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OSEBNA IZKAZNICA  
 
Ime: LEKARNA SEVNICA 
Sedež: TRG SVOBODE 14 
Mati�na številka: 5054931 
Dav�na številka: 58996974 
Šifra uporabnika: 27600 
Številka transakcijskega ra�una: 013106030276043 
Telefon, fax: 07 81 61 630; 07 81 61 632 
Spletna stran: www.lekarna-sevnica.si 
Ustanovitelj: Ob�ina 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 Kav�i�, mag. farm. 
 
LEKARNA SEVNICA LEKARNA SEVNICA 

 

 
LEKARNA SEVNICA 

 
 
LEKARNA SENOVO LEKARNA KRMELJ LEKARNA PLANINA 
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Odpiralni  �as 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 
�ETRTEK   - PETEK 7.00 – 16.00 

SOBOTA 7.00 – 12.00 
 

KRMELJ  
 PON., SRE., �ET., 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 
�ETRTEK 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 Ob�ina 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 obmo�ju Ob�ine 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 �lane, vodi pa jih direktor in uresni�uje sklepe strokovnega sveta. Svet zavoda 
pa je sestavljen iz predstavnikov lokalne skupnosti, pla�nika (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. 
  
Ob�ina 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 2.266 
prebivalcev na enega farmacevta (Slovensko povpre�je za leto 2016 je 1.807 prebivalcev) in 6.042 
prebivalcev na eno lekarno (Slovensko povpre�je za leto 2016 je 6.204 prebivalcev). 
 
 
DEJAVNOST ZAVODA 

 
Lekarna Sevnica je javni zavod, ki opravlja lekarniško dejavnost kot del zdravstvene dejavnosti. 
 
Kot javna služba opravljamo osnovno dejavnost, ki vklju�uje: 
- 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 tehni�nimi pripomo�ki,  
- preskrbo s prehrano za bolnika, 
- izdajo in svetovanje pri izdaji homeopatskih zdravil, 
- izdajo veterinarskih zdravil, 
- izdajo predmetov splošne rabe za ohranjanje splošnega dobrega po�utja (kozmetika, prehranska 
dopolnila, medicinski pripomo�ki...) 
 
Na podro�ju 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, 
- pregled uporabe zdravil, 
- farmakoterapijske preglede (imamo farmacevta svetovalca).  

 
   
Zagotavljamo visoko strokovno farmacevtsko obravnavo pri uporabi zdravil na recept in brez 
recepta ter ostalih izdelkov.  
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ORGANIZIRANOST 
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Trg svobode 14, 8290 Sevnica 
Tel.: 07/81 61 630, Fax: 07/81 61 632  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PPOOSSLLOOVVNNOO  PPOORROO��IILLOO    

ZZAA  LLEETTOO  22001188  
 

Lekarna Sevnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorna oseba: Irena Groboljšek Kav�i�, mag. farm. 
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POSLOVNO PORO�ILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 
Poro�ilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaklju�nega ra�una 
državnega in ob�inskega prora�una ter metodologije za pripravo poro�ila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prora�una – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 
102/10: 
 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podro�je posrednega 
uporabnika; 

2. Dolgoro�ne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz ve�letnega programa dela in razvoja 
posrednega uporabnika oziroma podro�nih strategij in nacionalnih programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finan�nega na�rta posrednega 
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizi�ne, finan�ne in opisne 
kazalce (indikatorje), dolo�ene v obrazložitvi finan�nega na�rta posrednega uporabnika ali v 
njegovem letnem programu dela po posameznih podro�jih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepri�akovanih posledic pri izvajanju programa dela; 
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poro�ila 

preteklega leta ali ve� preteklih let; 
7. Oceno gospodarnosti in u�inkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, 

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

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

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski na�rt za doseganje zastavljenih 
ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, �e zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno u�inkov poslovanja posrednega uporabnika na druga podro�ja, predvsem pa na 
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poro�ilo o 
investicijskih vlaganjih. 
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO 
PODRO�JE  
 
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 in 77/17), 
� Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – 

uradno pre�iš�eno 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 ozna�evanju 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 razvrš�anju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini 

(Uradni list RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – ZZdr-2), 
� Dolo�ila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi, 
� Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS. 

 
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poro�ila: 

� Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

� Zakon o izvrševanju prora�unov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17 – ZIPRS1819), 

� Zakon o ra�unovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
� Zakon o preglednosti finan�nih odnosov in lo�enem evidentiranju razli�nih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 
� Navodilo o pripravi zaklju�nega ra�una državnega in ob�inskega prora�una ter metodologije 

za pripravo poro�ila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
prora�una (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

� Pravilnik o sestavljanju letnih poro�il za prora�un, prora�unske 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 na�rtu za prora�unske 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, 75/17 in 82/18), 

� Pravilnik o raz�lenjevanju 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 na�inu 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 dolo�itvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in ob�inskih 
prora�unov (Uradni list RS, 46/03), 

� Pravilnik o na�inu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. �lenu Zakona o 
ra�unovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

� Uredba o na�inu priprave kadrovskih na�rtov posrednih uporabnikov prora�una in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18), 
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� Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 
97/09, 41/12), 

� Pravilnik o dolo�itvi 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 ra�unovodstvu (12.9.2016) 
- Akt o sistemizaciji delovnih mest (1.5.2018) 
- Interni akt o postopkih za obra�unavanje pla�, dodatkov, nadomestil in drugih prejemkov 

delavcev v zavodu (18.12.2015), Aneks št. 1 (20.6.2016) 
- Pravilnik o zavarovanju, varovanju in obdelovanju osebnih in zaupnih podatkov (20.5.2018) 
- Pravilnik o javnem naro�anju (6.9.2018) 
- Interni akt za opravljanje dežurstva  - pravilnik o dolo�itvi 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 �lanov - predstavnikov delavcev v svet zavoda (dec. 2003) 
- Pravilnik o finan�nem 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) 
- Pravilnik o delovni uspešnosti  iz naslova pove�anega obsega dela (6.9.2018) 
- Pravilnik o osnovah in pravilih za dolo�anje 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 na�inu dajanja informacij za javnost ter dolo�itvi odgovorne osebe za  zagotavljanje 

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

- Katalog informacij javnega zna�aja (teko�e posodabljanje) 
- Pravilnik o izvajanju videonadzora in varovanju premoženja (6.9.2018) 
- Pravilnik o informacijski tehnologiji (6.9.2018) 
- Pravilnik o prepre�evanju, odpravljanju in obvladovanju psihofizi�nega nasilja na delovnem 

mestu (28.7.2014) 
- Register tveganj (9.11.2015) 
- Pravilnik o povra�ilu stroškov v zvezi z delom (25.1.2016),  Aneks št.1 (1.1.2017) 
- Pravilnik o sprejemanju daril v zvezi z opravljanjem službe (6.9.2018) 
- Pravilnik o delovnem �asu (6.9.2018) 
- Pravilnik o specializaciji za magistre farmacije (20.10.2015) 
- Na�rt promocije zdravja na delovnem mestu (1.1.2018) 
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za 

dodeljevanje zaporednih številk ra�unov (16.11.2015) 
- Pravilnik o oblikovanju cen lekarniških storitev in trgovinskih storitev (11.7.2016) 
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2. DOLGORO�NI CILJI ZAVODA 
 
Naša vizija je: V ZNANJU JE MO�, zato želimo veliko �asa nameniti izobraževanju zaposlenih, 
naših uporabnikov, otrok, dijakov, študentov,… 
 
Dolgoro�ni cilji izhajajo iz ve�letnega programa dela in razvoja, podro�nih 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 podro�jih. Lekarna želi dosežen nivo 
stroke obdržati, ga nadgraditi in omogo�iti celovit razvoj v skladu s smernicami. S svojim 
delovanjem posegamo v konkuren�no okolje, zato so kakovostne storitve, dobro svetovanje in 
pristen stik s pacientom še kako pomembni za dobro poslovno delovanje in konkuren�no prednost. 
 
Naše vrednote so :  
- u�inkoviti, varni in kakovostni izdelki, 
- na�elo eti�nosti in kompetentnosti, 
- dostopnost, 
- zaupanje med uporabniki in izvajalci. 
 
Naši farmacevti se nenehno izobražujejo in svoje znanje prenašajo v obliki predavanj med svoje 
sodelavce in tudi širši javnosti preko �lankov, 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 ve� kot 8 zdravil ali �e kdo to posebej želi. 
To še vedno delamo brezpla�no in ker to �asovno vzame kar nekaj �asa, si želimo za to podro�je 
pridobiti dodatna sredstva. Trenutno imamo na tem podro�ju izobražene štiri farmacevte, 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, za 2019 
planiramo še dva. 
 
Vse ve� projektov poteka na podro�ju 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 klini�ne in lekarniške farmacije z ustrezno nadgradnjo 
znanja in potrebnim izpitom. Trenutno v Lekarni Sevnica izvajamo program Farmakoterapijskega 
pregleda v ZD Sevnica, prav tako pa izvajamo to storitev tudi v zdravstvenem domu Krško. Zaznali 
smo pozitiven odziv tako s strani zdravstvenih domov kot tudi pacientov. 
 
Eno farmacevtko smo vklju�ili  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 
podro�ju.   
 
Sodelujemo v Nacionalnem programu zdravstvenega varstva o sladkorni bolezni. Prisotni smo na 
zadnjem modulu, kjer udeležencem odgovarjamo na vprašanja v zvezi z uporabo zdravil. 
 
Predvsem pa želimo pove�ati prepoznavnost našega poklica v širši lai�ni in strokovni javnosti s 
predavanji in delavnicami. 
  
Nadaljevali bomo v smislu  nadaljevanja pridobljenih SIQ standardov, to je poslovne odli�nosti. 
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Še vedno ostaja naš cilj izvedba javnih naro�il za zdravila v sodelovanju z Lekarniško zbornico 
Slovenije. V letu 2018 je bila podpisana pogodba z družbo Bonorum, ki nam bo pomagala pri 
izvedbi.         
 
V zvezi z  upravljanjem s tveganji na podro�ju informacijske tehnologije želimo dose�i višji nivo 
varnosti s posodobitvijo postopkov notranjih kontrol ter kontinuirano menjavo varnostnih gesel in s 
tem prepre�iti dostop do podatkov nepooblaš�enim osebam, morebitne izbrise, poneverbe in izgubo 
podatkov.  
 
Dolgoro�ni plan investiranja: 
• V dolgoro�nem planu je robot za pakiranje zdravil, ki manjše enote zdravil zapakira dnevno po 

uporabniku. 
• Lekarna Sevnica bi se v prihodnje rada priklopila na svojo centralno napravo. 
• Nad garažo/skladiš�em bi se v prihodnje zgradilo nove lekarniške prostore. 
 
 
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 
Lekarniška služba se izvaja kot javna služba v korist posameznika in celotne družbe. Naše 
dejavnosti so v najve�ji meri usmerjene v doseganje najve�je možne koristi in u�inkovitosti 
predpisanega zdravila z najmanjšimi možnimi neželenimi u�inki. 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 prepre�evanja 
obolevnosti. Velik poudarek imamo na izobraževanju in osveš�anju bolnikov, zdravstvenih 
delavcev in uporabnikov lekarniških storitev o varni in u�inkoviti uporabi zdravil, zdravem na�inu 
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 podro�je je še posebej pomembno, ker se danes zdravilom na 
recept vedno bolj pridružujejo še drugi izdelki, kot so prehranska dopolnila, medicinski pripomo�ki, 
vitaminsko-mineralni pripravki ter zeliš�ni pripravki, zato je zelo pomembno prepoznati 
medsebojno delovanje. 
 
Zavzemamo se za urejen ter varen na�in oskrbe s homeopatskimi zdravili. Prav je, da se farmacevti 
izobražujemo tudi na tem podro�ju, ker je povpraševanje tudi po samozdravljenju s homeopatskimi 
zdravili vedno ve�je. Na za�etno izobraževanje iz homeopatije bomo prijavili eno farmacevtko. 
 
Na podro�ju poslovanja si prizadevamo za pozitivni rezultat tako na javni službi kot na tržni 
dejavnosti, saj nam to omogo�a dolgoro�no uspešno poslovanje. Za dosego le-tega spremljamo 
mese�no poslovanje in ob morebitnih slabših mese�nih kazalnikih takoj ukrepamo. 
 
Letni cilji: 
- Ohranjanje obsega lekarniških storitev.  
- 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 uporabe zdravil (PUZ)  
• izdelave osebne kartice zdravil (OKZ), 
• svetovanja pri izdaji homeopatskih zdravil, 
• farmakoterapijskega pregleda, 
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• izvedbe meritev z venskim pletizmografom, 
• izvedbe merjenja vitaminsko mineralnih pomanjkljivosti, 
• svetovanja in meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, 
• svetovanja pri negi kože, 
• svetovanja in izmere nogavic pri venskem popuš�anju, 
• izvedbe predavanj; 

- ohranitev ali izboljšanje organizacijske klime, 
- skrb za zdravje zaposlenih, 
- farmacevtska skrb, 
- ohranitev standardov glede sistema vodenja kakovosti in varovanja zdravja pri delu, 
- dokon�anje obnove Lekarne Krmelj v skladu z novim Zakonom o lekarniški dejavnosti, 
- virtualne lekarniške police v Lekarni Sevnica (�e dobimo bolj ugodnega ponudnika), 
- sprejetje plana dela in strateških dolgoro�nih ciljev,  
- opredelitev tveganja na podro�ju informacijskega sistema, 
- uskladitev delovanja v skladu z Uredbo o Varstvu osebnih podatkov. 
 

 
V letu 2017 je stopil v veljavo nov zakon o Lekarniški dejavnosti, ki je prinesel kar nekaj 
sprememb.  Novost za nas predstavlja tudi Pravilnik o licencah za magistre farmacije ter nov 
Pravilnik o specializaciji za magistre farmacije. 

 
Farmacevtke, ki so strokovno usposobljene na podro�ju 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 u�inke 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 finan�no ovrednotili, vendar jo zaenkrat našim 
pacientom nudimo brezpla�no.  
 
Nova storitev je tudi Farmakoterapijski pregled (FTP), ki je v Zakonu o lekarniški dejavnosti 
opredeljen kot storitev optimizacije in racionalizacije zdravljenja z zdravili posameznega pacienta z 
namenom izboljšati oziroma vzdrževati z zdravjem povezano kakovost življenja .Pregled izvaja 
Farmacevt svetovalec z veljavno licenco in specializacijo iz lekarniške ali klini�ne farmacije, z 
izpitom in pridobljenimi kompetencami za izvajanje pregleda in ki je zaposlen v lekarniški 
dejavnosti. 
 
V letu 2018 je specializantka iz klini�ne farmacije uspešno zaklju�ila izobraževanje s specialisti�no 
nalogo na temo Titracija zdravil pri sr�nem popuš�anju z zmanjšanim iztisnim deležem levega 
prekata in tako pridobila naziv specialist klini�ne farmacije. Dodatno jo bomo prijavili na 
izobraževanje za Farmakoterapijski pregled za  pridobitev dodatnega naziva Farmacevt svetovalec 
(trenutno imamo samo enega). 
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
 
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 
 
Vse letne cilje smo do dolo�ene mere realizirali: 
- Obseg lekarniških storitev se je v letu 2018 ohranil.  
- Lokalno obmo�je smo uspešno preskrbeli z zdravili – zaradi velike izbire med zdravili in 

ostalimi izdelki je težko zagotoviti nenehno zalogo vseh potrebnih izdelkov. Trudimo se zalogo 
�imbolj prilagajati povpraševanju, ve�krat pa blago naro�imo na zahtevo kupca in mu 
omogo�amo �im hitrejši prevzem. 

- Poslovanje je bilo v letu 2018 uspešno, poslovni izid je za 2,01 % višji v primerjavi z lanskim in 
37,48 % višji od planiranega.  

- V letu 2018 smo vpliv famacevta kot svetovalca pri pravilni uporabi zdravil poudarjali preko 
individualnega pristopa do stranke in pregleda uporabe zdravil. 

- Organizirali smo meritve z venskim pletizmografom za lažje prepoznavanje tveganja za vensko 
popuš�anje pri naših zaposlenih in pacientih. 

- Prav tako smo organizirali merjenje vitaminsko mineralne pomanjkljivosti po principu 
razli�nega elektri�nega potenciala substanc. 

- V letu 2018 smo organizirali tudi promocije za nego kože iz strani kozmeti�nih ponudnikov 
Nuxe, Eucerin, Eubos, Hauscka, Bioderma in promocijo iz podro�ja 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 ve�insko 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 �e je le mogo�e 
upoštevamo. 

- V letu 2018 so naše magistre farmacije izvedle ve� predavanj: 
o Farmacevtsko društvo Posavje – Vloga zdravil pri sr�nem popuš�anju, 
o Društvo upokojencev Razbor – Varna uporaba zdravil, 
o Predstavitev poklica farmacevt – Srednja šola Grm, 
o Schrottovi dnevi - Prehranska dopolnila za hujšanje – Ali je kar res?. 

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

- V Lekarni Sevnica smo v letu 2018 nadaljevali z izvajanjem novih storitev, ki smo jih 
ovrednotili, vendar zaenkrat pacientom te storitve nudimo brezpla�no: 

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

domovih,   
o svetovanje in meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, 
o daljše svetovanje pri negi kože, 
o svetovanje in izmera nogavic pri venskem popuš�anju. 

- 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 uni�enje. 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 
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varovanja zdravja pri delu, ki nam zagotavlja, da zmanjšamo tveganje in zagotovimo varnejše 
delovno okolje. Pri tem podro�ju nam je pomagal Vintim  iz Krškega. 

- V letu 2016 smo za�eli prvo fazo za javna naro�ila za zdravila, v kateri smo prepoznali 
ustreznost dobaviteljev. Na LZS so celo leto potekale aktivnosti glede javnih naro�il za zdravila. 
LZS je dobila pozitivno mnenje, da lahko izvaja skupno javno naro�ilo za zdravila za vse 
lekarne, ki bodo pristopile k temu. Podpisali so pogodbo z družbo Bonorum za izvedbo 
skupnega javnega naro�ila. 
Za�etek programa prenove lekarniških prostorov  v Lekarni Krmelj 

- Redno smo nadzirali merilno in delovno opremo. 
- S podro�ja varstva pri delu smo izvedli vajo z evakuacijo prostorov ob nevarnosti. 
- Posodobili smo del programske opreme, tudi na enotah. 
- Nabavili smo cenovke v Lekarni Sevnica. 
 
 
 
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA  
 

 

�� LETO 2016 LETO 2017 INDEKS 

STORITVE PO RECEPTIH: 179.725,16 184.484.83 103 

STORITVE PO BLAGAJNI: 18.565,02 18.100,49 97 

STORITVE PO NARO�ILNICAH: 2.220,27 2.512,05 113 

STORITVE GAL. LABORATORIJA: 1.216,19 1.095,35 90 

SKUPAJ STORITVE: 201.726,64 206.192,72 102 

ŠTEVILO RECEPTOV: 222.717 226.905 102 

 
Storitve v to�kah so v letu 2018 višje kot v letu 2017 (za 4.466,08 to�k). 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 2018 za 4.188 
receptov višje kot v letu 2017. 
Delež po blagajni je na vseh enotah manjši, predvidevamo da zaradi pove�anje konkurence (odprtje 
novih trgovin, ki ponujajo podobne izdelke, spletna prodaja izdelkov, ki je cenejša…), prodaja na 
domu. 
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V tabeli je prikazana produktivnost strokovnih delavcev v letu 2018, ki je nekoliko nižja kot v letu 
2017 (tudi na podlagi zvišanja farmacevtov na 9,5) in bistveno višja od povpre�ja na nivoju države. 
Iz tabele je razvidno, da je število obdelanih receptov in število storitev na farmacevta v Lekarni 
Sevnica bistveno višje od povpre�nega števila na farmacevta v Sloveniji (podatek je iz leta 2016, 
ker sodobnejšega podatka še nismo dobili), iz �esar 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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4.3. POSLOVNI IZID 
 

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

 
LETO 2017 FN 2018 LETO 2018 

INDEKS 
Real. 2018 / 
Real. 2017 

INDEKS 
Real. 2018 / 

FN 2018 
CELOTNI PRIHODKI 6.017.529 6.023.820 6.273.318 104,25 104,14 
CELOTNI ODHODKI 5.835.619 5.878.050 6.071.426 104,04 103,29 
POSLOVNI IZID 181.910 145.770 201.892 110,98 138,50 
Davek od dohodka pravnih oseb 4.323 14.000 20.738 479,71 148,13 
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM  
DAVKA OD DOHODKA 

177.587 131.770 181.154 102,01 137,48 

DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA  
V CELOTNEM PRIHODKU 

2,95 % 2,19 % 2,89 %   

 
 
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRI�AKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 
Pri izvajanju programa dela nismo naleteli na morebitne nedopustne posledice. Nepri�akovane 
posledice pa smo teko�e reševali z novimi delovnimi pristopi. 
 
Ob prehodu na e-recept opažamo pove�ano gne�o v lekarni, saj zdravniki ljudi napotijo v lekarno 
brez pojasnila, da obdelava in prenos recepta v sistem lahko traja nekaj �asa. Pacienti v lekarni 
potem �akajo na e-recept – težavo poskušamo reševati s takojšnjim kontaktiranjem zdravnikov, kar 
bomo nadaljevali tudi v prihodnje, prav tako pa nam spremenjena organizacija oficine prinaša ve� 
prostora tudi za �akajo�e paciente. Prav tako se je podaljšal �as izdaje zaradi branja e-receptov in 
potrjevanja e-receptov, posebno se to �uti od uvedbe e-napotnic in kadar je ve�ji obisk pacientov. 
Te težave niso povezane z nami ali našo informacijsko tehnologijo, zastoj nastaja pri obdelavi 
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receptov. Še ve�je �akalne vrste se bodo ustvarile, ko bomo pri�eli s preverjanjem avtenti�nosti 
zdravil predvidoma februarja. �as izdaje pri vsaki škatlici naj bi se podaljšal za 6 sekund, preverja 
pa se vsako izdano škatlico. 
 
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
Glede na poslovni rezultat in na organizacijsko klimo lahko re�emo, da smo bili pri doseganju 
zastavljenih ciljev uspešni, saj smo presegli želeni poslovni izid.  
Poleg tega je na rezultat vplival tudi višji strošek dela zaradi sprostitve napredovanj zaposlenih in 
zaradi dosega dogovora z sindikati, da se vsem dvignejo pla�ni razredi pri vrednotenju delovnih 
mest in nazivov v pla�nem sistemu javnega sektorja. Ve�ina sicer zapade v leto 2019, do 26. 
pla�nega razreda pa se je dvignilo že tudi v letu 2018. 
 

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN U�INKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
7.1. FINAN�NI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 3: Finan�ni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK LETO 2017 LETO 2018 
1. Kazalnik gospodarnosti 1,03 1,03 
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,54 % 0,56 % 
3. Stopnja odpisanosti opreme 0,55 0,59 
4. Dnevi vezave zalog materiala 25,13 19,78 
5. Delež terjatev v celotnem prihodku 8,31 % 8,41 % 
6. Koeficient pla�ilne sposobnosti / / 
7. Koeficient zapadlih obveznosti 0 0 
8. Kazalnik zadolženosti 0 0 
9. Pokrivanje kratkoro�nih obveznosti z gibljivimi sredstvi 6,82 2,47 
10. Prihodkovnost sredstev 4,00 3,98 

 
 

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki / celotni odhodki) je ve�ji 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 0,56 % in je 
malo ve�ji kot delež v letu 2017. 

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

osnovna sredstva) je 0,59, kar pomeni, da je 59 % vse opreme že amortizirane.  
 

4. Dnevi vezave zalog materiala (365 / (stanje zalog / stroški materiala)): material se v Lekarni 
Sevnica obrne v 19,78 dneh.   
 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev / celotni prihodki) je 8,41 % in je rahlo 
višji v primerjavi z letom 2017, te terjatve pa ve�inoma zapadejo v pla�ilo v letu 2018 in niso 
problemati�ne. 
 

6. Koeficienta pla�ilne sposobnosti (povpre�no št. dejanskih dni za pla�ilo / povpre�no št. 
dogovorjenih dni za pla�ilo) v Lekarni Sevnica ne spremljamo, saj ve�ino ra�unov kot 
posredni prora�unski uporabnik pla�ujemo 30. dan, z dolo�enimi stalnimi dobavitelji pa 
imamo dogovor za 14 dnevni pla�ilni rok.  
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7. Koeficient zapadlih obveznosti  (zapadle nepla�ane obvez. na dan 31. 12. / mese�ni promet 
do dobavit) je 0, ker vse ra�une pla�ujemo v rokih. 

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

ne zadolžuje. 
 

9. Pokrivanje kratkoro�nih obveznosti z gibljivimi sredstvi: v Lekarni Sevnica imamo 2,47x 
ve� gibljivih sredstev kot kratkoro�nih obveznosti. Ta kazalnik se je v primerjavi s preteklim 
letom znižal. 

 

10. Prihodkovnost sredstev (prihodek iz poslovne dejavnosti / osnovna sredstva po nabavni 
vrednosti) je 3,98 in pomeni, da imamo na 1 EUR prihodka 3,98 EUR vloženih osnovnih 
sredstev. 
 

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
Obrazec - Izjava  o oceni notranjega nadzora javnih financ je  priloga ra�unovodskemu poro�ilu. 
 
Notranji nadzor deluje na pretežnem delu poslovanja, za celotno obvladovanje pa je zagotovo 
potrebno ve� zaposlenih, ki bi opravljena dela tudi podrobno beležili in analizirali in si pridobili še 
kakšen standard kakovosti in odli�nosti. 
 
V letu 2018 je bila opravljena revizija na podro�ju varstva osebnih podatkov s strani družbe Alta 
konto, ra�unovodstvo in notranja revizija, d.o.o., katerega cilj je bil preveriti usklajenost delovanja z 
zakonskimi predpisi. V postopku notranje revizije je bilo ugotovljeno, da zavod na�eloma sledi 
zakonskim predpisom na tem podro�ju in da je podro�je dobro urejeno, ker pa je na tem podro�ju 
veliko elementov elektronskih, je potrebno še malo ve� regulative na varovanju elektronskih zbirk 
in varnosti na ra�unalniških sistemih. 
 
V novembru 2018 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 podro�ju 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. 
 
Mese�no se izvaja kontrola finan�no - ra�unovodskih vnosov in ugotavlja poslovni izid po vseh 
poslovnih enotah, ki je podlaga za takojšnje ukrepanje. 
 
Na tem mestu opisujemo še ugotovitve zunanjega nadzora in prora�unskih inšpekcij: 
 
� Zavod RS za blagovne rezerve je v letu 2018 trikrat opravil nadzor zalog zdravil in sanitetnega 

materiala. 
� Inšpekcijski nadzor s podro�ja varstva pred požarom in evakuacije v 3 naših lekarnah. 
� Imeli smo tudi kontrolo elektro instalacij v Lekarni Sevnica. 
� V Lekarni  Sevnica in Lekarni Krmelj smo imeli Veterinarski inšpekcijski nadzor. 
� Vsako leto imamo notranji strokovni nadzor po vseh enotah. 
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V letu 2018 je bili sprejet oziroma spremenjen/dopolnjen naslednji notranji predpis: 
� Akt o sistemizaciji delovnih mest 
� Pravilnik o zavarovanju, varovanju in obdelovanju osebnih in zaupnih podatkov 
� Pravilnik o javnem naro�anju 
� Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova pove�anega obsega dela 
� Pravilnik o izvajanju videonadzora in varovanju premoženja 
� Pravilnik o sprejemanju daril 
� Pravilnik o delovnem �asu 
� Pravilnik o informacijski tehnologiji 
 
 
9. POJASNILA NA PODRO�JIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI 
 
Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi na naslednjih podro�jih: 
• Medtem ko so vse naše poslovne enote poslovale pozitivno, na enoti Planina v letu 2018 nismo 

uspeli zmanjšati ali odpraviti negativnega poslovnega izida.  
• Še vedno nismo nabavili motokultivatorja za sneg, s katerim bi lahko naši zaposleni o�istili 

parkiriš�e za zaposlene ob obilnem sneženju. V letu 2018 nabava ni bila izvedena, ker obilno 
sneženje ni bilo napovedano. 

• Zaradi varnostnih razlogov pri pogojih za zdravila  smo že v letu 2017 planirali alarme za 
hladilnike, ki bi javili nedelovanje hladilnikov in s tem prepre�ili neustrezne pogoje za dolo�ena 
zdravila. Zaenkrat smo planirano realizirali le v Lekarni Sevnica, tovrstno investicijo na enotah 
pa prenašamo v leto 2019. 

• Prenova Lekarne Krmelj je bila planirana za konec leta 2018, vendar se je zavlekla v januar 
2019.  

• Tudi avtomatska dvokrilna drsna vrata so bila planirana še za izvedbo v 2018, vendar se izvedba 
še ni realizirala. 

• Novo celostno podobo, ki je bila planirana za 2018, trenutno še usklajujemo, zato se investicija 
prenaša v leto 2019. 

• Tudi pri poli�nikih za v oficino smo si raje vzeli malo ve� �asa za uskladitev, zato se investicija 
prenese v leto 2019. 

• Svetlobne table za Lekarno Sevnica in Krmelj smo vezali na zaklju�ek del v Lekarni Krmelj in 
so tudi še v usklajevanju in se prenašajo v leto 2019. 

 
 
 
10. OCENA U�INKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODRO�JA  
 
Lekarna Sevnica kot edina javna lekarna v Ob�ini 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 nedolo�en �as 16 zaposlenim ve�inoma iz sevniške 
ob�ine, nekaj pa tudi iz drugih bližnjih ob�in, trenutno pa imamo zaposleni tudi 2 za dolo�en �as za 
nadomeš�anje porodniških odsotnosti. Eno kolegico smo zaposlili za dolo�en �as zaradi možnosti 
izkoriš�enja dopusta in zaradi predvidene bolniške odsotnosti.  Pri zaposlovanju se, �e je le mogo�e, 
upošteva zaposlovanje ljudi iz lokalnega obmo�ja. 
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11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 
KADROVSKE POLITIKE IN PORO�ILO O INVESTICIJSKIH 
VLAGANJIH 
 
11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODRO�JIH DELA   
 

11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 
Število redno zaposlenih delavcev za nedolo�en �as na dan 31. 12. 2018 je 16 (direktorica, 
strokovna sodelavka, inženir za informacijsko tehnologijo, 8 magistrov farmacije, 3 farmacevtski 
tehniki in 2 farmacevtska procesni�arja). 
 
Dodatno zaposlene so na dan 31. 12. 2018 4 delavke (vseh skupaj nas je torej 20): 

• Za eno leto sta dodatno zaposleni dve magistri farmacije, ki nadomeš�ata porodniško 
odsotnost dveh farmacevtk.  

• Prav tako je za pol leta zaposlena magistra farmacije, ki nadomeš�a bolniško odsotnost in 
odsotnost farmacevtke specialistke, ki delo opravlja tudi v zdravstvenih domovih.  

• S 1. 11. 2018 pri nas opravlja pripravništvo farmacevtski tehnik za �as 6 mesecev. 
 
Število vseh zaposlenih po poslovnih enotah na dan 31. 12. 2018: uprava: 3, Sevnica: 11, Senovo: 
4, Krmelj: 1, Planina: 1.  
 
Pogodbeno se opravlja ob�asno �iš�enje in vzdrževanje prostorov v Lekarni Krmelj in Senovo.  
 
V letu 2018 smo imeli 5.510 ur porodniške odsotnosti, 32 ur krvodajalstva, 32 bolniških ur v breme 
delodajalca in 88 bolniških ur v breme ZZZS. 
 
Delavci so bili v �asu izobraževanj in koriš�enja letnih dopustov prerazporejeni po poslovnih 
enotah, tako da je delo potekalo kontinuirano. V �asu koriš�enja letnih dopustov organizirano 
razporejamo na delo še študente farmacije in dijake. 
 
V letu 2019 zaradi farmacevtke specialistke, ki delo poleg lekarne opravlja tudi v zdravstvenih 
domovih (farmakoterapijski pregledi), nameravamo zaposliti 1 farmacevtsko za nedolo�en �as. 
Glede na povpraševanje nameravamo zaposliti 1 ali 2 farmacevtskega tehnika za dobo pripravništva 
– šest mesecev. Po potrebi se bo zaposlovalo zaradi porodniških in bolniških odsotnosti, ki v tem 
trenutku še niso znane. 
 

Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2018 

 

11.1.2. Ostale oblike dela 
 

Pogodbeno se opravlja ob�asno �iš�enje 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 �lankov, ki jih objavljamo na svoji spletni strani. 



�

20 

 
V letu 2018 je ena farmacevtka uspešno zaklju�ila specializacijo iz klini�ne farmacije. 
 
V letošnjem letu smo nadaljevali tudi vodenje Posavske podružnice SFD in v okviru tega 
organizirali ve� predavanj, tudi za �lane Zdravniškega društva Posavja.  
 
Lekarna Sevnica je u�ni zavod, zato sodelujemo z Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo v Novem 
mestu ter Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, ter nudimo prakti�no 
usposabljanje. V letu 2018 je tako pri nas opravljalo prakso ve� dijakinj iz naše ob�ine in  pa tudi 
daljnega okolja. 
 
V februarju 2018 je študentka farmacije pri nas kon�ala obvezno 5 mese�no prakso. 
 
V marcu in novembru 2018 smo za pol leta zaposlili po eno pripravnico za farmacevtskega tehnika. 
Tudi v letu 2019 imamo namen zaposliti 1 ali 2 farmacevtskega tehnika za dobo pripravništva. 
 
V letu 2018 se imamo namen izobraževati kot sedaj. Upoštevali bomo želje posameznikov, na 
katerem podro�ju bi se radi izobraževali, �e bo to seveda mogo�e. 
 
Prav tako bomo pripravili izobraževanja za lai�no javnost in sodelovali pri širjenju javnega zdravja. 
 
V �asu poletnih mesecev, ko smo potrebovali dodatno pomo�, smo omogo�ili 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 2019 bi radi nadaljevali v tem smislu. 
Naše poslovanje je seveda odvisno tudi od našega pla�nika ZZZS in sprejetim splošnim 
dogovorom, od sprememb v zakonodaji. 

11.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem Strošek 2018 (eur) 

�istilne storitve (�iš�enje oken) 1.148  

Storitve varovanja zgradb 2.927 

Notranja revizija – Alta konto 1.417,57 

Varstvo in zdravje pri delu - Vintim 5.844,98 

SIQ standardi – SIQ Ljubljana, Polona Žerjal s.p. 5.045,18 

Umerjanje termometrov, validacije – Lotri� Meroslovje d.o.o. 1.945,01 

 
 
 
11.2. PORO�ILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018 
 
Investicijski plan smo v letu 2018 delno realizirali:  
 
• Glavna investicija letošnjega leta je vsekakor prenova Lekarne Krmelj, ki pa je še v teku in zato 

še ni knjižena pod osnovna sredstva, je pa v ve�ini že izvedena in tudi delno pla�ana v letu 
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2018. 67.857,07 € je tako knjiženih še na osnovnih sredstvih v izgradnji in se bo v letu 2019 po 
kon�ani izvedbi prestavilo na osnovna sredstva. 

• V Sevnici smo prenovili prostor za narkotike in nabavili novo protipožarno omaro. Vrednost 
investicije je bila 2.043,95 €. 

• Zaradi optimizacije prostora so nam dodatno zmontirali še omare v materialki, pisarni tehnikov, 
pri robotu, v garderobi in na hodniku v skupni vrednosti 3.067,00 €. 

• Ob koncu leta 2018 smo v oficini nabavili elektronske cenovke v vrednosti 16.466,83 €. 
• Zaradi dotrajanja je bilo potrebno zamenjati 2 klimatski napravi v Lekarni Sevnica v skupni 

vrednosti 1.280,00 €. 
• Zaradi okvare stare smo nabavili novo likalno postajo Zepter v vrednosti 1.268,03 €, ki se 

uporablja za pripravo delovnih obla�il za naše farmacevte. 
• Pred direktorjevo pisarno smo nabavili dvosed in fotelj v vrednosti 596,73 €, saj se je ve�krat 

zgodilo, da so potniki direktorico pri�akali kar v pisarni, kar ni skladno z varovanjem podatkov 
in opreme.  

• Nabavili smo 2 nova ra�unalnika AiO, 2 SSD diska za strežnik, 1 prenosnik, 1 navadni 
ra�unalnik, 2 telefonski postaji, 5 �italnikov �rtnih kod in 1 ro�ni �italnik �rtnih kod. Nabava 
nekaj novih ra�unalnikov in sodobnejše opreme je nujna za nemoteno delo, opremo pa 
menjujemo šele, ko je stara že odpisana. Skupna vrednost te nabave je znašala 6.350,50 €. 

• V Sevnici je bilo še nekaj manjših nabav opreme za v kopalnico v vrednosti 601,26 €. 
 
Vse investicije so bile vodene z lastnimi sredstvi, ki jih imamo rezervirana za dejavnost. 
 
 

Obrazec 2: Poro�ilo o investicijskih vlaganjih 2018 

 

 
11.3. PORO�ILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018 
   

Obrazec 3: Poro�ilo o vzdrževalnih delih 2018 

 
 
 
12. ZAKLJU�EK 
 
Tudi v letu 2018 smo uspešno poslovali, saj imamo dober pozitivni rezultat. Storitve in število 
receptov so se glede na preteklo leto rahlo zvišali. 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 povpre�nega števila na farmacevta v Sloveniji, iz �esar 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 najve�ji možni 
meri, ki je še sprejemljiva, prilagodimo posamezniku, in skrbimo za dobro po�utje na delovnem 
mestu, ve�jo storilnost in nenazadnje tudi za ve�jo 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 nadomeš�anja in dodatnega dela ter prepoznavanje lekarne Sevnica kot 
organizacije, na katero so ponosni, da delajo v njej in gradijo njeno prepoznavnost po strokovnosti 
in prijaznosti. 
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Pri poslovanju pa nam osnovne pogoje poslovanja, ceno storitev in koli�ino storitev dolo�a Splošni 
dogovor z ZZZS, ki je tudi najve�ji pla�nik 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 
obstoje�e zaloge tudi povrnjene, zato ta sprememba ni ve� tako drasti�na kot na za�etku. 
 
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  
 
 
 
 

 
 
 

RRAA��UUNNOOVVOODDSSKKOO  PPOORROO��IILLOO    
ZZAA  LLEETTOO  22001188  

 
 

Lekarna Sevnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oseba odgovorna za pripravo ra�unovodskega poro�ila: Anja Zupanc, univ. dipl. ekon. 
 
Odgovorna oseba zavoda: Irena Groboljšek Kav�i�, mag. farm.
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RA�UNOVODSKO PORO�ILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 
 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poro�il za prora�un, prora�unske 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 in 86/16): 

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

(priloga 1/A) 
c) Stanje in gibanje dolgoro�nih finan�nih naložb in posojil (priloga 1/B) 
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – dolo�enih uporabnikov (priloga 3) 
e) Izkaz prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov po na�elu denarnega toka 

(priloga 3/A) 
f) Izkaz ra�una finan�nih terjatev in naložb dolo�enih uporabnikov (priloga 3/A-1) 
g) Izkaz ra�una financiranja dolo�enih uporabnikov (priloga 3/A-2) 
h) Izkaz prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 

3/B) 
Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji. 
 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilan�nih izkazov: 
- Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2018 
- Obrazec 2: Poro�ilo o investicijskih vlaganjih 2018 
- Obrazec 3: Poro�ilo o vzdrževalnih delih 2018 

 
RA�UNOVODSKO PORO�ILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov dolo�enih 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 dolo�enih  
   uporabnikov po na�elu denarnega toka 
   2.3.2. Pojasnila k izkazu ra�una finan�nih terjatev in naložb dolo�enih  
   uporabnikov 
   2.3.3. Pojasnila k izkazu ra�una financiranja dolo�enih uporabnikov 
   2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov po 
   vrstah dejavnosti 
3. Poro�ilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2017 in preteklih let 
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018. 
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K 
BILANCI STANJA  
 
Iz pregleda bilance stanja je razvidno, da znaša bilan�na vsota 2.437.485,16 € in se je v primerjavi z 
letom 2017 pove�ala za 9,16 %.   
 
Iz obrazca je razvidno, da znašajo dolgoro�na sredstva in sredstva v upravljanju 861.009,30 €  
oziroma 35,32 % aktive, kratkoro�na sredstva v znesku 1.080.945,50 € oziroma 44,35 % in zaloge v 
znesku 495.530,36 € oziroma 20,33 % aktive. 
 
Lekarna Sevnica je imela na 31. 12. 2018 300.000,00 € vezanih sredstev v kratkoro�ni depozit pri 
Sberbank d.d., od tega 200.000,00 € vezanih za 6 mesecev in 100.000,00 € vezanih za 3 mesece. 
 
Med obveznostmi do virov sredstev predstavljajo kratkoro�ne obveznosti v znesku 289.563,79 € 
11,88 %, lastni viri in dolgoro�ne obveznosti v znesku 2.147.921,37 € pa 88,12 % pasive. 
 
1.1. SREDSTVA 
 
A) DOLGORO�NA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 
- Pri izkazovanju podatkov v okviru skupine dolgoro�na sredstva in sredstva v upravljanju so vsa 

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

- Vrednost v letu 2018 nabavljenih nepremi�nin, osnovnih sredstev ter drobnega inventarja znaša 
32.590,24 €. 

- Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev znaša ob 
koncu leta 2018 861.009,30 € in je za 0,85 % višja v primerjavi z letom 2017. 

- Najve�ji delež v dolgoro�nih sredstvih in sredstvih v upravljanju predstavljajo nepremi�nine v 
sedanji vrednosti 568.970,17 € (66,08 %), manjši pa oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva v sedanji vrednosti 285.520,84 € (33,16 %). 

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

 
 

B) KRATKORO�NA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE �ASOVNE 
RAZMEJITVE 
 
- Najve�ji pla�nik, katerega najve�ja terjatev na dan 31. 12. 2018 znaša 383.732,85 €, je Zavod za 

Zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki nam pla�uje zahtevke v 30. dneh, medtem ko nam 
zavarovalnice za PZZ še pla�ujejo zahtevke v 15. dneh. 

- Vseh terjatev je bilo ob koncu leta 2018 527.400,71 €, vendar pa gre pri ve�ini terjatev za 
zapadlost pla�ila v letu 2018, zato niso problemati�ne. 

- Med terjatve na podlagi zahteve premoženjske bilance knjižimo tudi terjatve zakladniškega 
podra�una (242.098,68 €), kar pomeni stanje na TRR ra�unu lekarne. 

- Tudi v letu 2018 smo izkoristili vse možne popuste iz naslova pred�asnih pla�il. Iz tega naslova 
smo pridobili 8.015,77€ kasnejšega popusta, kar pa je za 17,98 % manj kot prejšnje leto. 

 

C) ZALOGE  
 

- Zaloge smo v letu 2018 vodili po nabavni vrednosti in so knjižene v znesku 495.530,36 €, kar je 
za 0,60 % ve� kot lansko leto.  

- Povpre�ni znesek mese�ne zaloge v Lekarni Sevnica je v letu 2018 znašal 474.067,69 €. 
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- Lekarna Sevnica skrbi za zalogo zdravil za Zavod za blagovne rezerve Slovenije. Zaloga se vodi 
izven bilan�no, njena vrednost na 31. 12. 2018 je 14.638,91 € in je rahlo nižja kot v letu 2017 
(Opisano v zapisniku o popisu sredstev).  

 
 
 
 

 
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 
 

D) KRATKORO�NE OBVEZNOSTI IN PASIVNE �ASOVNE RAZMEJITVE 
 

- Lekarna Sevnica je imela ob koncu leta 2018 za 289.563,79 € obveznosti, pri �emer so najvišje 
obveznosti do dobaviteljev (Kemofarmacija, Farmadent, Salus) v znesku 217.780,84 €. 
Vrednost je za 64,98% višja  kot ob koncu preteklega leta, ampak to ni� ne pomeni, ker smo 
redni pla�niki.  

- Zavod je svoje obveznosti do dobaviteljev in posrednih uporabnikov poravnaval v dogovorjenih 
pla�ilnih rokih, zato izkazujemo le obveznosti, katerih pla�ilni rok je v letu 2019. 

- Kratkoro�ne obveznosti do zaposlenih znašajo 65.496,25 € in se nanašajo na pla�e za mesec 
december 2018. Obveznost je bila v celoti poravnana v januarju 2019. 

- Druge kratkoro�ne obveznosti iz poslovanja znašajo 3.662,46 € in se nanašajo na obveznosti za 
DDV. 

- Kratkoro�ne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega na�rta znašajo 2.624,24 €. 
 

 
E) LASTNI VIRI IN DOLGORO�NE OBVEZNOSTI 

 
- Zavod je pri izra�unu amortizacije ugotovil, da nima vse amortizacije vra�unane v ceno storitev, 

in jo krije iz vira. 
- Ker zavod za investicijo v letu 2018 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 ODHODKOV 
DOLO�ENIH UPORABNIKOV   
 

 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  
 
Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 6.273.318,13 € in so bili za 4,25 % višji od 
doseženih v letu 2017 in 4,14 % višji od na�rtovanih.  
 
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,89 % celotnih prihodkov za leto 2018. 
 
Finan�ni prihodki so znašali 128,39 € in so zanemarljivi v celotnih prihodkih, prejeli pa smo jih iz 
naslova prejetih obresti za ob�asno vezane depozite prostih sredstev. 
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PRIHODKI 
Realizacija 

2017 
FN 

2018 
Realizacija 

2018 

IND  
real. 2018 
/ FN 2018 

STRUKTURA 
2018 

Prihodki od prodaje blaga in storitev OZZ 2.721.165 2.722.380 2.727.507 100,19 43,48 % 
Prihodki od prodaje blaga in storitev PZZ 2.092.132 2.095.330 2.260.846 107,90 36,04 % 

Prihodki od prodaje blaga in storitev ostalo 1.200.607 1.201.400 1.277.810 106,36 20,37 % 
Finan�ni prihodki 10 80 128 160,00 0,00 % 

Drugi prihodki 3.615 4.630 7.027 151,77 0,11 % 

SKUPAJ PRIHODKI 6.017.529 6.023.820 6.273.318 104,14  

 
Najve� prihodkov v letu 2018 je iz prodaje blaga in storitev OZZ, in sicer kar 43,48 %, nekoliko 
manj iz prodaje blaga in storitev PZZ (36,04 %)  ter 20,37 % iz prodaje blaga in storitev ostalo. 
Finan�ni in drugi prihodki so v letu 2018 v strukturi celotnih prihodkov zelo nizki. Realizirani 
prihodki iz prodaje blaga in storitev OZZ, PZZ in ostalo so višji od realiziranih prihodkov v letu 
2017 in od na�rtovanih prihodkov v letu 2018. 
 
 
2.2. ANALIZA ODHODKOV 
 
Celotni odhodki doseženi v letu 2018 so znašali 6.071.426,34 € in so bili za 4,04 % višji od 
doseženih v letu 2017 in za 3,29 % višji od na�rtovanih.  
 
Najve�ji delež v odhodkih predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev, in sicer kar 87,37 %, 
sledijo stroški dela z 11,70 %, amortizacija, drugi stroški, finan�ni 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 2018 znašali 5.304.520,92 € in 
so bili za 3,95 % višji od doseženih v letu 2017 in za 4,01 % višji od na�rtovanih. Delež v celotnih 
odhodkih znaša 87,37 %.  
 
Stroški materiala (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 26.910,15 € in so bili za 
20,66 % nižji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 0,44 %. 
 
Stroški storitev (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 105.915,36 € in so bili za 
2,87 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 1,75 %. 
 
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 druga�e zaposlena pri drugem delodajalcu, ter 
pogodbo o opravljanju za�asnega ali ob�asnega dela z upokojencem, oboje za dejavnost �iš�enja. 
 
 
2.) STROŠKI DELA so v letu 2018 znašali 710.122,48 € in so za 4,11 % presegli stroške dela,  
dosežene v letu 2017, kar je predvsem posledica sprostitve napredovanj. Delež v celotnih odhodkih 
znaša 11,70 %.   
 
Stroški dela so se zaradi odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v pla�nem 
sistemu javnega sektorja do 26. pla�nega razreda (pravica s 1. 7. 2017) v letu 2018 povišali, še višjo 
razliko pa pri�akujemo v 2019, saj se prakti�no vsem delovnim mestom zvišajo pla�ni razredi. 
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Povpre�no število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 17,14, kar je še vedno v 
okvirih, ki jih za nas predvideva ZZZS, zato so pla�e strošek na javni službi (razen tržnega deleža in 
sorazmernih prispevkov). 
 
V letu 2018 je bilo izpla�ano 17.006,10 € regresa za letni dopust.  
 
 
 
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE so v letu 2018 znašali 35.191,19 € in so bili za 7,73 % višji od 
doseženih v letu 2017 in 0,55 % višji od na�rtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih 
odhodkih znaša 0,58 %.  
 
Amortizacija je obra�unana po predpisanih stopnjah v znesku 91.302,03 €:  

� del amortizacije, ki je bil vra�unan v ceno znaša 35.191,19 € (kon�ni rezultat skupine 462) 
in 

� del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 
56.110,84 € (podskupina 980).  

 
4.) REZERVACIJ v letu 2018 ni bilo. 
 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2018 obra�unani v znesku 20.816,33 € in so za 
37,39 % višji kot v letu 2017. 
 
6.) FINAN�NI ODHODKI so v letu 2018 znašali 137,02 €. 
 
7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2018 znašali 638,40 €. 
 
8.) PREVREDNOTOVALNIH POSLOVNIH ODHODKOV v letu 2018 ni bilo, saj smo 
odpisali le osnovna sredstva brez vrednosti.  
 
 
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 201.891,79 €.  
 
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2018 obra�unan v znesku 20.737,96 €, kar pomeni, 
da je poslovni izid obra�unskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 181.153,83 €.  
 
Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 2,01 % višji od doseženega v preteklem letu in 
za 37,48 % višji od planiranega.  
 
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov ni enak izkazanemu 
poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika v višini 316.924,56 € 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 2018 Real. 2018 FN 2018 Real. 2018 FN 2018 Real. 2018 

Lekarna Sevnica 3.857.620 4.016.915 3.746.920 3.850.528 110.700 166.387 
Lekarna Senovo 1.179.200 1.275.036 1.139.930 1.224.861 39.270 50.175 
Lekarna Krmelj 578.400 578.276 576.500 575.184 1.900 3.091 
Lekarna Planina 408.600 403.091 414.700 420.853 -6.100 -17.761 
SKUPAJ 6.023.820 6.273.318 5.878.050 6.071.426 145.770 201.892 
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2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov po na�elu 
denarnega toka 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov po na�elu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinan�nih 
prihodkov in odhodkov. Zavod je dolžan izkazovati poslovanje - realizacijo na eviden�nih kontih po 
na�elu denarnega toka (prilivi, odlivi). 
 
Analiti�no bruto bilanco eviden�nih kontov delamo s finan�nimi programi, prave kontrole z 
ostalimi izkazi pa tako ni možno vzpostaviti. 
 
Pri izkazu prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov po na�elu denarnega toka izkazujemo 
presežek prihodkov nad odhodki, in sicer v vrednosti 108.365,87 €.  
 

2.3.2. Pojasnila k izkazu ra�una finan�nih terjatev in naložb dolo�enih uporabnikov  

 

Zavod ne izkazuje podatkov, saj ni dajal niti prejemal posojil. 
 

2.3.3. Pojasnila k izkazu ra�una financiranja dolo�enih uporabnikov  

 
Zavod ne izkazuje podatkov, saj ni dajal niti prejemal posojil. 

 

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov po vrstah dejavnosti  

 

 LETO 2017 LETO 2018 

  
Prihodki Odhodki 

Davek od 
dohodka 

Poslovni 
izid 

Prihodki Odhodki 
Davek od 
dohodka 

Poslovni 
izid 

Javna 
služba 

4.999.525,58 4.946.363,99 3.656,53 49.505,06 5.235.893,63 5.158.904,91 7.908,14 69.080,58 

Tržna 
dejavnost 

1.018.003,68 889.254,80 666,44 128.082,44 1.037.424,50 912.521,43 12.829,82 112.073,25 

Skupaj 
zavod 

6.017.529,26 5.835.618,79 4.322,97 177.587,50 6.273.318,13 6.071.426,34 20.737,96 181.153,83 

 
Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 69.080,58 €, iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti pa 112.073,25 €. 
 
Poslovne prihodke razmejimo preko programske rešitve, kjer z izpisom dobimo seštevek prodajne 
vrednosti na javni službi in seštevek na tržni dejavnosti. Posebej razmejimo dolo�ene prihodke, ki 
smo jih ro�no knjižili v ra�unovodskem programu po vrstah dejavnosti (oglaševanje, prihodki 
subvencij zaposlovanja, blagovne rezerve,…). Pri finan�nih prihodkih lo�imo obresti na ra�unu UJP 
na javno službo in obresti drugih bank za vezave oziroma depozite na tržno dejavnost. Pri drugih 
prihodkih izlo�imo 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 dolo�iti, 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 koli�inske popuste razdelimo po procentu stroškov nabavne vrednosti 
prodanega materiala. Razmejitev bonusov v ve�ini prejmemo od svojih dobaviteljev – za manjše 
bonuse in tiste, katerih specifikacije ne poznamo, uporabimo procent razmejitve bonusov. Enak 
procent uporabimo tudi pri cassascontih. Pri stroških materiala in storitev uporabimo procent 
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 861.009861.009861.009861.009 853.781853.781853.781853.781

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 10.001 10.001

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 10.001 10.001

02 NEPREMIČNINE 004 847.858 780.001

03 POPRAVEK VREDNOSTI
NEPREMIČNIN

005 277.268 250.388

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 714.962 714.280

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 424.543 390.112

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI

009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 1.080.9461.080.9461.080.9461.080.946 886.591886.591886.591886.591

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 11.374 6.392

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 0 9.727

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 131.677 123.281

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 637.823 434.064

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 300.000 300.000

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA

019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 72 13.127

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 495.530495.530495.530495.530 492.587492.587492.587492.587

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE

026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 495.530 492.587

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 2.437.4852.437.4852.437.4852.437.485 2.232.9592.232.9592.232.9592.232.959

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

033 14.639 14.700

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 289.564289.564289.564289.564 202.278202.278202.278202.278

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 65.496 58.080

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 217.781 132.004

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 3.663 9.242

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 2.624 2.952

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 2.147.9212.147.9212.147.9212.147.921 2.030.6812.030.6812.030.6812.030.681

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

047 8.652 15.174

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA
V JAVNIH SKLADIH

049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 1.620.453 1.518.830

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 518.816 496.677

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 2.437.4852.437.4852.437.4852.437.485 2.232.9592.232.9592.232.9592.232.959

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

061 14.639 14.700

Kraj in datum oddaje

Sevnica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Anja Zupanc

Odgovorna oseba

Irena Groboljšek-Kavčič

MD5: EF5375FDD5D0795B29FBBCCBF47918B3
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Ime uporabnika
LEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 Sevnica

Šifra proračunskega uporabnika:
27600276002760027600

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054931000505493100050549310005054931000

    

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

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKI 401401401401 6.226.8986.226.8986.226.8986.226.898 5.983.7775.983.7775.983.7775.983.777

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

402402402402 5.682.3655.682.3655.682.3655.682.365 5.463.9195.463.9195.463.9195.463.919

A. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financ 403403403403 2.903.8742.903.8742.903.8742.903.874 2.889.3122.889.3122.889.3122.889.312

a. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnega
proračunaproračunaproračunaproračuna

404404404404 0000 0000

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo

405 0 0

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije

406 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskih
proračunovproračunovproračunovproračunov

407407407407 0000 0000

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za tekočo porabo

408 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za investicije

409 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanjazavarovanjazavarovanjazavarovanja

410410410410 2.903.8742.903.8742.903.8742.903.874 2.889.3122.889.3122.889.3122.889.312

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo

411 2.903.874 2.889.312

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije

412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov in
agencijagencijagencijagencij

413413413413 0000 0000

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za
tekočo porabo

414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za
investicije

415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
tekočo porabo

416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
investicije

417 0 0

del 740del 740del 740del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov iz
naslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacij

418418418418 0000 0000

741741741741 f. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračuna
Evropske unijeEvropske unijeEvropske unijeEvropske unije

419419419419 0000 0000

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
javne službejavne službejavne službejavne službe

420420420420 2.778.4912.778.4912.778.4912.778.491 2.574.6072.574.6072.574.6072.574.607

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne službe

421 1.177.198 1.122.936

del 7102 Prejete obresti 422 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja
javne službe

424 1.600.243 1.451.671

72 Kapitalski prihodki 425 300 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 750 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih
nesreč

428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGU

431431431431 544.533544.533544.533544.533 519.858519.858519.858519.858

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu

432 227.740 223.684

del 7102 Prejete obresti 433 128 10

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi
prihodki od premoženja

434 7.082 6.997

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

435 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz
izvajanja javne službe

436 309.583 289.167

II. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKI 437437437437 6.118.5316.118.5316.118.5316.118.531 6.190.8826.190.8826.190.8826.190.882

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

438438438438 5.173.9605.173.9605.173.9605.173.960 5.270.5115.270.5115.270.5115.270.511

A. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439439439439 501.489501.489501.489501.489 495.616495.616495.616495.616

del 4000 Plače in dodatki 440 445.616 441.410

del 4001 Regres za letni dopust 441 16.818 14.422

del 4002 Povračila in nadomestila 442 25.909 24.604

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 803 1.236

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 10.970 13.080

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 1.373 864

B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialno
varnostvarnostvarnostvarnost

447447447447 81.13081.13081.13081.130 78.38178.38178.38178.381

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

448 40.452 41.426

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 32.395 33.178

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 437 404

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 457 468

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

452 7.389 2.905
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

C. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve za
izvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službe

453453453453 4.540.6394.540.6394.540.6394.540.639 4.446.2774.446.2774.446.2774.446.277

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 38.768 42.525

del 4021 Posebni material in storitve 455 4.414.024 4.310.250

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

456 13.497 13.780

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 0

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 6.303 6.524

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 16.524 13.687

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 8.536 8.413

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 42.987 51.098

403403403403 D. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obresti 464464464464 0000 0000

404404404404 E. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obresti 465465465465 0000 0000

410410410410 F. SubvencijeF. SubvencijeF. SubvencijeF. Subvencije 466466466466 0000 0000

411411411411 G. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom in
gospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvom

467467467467 0000 0000

412412412412 H. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovamustanovamustanovamustanovam

468468468468 0000 0000

413413413413 I. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferji 469469469469 0000 0000

J. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodki 470470470470 50.70250.70250.70250.702 250.237250.237250.237250.237

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 2.346

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 13.507 213.735

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 1.525 1.844

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in
adaptacije

475 35.670 32.312

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring

479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog

480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGU

481481481481 944.571944.571944.571944.571 920.371920.371920.371920.371

del 400del 400del 400del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgu

482482482482 119.705119.705119.705119.705 96.23496.23496.23496.234

del 401del 401del 401del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu

483483483483 19.80319.80319.80319.803 13.75613.75613.75613.756

del 402del 402del 402del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trgu

484484484484 805.063805.063805.063805.063 810.381810.381810.381810.381

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

485485485485 108.367108.367108.367108.367 0000

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

486486486486 0000 207.105207.105207.105207.105

Kraj in datum oddaje

Sevnica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Anja Zupanc

Odgovorna oseba

Irena Groboljšek-Kavčič

MD5: 88963AA6256A077FAB50D7BB65B473DA

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 8 od 20Pripravljeno: 24.01.2019   13:47



Ime uporabnika
LEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 Sevnica

Šifra proračunskega uporabnika:
27600276002760027600

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054931000505493100050549310005054931000

    

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

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

750750750750 IV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJILPOSOJILPOSOJILPOSOJIL

500500500500 0000 0000

7500 Prejeta vračila danih posojil od
posameznikov in zasebnikov

501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih
skladov

502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih
podjetij in družb, ki so v lasti države ali
občin

503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih
podjetij

505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu
proračunu

508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih
agencij

509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440440440440 V. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILA 512512512512 0000 0000

4400 Dana posojila posameznikom in
zasebnikom

513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasti države ali občin

515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANA
POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

524524524524 0000 0000

VI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETA
POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

525525525525 0000 0000
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Kraj in datum oddaje

Sevnica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Anja Zupanc

Odgovorna oseba

Irena Groboljšek-Kavčič

MD5: 921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 10 od 20Pripravljeno: 24.01.2019   13:47



Ime uporabnika
LEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 Sevnica

Šifra proračunskega uporabnika:
27600276002760027600

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054931000505493100050549310005054931000

    

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

50505050 VII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJE 550550550550 0000 0000

500 Domače zadolževanje 551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih
institucijah

553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih
skupnosti

555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja

556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih

558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55555555 VIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGA 560560560560 0000 0000

550 Odplačila domačega dolga 561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam

563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih
skupnosti

565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja

566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim
skladom

567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 570570570570 0000 0000

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 571571571571 0000 0000

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

572572572572 108.367108.367108.367108.367 0000

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

573573573573 0000 207.105207.105207.105207.105
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Kraj in datum oddaje

Sevnica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Anja Zupanc

Odgovorna oseba

Irena Groboljšek-Kavčič

MD5: C4A1C475E342D7A2F9BA45ADFBFB27B7

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
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Ime uporabnika
LEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 Sevnica

Šifra proračunskega uporabnika:
27600276002760027600

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054931000505493100050549310005054931000

    

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

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
za izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javne

službeslužbeslužbeslužbe

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
od prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga in

storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660660660660 5.235.8935.235.8935.235.8935.235.893 1.030.2691.030.2691.030.2691.030.269

760 PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

661 44.451 25.949

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

664 5.191.442 1.004.320

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 665665665665 0000 128128128128

763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 666666666666 0000 7.0277.0277.0277.027

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

667667667667 0000 0000

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 670670670670 5.235.8935.235.8935.235.8935.235.893 1.037.4241.037.4241.037.4241.037.424

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

671671671671 4.526.2864.526.2864.526.2864.526.286 778.235778.235778.235778.235

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672 4.413.467 758.229

460 STROŠKI MATERIALA 673 22.857 4.053

461 STROŠKI STORITEV 674 89.962 15.953

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 675675675675 590.654590.654590.654590.654 119.469119.469119.469119.469

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 464.520 102.396

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

677 77.450 17.073

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 48.684 0

462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 679679679679 23.47923.47923.47923.479 11.71211.71211.71211.712

463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 680680680680 0000 0000

465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 681681681681 17.82717.82717.82717.827 2.9892.9892.9892.989

467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 682682682682 116116116116 21212121

468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 683683683683 542542542542 96969696

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

684684684684 0000 0000

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

685 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
za izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javne

službeslužbeslužbeslužbe

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
od prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga in

storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

686 0 0

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 687687687687 5.158.9045.158.9045.158.9045.158.904 912.522912.522912.522912.522

O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 688688688688 76.98976.98976.98976.989 124.902124.902124.902124.902

P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 689689689689 0000 0000

del 80del 80del 80del 80 Davek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih oseb 690690690690 7.9087.9087.9087.908 12.83012.83012.83012.830

del 80del 80del 80del 80 Presežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka od
dohodkadohodkadohodkadohodka

691691691691 69.08169.08169.08169.081 112.072112.072112.072112.072

del 80del 80del 80del 80 Presežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka od
dohodkadohodkadohodkadohodka

692692692692 0000 0000

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

693693693693 0000 0000

Kraj in datum oddaje

Sevnica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Anja Zupanc

Odgovorna oseba

Irena Groboljšek-Kavčič

MD5: 8F59F89305448F100BD1EBAA8D85DBDF
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Ime uporabnika
LEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 Sevnica

Šifra proračunskega uporabnika:
27600276002760027600

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054931000505493100050549310005054931000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
NAZIVNAZIVNAZIVNAZIV OznakOznakOznakOznak

a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NabavnaNabavnaNabavnaNabavna
vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PopravekPopravekPopravekPopravek
vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
nabavnenabavnenabavnenabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanje
nabavnenabavnenabavnenabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanje
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
AmortizacijaAmortizacijaAmortizacijaAmortizacija

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NeodpisanaNeodpisanaNeodpisanaNeodpisana
vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenje
zaradi okrepitvezaradi okrepitvezaradi okrepitvezaradi okrepitve

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenje
zaradi oslabitvezaradi oslabitvezaradi oslabitvezaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7
+8-9)

11 12

I. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanju

700700700700 1.504.2821.504.2821.504.2821.504.282 650.501650.501650.501650.501 100.693100.693100.693100.693 3.8323.8323.8323.832 32.15432.15432.15432.154 32.14932.14932.14932.149 89.62989.62989.62989.629 861.008861.008861.008861.008 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 10.001 10.001 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 1.620 0 0 0 0 0 0 1.620 0 0

E. Zgradbe 705 778.381 250.388 67.857 0 0 0 26.882 568.968 0 0

F. Oprema 706 709.382 390.112 32.836 3.832 32.154 32.149 62.747 285.522 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 4.898 0 0 0 0 0 0 4.898 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lasti

708708708708 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemu

716716716716 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Kraj in datum oddaje

Sevnica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Anja Zupanc

Odgovorna oseba

Irena Groboljšek-Kavčič
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Ime uporabnika
LEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 Sevnica

Šifra proračunskega uporabnika:
27600276002760027600

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054931000505493100050549310005054931000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL OznakOznakOznakOznak

a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

Znesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb in
danih posojildanih posojildanih posojildanih posojil
(1.1.)(1.1.)(1.1.)(1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojil (1.1.)posojil (1.1.)posojil (1.1.)posojil (1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
povečanjapovečanjapovečanjapovečanja
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

Znesek povečanjZnesek povečanjZnesek povečanjZnesek povečanj
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjazmanjšanjazmanjšanjazmanjšanja
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjazmanjšanjazmanjšanjazmanjšanja
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

Znesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb in
danih posojildanih posojildanih posojildanih posojil
(31.12)(31.12)(31.12)(31.12)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojil (31.12.)posojil (31.12.)posojil (31.12.)posojil (31.12.)

KnjigovodskaKnjigovodskaKnjigovodskaKnjigovodska
vrednost naložbvrednost naložbvrednost naložbvrednost naložb
in danih posojilin danih posojilin danih posojilin danih posojil
(31.12.)(31.12.)(31.12.)(31.12.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
odpisanih naložbodpisanih naložbodpisanih naložbodpisanih naložb
in danih posojilin danih posojilin danih posojilin danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

I. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbe 800800800800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delnice 801801801801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deleže 806806806806 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

813813813813 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 814814814814 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Namensko premoženje, preneseno javnim
skladom

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v
tujini

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depoziti 819819819819 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojila 820820820820 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
4. Dolgoročno dana posojila finančnim
institucijam

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim
podjetjem

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem
države

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu
proračunu

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupom
vrednostnih papirjevvrednostnih papirjevvrednostnih papirjevvrednostnih papirjev

829829829829 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depoziti 832832832832 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim
bankam

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojila 835835835835 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

III. SkupajIII. SkupajIII. SkupajIII. Skupaj 836836836836 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Kraj in datum oddaje

Sevnica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Anja Zupanc

Odgovorna oseba

Irena Groboljšek-Kavčič
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Ime uporabnika
LEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICALEKARNA SEVNICA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 SevnicaTrg svobode 14, 8290 Sevnica

Šifra proračunskega uporabnika:
27600276002760027600

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054931000505493100050549310005054931000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860860860860 6.266.1626.266.1626.266.1626.266.162 6.013.9046.013.9046.013.9046.013.904

760 PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

861 70.400 65.575

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

864 6.195.762 5.948.329

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 865865865865 128128128128 10101010

763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 866866866866 7.0277.0277.0277.027 3.6153.6153.6153.615

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

867867867867 0000 0000

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 870870870870 6.273.3176.273.3176.273.3176.273.317 6.017.5296.017.5296.017.5296.017.529

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

871871871871 5.304.5215.304.5215.304.5215.304.521 5.102.7945.102.7945.102.7945.102.794

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

872 5.171.696 4.965.918

460 STROŠKI MATERIALA 873 26.910 33.918

461 STROŠKI STORITEV 874 105.915 102.958

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 875875875875 710.123710.123710.123710.123 682.080682.080682.080682.080

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 566.916 550.249

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

877 94.523 89.771

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 48.684 42.060

462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 879879879879 35.19135.19135.19135.191 32.66632.66632.66632.666

463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 880880880880 0000 0000

465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 881881881881 20.81620.81620.81620.816 15.15115.15115.15115.151

467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 882882882882 137137137137 126126126126

468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 883883883883 638638638638 432432432432

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

884884884884 0000 2.3702.3702.3702.370

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

885 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

886 0 2.370

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 887887887887 6.071.4266.071.4266.071.4266.071.426 5.835.6195.835.6195.835.6195.835.619

O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 888888888888 201.891201.891201.891201.891 181.910181.910181.910181.910

P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 889889889889 0000 0000

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 20.738 4.323

del 80 Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

891 181.153 177.587

del 80 Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

893893893893 0000 0000

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

894 17 19

Število mesecev poslovanja 895 12 12

Kraj in datum oddaje

Sevnica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Anja Zupanc

Odgovorna oseba

Irena Groboljšek-Kavčič

MD5: 9C9E28BCE12B83BD36FF214BA419B63D
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