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

  

 
LEKARNA SENOVO LEKARNA KRMELJ LEKARNA PLANINA 
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Odpiralni  čas poslovalnic: 
 

SEVNICA  
PONEDELJEK - PETEK 7.00 – 20.00 

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

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

 
SENOVO  

PONEDELJEK - SREDA 7.00 – 20.00 
ČETRTEK (vsak 4. četrtek do 19) 7.00 – 16.00 

PETEK 7.00 – 16.00 
SOBOTA 7.00 – 12.00 

 
KRMELJ  

 PON., SRE., ČET., PET. 7.00 – 14.00 
PONEDELJEK vsak 2. v mesecu 7.00 – 19.00 

TOREK 9.00 – 19.00 
 

PLANINA PRI SEVNICI 
 

PONEDELJEK 12.00 – 19.30 
SREDA, PETEK 7.00 – 14.30 

ČETRTEK (ob prisotnosti zdravnika) 7.00 – 14.30 
Ob odsotnosti zdravnika je lekarna zaprta. 

 
 
 
PREDSTAVITEV LEKARNE SEVNICA 

 
Lekarna Sevnica deluje od leta 1949, ko je bila registrirana kot državno gospodarsko podjetje. 
Okrajna lekarna Sevnica se je aprila 1953 preimenovala v gospodarsko ustanovo s samostojnim 
financiranjem. Prostori, v katerih delujemo še danes, so bili zgrajeni s samoprispevkom leta 1971. 
 
Po Zakonu o zavodih in Zakonu o lekarniški dejavnosti je leta 1994 Občina Sevnica prevzela 
lastništvo lekarne in izdala akt o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Sevnica. V okviru javnega 
zavoda delujejo še Lekarna Senovo od leta 1955, Lekarna Krmelj od leta 1959 in Lekarniška 
podružnica na Planini pri Sevnici od leta 1990. 
 
Na območju Občine Sevnica od leta 1994 deluje še ena zasebna lekarna s koncesijo za delovanje 
javne službe. 
 
Pomembna organa zavoda sta Svet zavoda in Strokovni svet. Strokovni svet imenuje direktor izmed 
zaposlenih in šteje tri člane, vodi pa jih direktor in uresničuje sklepe strokovnega sveta. Svet zavoda 
pa je sestavljen iz predstavnikov lokalne skupnosti, plačnika (ZZZS) in predstavnikov zaposlenih.  
 
Lekarniška služba je strogo regulirana dejavnost, katere bistveni kriteriji so: 
- demografski (minimalno število ljudi), 
- geografski (minimalna oddaljenost), 
- strokovni in lastniški  
- ter regulacija vrste zdravil, ki jih lahko imamo. 
  
Občina Sevnica ima 18.125 prebivalcev (podatek upravne enote Sevnica) in 3 lekarne 
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(Lekarno Sevnica, Lekarno Krmelj in zasebno lekarno Pod Svetim Rokom). 
DEJAVNOST ZAVODA 

 
Lekarna Sevnica je javni zavod, ki opravlja lekarniško dejavnost kot del zdravstvene dejavnosti. 
 
Kot javna služba opravljamo osnovno dejavnost, ki vključuje: 
- preskrbo zdravil na recept in brez recepta, 
- pripravo in izdajo magistralnih pripravkov, 
- svetovanje o pravilni uporabi zdravil. 
 
Poleg osnovne dejavnosti zagotavljamo še: 
- preskrbo z medicinsko tehničnimi pripomočki,  
- preskrbo s prehrano za bolnika, 
- izdajo in svetovanje pri izdaji homeopatskih zdravil, 
- izdajo veterinarskih zdravil, 
- izdajo predmetov splošne rabe za ohranjanje splošnega dobrega počutja (kozmetika, prehranska 
dopolnila, medicinski pripomočki...) 
 
Na področju izobraževanja izvajamo: 

- mentorstvo dijakom in študentom ter pripravnikom na obvezni praksi, 
- svetovanje o pravilni in varni uporabi zdravil pacientom v skladu z izdelanimi protokoli za 

samozdravljenje, 
- svetovanje o varni uporabi zdravil in prehranskih dopolnil in kombiniranja le teh, 
- zdravstveno vzgojno dejavnost, 
- zdravstveno izobraževalno dejavnost, 
- pregled uporabe zdravil, 
- farmakoterapijske preglede (imamo farmacevta svetovalca).  

 
   
Zagotavljamo visoko strokovno farmacevtsko obravnavo pri uporabi zdravil na recept in brez 
recepta ter ostalih izdelkov.  
 
 
ORGANIZIRANOST 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 
102/10: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US), 
‒ Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19), 
‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – 
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – 
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), 

‒ Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18 in 71/18), 
‒ Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), 
‒ Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini 

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

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

(Uradni list RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – ZZdr-2), 
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi, 
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS. 

 
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 

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

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), 

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

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

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

‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
104/10, 104/11, 86/16 in 80/19) 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 
84/16, 75/17 in 82/18), 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 
75/17 in 82/18), 

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

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

‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 
7/19), 
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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 določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 
7/10, 3/13) 

 
c) Interni akti zavoda  
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica (22.9.2010, zadnja sprememba 3.1.2020) 
- Statut javnega zavoda Lekarna Sevnica (11.3.2011) 
- Pravilnik o računovodstvu (12.9.2016) 
- Akt o sistemizaciji delovnih mest (25.1.2019) 
- Interni akt o postopkih za obračunavanje plač, dodatkov, nadomestil in drugih prejemkov 

delavcev v zavodu (18.12.2015), Aneks št. 1 (20.6.2016) 
- Pravilnik o zavarovanju, varovanju in obdelovanju osebnih in zaupnih podatkov (20.5.2018) 
- Pravilnik o javnem naročanju (6.9.2018) 
- Interni akt za opravljanje dežurstva  - pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se opravlja 

dežurstvo (7.2.2011) 
- Notranji predpis zavoda za opravljanje pripravništva (6.4.2016) 
- Poslovnik  o delu Sveta zavoda (dec. 2003)  
- Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov - predstavnikov delavcev v svet zavoda (dec. 2003) 
- Pravilnik o finančnem poslovanju (25.9.2006) 
- Pravilnik o notranjem revidiranju (5.9.2003) 
- Pravilnik o popisu sredstev (1.1.2005) 
- Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga – (15.6.2007)   
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju (25.9.2015) 
- Pravilnik o delovni uspešnosti  iz naslova povečanega obsega dela (6.9.2018) 
- Pravilnik o osnovah in pravilih za določanje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

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

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

- Katalog informacij javnega značaja (tekoče posodabljanje) 
- Pravilnik o izvajanju videonadzora in varovanju premoženja (6.9.2018) 
- Pravilnik o informacijski tehnologiji (6.9.2018) 
- Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju psihofizičnega nasilja na delovnem 

mestu (28.7.2014) 
- Register tveganj (9.11.2015) 
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom (25.1.2016),  Aneks št.1 (1.1.2017) 
- Pravilnik o sprejemanju daril v zvezi z opravljanjem službe (6.9.2018) 
- Pravilnik o delovnem času (15.4.2019) 
- Pravilnik o specializaciji za magistre farmacije (20.10.2015) 
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu (1.1.2019) 
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za 

dodeljevanje zaporednih številk računov (16.11.2015) 
- Pravilnik o oblikovanju cen lekarniških storitev in trgovinskih storitev (11.7.2016) 
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 
Naša vizija je: V ZNANJU JE MOČ, zato želimo veliko časa nameniti izobraževanju zaposlenih, 
naših uporabnikov, otrok, dijakov, študentov,… 
 
Dolgoročni cilji izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja, področnih strategij in nacionalnih 
programov. 
 
Pri vseh dejavnostih, ki jih izvajamo, nam je prvo vodilo skrb za bolnika. Lekarniška dejavnost ni 
samo izdaja zdravil, ampak zahteva od strokovnih delavcev in spremljanje celotnega razvoja in 
novosti v farmacevtski industriji, prav tako tudi na drugih področjih. Lekarna želi dosežen nivo 
stroke obdržati, ga nadgraditi in omogočiti celovit razvoj v skladu s smernicami. S svojim 
delovanjem posegamo v konkurenčno okolje, zato so kakovostne storitve, dobro svetovanje in 
pristen stik s pacientom še kako pomembni za dobro poslovno delovanje in konkurenčno prednost. 
 
Naše vrednote so :  
- učinkoviti, varni in kakovostni izdelki, 
- načelo etičnosti 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 člankov, ki jih objavljamo na svoji spletni strani. 
 
Sodelujemo v projektih Farmacevtske skrbi iz sladkorne bolezni, arterijske hipertenzije in astme, ki 
jih v naši lekarni tudi izvajamo in zato izobražujemo farmacevte.  
 
Izvajamo Pregled uporabe zdravil pri pacientih, ki imajo več kot 8 zdravil ali če kdo to posebej želi. 
To še vedno delamo brezplačno in ker to časovno vzame kar nekaj časa, si želimo za to področje 
pridobiti dodatna sredstva. Trenutno imamo na tem področju izobražene 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. 
 
Lekarna Sevnica izvaja storitev Farmakoterapijski pregled, ki ga izvaja specialistka iz lekarniške 
farmacije z ustrezno nadgradnjo znanja in potrebnim izpitom. Trenutno na tem področju 
sodelujemo z ZD Sevnica, ZD Krško in ZD Brežice. Zaznali smo pozitiven odziv tako s strani 
zdravstvenih domov kot tudi pacientov. Vendar pa so normativi in cena storitve nerealno 
postavljeni, poleg tega pa se trenutno srečujemo s pomanjkanjem kadra, zato bomo v prihodnje 
prisiljeni zmanjšati število opravljenih farmakoterapijskih pregledov. 
 
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 želimo povečati prepoznavnost našega poklica v širši laični in strokovni javnosti s 
predavanji in delavnicami. 
  
Še vedno ostaja naš cilj izvedba javnih naročil za zdravila v sodelovanju z Lekarniško zbornico 
Slovenije. V letu 2018 je bila podpisana pogodba z družbo Bonorum, ki nam pomaga pri izvedbi. 
Postopki so v teku.        
 
V zvezi z  upravljanjem s tveganji na področju informacijske tehnologije želimo doseči višji nivo 
varnosti s posodobitvijo postopkov notranjih kontrol ter kontinuirano menjavo varnostnih gesel in s 
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tem preprečiti dostop do podatkov nepooblaščenim osebam, morebitne izbrise, poneverbe in izgubo 
podatkov.  
 
Dolgoročni plan investiranja: 
• V dolgoročnem 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/skladiščem bi se v prihodnje zgradilo nove lekarniške prostore za potrebe 

magistralnega laboratorija. 
• Obnova Lekarne Senovo. 
 
 
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 
Letni cilji 2019: 
- Ohranjanje obsega lekarniških storitev.  
- Zagotavljanje preskrbljenosti prebivalstva z zdravili. 
- Uspešno poslovanje s pozitivnim rezultatom najmanj 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, 
• 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 popuščanju, 
• izvedbe predavanj; 

- ohranitev ali izboljšanje organizacijske klime, 
- skrb za zdravje zaposlenih, 
- farmacevtska skrb, 
- ohranitev standardov glede sistema vodenja kakovosti in varovanja zdravja pri delu, 
- dokončanje obnove Lekarne Krmelj v skladu z novim Zakonom o lekarniški dejavnosti, 
- virtualne lekarniške police v Lekarni Sevnica (če dobimo bolj ugodnega ponudnika), 
- sprejetje plana dela in strateških dolgoročnih ciljev,  
- opredelitev tveganja na področju informacijskega sistema, 
- uskladitev delovanja v skladu z Uredbo o Varstvu osebnih podatkov. 
 
 
 
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
 
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 
 
Realizirani letni cilji: 
- Obseg lekarniških storitev se je v letu 2019 povečal za 3,79 %.  
- Lokalno območje smo uspešno preskrbeli z zdravili – zaradi velike izbire med zdravili in 

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

- Poslovanje je bilo v letu 2019 uspešno, poslovni izid je za 17,25 % višji v primerjavi z lanskim 
in 18,13 % višji od planiranega.  

- V letu 2019 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 
popuščanje pri naših zaposlenih in pacientih. 

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

- V letu 2019 smo organizirali tudi promocije za nego kože iz strani kozmetičnih ponudnikov 
Nuxe, Eucerin, Eubos, Hauscka, Bioderma in promocijo iz področja varovanja zdravja in 
prehranskih dopolnil. 

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

- V letu 2019 so naše magistre farmacije izvedle več predavanj: 
o ZD Sevnica – predavanje za nosečnice 
o SFD - predavanje za zdravnike in farmacevte: ZDRAVLJENJE S STATINI 
o Ozara Brežice – Pogovor o pravilni in varni uporabi zdravil 

- Naša farmacevtska je vodila 10 sestankov kakovostnega predpisovanja zdravil v sklopu storitve 
farmakoterapijski pregled za zdravnike ZD Sevnica, Krško in Brežice na teme: Antiholinergično 
breme zdravil, Uporaba antidepresivov glede na pridružena stanja, Nespečnost pri starostnikih, 
Vitamin D (oblike, metabolizem, kdaj, kaj in kako). 

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

- Naša zaposlena je objavila članek v strokovni literaturi Farmacevtski vestnik. 
- V Lekarni Sevnica smo v letu 2019 nadaljevali z izvajanjem novih storitev, ki smo jih 

ovrednotili, vendar zaenkrat pacientom te storitve nudimo brezplačno: 
o izdelava osebne kartice zdravil, 
o svetovanje pri izdaji homeopatskih zdravil do 15 minut in do 30 minut, 
o pregled uporabe zdravila (nova storitev), 
o farmakoterapijski pregled (nova storitev), storitev izvajamo v 3 zdravstvenih domovih,   
o svetovanje in meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, 
o daljše svetovanje pri negi kože, 
o svetovanje in izmera nogavic pri venskem popuščanju. 

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

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

- Prenovili smo lekarniške prostore v Lekarni Krmelj. 
- Redno smo nadzirali merilno in delovno opremo. 
- S področja varstva pri delu smo izvedli vajo z evakuacijo prostorov ob nevarnosti. 
- Posodobili smo del programske opreme, tudi na enotah. 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA  
 

 

  LETO 2018 LETO 2019 INDEKS 

STORITVE PO RECEPTIH: 184.484,83 192.376,64 104 
STORITVE PO BLAGAJNI: 18.100,49 18.003,13 99 
STORITVE PO NAROČILNICAH: 2.512,05 2.468,18 98 
STORITVE GAL. LABORATORIJA: 1.095,35 1.166,61 107 
SKUPAJ STORITVE: 206.192,72 214.014,56 104 
ŠTEVILO RECEPTOV: 226.905 228.969 101 
 
Storitve v točkah so v letu 2019 višje kot v letu 2018 (za 7.821,84 točk). Znižanje je nastalo le pri 
storitvah po blagajni in naročilnicah. Število receptov je v letu 2019 za 2.064 receptov višje kot v 
letu 2018. 
 
 
Kazalniki 
produktivnosti 

2018 2019 INDEKS 
2019/2018 

Lek. 
dejavnost 
v SLO – 
povpr. 

INDEKS 
2019/lek. 
dej. 

Število farmacevtov 9,5 9,75    
Število strokovnih 
delavcev 

12,5 12,92    

Število receptov 226.905 228.969    
Število storitev 206.192,72 214.014,56    
Število obdelanih 
Rc/farmacevta 

23.884,74 23.484,00 98 14.087 167 

Število storitev na 
strok. delavca 

16.495,42 16.564,59 100 8.504,48 195 

 
V tabeli je prikazana produktivnost strokovnih delavcev v letu 2019, ki je podobna kot v letu 2018 
in bistveno višja od povprečja na nivoju države. Iz tabele je razvidno, da je število obdelanih 
receptov in število storitev na farmacevta v Lekarni Sevnica bistveno višje od povprečnega števila 
na farmacevta v Sloveniji (podatek je iz leta 2018, ker sodobnejšega podatka še nismo dobili), iz 
česar lahko sklepamo, da so naši farmacevti in na sploh ves kader izredno produktivni oziroma 
preobremenjeni.  
 
 
 

 

  Število receptov 

 

  
Pozitivna lista 
(OZZ) 

Vmesna lista 
(OZZ+PZZ) 

Ostali 
recepti 

Sevnica 81.646 56.798 1.950 

Senovo 25.132 22.402 532 

Krmelj 13.586 12.161 446 

Planina 7.800 6.393 121 

Skupaj 128.164 97.755 3.050 
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  Število receptov 

 

  ORp Rp Vsi 

Sevnica 19.270 121.125 140.395 

Senovo 5.888 42.179 48.067 

Krmelj 4.477 21.716 26.193 

Planina 683 13.631 14.314 

Skupaj 30.318 198.651 228.969 

 
 
 
 
4.3. POSLOVNI IZID 
 

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

 
LETO 2018 FN 2019 LETO 2019 

INDEKS 
Real. 2019 / 
Real. 2018 

INDEKS 
Real. 2019 / 

FN 2019 
CELOTNI PRIHODKI 6.273.318 6.386.120 6.672.020 106,36 104,48 
CELOTNI ODHODKI 6.071.426 6.185.730 6.427.213 105,86 103,90 
POSLOVNI IZID 201.892 200.390 244.807 121,26 122,17 
Davek od dohodka pravnih oseb 20.738 15.000 24.262 117,00 161,75 
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM  
DAVKA OD DOHODKA 

181.154 185.390 220.545 121,74 118,96 

DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA  
V CELOTNEM PRIHODKU 

2,89 % 2,90 % 3,31 %   

 
 
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 
Pri izvajanju programa dela nismo naleteli na morebitne nedopustne posledice. Nepričakovane 
posledice pa smo tekoče reševali z novimi delovnimi pristopi. 
 
Ob prehodu na e-recept opažamo povečano gnečo v lekarni, saj zdravniki ljudi napotijo v lekarno 
brez pojasnila, da obdelava in prenos recepta v sistem lahko traja nekaj časa. Pacienti v lekarni 
potem čakajo na e-recept – težavo poskušamo reševati s takojšnjim kontaktiranjem zdravnikov, kar 
bomo nadaljevali tudi v prihodnje, prav tako pa nam spremenjena organizacija oficine prinaša več 
prostora tudi za čakajoče paciente. Prav tako se je podaljšal čas izdaje zaradi branja e-receptov in 
potrjevanja e-receptov, posebno se to čuti od uvedbe e-napotnic in kadar je večji obisk pacientov. 
Večje čakalne vrste nastajajo tudi s preverjanjem avtentičnosti zdravil, kjer moramo vsako škatlico 
odjaviti iz sistema. 
 
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
Glede na poslovni rezultat in na organizacijsko klimo lahko rečemo, da smo bili pri doseganju 
zastavljenih ciljev uspešni, saj smo presegli željeni poslovni izid. Prav tako smo ohranili oziroma 
povečali storitve, učinkovito zagotavljali preskrbo z zdravili in ohranili načela dobre farmacevtske 
prakse kot tudi dobrega poslovanja. 
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7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 3: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK LETO 2018 LETO 2019 
1. Kazalnik gospodarnosti 1,03 1,04 
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,56 % 0,54 % 
3. Stopnja odpisanosti opreme 0,59 0,55 
4. Dnevi vezave zalog materiala 19,78 27,58 
5. Delež terjatev v celotnem prihodku 8,41 % 10,91 % 
6. Koeficient plačilne sposobnosti / / 
7. Koeficient zapadlih obveznosti 0 0 
8. Kazalnik zadolženosti 0 0 
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 2,47 4,76 
10. Prihodkovnost sredstev 3,98 3,97 

 
 

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

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija / celotni prihodki) je 0,54 % in je 
malo manjši kot delež v letu 2018. 

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

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

4. Dnevi vezave zalog materiala (365 / (stanje zalog / stroški materiala)): material se v Lekarni 
Sevnica obrne v 27,58 dneh. Koeficient se je povečal zaradi povečanja zaloge.   
 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev / celotni prihodki) je 10,91 % in je rahlo 
višji v primerjavi z letom 2018, te terjatve pa večinoma zapadejo v plačilo v letu 2020 in niso 
problematične. 
 

6. Koeficienta plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. 
dogovorjenih dni za plačilo) v Lekarni Sevnica ne spremljamo, saj večino računov kot 
posredni proračunski uporabnik plačujemo 30. dan, z določenimi stalnimi dobavitelji pa 
imamo dogovor za 14 dnevni plačilni rok.  

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

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

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

 
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi: v Lekarni Sevnica imamo 4,76x 

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

 

10. Prihodkovnost sredstev (prihodek iz poslovne dejavnosti / osnovna sredstva po nabavni 
vrednosti) je 3,97 in pomeni, da imamo na 1 EUR prihodka 3,97 EUR vloženih osnovnih 
sredstev. 
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8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
Obrazec - Izjava  o oceni notranjega nadzora javnih financ je  priloga računovodskemu poročilu. 
 
Notranji nadzor deluje na pretežnem delu poslovanja, za celotno obvladovanje pa je zagotovo 
potrebno več zaposlenih, ki bi opravljena dela tudi podrobno beležili in analizirali in si pridobili še 
kakšen standard kakovosti in odličnosti. 
 
V letu 2019 je bila opravljena revizija na davčnem področju in  na področju sodil za razmejitev 
dejavnosti s strani družbe Alta konto, računovodstvo 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 načeloma sledi zakonskim predpisom na tem področju, določene stvari pa je 
potrebno podrobneje preverjati. 
 
Letno izvajamo anketo zadovoljstva uporabnikov storitev in anketo zadovoljstva za zaposlene. 
 
Direktorica je imela letne razgovore z delavci, kar je tudi podlaga za napredovanje. 
 
Mesečno se izvaja kontrola finančno - računovodskih vnosov in ugotavlja poslovni izid po vseh 
poslovnih enotah, ki je podlaga za takojšnje ukrepanje. 
 
Na tem mestu opisujemo še ugotovitve zunanjega nadzora in proračunskih inšpekcij: 
 
 Zavod RS za blagovne rezerve je v letu 2019 trikrat opravil nadzor zalog zdravil in sanitetnega 

materiala. 
 Strokovni nadzor s svetovanjem s strani LZS v Sevnici in na Planini pri Sevnici. 
 
V letu 2019 je bili sprejet oziroma spremenjen/dopolnjen naslednji notranji predpis: 
 Akt o sistemizaciji delovnih mest, 
 Pravilnik o delovnem času. 
 
 
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI 
 
Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi na naslednjih področjih: 
• Medtem ko so vse naše poslovne enote poslovale pozitivno, na enoti Krmelj v letu 2019 nismo 

uspeli odpraviti negativnega poslovnega izida. Je pa negativni izid relativno majhen, in je pokrit 
s pozitivnim izidom na drugih enotah.  

• Letos se zaradi pomanjkanja kadra nismo odločili za nadaljevanje na področju SIQ standardov. 
• Izobraževanje s področja GDPR je dogovorjeno za začetek leta 2020, ko bodo na voljo tudi 

specifične zdravstvene vsebine. 
• Zaradi hude kadrovske stiske in tako potrebne reorganizacije dela se letos nismo odločili za 

organizacijo dogodkov ob 70-letnici Lekarne Sevnica, smo pa dogodek počastili v sklopu 
prejema najvišjega občinskega priznanja Grba Občine Sevnica. 

• Tudi za posebno otvoritev Lekarne Krmelj se nismo odločili, saj je sama verifikacija lekarne 
zaradi postopkovnih težav potekala pol leta po prenovi, takrat pa ni bilo več smiselno izvesti 
otvoritev. 
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10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 
Lekarna Sevnica kot edina javna lekarna v Občini Sevnica nosi odgovornost za uspešno poslovanje 
oziroma predvsem za uspešno preskrbo prebivalstva z zdravili. Tako v Sevnici kot v vseh 3 enotah 
se lekarne nahajajo zraven zdravstvenih domov, tako da lahko imajo pacienti ob obisku zdravnika 
in lekarne celovito obravnavo. Prav tako je za celovito ponudbo in zadovoljstvo strank smiselno 
ponujati tudi druge izdelke, ki spadajo v tržno dejavnost. 
 
Lekarna Sevnica nudi redna delovna mesta za nedoločen čas 18 zaposlenim večinoma iz sevniške 
občine, nekaj pa tudi iz drugih bližnjih občin. Pri zaposlovanju se, če je le mogoče, upošteva 
zaposlovanje ljudi iz lokalnega območja. 
 
 
 
 
 
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH 
VLAGANJIH 
 
11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   
 

11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 
 
Število redno zaposlenih delavcev za nedoločen čas na dan 31. 12. 2019 je 18 (razpored po delovnih 
mestih in enotah je prikazan v naslednji tabeli: 
 
Delovno mesto Uprava Sevnica Senovo Krmelj Planina Skupaj 
Direktor 1     1 
Strokovna sodelavka 1     1 
Inženir za informacijsko tehnologijo 1     1 
Mag. farm. s specializacijo  1    1 
Magistri farmacije  5 2 1 1 9 
Farm. tehniki  2 1   3 
Farm. procesničarji  2    2 
SKUPAJ: 3 10 3 1 1 18 
 
Dodatno zaposlena je na dan 31. 12. 2019 1 delavka (vseh skupaj nas je torej 19), in sicer 
farmacevtski tehnik, ki je pri nas opravila pripravništvo in smo jo obdržali še za 6 mesecev, saj nam 
je ob začetku leta 2020 začelo primanjkovati kadra (mag. farm.) zaradi 3 skoraj hkratnih 
porodniških odsotnosti. 
 
Število vseh zaposlenih po poslovnih enotah na dan 31. 12. 2019: uprava: 3, Sevnica: 10, Senovo: 
3, Krmelj: 1, Planina: 1.  
 
Pogodbeno se opravlja občasno čiščenje in vzdrževanje prostorov v Lekarni Krmelj in Senovo.  
 
V letu 2019 smo imeli 294 ur porodniške odsotnosti, 8 ur krvodajalstva, 778 bolniških ur v breme 
delodajalca in 1.918 bolniških ur v breme ZZZS. 
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Delavci so bili v času izobraževanj in koriščenja letnih dopustov prerazporejeni po poslovnih 
enotah, tako da je delo potekalo kontinuirano. V času koriščenja letnih dopustov organizirano 
razporejamo na delo še študente farmacije in dijake. 
 
 

Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2019 

 

11.1.2. Ostale oblike dela 
 

Pogodbeno se opravlja občasno čiščenje in vzdrževanje prostorov v Lekarni Krmelj in Senovo.  
 

11.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 
 
Naši farmacevti se nenehno izobražujejo in svoje znanje prenašajo v obliki predavanj med svoje 
sodelavce in tudi širši javnosti ter preko člankov, ki jih objavljamo na svoji spletni strani in v 
strokovni literaturi. 
 
V letošnjem letu smo nadaljevali tudi vodenje Posavske podružnice SFD in v okviru tega 
organizirali več predavanj, tudi za člane Zdravniškega društva Posavja.  
 
1 farmacevtka je v letu 2019 začela z specializacijo iz klinične farmacije. 
 
Lekarna Sevnica je učni zavod, zato sodelujemo z Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo v Novem 
mestu ter Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, ter nudimo praktično 
usposabljanje. V letu 2019 je tako pri nas opravljalo prakso več dijakinj iz naše občine in  pa tudi 
daljnega okolja. 
 
V oktobru 2019 je študent farmacije pri nas začel obvezno 5 mesečno prakso. 
 
V letu 2019 smo za pol leta zaposlili 2 pripravnici za farmacevtskega tehnika. Tudi v letu 2020 
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 področju bi se radi izobraževali, če bo to seveda mogoče. 
 
Prav tako bomo pripravili izobraževanja za laično javnost in sodelovali pri širjenju javnega zdravja. 
 
V času poletnih mesecev, ko smo potrebovali dodatno pomoč, smo omogočili dijakom in študentom 
možnost dela preko študentskega  servisa in s tem spoznavanje dela v lekarni. Večina je bilo 
dijakov srednje farmacevtske šole ali pa študentov farmacije. Tudi v letu 2019 bi radi nadaljevali v 
tem smislu. 
 
Naše poslovanje je seveda odvisno tudi od našega plačnika ZZZS in sprejetim splošnim 
dogovorom, od sprememb v zakonodaji. 
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11.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 
 

Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem Strošek 2019 (eur) 

Čistilne storitve (čiščenje oken) 3.062  

Storitve varovanja zgradb 3.154 

Notranja revizija – Alta konto 1.675 

Izvedba JN za zdravila preko LZS 1.165 

Varstvo in zdravje pri delu - Vintim 2.254 

Umerjanje termometrov, validacije – Lotrič Meroslovje d.o.o. 1.757 

 
 
 
11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019 
 
Investicijski plan smo v letu 2019 delno realizirali:  
 
LEKARNA KRMELJ: 
• Glavna investicija leta 2018 in 2019 je vsekakor prenova Lekarne Krmelj, kjer smo razširili 

oficino in preuredili notranje prostore zakonskim zahtevam. Lekarna je tako za zaposlene kot 
tudi za stranke bolj odprta, privlačna in sodobna. Skupna vrednost investicije je znašala 
156.208,88 €. 

• V Krmelju se je nabavilo še nov citounguator v vrednosti 943,60 €, svetlobno tablo nad vhodom 
v vrednosti 1.630,00 € in preproge ob vhodu v lekarno. 

 
LEKARNA SEVNICA: 
• V Lekarni Sevnica so nam izdelali načrt inštalacij po posnetku obstoječega stanja v vrednosti 

1.100 €, ki bodo v prihodnje uporabno gradivo ob kakršnemkoli preurejanju. 
• V oficini smo dodali elemente za ločevanje in razstavo artiklov ter poličnike oziroma gondole v 

skupni vrednosti 6.666,00 €. Tako si lahko stranke ob čakanju v vrsti določene artikle že 
ogledajo. 

• Ob uspešni uporabi elektronskih cenovk smo te še razširili na večje število artiklov, kar je 
zneslo 4.672,22 €. 

• V kleti smo postavili avtomatska dvokrilna drsna vrata v vrednosti 2.486,00 €, ki preprečujejo 
prepih in s tem omogočajo boljše delovne razmere za naše zaposlene. 

• Nad vhodom smo postavili novo svetlobno tablo z napisom lekarna in lekarniškim znakom v 
vrednosti 2.860,00 €. 

• Nabavili smo nov citounguator v vrednosti 943,60 €. 
• Izdelali so nam nov podstavek za sterilizator v vrednosti 160,00 €. 
• Kupili smo nove preproge za vhod pred lekarno. 
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LEKARNA SENOVO: 
• V Lekarni Senovo smo preuredili električne inštalacije v vrednosti 516,60 €. 
• Kupili smo novo klimo za v oficino v vrednosti 680,00 €, saj je bila obstoječa že zelo stara in ni 

več ustrezno hladila. 
• Preuredili smo omare v pisarni v vrednosti 1.767,00 €. 
• Kupili smo tehtnico v vrednosti 2.089,50 €, saj se je stara pokvarila ob udaru strele med močno 

nevihto. 
• Kupili smo nove preproge ob vhodu v lekarno. 
 
LEKARNA PLANINA PRI SEVNICI: 
• Na Planini pri Sevnici smo v lekarni izdelali prehodna vrata in steno v vrednosti 1.861,00 €, kar 

je bila zakonska zahteva in smo jo izpolnili še pred strokovnim nadzorom. 
• Zaradi priporočil strokovnega nadzora smo kupili UVS omaro za kemikalije v vrednosti 

1.400,00 € 
• Nad vhod smo namestili svetlobno tablo v vrednosti 860,00 €. 
 
SKUPNO: 
• Oblikovalec nam je izdelal novo celostno podobo za lekarno v vrednosti 3.963,50 €. 
• Zaradi popravil delovnih oblačil smo kupili nov šivalni stroj v vrednosti 277,85 €. 
 
INFORMATIKA: 
- V letu 2019 smo nabavili prenosnik za skupno rabo, 2 računalnika, 3 strežnike, 2 UPS-a, 

tiskalnik in čitalnike pametnih kartic v skupni vrednosti 4.735,19 €. 
 
Vse investicije so bile vodene z lastnimi sredstvi, ki jih imamo rezervirana za dejavnost. 
 
Nerealizirane investicije: 
• Nadgradnja kapacitete skladiščenja v robotu se je zaradi dolgih dobavnih in izvedbenih rokov 

zavlekla in bo izvedena v začetku leta 2020. 
• Za nadgradnjo robota z zunanjim transportnim trakom se še nismo odločili zaradi pomanjkanja 

informacij o njegovem delovanju in samih stroških nadgradnje. 
• Preureditev magistralne recepture za sterilne izdelke bo v prihodnje obširna prenova, ki mora 

biti skladna z zakonodajnimi okvirji, zato smo si za njeno načrtovanje vzeli več časa in je nismo 
izvedli v letu 2019, čakamo tudi novo Dobro lekarniško prakso. 

• Pregrada med robotom in umivalnico ni bila izvedena, ker potrebujemo več informacij, kako 
urediti, da bo skladno z zakonodajo. 

• Za stojalo in pladenj za homeopatijo in pa aparat za merjenje pritiska in telesne mase nismo 
pridobili ponudb, ki bi bile ali cenovno ali oblikovno ustrezne. 

• Lekarna Senovo je bila deležna začetne osnovne prenove, ki je bila potrebna zaradi zakonskih 
zahtev in priporočil strokovnega nadzora, kaj več pa se v Lekarni Senovo ni izvajalo, ker je 
situacija lastništva in ustanoviteljstva še negotova. 

• Enaka situacija je v Lekarni Planina pri Sevnici, kjer je šlo za minimalno prenovo za 
zagotovitev zakonskih okvirjev. 

• Ob koncu leta se je v Lekarni Senovo pokvarila vodna kopel, nova je bila dobavljena v začetku 
leta 2020. 

• Za cenovke v Lekarni Krmelj se še nismo odločili. 
• Za alarme na hladilnikih na enotah se še nismo odločili. 
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Obrazec 2: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 

 

 
11.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019 
   

Obrazec 3: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 

 
 
 
 
 
 
12. ZAKLJUČEK 
 
Tudi v letu 2019 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 povprečnega števila na farmacevta v Sloveniji, iz česar lahko 
sklepamo, da so naši farmacevti in na sploh ves kader izredno produktivni oziroma preobremenjeni.  
 
Ker v Lekarni Sevnica prepoznamo pomembnost svojega kadra, se trudimo, da se v največji možni 
meri, ki je še sprejemljiva, prilagodimo posamezniku, in skrbimo za dobro počutje na delovnem 
mestu, večjo storilnost in nenazadnje tudi za večjo pripadnost delovni organizaciji.  
 
Skrbimo za varovanje zdravja zaposlenih, njihov razvoj in izobraževanja. Prav zaradi tega smo 
izjemno ponosni na naše zaposlene, veliko storilnost, dobro medsebojno razumevanje, dobro timsko 
delo, pripravljenost nadomeščanja in dodatnega dela ter prepoznavanje lekarne Sevnica kot 
organizacije, na katero so ponosni, da delajo v njej in gradijo njeno prepoznavnost po strokovnosti 
in prijaznosti. 
 
Pri poslovanju pa nam osnovne pogoje poslovanja, ceno storitev in količino storitev določa Splošni 
dogovor z ZZZS, ki je tudi največji plačnik naših storitev.  
 
Prav tako imamo še vedno nivelacije cen MZZ in TSZ, ki pa so sedaj napovedane in si lahko 
zmanjšamo zaloge, prav tako pa dobimo s strani nekaterih proizvajalcev te razlike v ceni za 
obstoječe zaloge tudi povrnjene, zato ta sprememba ni več tako drastična kot na začetku. 
 
Vse naše enote, z izjemo Krmelja, izkazujejo pozitiven poslovni rezultat.   
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Lekarna Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica 
07 / 816 16 20 | info@lekarna-sevnica.si 
lekarna-sevnica.si 
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Lekarna Sevnica 

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

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list, RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 
124/08, 58/10, 104/10, 104/11,86/16 in 80/19): 

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

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

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

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 
- Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2019 
- Obrazec 2: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 
- Obrazec 3: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 

 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

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

2.3. Analiza poslovnega izida 
   2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih  
   uporabnikov po načelu denarnega toka 
   2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih  
   uporabnikov 
   2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 
   2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
   vrstah dejavnosti 
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2018 in preteklih let 
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019. 
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K 
BILANCI STANJA  
 
Iz pregleda bilance stanja je razvidno, da znaša bilančna vsota 2.472.624,83 € in se je v primerjavi z 
letom 2018 povečala za 1,44 %.   
 
Iz obrazca je razvidno, da znašajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 881.681,70 €  
oziroma 35,66 % aktive, kratkoročna sredstva v znesku 1.042.511,61 € oziroma 42,16 % in zaloge v 
znesku 548.431,52 € oziroma 22,18 % aktive. 
 
Lekarna Sevnica je imela na 31. 12. 2019 300.000,00 € vezanih sredstev v kratkoročni 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 kratkoročne obveznosti v znesku 218.797,73 € 
8,85 %, lastni viri in dolgoročne obveznosti v znesku 2.253.827,10 € pa 91,15 % pasive. 
 
1.1. SREDSTVA 
 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 
- Pri izkazovanju podatkov v okviru skupine dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so vsa 

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

- Vrednost v letu 2019 nabavljenih nepremičnin, osnovnih sredstev ter drobnega inventarja znaša 
199.010,69 €. 

- Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev znaša ob 
koncu leta 2019 881.681,70 € in je za 2,40 % višja v primerjavi z letom 2018. 

- Največji delež v dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju predstavljajo nepremičnine v 
sedanji vrednosti 477.178,51 (54,12 %), manjši pa oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva v sedanji vrednosti 404.503,19 € (45,88 %). 

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

 
 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
 
- Največji plačnik, katerega največja terjatev na dan 31. 12. 2019 znaša 521.792,52 €, je Zavod za 

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

- Vseh terjatev je bilo ob koncu leta 2019 732.171,84 €, vendar pa gre pri večini terjatev za 
zapadlost plačila v letu 2020, zato niso problematične. 

- Med terjatve na podlagi zahteve premoženjske bilance knjižimo tudi terjatve zakladniškega 
podračuna (68.561,34 €), kar pomeni stanje na TRR računu lekarne. 

- Tudi v letu 2019 smo izkoristili vse možne popuste iz naslova predčasnih plačil. Iz tega naslova 
smo pridobili 9.381,10 € kasnejšega popusta, kar pa je za 17,03 % več kot prejšnje leto. 
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C) ZALOGE  
 

- Zaloge smo v letu 2019 vodili po nabavni vrednosti in so knjižene v znesku 548.431,52 €, kar je 
za 10,68 % več kot lansko leto. Zaloge so se povečale zaradi hude deficitarnosti zdravil.  

- Povprečni znesek mesečne zaloge v Lekarni Sevnica je v letu 2019 znašal 499.770,60 €. 
- Lekarna Sevnica skrbi za zalogo zdravil za Zavod za blagovne rezerve Slovenije. Zaloga se vodi 

izven bilančno, njena vrednost na 31. 12. 2019 je 14.617,20 € (Opisano v zapisniku o popisu 
sredstev).  

 
 
 
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 
 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

- Lekarna Sevnica je imela ob koncu leta 2019 za 218.797,73 € obveznosti, pri čemer so najvišje 
obveznosti do dobaviteljev (Kemofarmacija, Farmadent, Salus,…) v znesku 128.192,79 €. 
Vrednost je za 24,44 % nižja kot ob koncu preteklega leta.  

- Zavod je svoje obveznosti do dobaviteljev in posrednih uporabnikov poravnaval v dogovorjenih 
plačilnih rokih, zato izkazujemo le obveznosti, katerih plačilni rok je v letu 2020. 

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 70.722,66 € in se nanašajo na plače za mesec 
december 2019. Obveznost je bila v celoti poravnana v januarju 2020. 

- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 15.909,79 €, v katere je vključen tudi 
davek od dohodkov pravnih oseb. 

- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 3.972,49 €. 
 

 
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 
- Zavod je pri izračunu amortizacije ugotovil, da nima vse amortizacije vračunane v ceno storitev, 

in jo krije iz vira. 
- Ker zavod za investicijo v letu 2019 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 
DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  
 
Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 6.672.019,92 € in so bili za 6,36 % višji od 
doseženih v letu 2018 in 4,48 % višji od načrtovanih.  
 
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,91 % celotnih prihodkov za leto 2019. 
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Finančni prihodki so znašali 53,60 € in so zanemarljivi v celotnih prihodkih, prejeli pa smo jih iz 
naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev. 
 
Drugi prihodki v vrednosti 6.229,61 € se nanašajo na priznane odškodnine zavarovalnice Triglav in 
na naturalni rabat. 
 

PRIHODKI 
Realizacija 

2018 
FN 

2019 
Realizacija 

2019 

INDEKS  
real. 2019 
/real. 2018 

INDEKS  
real. 2019 
/ FN 2019 

STRUK
TURA 
2019 

Prih. od prodaje blaga in storitev OZZ 2.727.507 2.776.622 3.050.042 111,83 109,85 45,71 % 
Prih. od prodaje blaga in storitev PZZ 2.260.846 2.301.558 2.270.008 100,41 98,63 34,02 % 

Prih. od prodaje blaga in storitev ostalo 1.277.810 1.300.820 1.345.687 105,31 103,45 20,17 % 
Finančni prihodki 128 120 2.875 2.246,09 2.395,83 0,04 % 

Drugi prihodki 7.027 7.000 3.408 0,48 0,48,69 0,05 % 

SKUPAJ PRIHODKI 6.273.318 6.386.120 6.672.020 106,36 104,48  

 
Največ prihodkov v letu 2019 je iz prodaje blaga in storitev OZZ, in sicer kar 45,71 %, nekoliko 
manj iz prodaje blaga in storitev PZZ (34,02 %)  ter 20,17 % iz prodaje blaga in storitev ostalo. 
Finančni in drugi prihodki so v letu 2019 v strukturi celotnih prihodkov zelo nizki. Realizirani 
prihodki iz prodaje blaga in storitev OZZ, PZZ in ostalo so višji od realiziranih prihodkov v letu 
2018. 
 
 
2.2. ANALIZA ODHODKOV 
 
Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali 6.427.212,57 € in so bili za 5,86 % višji od 
doseženih v letu 2018 in za 3,90 % višji od načrtovanih.  
 
Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev, in sicer kar 87,30 %, 
sledijo stroški dela z 11,82 %, amortizacija, drugi stroški, finančni odhodki in drugi odhodki pa 
posamezno predstavljajo manj kot 1 % odhodkov. 
 
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 
 
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2019 znašali 5.610.995,82 € in 
so bili za 5,78 % višji od doseženih v letu 2018 in za 5,11 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih 
odhodkih znaša 87,30 %.  
 
Stroški materiala (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 41.442,58 € in so za 54 % 
višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 0,64 %. 
 
Stroški storitev (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 115.990,78 € in so bili za 
9,51 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 1,80 %. 
 
Farmacevtske storitve v celoti izvajajo naši zaposleni in zanje ne sklepamo podjemnih in avtorskih 
pogodb oziroma pogodb s podjetji. 
 

Podjemno pogodbo imamo sklenjeno z osebo, ki je drugače zaposlena pri drugem delodajalcu, ter 
pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela z upokojencem, oboje za dejavnost čiščenja. 
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2.) STROŠKI DELA so v letu 2019 znašali 759.480,75 € in so za 6,95 % presegli stroške dela,  
dosežene v letu 2018, kar je predvsem posledica sprostitve napredovanj. Delež v celotnih odhodkih 
znaša 11,82 %.   
 
Stroški dela so se zaradi odprave anomalij v letu 2019 precej povišali, saj so se plače zvišale 
praktično vsem zaposlenim. Zvišanje je bilo postopno, in sicer januarja in novembra 2019, kar 
pomeni, da bodo spremembe stroškov dela na tej vsebini vidne tudi v letu 2020. Poleg tega 
postopna odprava anomalij za določena delovna mesta seže še v leto 2020 in bo tudi s tega vidika 
povzročila zvišanje stroškov dela.  
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 17,37, kar je še vedno v 
okvirih, ki jih za nas predvideva ZZZS, zato so plače strošek na javni službi (razen tržnega deleža in 
sorazmernih prispevkov). Iz tega obračuna smo vzeli stroške pripravnika in FTP, ki se financirata iz 
drugega vira. 
 
V letu 2019 je bilo izplačano 17.351,54 € regresa za letni dopust.  
 
 
 
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE so v letu 2019 znašali 36.076,14 € in so bili za 2,51 % višji od 
doseženih v letu 2018 in 3,07 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih 
odhodkih znaša 0,56 %.  
 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 107.270,84 €:  

‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 36.076,14 € (končni rezultat skupine 462) 
in 

‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 
71.194,70 € (podskupina 980).  

 
4.) REZERVACIJ v letu 2019 ni bilo. 
 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2019 obračunani v znesku 19.254,92 € in so za 
7,50 % nižji kot v letu 2018. 
 
6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 0,11 €. 
 
7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2019 znašali 1.404,83 €. 
 
8.) PREVREDNOTOVALNIH POSLOVNIH ODHODKOV v letu 2019 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 244.807,35 €.  
 
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2019 obračunan v znesku 24.262,37 €, kar pomeni, 
da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 220.544,98 €.  
 
Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 21,74 % višji od doseženega v preteklem letu in 
za 18,96 % višji od planiranega.  
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Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu 
poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika izhaja iz nerazporejenega 
poslovnega izida oziroma neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let, ki je namenjen rezervam 
za zaloge oziroma za likvidnost in solventnost zavoda. 
 
 
 

 CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI POSLOVNI IZID 
 FN 2019 Real. 2019 FN 2019 Real. 2019 FN 2019 Real. 2019 

Lekarna Sevnica 4.089.144 4.245.526 3.937.265 4.038.194 151.879 207.332 
Lekarna Senovo 1.297.962 1.384.147 1.252.452 1.347.273 45.510 36.874 
Lekarna Krmelj 588.674 653.145 586.013 655.214 2.661 -2.069 
Lekarna Planina 410.340 389.202 410.000 386.532 340 2.670 
SKUPAJ 6.386.120 6.672.020 6.185.730 6.427.213 200.390 244.807 

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov. Zavod je dolžan izkazovati poslovanje - realizacijo na evidenčnih kontih po 
načelu denarnega toka (prilivi, odlivi). 
 
Analitično bruto bilanco evidenčnih kontov delamo s finančnimi programi, prave kontrole z 
ostalimi izkazi pa tako ni možno vzpostaviti. 
 
Pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazujemo 
presežek odhodkov nad prihodki, in sicer v vrednosti 168.622,85 €.  
 

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
 

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

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

 

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

 LETO 2018 LETO 2019 

  
Prihodki Odhodki 

Davek od 
dohodka 

Poslovni 
izid 

Prihodki Odhodki 
Davek od 
dohodka 

Poslovni 
izid 

Javna 
služba 

5.235.893,63 5.158.904,91 7.908,14 69.080,58 5.627.980,46 5.509.333,20 11.758,90 106.888,36 

Tržna 
dejavnost 

1.037.424,50 912.521,43 12.829,82 112.073,25 1.044.039,46 917.879,37 12.503,47 113.656,62 

Skupaj 
zavod 

6.273.318,13 6.071.426,34 20.737,96 181.153,83 6.672.019,92 6.427.212,57 24.262,37 220.544,98 

 
Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 106.888,36 €, iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti pa 113.656,62 €. 
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Poslovne prihodke razmejimo preko programske rešitve, kjer z izpisom dobimo seštevek prodajne 
vrednosti na javni službi in seštevek na tržni dejavnosti. Posebej razmejimo določene prihodke, ki 
smo jih ročno knjižili v računovodskem programu po vrstah dejavnosti (oglaševanje, prihodki 
subvencij zaposlovanja, blagovne rezerve,…). Pri finančnih prihodkih ločimo obresti na računu UJP 
na javno službo in obresti drugih bank za vezave oziroma depozite na tržno dejavnost. Pri drugih 
prihodkih izločimo naturalni rabat in morebitne donacije za izobraževanja na tržno dejavnost, ostalo 
pa razdelimo med javno službo in tržno dejavnost po procentu poslovnih prihodkov. 
 
Pri stroških je težje določiti, kateri stroški gredo na katero dejavnost. Najvišje stroške prodanih 
zalog razmejimo z enakim programskim izpisom kot prihodke, kjer že strokovni program izpiše 
seštevek nabavne vrednosti prodanega materiala za javno službo in za tržno dejavnost. Inventurne 
popravke in nivelacije cen razdelimo po procentu poslovnih prihodkov. Razmejitev bonusov v 
večini 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 razmejitve stroškov nabavne vrednosti 
prodanega materiala, razen, če po vsebini lahko specifično ločimo posamezno dejavnost. Pri 
stroških dela imamo vse zaposlene priznane s strani ZZZS, zato vse plače in prispevke, razen 
uspešnosti na trgu in sorazmernih prispevkov, razmejimo v javno službo. Stroške amortizacije 
ločimo z izračunom priznane amortizacije v ceni storitve. Pri drugih stroških, finančnih odhodkih in 
drugih odhodkih uporabimo procent poslovnih prihodkov, razen, če po vsebini lahko specifično 
ločimo posamezno dejavnost (npr. sejnine). 
 
Rezultat poslovanja je pozitiven tako pri izvajanju javne službe kot izvajanju tržne dejavnosti. Zato 
kot uporabnik proračuna izkazujemo izpolnjevanje izravnanih prihodkov in odhodkov za izvajanje 
javne službe in prodajo blaga in storitev na trgu. 
 
Na podlagi tega obrazca in Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
smo pripravili Obrazec: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Obrazec je priloga računovodskega poročila. Omeniti 
velja, da tu ne gre za nagrado zaposlenim, ki bi jo prejeli iz javnih sredstev, temveč je to izplačilo za 
že opravljeno delo na trgu, saj se poleg javne službe opravlja prodaja blaga in storitev na trgu. 
Tržna dejavnost je dopolnitev javni službi in jo plemeniti. 
 
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV 
 
Lekarna Sevnica ni prejela nobenih sredstev iz 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in 
ločenega evidentiranja dejavnosti (ZPFOLERD-1) - Uradni list RS št. 33/11. 
 
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S 
SKLEPI SVETA ZAVODA 

 
Svet zavoda Lekarne Sevnica je dne 22. 2. 2018 potrdil, da se pretežni del presežka, ugotovljenega 
v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, nameni za razvoj dejavnosti in pogojev za 
izvajanje dejavnosti. Lekarna pa naj ima tudi rezervirana sredstva za pokritje zalog. 

 
 

 
 























































PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ V LETU 2019

ENOTA PROJEKT DOBAVITELJ: PLAN 2019 REAL 2019 PLAN-NAMEN:

Izdelava projektne dokumentacije inštalacij-faza PID Klimaterm projekt d.o.o. 1.100,00 1.100,00 Izdelava načrta inštalacij po posnetku obstoječega stanja

Nadgradnja kapacitete skladiščenja v robotu MTH d.o.o. 16.980,00 Nadgradnja kapacitete skladiščenja v robotu

Zunanji transportni trak pri robotu MTH d.o.o. 7.230,00 Zunanji transportni trak pri robotu

Svetlobna tabla ZMAS d.o.o. 2.860,00 2.860,00 Svetlobna tabla nad vhodom, konzolna tabla obojestranska

Stojalo za razstavo artiklov Špan Aleksander s.p. 5.500,00 4.556,00 Dodatni elementi v oficini za ločevanje in razstavo artiklov

Avtomatska dvokrilna drsna vrata Doorson d.o.o. 2.486,00 2.486,00 Avtomatska dvokrilna drsna vrata

Elektronske cenovke - dodatni elementi Leoss d.o.o. 4.672,22 Dodatni elementi

Špan Aleksander s.p. 3.800,00 2.110,00 Poličniki t.i. gondole 5x

Leoss d.o.o. 6.000,00 4.672,22 Elektronske cenovke

Preureditev magistralne recepture za sterilne izdelke Neznani dobavitelj 10.000,00 Preureditev skladno z novim ZLD

Podstavek za sterilizator Špan Aleksander s.p. 1.000,00 160,00 Podstavek za sterilizator

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

Pregrada med robotom in pomivalnico Neznani dobavitelj 5.000,00 Pregrada v skladu z novim ZLD

Aparat komplet za merjenje pritiska, telesne mase in ostalo Neznani dobavitelj 3.000,00 Aparat komplet za merjenje pritiska, telesne mase in ostalo

Preproge ob vhodu v lekarno Salesianer Miettex 1.000,00 270,02 2x preproga

Citounguator Kefo 2.000,00 943,60 Nov citounguator

Prenova Lekarne Senovo 145.553,00 Prenova Lekarne Senovo - če bo ostala pod Lekarno Sevnica

- preureditev električnih inštalacij 2.000,00 516,60 Preureditev električnih inštalacij

- nova klima 680,00 680,00 nova klima

- preureditev omar Mizarstvo Profil 1.767,00 1.767,00 omare

Tehtnica Lotrič d.o.o. 2.499,50 2.089,50 Tehtnica

Vodna kopel 776,00

Svetlobna tabla ZMAS d.o.o. 1.630,00 Svetlobna tabla nad vhodom

Preproge ob vhodu v lekarno Salesianer Miettex 1.000,00 263,67 2x preproga

140.000,00 120.084,78 zgradba

32.000,00 oprema

Tomšič Miran s.p. 3.000,00 3.000,00 Odgovorni nadzornik

Klima term projekt 400,00 Elektro nadzor

Klima term projekt 400,00 Strojni nadzor

395,00 395,00

Izdelava varnostnega načrta, koordinacija varstva na gradbišču (933 

€ že v 2018)

280,00 280,00 Požarni red, evakuacijski načrt

449,10 449,10 Pregled delovne opreme, meritve klime, osvetlitve

Citounguator z mešali Kefo 943,60 943,60 Citounguator z mešali

Preproge ob vhodu v lekarno Salesianer Miettex 1.000,00 493,21 2x preproga

Cenovke Leoss d.o.o. 13.000,00 Cenovke

Svetlobna tabla ZMAS d.o.o. 1.630,00 1.630,00 Svetlobna tabla nad vhodom

Prenova Lekarne Planina 20.000,00 Prenova Lekarne Planina - če bo ostala pod Lekarno Sevnica

- izdelava in montaža prehodnih vrat in stene 1.861,00 1.861,00
Izdelava in montaža prehodnih vrat in stene - zakonska zahteva 

izpolnjena pred strokovnim nadzorom

- UVS omara za kemikalije 1.400,00 1.400,00 UVS omara za kemikalije

Svetlobna tabla
ZMAS d.o.o.

1.630,00 670,00 Svetlobna tabla nad vhodom

ST
A

N
O

V
A

N
JE

Vhodna vrata
Mizarstvo Tuhtar

860,00 860,00 vhodna vrata

Nova celostna podoba
Domdesign d.o.o.

3.963,50 3.963,50 Nova celostna podoba (nov logotip, nov napis lekarne, nove barve)

Alarmi za hladilnike na enotah Lotrič d.o.o. 2.912,50 Alarmi za hladilnike na enotah

Šivalni stroj Lango d.o.o. 277,85 277,85 Šivalni stroj ELNA

Prenosnik Comp.ing 1.000,00 931,52 Prenosnik za skupno rabo (predstavitve, inventura,…)

3x PC tower i5/ssd Comp.ing 2.100,00 2.639,84 Nabavljen 1x Krmelj, 3x strežnik enote

2x PC AiO + Office Comp.ing 2.000,00 Rezerva pisarna

2x POS tiskalnik (npr TM-T88V) Comp.ing 500,00 121,00 1x tiskalnik Krmelj

Čitalniki pametnih kartic Crea plus 72,83 Čitalniki pametnih kartic

3x UPS rezerva Neznani dobavitelj 1.500,00 970,00 2x UPS Senovo

430.715,75 197.517,84

Vintim
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Poličniki v oficini
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Prenova Lekarne Krmelj



DRUGI VIŠJI STROŠKI

Zaščitna zimska oprema za zaposlene Neznani dobavitelj 500,00 3x bunda, 2x pohodni čevlji

Notranja revizija Alta Konto 1.675,44 1.675,44 Notranja revizija na izbranem področju

SZOZD Celjske regije 800,00 Javno naročilo za farmacevtski program Recipe

SZOZD Celjske regije 800,00 Javno naročilo za finančni program Edico

LZS 500,00 Pregled uporabe zdravil 2x

LZS 1.200,00 410,00 Izobraževanje FTP

LZS 800,00 800,00 Konferenca na Dunaju

Neznani izvajalec 3.000,00 Izobraževanje direktorice na ekonomskem področju

Poslovna izobraževanja 1.000,00 65,00 Kadrovska, računovodska, arhivska, poslovna izobraževanja

Ostala izobraževanja 5.000,00 4.455,21 Ostala strokovna izobraževanja

LZS 10.000,00 3.960,00 Specializacija (celo obdobje)

Gospodar zdravja Gospodar zdravja 1.415,04 1.415,04 farmacevtski program Gospodar zdravja

Izobraževanje GDPR Dataofficer d.o.o.
648,00 E-usposabljanje GDPR na podlagi priporočila notranje revizije

Varstvo in zdravje pri delu Vintim 2.677,00 1.069,32 Varstvo in zdravje pri delu - zunanji izvajalec

1.000,00 Otvoritev Lekarne Krmelj po prenovi

3.000,00 70-letnica Lekarne Sevnica

Delovna obleka zaposleni Šiviljstvo Rihtar d.o.o. 2.380,00 2.380,00 2 kompleta delovnih oblek

Delovna obleka zaposleni Antares 1.751,60 1.751,60 Jakne za zaposlene

Zdravstveni pregledi zaposlenih Neznani izvajalec 3.000,00 1.839,73 Zdravstveni pregledi zaposlenih

Defibrilatorji za Občino Sevnica Defib 15.705,06 15.705,06 Cena z DDV, ki ga ne bomo odbijali

56.852,14 35.526,40

izvedeno

neizvedeno

odstopanja od plana - za potrditev
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Organizacija dogodkov
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PREGLED OPRAVLJENIH STORITEV    SEVNICA

LETNI PODATKI

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RECEPTI 94776 98075 101883 98692 102577 103709 106359 106845 107705 112848 120495
BLAGAJNA 20095 18382 16493 16321 15373 13830 13874 13865 11683 11393 11253
NAROČ. 1745 1781 1921 2098 1850 1481 1510 1531 1900 2230 2193
GALENIKA 3297 3035 2645 2451 2005 1686 1387 1130 919 799 914
SKUPAJ 119913 121273 122942 119561 121805 120706 123130 123370 122207 127270 134855

PREGLED OPRAVLJENIH STORITEV    SENOVO

LETNI PODATKI

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RECEPTI 33927 34665 35158 35485 37192 38338 39526 40035 39789 39734,8 39381
BLAGAJNA 6332 5831 5458 5573 5516 5300 5267 5364 4021 4133,69 4096,32
NAROČILNICE 96 75 74 63 45 52 71 63 89 57,1 35,9
GALENIKA 611 612 521 535 433 387 337 261 297 296,38 252,4
SKUPAJ 40966 41183 41211 41656 43186 44077 45202 45724 44196 44222 43766
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PREGLED OPRAVLJENIH STORITEV    KRMELJ

LETNI PODATKI

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RECEPTI 18341 17721 17839 17643 19104 18936 19555 19476 20084 19930,2 21225,7
BLAGAJNA 3509 3193 2993 3007 3135 2749 2607 2477 1998 1750,06 1838,8
NAROČILNICE 227 225 178 231 138 283 213 150 140 156,41 169,74
GALENIKA 0 0 0 0
SKUPAJ 22077 21138 21010 20882 22377 21968 22375 22104 22222 21837 23234

PREGLED OPRAVLJENIH STORITEV    PLANINA

LETNI PODATKI

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RECEPTI 12018 10865 11845 12459 12998 12929 13494 13067 12147 11971,8 11274,8
BLAGAJNA 1455 1200 1271 1251 1131 1102 1120 1066 863 823,69 814,89
NAROČILNICE 56 58 66 76 78 87 99 95 91 68,15 69,89
SKUPAJ 13529 12123 13182 13786 14207 14118 14712 14228 13101 12864 12160
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PREGLED OPRAVLJENIH STORITEV LEKARNA SEVNICA
LETNI PODATKI SKUPAJ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
RECEPTI 161326 166726 164280 171871 173913 178933 179423 179725 184484 192377
BLAG. 28605 26214 26152 25155 22981 22868 22772 18565 18100 18003
NAROČ. 2138 2239 2468 2111 1903 1894 1839 2220 2512,1 2468,2
GALEN. 3647 3166 2986 2438 2073 1725 1391 1216 1095,4 1166,6
SKUPAJ 195716 198345 195885 201575 200870 205420 205425 201726 206192 214015

ŠTEVILO RECEPTOV LEKARNA SEVNICA
LETNI PODATKI SKUPAJ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SEVNICA 129136 130499 132213 136683 129291 135864 135127 133562 138213 140395
SENOVO 44906 45887 47476 50392 47772 49147 49308 48771 48716 48067
KRMELJ 23371 23521 23606 24403 23708 24298 24506 24831 24809 26193
PLANINA 13590 14830 16210 17158 16043 17093 16593 15553 15167 14314
SKUPAJ 211003 214737 219505 228636 216814 226402 225534 222717 226905 228969
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Izpis receptov
rec343

Vrednost točk 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01-Trubarjev dom Loka 8.620,79 8.517,76 8.421,27 8.276,20 7.943,64 8.231,40 7.120,11 7.865,24 10.084,51 10.200,65 12.376,18 13.606,61
02-Dom upokojencev Impoljca 16.080,93 14.007,97 15.231,18 14.751,46 16.381,15 13.806,61 12.964,03 14.511,72 15.669,90 17.038,21 16.194,92 17.648,20
03-Dom upokojencev Impoljca-Sevnica 7.749,29 6.523,94 6.626,54 6.583,54 6.758,16 9.429,60 8.585,47 9.613,02 9.198,55 6.692,90 9.054,55 7.717,62

Nabavna vrednost 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01-Trubarjev dom Loka 85.323,72 82.419,85 86.045,56 76.779,95 66.708,48 60.824,47 57.208,67 70.784,40 73.336,83 84.001,80 82.210,49 71.175,15
02-Dom upokojencev Impoljca 230.996,59 197.940,16 232.984,53 198.920,16 203.068,71 157.994,05 133.766,81 132.935,29 128.364,73 137.517,78 129.116,91 127.485,03
03-Dom upokojencev Impoljca-Sevnica 66.626,98 56.584,13 58.811,84 54.663,45 47.937,77 53.969,34 48.377,39 47.322,31 46.101,24 36.716,87 50.096,19 35.447,05

Prodajna vrednost 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01-Trubarjev dom Loka 102.060,15 98.667,20 102.496,75 92.329,41 80.997,69 75.314,88 70.506,70 86.129,17 91.370,72 103.179,99 103.567,33 92.907,97
02-Dom upokojencev Impoljca 268.079,02 230.114,99 269.313,90 231.835,87 238.122,18 187.330,71 160.669,89 161.457,74 157.734,38 169.317,98 159.148,63 158.929,44
03-Dom upokojencev Impoljca-Sevnica 80.705,35 68.498,85 71.041,22 66.453,00 59.363,08 69.104,11 62.403,50 62.362,95 60.597,16 47.597,78 64.928,43 47.398,87

Št. Receptov 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01-Trubarjev dom Loka 2.715 2.487 2.758 2.672 3.013 3.100 2.946 3.335 4.129 4.103 4.496 4.501
02-Dom upokojencev Impoljca 6.036 5.105 5.665 5.423 6.453 5.569 5.263 6.157 6.338 6.918 6.259 6.376
03-Dom upokojencev Impoljca-Sevnica 3.239 2.544 2.866 2.732 2.958 3.588 3.163 3.481 3.363 2.453 3.173 2.313
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