,76 4.999.525,58 4.946.363,99 3.656,53 49.505,06 

Tržna 
dejavnost 

953.073,04 846.450,70 2.472,51 104.149,83 1.018.003,68 889.254,80 666,44 128.082,44 

Skupaj 
zavod 5.966.182,32 5.782.870,07 17.032,66 166.279,59 6.017.529,26 5.835.618,79 4.322,97 177.587,50 

 
Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 49.505,06 €, iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti pa 128.082,44 €. 
 
Poslovne prihodke razmejimo preko programske rešitve, kjer z izpisom dobimo seštevek prodajne 
vrednosti na javni službi in seštevek na tržni dejavnosti. Posebej razmejimo določene prihodke, ki 
smo jih ročno knjižili v računovodskem programu po vrstah dejavnosti (oglaševanje, prihodki 
subvencij zaposlovanja, blagovne rezerve,…). Pri finančnih prihodkih ločimo obresti na računu UJP 
na javno službo in obresti drugih bank za vezave oziroma depozite na tržno dejavnost. Pri drugih 
prihodkih izločimo naturalni rabat in morebitne donacije za izobraževanja na tržno dejavnost, ostalo 
pa razdelimo med javno službo in tržno dejavnost po procentu poslovnih prihodkov. 
 
Pri stroških je težje določiti, kateri stroški gredo na katero dejavnost. Najvišje stroške prodanih 
zalog razmejimo z enakim programskim izpisom kot prihodke, kjer že strokovni program izpiše 
seštevek nabavne vrednosti prodanega materiala za javno službo in za tržno dejavnost. Inventurne 
popravke, nivelacije cen in količinske popuste razdelimo po procentu stroškov nabavne vrednosti  













PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ ZA LETO 2017

ENOTA PROJEKT DOBAVITELJ: PLAN 2017 REALIZACIJA 2017 PLAN-NAMEN:

MTH d.o.o. 192.577,00 192.577,00 Robot za zdravila

1.200,00 Dodatne izvedbe zaradi 3 ponovitev razpisa

900,00 Mnenje za revizijo

Arba Plus d.o.o. 26.913,92 26.913,92 Preostala gradbena dela

AR projekt d.o.o. 3.680,00 3.680,00 Dodatno nadzorništvo

Loop skupina d.o.o. 182,20 182,20 Termometer za v robota

MTH d.o.o. 834,50 Priprava za klimo

(Pirš Aljaž s.p.) Coolline 2.250,60 1.860,00 Klima za v robota

Les-Kro d.o.o. 14.200,00 14.200,00 Prenova kuhinje

Anton Jazbec s.p. 2.500,00 2.346,00 Prenova kuhinje

Demineralizator za vodo ION d.o.o. 630,00 Demineralizator za vodo

Zavese (laboratorij klet, arhiv) Šiviljstvo Rihtar 730,00 Zavese (laboratorij klet, arhiv)

Napa za kletni laboratorij Jez d.o.o. 78,62 Napa za kletni laboratorij

Predelava izložbenega regala Les-Kro d.o.o. 620,00 Predelava izložbenega regala

Stojalo in pladenj za homeopatijo Salviae d.o.o. 679,48 Stojalo in pladenj za homeopatijo

Držalo za papirnate brisače in milo Salesianer d.o.o. 117,38 Držalo za papirnate brisače in milo

LCD televizor Nataša Majcen s.p. 400,00 134,03 LCD televizor

Pralni stroj Nataša Majcen s.p. 439,91 439,91 Pralni stroj

Preproge Salesianer d.o.o. 463,44 527,14 Preproge 

Stoli 4x Nik-les d.o.o. 2.646,00 4 stoli za v čakalnico za svetovanje ali direktorjevo pisarno.

Sesalec Vorwerk - nastavek za vodno čiščenje Parnad d.o.o. 600,00 441,80 Sesalec Vorwerk - nastavek za vodno čiščenje

Protivlomni in videonadzorni sistem Arba Plus d.o.o. 599,00 Protivlomni in videonadzorni sistem

Parkirišče ob Lekarni Sevnica Neznani dobavitelj 200.000,00 Parkirišče ob Lekarni Sevnica - znesek je okviren

Majcen Nataša s.p. 70,85 Mikrovalovna pečica

Razno Extra lux 96,98 Uničevalec dokumentov

K
R

M
E

LJ

Klimatska naprava Cool line 635,00 Klimatska naprava

VPN povezava za komunikacijo med enotami Abmin s.p. 1.630,60 572,61 VPN povezava za komunikacijo med enotami

Nadgradnja sistema za evidenco delovnega časa Špica d.o.o. 550,00 270,00 Evidenca na enotah

Alarmi za hladilnike (Medichem d.o.o.) Lotrič d.o.o. 2.212,00 683,01 Alarmi za hladilnike (na vseh enotah) -realizirano v Sevnici

Comping 7.935,00 2.292,00
4x PC blagajna, 3x monitor, 2x PC AiO, 5x POS tiskalnik, tiskalnik 

MFC, 2x tiskalnik signatur

Telefax 0,00 332,00 2x telefon stacionarni (kuhinja, pisarna tehniki)

Allo telefonija 0,00 223,61 1x mobilni telefon (direktorica)

Konica minolta 0,00 2.316,55 tiskalnik računovodstvo in materialka

Skupaj 462.912,03 253.452,23

Pregled in nadzor temperature v robotu

Skupnost zavodov OZDCR

S
E

V
N

IC
A

Prenova lek. prostorov in robotizirano skladišče

Prenova kuhinje

Informatizacija

S
E

N
O

V
O

S
K

U
P

N
O



DRUGI VIŠJI STROŠKI

Notranja revizija Alta Konto 800,00 800,00 Notranja revizija na izbranem področju

SIQ standardi SIQ 500,00 2.459,40 Presoja standarda kakovosti

LZS 2.576,42 2.018,00 Homeopatija 2x

LZS 2.000,00 500,00 Pregled uporabe zdravil 2x

Kroženje-različni izvajalci 1.627,44 1.984,16 Specializacija lekarniška farmacija

LZS 2.127,44 655,00 Specializacija klinična farmacija

ZD Sevnica 1.000,00 Izobraževanje iz prve pomoči

Neznani dobavitelj 3.000,00 Izobraževanje direktorice na ekonomskem področju

Skupaj 13.631,30 8.416,56

S
K

U
P

N
O

Izobraževanja za zaposlene



PREGLED OPRAVLJENIH STORITEV    

LETNI PODATKI

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RECEPTI 85684 85545 82097 83919 79140 84415 82607 83362 78704 79790 81788 82535 87625 90234 94145 94776 98075 101883 98692 102577 103709 106359 106845 107705

BLAGAJNA 0 0 16715 16559 15525 15884 15475 15954 15553 19366 20275 20941 18616 18532 19615 20095 18382 16493 16321 15373 13830 13874 13865 11683

NARO�. 0 0 732 761 884 903 926 1104 1299 1330 1266 1403 1980 2561 2203 1745 1781 1921 2098 1850 1481 1510 1531 1900

GALENIKA 13038 11424 9813 9705 8864 8389 7151 5992 4908 4764 4619 3975 3428 3353 3518 3297 3035 2645 2451 2005 1686 1387 1130 919

SKUPAJ 98722 96969 109357 110944 104413 109591 106159 106412 100464 105250 107948 108854 111649 114680 119481 119913 121273 122942 119561 121805 120706 123130 123370 122207
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PREGLED OPRAVLJENIH STORITEV

LETNI PODATKI

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RECEPTI 36474 35172 32267 29065 33598 29646 28837 25962 25694 24986 26466 27374 29689 31904 33830 33927 34665 35158 35485 37192 38338 39526 40035 39789

BLAGAJNA 6701 6805 6483 6805 6507 6638 5764 6712 7091 6913 5993 6010 5870 6332 5831 5458 5573 5516 5300 5267 5364 4021

NARO�ILNICE 0 0 480 524 435 329 267 92 70 72 109 136 168 240 203 96 75 74 63 45 52 71 63 89

GALENIKA 5487 5350 5120 4257 3503 3169 2773 2195 1599 1316 1189 1047 1039 842 935 611 612 521 535 433 387 337 261 297

SKUPAJ 41961 40522 44568 40651 44019 39949 38384 34887 33127 33086 34855 35470 36889 38996 40837 40966 41183 41211 41656 43186 44077 45202 45724 44196
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PREGLED OPRAVLJENIH STORITEV

LETNI PODATKI

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RECEPTI 17937 19515 17154 17321 16935 17333 16993 17182 16177 16128 15731 16167 17913 18256 17564 18341 17721 17839 17643 19104 18936 19555 19476 20084

BLAGAJNA 2542 2644 2619 2628 2865 3080 2912 3890 3941 3855 3464 3462 3512 3509 3193 2993 3007 3135 2749 2607 2477 1998

NARO�ILNICE 35 53 84 183 84 114 91 119 123 155 200 330 234 227 225 178 231 138 283 213 150 140

GALENIKA 1435 1118 910 961 693 498 459 246 81 40 14 0 0 0 0

SKUPAJ 19372 20633 20641 20979 20331 20642 20401 20622 19261 20177 19809 20177 21577 22048 21310 22077 21138 21010 20882 22377 21968 22375 22104 22222
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PREGLED OPRAVLJENIH STORITEV

LETNI PODATKI

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RECEPTI 16197 17065 15509 13963 13582 13142 14256 13723 13318 13612 13741 13959 13969 13927 11152 12018 10865 11845 12459 12998 12929 13494 13067 12147

BLAGAJNA 1994 2085 2113 1975 1772 1811 1427 1825 1799 1946 1758 1828 1517 1455 1200 1271 1251 1131 1102 1120 1066 863

NARO�ILNICE 163 192 167 118 105 204 245 315 393 123 122 128 80 56 58 66 76 78 87 99 95 91

SKUPAJ 16197 17065 17666 16240 15862 15235 16133 15738 14990 15752 15933 16028 15849 15883 12749 13529 12123 13182 13786 14207 14118 14712 14228 13101
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PREGLED OPRAVLJENIH STORITEV

LETNI PODATKI

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RECEPTI 157299 147027 144268 143255 144536 142693 140230 133892 134516 137726 140035 149197 154322 156691 159062 161326 166726 164280 171871 173913 178933 179423 179725

BLAG. 22201 27952 28093 26740 27292 26619 27482 25657 31794 33107 33656 29831 29831 30514 31391 28605 26214 26152 25155 22981 22868 22772 18565

NARO�. 1299 1410 1530 1570 1483 1382 1513 1705 1836 1892 1817 2471 3259 2720 2124 2138 2239 2468 2111 1903 1894 1839 2220

GALEN. 17896 15843 14923 13060 12056 10383 8432 6589 6120 5822 5022 4468 4195 4453 3909 3647 3166 2986 2438 2073 1725 1391 1216

SKUPAJ 198695 192232 188814 184625 185367 181077 177657 167843 174266 178547 180530 185967 191607 194378 196486 195716 198345 195885 201575 200870 205420 205425 201726
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Izpis receptov

rec343

Vrednost točk 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

01-Trubarjev dom Loka 8.353,40 8.620,79 8.517,76 8.421,27 8.276,20 7.943,64 8.231,40 7.120,11 7.865,24 10.084,51 10.200,65

02-Dom upokojencev Impoljca 14.707,36 16.080,93 14.007,97 15.231,18 14.751,46 16.381,15 13.806,61 12.964,03 14.511,72 15.669,90 17.038,21

03-Dom upokojencev Impoljca-Sevnica 6.825,81 7.749,29 6.523,94 6.626,54 6.583,54 6.758,16 9.429,60 8.585,47 9.613,02 9.198,55 6.692,90

Nabavna vrednost 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

01-Trubarjev dom Loka 83.437,64 85.323,72 82.419,85 86.045,56 76.779,95 66.708,48 60.824,47 57.208,67 70.784,40 73.336,83 84.001,80

02-Dom upokojencev Impoljca 206.749,72 230.996,59 197.940,16 232.984,53 198.920,16 203.068,71 157.994,05 133.766,81 132.935,29 128.364,73 137.517,78

03-Dom upokojencev Impoljca-Sevnica 64.303,96 66.626,98 56.584,13 58.811,84 54.663,45 47.937,77 53.969,34 48.377,39 47.322,31 46.101,24 36.716,87

Prodajna vrednost 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

01-Trubarjev dom Loka 99.824,65 102.060,15 98.667,20 102.496,75 92.329,41 80.997,69 75.314,88 70.506,70 86.129,17 91.370,72 103.179,99

02-Dom upokojencev Impoljca 240.265,38 268.079,02 230.114,99 269.313,90 231.835,87 238.122,18 187.330,71 160.669,89 161.457,74 157.734,38 169.317,98

03-Dom upokojencev Impoljca-Sevnica 77.171,80 80.705,35 68.498,85 71.041,22 66.453,00 59.363,08 69.104,11 62.403,50 62.362,95 60.597,16 47.597,78

Št. Receptov 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

01-Trubarjev dom Loka 2.678 2.715 2.487 2.758 2.672 3.013 3.100 2.946 3.335 4.129 4.103

02-Dom upokojencev Impoljca 5.555 6.036 5.105 5.665 5.423 6.453 5.569 5.263 6.157 6.338 6.918

03-Dom upokojencev Impoljca-Sevnica 3.093 3.239 2.544 2.866 2.732 2.958 3.588 3.163 3.481 3.363 2.453
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