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Nagovor direktorice 

Spoštovani, 
 
V letu 2019 je bil v Uradnem listu objavljen novi Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda 
Lekarne Ptuj. Odlok je uskladil organiziranje, vodenje in delovanje zavoda z veljavnim Zakonom o 
lekarniški dejavnosti. Stekle so aktivnosti za uskladitev in svet zavoda, ki je najvišji organ 
upravljanja, že deluje v polni sestavi. Deluje tudi novi organ, to je svet ustanoviteljic, ki je prevzel 
kar veliko nalog upravljanja in nadzora. 
 
Na področju kadrov je bilo leto 2019 zelo zahtevno. Spopadali smo se z velikim številom daljših 
bolniških odsotnosti ob sočasnem uvajanju sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil. Slovenija je 
morala, prav tako kot druge države Evropske unije, vpeljati sistem za preverjanje avtentičnosti 
zdravil, kot to določa evropska Direktiva 2011/62/EU. Povedati je potrebno, da imamo v Sloveniji 
kakovostna in varna zdravila in da v nadzorovani poti distribucije zdravil se nismo v preteklosti 
nikoli srečali s ponarejenimi zdravili. Izvajanje določil omenjene direktive je zelo podaljšalo čas 
izdajanja zdravil, še zmeraj ni rešen problem izdajanja zdravil v priročni zalogi in nimamo odgovora 
na vprašanje, kako naj ravnamo v primeru, ko pacientu zdravila ne moremo vročiti, nadomestnega 
zdravila pa ni. 
 
Na državnem nivoju smo se veliko ukvarjali s standardi in normativi in z delovnimi mesti »s 
specialnimi znanji«. Zavod je s svojimi predstavniki aktivno sodeloval v delovnih skupinah in 
komisijah Lekarniške zbornice Slovenije. Ta je svoj del nalog opravila. Čakamo na odločitve 
resornega ministrstva in vlade. 
 
Med investicijami je potrebno izpostaviti nakup programske opreme za prehod na brezpapirno 
poslovanje. Pripravili smo podlage, od nakupa opreme in programov do šolanja zaposlenih. Prehod 
bomo pričeli z računi in nadaljevali z drugo dokumentacijo. Nov sistem bo zagotovo prinesel 
prihranke, a je začetni vložek, zlasti v dodatnem angažiranju sodelavcev na upravi, precejšen. 
Druga večja investicija je bila nakup in vzpostavitev centralnega nadzora pogojev shranjevanja. 
Izvedli smo razpis in podpisali štiriletno pogodbo z računovodskim servisom. Odločili smo se, da 
tudi program za računovodstvo nabavimo v zavodu in bo lahko kateri koli zunanji ponudnik storitev 
računovodstva dela izvajal na naši programski opremi. Tako zmanjšamo tveganje, če bi čez štiri 
leta računovodstvo prevzel kdo drugi.  
 
Poslanstvo lekarniške dejavnosti je skrb za zdravje ljudi s poudarkom na doseganju čim boljših 
izidov zdravljenja z zdravili. Zato si skupaj s sodelavci prizadevamo za visok nivo strokovnega 
znanja, dostopnost, kakovost izvajanja storitev, povezovanje z drugimi zdravstvenimi delavci, 
povezovanje z lokalnim okoljem in delovanje v skladu z etičnimi načeli.  
 
mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec. 
 
 

Ptuj, 26. 2. 2020 
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I. UVOD 

1. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU LEKARNE PTUJ 

Naziv: Lekarne Ptuj 
Naslov: Trstenjakova ulica 9, Ptuj 
Telefon: 02/ 771 60 01 
Elektronski naslov: info@lekarne-ptuj.si 
Spletna stran: www.lekarne-ptuj.si 
Davčna številka: 21691223 
Matična številka: 5054800 
Številka proračunskega uporabnika: 27570 
Številka podračuna pri UJP: SI 56 0129 6603 0275 759 
Številka vpisa v sodni register: 1/379 
Glavna dejavnost zavoda: 47.730 
Direktorica: mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec. 
 

1. DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST ZAVODA 

1.1. PREDSTAVITEV LEKARN PTUJ 

 
Javni lekarniški zavod Lekarne Ptuj izvaja storitve lekarniške dejavnosti v svojih osmih 
lekarniških enotah na območju Spodnjega Podravja.  
 
1.1.1. Zgodovina 
 
Na Štajerskem so se pojavile prve lekarne konec 16. Stoletja. Med prvimi kraji je lekarno 
dobil tudi Ptuj, in sicer leta 1587. Pred drugo svetovno vojno je imel Ptuj tri lekarne: Lekarna 
pri zlatem jelenu, Lekarna pri zamorcu in Lekarna pri Sv. Antonu. Slednja je bila med vojno 
uničena, Lekarna pri zlatem jelenu poškodovana, zato so dejavnost preselili v Lekarno Pri 
zamorcu in leta 1958 v takrat sodobno lekarno na Trstenjakovi ulici 9, kjer je še  danes.  
 
Javni zavod Lekarne Ptuj (v nadaljevanju zavod) je nastal iz prejšnjih Združenih lekarn Ptuj, te 
pa so nasledile povojno Mestno lekarno. V obdobju od leta 1968 do leta 1992 sta bili del 
Mestne lekarne Ptuj tudi Lekarna Ormož in Lekarniška postaja Središče ob Dravi. Združene 
lekarne je z Odlokom o ustanovitvi leta 1993 ustanovila takratna Skupščina občine Ptuj za 
opravljanje lekarniške dejavnosti na svojem območju. Leta 1993, po odcepitvi Lekarne 
Ormož s podružnico Središče, so imele Lekarne Ptuj tri lekarniške enote: Lekarno Ptuj, 
Lekarno Kidričevo in Lekarniško postajo Majšperk, ki se je kasneje preoblikovala v Lekarno 
Majšperk. 
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Javni zavod je začel širiti mrežo lekarn na območju Spodnjega Podravja po letu 2000. V tem 
letu sta bili odprti dve lekarni, Lekarna Breg v Mestni občini Ptuj in Lekarna Gorišnica. Nato 
leta 2001 Lekarna Budina Brstje, ki smo jo leta 2006 preselili v trgovski center Qlandia. Leta 
2007 smo odprli še Lekarniško podružnico Videm pri Ptuju in kot zadnjo enoto Lekarniško 
podružnico Destrnik leta 2010. 
 
1.1.2. Organiziranost zavoda 
 
Na podlagi zahtev novega Zakona o lekarniški dejavnosti (URL RS št. 85/2016, 77/2017, v 
nadaljevanju ZLD-1) so občine ustanoviteljice sprejele nov Odlok o ustanovitvi javnega 
lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj (URL RS št 1/2019, v nadaljevanju Odlok). Z novim aktom o 
ustanovitvi imajo Lekarne Ptuj osem občin ustanoviteljic. To so: Mestna občina Ptuj, Občina 
Destrnik, Občina Gorišnica, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci, Občina 
Videm pri Ptuju in Občina Žetale.  
 
Po vseh pravnih in organizacijskih spremembah ima zavod osem lekarniških enot in upravo 
zavoda: 

 Lekarna Ptuj (1958) 

 Lekarna Majšperk (1976) 

 Lekarna Kidričevo (1976, preseljena v nove prostore 2005) 

 Lekarna Breg (2000) 

 Lekarna Gorišnica (2000) 

 Lekarna Budina Brstje (2001, preseljena v nove prostore 2006) 

 Lekarniška podružnica Videm pri Ptuju (2007) 

 Lekarniška podružnica Destrnik (2010) 

 Uprava 
 
Lekarniški podružnici Videm pri Ptuju in Destrnik sta organizacijski enoti pod strokovnim 
nadzorom Lekarne Ptuj. 
 
1.1.3. Organi zavoda 
 
Lekarne Ptuj vodi direktorica zavoda, mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., ki je bila 
na to delovno mesto ponovno imenovana 3. 4. 2018 za obdobje pet let. Direktor je strokovni 
in poslovni vodja zavoda ter skrbi za zakonitost poslovanja. Naloge in odgovornosti direktorja 
so določene v področni zakonodaji, aktu o ustanovitvi in Statutu zavoda.  
 
Glavni organ javnega zavoda je svet zavoda, ki je imel do leta 2019 sedem članov: dva člana 
izvolijo delavci zavoda, štiri člane imenujejo ustanovitelji in enega člana imenuje v imenu 
uporabnikov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Svet zavoda v novi sestavi  
se je konstituiral 30. 3. 2018, z mandatom štirih let. Predsednik sveta zavoda je g. Mihael 
Lah, podpredsednica je ga. Helena Neudauer. Z novim Odlokom ima svet zavoda 9 članov: 
štirje so predstavniki občin ustanoviteljic, trije so predstavniki zaposlenih, en je predstavnik 
pacientov in enega imenuje ZZZS. Sestavo in delovanje sveta zavoda smo v predpisanem 
roku uskladili.  
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Stalni organ zavoda je strokovni svet. Sestavo strokovnega sveta na novo določa Odlok, in 
sicer strokovni svet ima tri člane, vodi ga direktor, ostala dva člana na predlog direktorja 
imenuje svet zavoda. Strokovni svet meni, da je potrebno povečati število članov. 
 
Redno se sestaja kolegij- to so vodje vseh lekarniških enot, predstavnik vodstva za kakovost 
in vodja službe za informatiko. Kolegij obravnava tekočo problematiko zavoda na 
strokovnem, organizacijskem in poslovnem področju. Skupaj z vodstvom pripravi plan dela in 
plan investicij za prihodnje leto.  
 
Vodje lekarniških enot so magistri farmacije, ki izpolnjujejo z Zakonom o lekarniški 
dejavnosti predpisane pogoje.  
 
V Lekarnah Ptuj smo v letu 2010 imenovali predstavnika vodstva za kakovost in v letu 2011 
odgovorno osebo za delovanje sistema za upravljanje osebnih in zaupnih podatkov.  
 
1.1.4. Poročilo o delu sveta zavoda 
 
Svet zavoda opravlja naloge v skladu z ZLD-1, Odlokom o ustanovitvi javnega lekarniškega 
zavoda Lekarne Ptuj (v nadaljevanju Odlok)  in Statutom Lekarn Ptuj ter deluje v skladu s 
sprejetim poslovnikom.  V letu 2019 se je svet zavoda sestal na  3 rednih sejah , 3 
korespondenčnih sejah in 1 izredni seji: 
 
Na rednih sejah je svet  zavoda obravnaval letno poročilo za leto 2018, solventnost in 
likvidnost po 38 členu ZLD-1, razpisal je volitve dodatnega predstavnika delavcev v svet 
zavoda, imenoval je nov  strokovni svet v skladu z Odlokom. Na več zaporednih sejah je svet 
zavoda obravnaval problematiko poslovnih prostorov Lekarne Gorišnica in sprejel odločitev, 
da lekarna ostane v obstoječih prostorih. Svet zavoda je obravnaval pobudo Občine Markovci 
glede organiziranja lekarniške podružnice in predlagal, da se morajo najprej urediti standardi 
in normativi v dejavnosti, saj zavod ne more odpreti nove organizacijske enote z obstoječim 
številom strokovnih delavcev. Potrjena je bila priročna zaloga zdravil v Občini Zavrč, njeno 
odprtje pa je pogojeno z ureditvijo prostorov in opreme in v dogovoru z Zdravstvenim 
domom Ptuj. Kot vsako leto je svet zavoda obravnaval tudi delovno uspešnost direktorice in 
potrdil program dela in finančni načrt za leto 2019. Leto 2019 je bilo dinamično na področju 
urejanja sistemizacije. Zadnja sprememba je bila potrebna zaradi umestitve novih delovnih 
mest, in sicer pravnika in magistra farmacije na uvajanju (pred pridobitvijo licence).  
 
Na korespondenčnih sejah je svet zavoda obravnaval in podal soglasje k Spremembam in 
dopolnitvam Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Lekarne 
Ptuj, podal soglasje k terminskemu planu notranje revizije 2018 in potrdil skupno poročilo o 
popisu sredstev in njihovih virov na dan 31. 12. 2018 
 
Na izredni seji je svet zavoda obravnaval nadzor Inšpektorata za javni sektor in nadzor 
Državne revizijske komisije.  
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1.1.5. Poročilo o delu strokovnega sveta 
 
V letu 2019 se je strokovni svet sestal na dveh rednih sestankih, veliko korespondence in 
sprotnega reševanja strokovnih vsebin med člani strokovnega sveta poteče po elektronskih 
komunikacijskih poteh. Strokovni svet je aktivno vpet v kakovost in sodeluje pri pripravah na 
ISO presojo, obravnava kadrovski načrt in načrt izobraževanj, spremlja interne strokovne 
nadzore, predlaga ukrepe in priporočila po opravljenih nadzorih, ter rešuje tekočo 
problematiko s področja izdajanja zdravil, priprave magistralnih zdravil, pravic obveznega 
zdravstvenega zavarovanja in drugih navodil Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Lekarniške 
zbornice in Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Strokovni svet daje mnenja 
o uvrščanju izdelkov za nego in varovanje zdravja v prodajni program zavoda. 
 
Strokovni svet je redno obravnaval kadrovsko problematiko zavoda, vključno z razporedi 
zaposlenih, planom dopustov, letnim planom dežurstev in delovnih sobot. Strokovni delavci 
že decembra prejmejo razpored delovnih sobot in razpored dežurstev za naslednje 
koledarsko leto. 
 
 
1.1.6. Poročilo vodij lekarn  
 
Lekarna Ptuj 
V Lekarni Ptuj si prizadevamo predvsem za zagotavljanje strokovne farmacevtske oskrbe 
naših obiskovalcev, kot tudi za dobro, partnersko sodelovanje z drugimi deležniki v 
zdravstvu. 
Čeprav storitve pregled uporabe zdravil v tem letu sistematično nismo izvajali, lahko trdim, 
da je pridobljeno znanje farmacevtov s to kompetenco pomembno dvignilo nivo svetovanja 
pri izdaji, zato bomo sledili temu, da čim več farmacevtov to kompetenco pridobi. V letu 
2019 smo začeli tudi z izvajanjem storitve za zdravnike, ki se imenuje farmakoterapijski 
pregled, in sicer v Zdravstvenem domu Ptuj, 2 dni v tednu. Realizacija je s 25 % primerljiva z 
večino drugih tovrstnih izvajalcev (posledica previsoko postavljenega normativa).  
Glede na prejšnje leto smo imeli majhen porast receptov (0,7%), posebej pa nas veseli tudi 
rast marže (za 6%). Temu smo namenili tudi več aktivnosti (več promocij, predvsem pa večja 
angažiranost zaposlenih). Obiskovalcem smo nudili tudi svetovanja iz homeopatije, izbire 
kompresijskih nogavic in meritve glukoze v krvi, izvajali smo tudi meritve pulznega vala, 
venskega pretoka in svetovanja pri težavah z lasiščem. 
V tem letu smo nadaljevali s programom izdelave pripravkov z metadonom za Center za 
zdravljenje odvisnosti od prepovednih drog v ZD Ptuj, proces smo dobro optimirali. Praktično 
usposabljanje sta v letu 2019 zaključili ena študentka in dijakinja. V okviru mentorstva 
pripravljamo tudi seminar s področja zakonodaje, samozdravljenja in farmakoterapije. 
Sodelovali smo tudi pri pripravi radijskih oddaj in prispevkov za radio/časopis Tednik ter pri 
organizaciji Simpozija sekcije farmacevtov javnih lekarn Jetra in zdravila.   
Za uresničevanje ciljev in vizije Lekarne Ptuj so bistveni ljudje, tu zaposleni,  z vsakdanjim 
delom in visoko stopnjo angažiranosti na različnih področjih, kar pomembno prispeva k 
delovanju celotnega zavoda. 
  

 

 

dr. Marjetka Korpar, mag. farm., spec. 
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Lekarna Kidričevo 

V letu 2019 je bilo v Lekarni Kidričevo izdanih okrog 47.000 receptov, kar je nekoliko več kot 
leto prej. V lekarni sva zaposleni dve magistri farmacije in en farmacevtski tehnik. Magistri 
farmacije opravljava tudi mentorsko dejavnost in sva v tem letu usposobili dva farmacevtska 
tehnika pripravnika in enega dijaka iz Srednje šole za farmacijo. Magister farmacije in 
farmacevtski tehnik nadomeščata tudi izostanek kadra v Lekarni Majšperk. Koliko je bilo 
mogoče, smo se posvetili tudi individualnemu svetovanju in smo v letu 2019 izdelali 32 
osebnih kartic zdravil in 2 pregleda uporabe zdravil.  
Lekarna Kidričevo oskrbuje z zdravili tudi bližnji Dom upokojencev, njihovi varovanci pa 
prihajajo v lekarno tudi po druge izdelke.  
Čez celo leto smo imeli več promocij izdelkov za nego. S promocijami želimo približati in bolj 
podrobno predstaviti posamezno blagovno znamko ljudem, ki jih to zanima in ki se srečujejo 
s posebnimi težavami s kožo. Trikrat v preteklem letu smo imeli individualne meritve stopal 
podjetja in  dvakrat meritev venskega pretoka. Posameznikom smo na njihovo željo izmerili 
tudi vrednosti sladkorja in holesterola v krvi. V mesecu novembru smo imeli  brezplačno 
merjenje krvnega sladkorja in meritve pulznega vala. Ob meritvah smo ljudem svetovali o 
zdravem načinu življenja.  
V Lekarni Kidričevo obe magistri farmacije svetujeva tudi pri prodaji homeopatskih zdravil.  
Lekarno so v preteklem letu obiskale tri skupine otrok iz vrtca, ki smo jim ponudili ogled 
lekarne in dali nekaj osnovnih napotkov glede zdravja in preventive. 
Vse tri zaposlene smo se v preteklem letu redno udeleževale strokovnih izobraževanj in 
redno spremljale novosti stroke. 

Alenka Žirovnik 
 
Lekarna Majšperk 
 

  
Slika 1: Dan slovenskih lekarn in dan sladkorne bolezni v Lekarni Majšperk 

 
V lekarni Majšperk smo v letu 2019 izvedli promocije kozmetike in meritve za izdelavo 
ortopedskih vložkov po meri. Izmerili in naročili smo tudi nekaj kompresijskih nogavic po 
meri, kar je novost in velika pridobitev za naše uporabnike. 
Izdali smo zdravila na 30.500 receptov, ter izdelali nekaj osebnih kartic zdravil. 
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Uspešno smo izvedli meritve sladkorja v krvi ob dnevu sladkorne bolezni in ob dnevu 
slovenskih lekarn. Nekaj pacientov z mejnimi vrednostmi izmerjenih parametrov,  se občasno 
vrne na kontrolne meritve. 
Največja novost v letu 2019 je ponovna vzpostavitev priročne zaloge v ambulanti splošne 
medicine v občini Žetale. Izdaja zdravila v priročni zalogi je omejena na zdravila za akutna 
stanja , ki so hkrati razvrščena na listo in zanje ni potrebno doplačilo.  

Milanka Furek Aubel 
 
Lekarna Breg 
V  lekarni Breg smo tekom celega leta organizirali različne dogodke in  storitve za naše 
uporabnike, in sicer meritev pulznega vala, meritev venskega pretoka, meritev vitaminsko-
mineralnega statusa, meritve stopal in meritve sladkorja ob dnevu sladkornih bolnikov. Vse 
naštete meritve so bile za uporabnike brezplačne in zelo dobro sprejete. Prav tako smo 
dvakrat mesečno  izvajali plačljive meritve krvnega sladkorja in holesterola, po predhodnem 
naročilu. V letu 2019 smo imeli tudi številne promocije in predstavitve dermatološke 
kozmetike in promocije drugih izdelkov.  
Obe zaposleni se redno udeležujeva izobraževanj, ki so na voljo, kot npr. redno strokovno 
usposabljanje, strokovna srečanja v okviru Slovenskega farmacevtskega društva, e-
izobraževanja in interna izobraževanja.  
Ob dnevu slovenskih lekarn  smo pripravili  aktivnosti za naše uporabnike in za šolarje: dan 
odprtih vrat, obisk osnovnošolcev iz OŠ Breg in OŠ Hajdina  in predstavitev poklica farmacevt 
in farmacevtski tehnik. V poletnem in zimskem semestru smo imeli po eno študentko 
Fakultete za farmacijo na praktičnem usposabljanju. Obe sta izobraževanje v našem zavodu 
uspešno zaključili. 
V letu 2019 smo uredili  prostor za svetovanje, kot to zahteva Pravilnik o pogojih za izvajanje 
lekarniške dejavnosti (ločen, zaprt prostor s stekleno pregradno steno). Za vse lekarne je leto 
2019 prineslo povečane obremenitve in podaljšan čas izdaje zdravila zaradi evropske 
direktive o preprečevanju vdora ponarejenih zdravil (SiMVS) 
Moto v Lekarni Breg zaposlenih je, se vsakodnevno trudiva,  da opravljava delo čim bolj 
strokovno, natančno in z veliko mero srčnosti. To se odraža z zadovoljstvom uporabnikov, ki 
se z veseljem vračajo. 

Nataša Kirbiš Sitar 
 
Lekarna Gorišnica 
V Lekarni Gorišnica smo v letu 2019 dosegli plan kljub zelo okrnjeni kadrovski zasedbi. Zraven 
rednega dela smo uspeli izvesti meritve sladkorja ob dnevu sladkornih bolnikov. Organizirali 
smo tudi dan odprtih vrat. Dobro sodelujemo z Osnovno šolo Gorišnica in smo tako kot 
vsako leto tudi v letu 2019 predstavili učencem 9. razreda poklic farmacevta, jim pokazali 
prostore lekarne. 
V lekarni smo izvedli dve večji investiciji: menjava plinske peči in izdelava prostora za 
svetovanje. 
V letu 2019 smo izvajali praktično usposabljanje dijakov. Konec leta smo začeli z uvajanjem 
magistra farmacije- začetnika. 
Ena magistra farmacije je uspešno opravila izobraževanje in pridobila kompetenco za 
izvajanje storitve pregled uporabe zdravil. Zaradi kadrovske podhranjenosti teh storitev  
nismo kaj dosti izvajali. Kljub zelo veliki obremenjenosti smo ob sobotah priskočili na pomoč 
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Lekarni Budina Brstje. Z velikim veseljem smo pomagali tudi drugim enotam, predvsem 
Lekarniški podružnici Videm, za pokrivanje dopustov in drugih odsotnosti. 
Trudimo se, da  naš asortiman izdelkov pokriva povpraševanje naših uporabnikov. Želimo si 
predvsem dovolj dobro usposobljenega in požrtvovalnega kadra saj smo samo tako lahko 
boljši. 

Simona Fridl 
 
Lekarna Budina- Brstje 
V lekarni Budina Brstje je bil v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 velik porast števila 
receptov. V mesecu januarju smo imeli verifikacijo, ki smo jo uspešno opravili. V oktobru 
smo imeli strokovni nadzor s svetovanjem, ki nam je naložil, da v skladu s Pravilnikom o 
pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti uredimo zunanjo oznako (pravi raster in odtenek 
zelene barve). Na pobudo komisije smo dopolnili protokol distribucijske poti med lekarnami 
za sterilna magistralna zdravila. 
Zaradi porasta števila receptov in kroženja specializantke, smo v oktobru 2019 dobili šesto  
farmacevtko, ki je pri nas zaključila strokovno uvajanje. Kolektiv te lekarne je zelo mlad in se 
sooča z večjim številom bolniških odsotnosti. Daljše odsotnosti poskušamo čim prej 
nadomestiti. Vsak novo zaposleni pa potrebuje čas za uvajanje. 
V letu 2019 smo ohranili  pomoč ob sobotah, pri kateri so bili vključeni tudi  farmacevti in 
farmacevtski tehniki iz lekarniških enot, ki nimajo delovnih sobot. Porast prometa ob 
sobotah  je pokazatelj, da je bilo to nujno potrebno. Magistra farmacije s kompetenco za 
izvajanje storitve pregled uporabe zdravil te storitve izvaja, a v obsegu, kot to dopušča 
kadrovska situacija. Skozi vse leto smo izvajali program farmacevtske skrbi- diabetes, 
novembra pa smo ob dnevu sladkorne bolezni brezplačno merili krvni sladkor, holesterol, 
krvni tlak, indeks telesne mase, pulzni val in svetovali o zdravem načinu življenja.  Sodelovali 
smo v radijskih oddajah Na poti do zdravja. 
Organizirali smo interno izobraževanje za kombinirana homeopatska zdravila za ves zavod in 
seveda interna izobraževanja, ki so potekala v naši lekarni. Udeleževali smo se vseh 
izobraževanj, ki so nam bila na voljo, skozi vse leto. 
V letu 2019 sta pripravništvo v naši lekarni uspešno končala 2 farmacevtska tehnika. 

Nataša Koltak Ferčič  
 
Lekarniška podružnica Videm pri Ptuju 
V lekarniški podružnici predstavlja velik obseg dela izdaja zdravil na recept, saj je lekarna v 
neposredni bližini dveh zdravnikov in zobozdravnice. Z uvedbo e- recepta in preverjanja 
avtentičnosti zdravil se je obseg dela farmacevta zelo povečal, podaljša se je tudi čas za 
izdajo zdravila. Povečuje pa se tudi število izdanih receptov. 
Ob dnevu sladkorne bolezni smo v novembru izvedli merjenje glukoze v krvi za naše 
obiskovalce, izmerili smo jim krvni tlak in jim svetovali o zdravem načinu življenja. Odzivnost 
je bila zelo velika. 
Ob Dnevu slovenskih lekarn pa smo imeli dan odprtih vrat za Osnovno šolo Videm (OŠ). 
Učitelji in učenci so se z veseljem odzvali povabilu. Učencem smo predstavili lekarno in delo 
v njej. Na povabilo OŠ se udeležimo tržnice poklicev, kje učencem 8. in 9. razreda 
predstavimo poklic farmacevtskega tehnika in magistra farmacije. 
Sodelovali smo tudi z lokalnim glasilom Naš Glas, kjer smo objavili strokovne članke. 
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Obe zaposleni pa sva se udeleževali strokovnih izobraževanj, internih in drugih. Izobražujeva  
se tudi preko e- izobraževanja. 
Med večjimi investicijami v podružnici so bile zunanje žaluzije, kar je zelo izboljša pogoje 
dela. 

Tatjana Ules Kozoderc 
Lekarniška podružnica Destrnik 
Lekarniška podružnica Destrnik je del stavbe, kjer so še ambulanta splošne medicine, 
zobozdravstvena ambulanta in fizioterapija. Stavba leži na hribu malo naprej od centra 
Destrnika zraven gasilskega doma. Domačini so se navadili na lekarno, kljub temu da je 
odprta dnevno samo 5 ur. V podružnici so občanom na voljo vsa potrebna zdravila, 
medicinski pripomočki in prehranska dopolnila. Zraven tega ponujamo občanom tudi 
izdelavo osebnih kartic zdravil. Čeprav v podružnici ni magistralne recepture, ta zdravila 
izdelamo v Lekarni Ptuj, s pacienti pa se dogovorimo, da  jih pridejo iskati naslednji dan. V 
letu 2019 smo izvedli tudi predavanje v okviru organizacije Rdečega križa Destrnik na temo 
alergij. Redno se udeležujemo izobraževanj v okviru Slovenskega farmacevtskega društva 
(SFD) in internih predavanj. Udeležil sem se tudi simpozija SFD in rednega letnega 
izobraževanja pod okriljem Lekarniške zbornice Slovenije. 

Bojan Potrč 
 

1.1.7 Poročilo o delovanju informacijskega sistema 
 
Informacijski sistem v lekarni je zelo kompleksen in zahteva brezhibno delovanje. Če temu ni 
tako, ne moremo izdajati zdravil na recept (e-recept, branje zavarovalnih podlag, preverjanje 
zavarovanja, preverjanje avtentičnosti zdravil…), niti ne moremo prodajati drugih izdelkov. 
Pri delu v lekarni uporabljamo program Orka podjetja Hakl d.o.o., robotiziran skladiščni 
sistem ROWA, ki ga v Sloveniji zastopa FarmAsist d.o.o., pri tehničnih rešitvah in vzdrževanju 
informacijske in komunikacijske tehnologije pa sodelujemo s PCklinika d.o.o. e-recept v 
sistemu EER še vedno ne deluje optimalno, tudi skrbniki sistema niso odzivni.  
V letu 2019 smo imeli 2 večji spremembi v programu Orka: 

1. Dopolnjen šifrant embalaže s težo, kar nam olajša poročanje o embalaži na ARSO; 
2. Avtentikacija zdravil 

Po uvedbi preverjanja avtentičnosti zdravil je izdaja tam, kjer ni robota, zelo obremenjujoča 
in zamudna, saj je potrebno z optičnim bralnikom prebrati 2D kodo za sleherno škatlico 
zdravila. Enako velja za pripravljanje dobavnic za Zdravstveni dom Ptuj. Zapleten in počasen 
je tudi vnos magistralnih zdravil, če so v sestavi gotova zdravila. Program je z vsako novostjo 
in spremembo še bolj zapleten. Npr. nikjer več ne moreš enostavno in hitro preveriti cene 
zdravila na recept (novega) ali kakšno bo doplačilo. Enako velja za medicinske pripomočke. 
Smo popolnoma odvisni od delovanja programa, vseh komunikacijskih poti, vseh povezanih 
platform in če se karkoli zalomi, ne moremo delati. 
 
V Slovenskem prostoru sta samo dva ponudnika poslovno informacijskega sistema za delo v 
lekarnah, vsak s svojimi prednostmi in slabostmi. Za slabšo odzivnost in prilagajanje našim 
potrebam lahko delno  krivimo vedno nove zahteve zakonodaje in plačnika. Od ponudnika 
zahtevamo hitrejšo odzivnost in navodila, ki so razumljiva strokovnim farmacevtskim 
delavcem. Pri tem smo samo deloma uspešni. 
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Uporabnik programa javnih naročil JANA 2009 sta dve sodelavki na upravi, ker smo dokupili 
še eno licenco.  Z dokupom dodatne  licence se je program  instaliral na strežnik. V februarju 
2019 se je opravila nadgradnja programa JANA 7.4 zaradi sprememb v informacijskem 
sistemu e-JN (spremembe na področju elektronske oddaje-ukinitev elektronskega 
podpisovanja dokumentov, sprememba povezav do posameznih vsebin na spletnih straneh 
e-JN).  Navodila o instalaciji je poslal  ponudnik Ascent d.o.o po elektronski pošti.   
 
Del programa ORKA, ki zajema izdajo  e-računov, izdajo zahtevkov, blagajniško poslovanje, 
potrjevanje računov na FURS,  je v letu 2019 delal nemoteno.  Z novo verzijo programa v 
marcu 2019  so bile uvedene dodatne kontrole podatkov pri blagajniškem poslovanju (ne 
poslani računi FURS), šifrant poslovnih partnerjev- e račun oblika.  Z novo verzijo v mesecu 
aprilu se je v prodaji dodala možnost pregleda prodanih artiklov tudi po NENSi šifri. V verziji v 
mesecu novembru 2019 se je dopolnil seznam odloženih plačil, predvsem ločenega prikaza 
odloženih plačil, narejenih za ZZZS. Konec leta 2019  je bila v programu nastavljena 
sprememba v skladu z novelo o uvedbi nove davčne 5 % stopnje DDV s 1.1.2020,  prav tako 
se je v šifrant poslovnih partnerjev vnesla zavarovalnica Generali, ki se je s 3.1.2020 združila 
za Adriaticom, dosedanjim izvajalcem za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.  Navodila je 
podal HAKL IT d.o.o.. 
 
Za obračun plač in kadrovske evidence ter vodenje potnih nalogov zaposlenih sodelavki na 
upravi uporabljata program EDICO (ponudnik Anni Edico poslovna informatika d.o.o.). 
Program deluje zanesljivo, zadovoljni smo tudi z odzivnostjo in pomočjo, ki jo podjetje nudi. 
 

Za vodenje prispele in izhodne pošte trenutno uporabljamo program  Delovodnik – ponudnik 
Sirius plus, poslovne storitve in svetovanje d.o.o., ki nam omogoča vnos in vodenje prispele 
in izhodne pošte po zaporednih številkah.  
 
Trenutno smo v fazi zamenjave ponudnika saj smo kupili licenco  Dokumentnega sistem 
(DMS) pri podjetju Hakl d.o.o., zaradi možnosti elektronskega prenosa podatkov v 
računovodski program (brezpapirno poslovanje).   
 
Za sprejem - vnos računov uporabljamo ORKAeRačun podjetja Hakl, program je deloval v letu 
2019 nemoteno.  Je v fazi nadgradnje saj želimo posodobiti sistem in preiti na brezpapirno 
poslovanje ter prenos podatkov v računovodski servis. 
 
V letu 2019 smo nabavili računalniško opremo v vrednosti 33.870 EUR. Zaradi ukinitve 
podpore windows 7 smo nabavili dvanajst računalnikov , zaradi poenostavitve  vnosa  smo 
nabavili štirinajst touch monitorjev v izdajah. V vse lekarne smo namestili avtomatiziran 
sistem za centralni nadzor temperature in vlage v prostorih zaradi nadzora nad pogoji 
shranjevanja zdravil. Sistem omogoča nadgradnjo v smislu centralnega krmiljenja pogojev 
shranjevanja (ogrevanje in hlajenje). Nadgradili smo računalniški program za serializacijo 
zdravil, kupili licenco za DMS (elektronsko vodenje vhodne in izhodne pošte, sprejemanje e-
računov in avtomatski prenos v računovodske evidence).   

Darja Fajt, Vlasta Rebernak Kamenšek, Alenka Čagran Petek 
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1.2. DELO ZAVODA 

 
Poslanstvo  
Javni zavod Lekarne Ptuj je ustanovljen za opravljanje lekarniške dejavnosti, to je za preskrbo 
prebivalcev z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja. Varnost 
in korist pacienta sta pri našem delu postavljena na prvo mesto. Zavod izvaja tudi 
zdravstveno- vzgojno dejavnost, vključuje se v procese izobraževanja dijakov in študentov 
farmacevtske stroke ter sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci na področju predpisovanja 
in varne uporabe zdravil.  
 
Vizija  
Lekarne Ptuj smo s svojim znanjem, razvojem novih storitev in dostopnostjo ključni partner 
uporabnikom lekarniških storitev na primarnem nivoju zdravstvenega varstva območja občin 
ustanoviteljic in občin, ki so te pravice prenesle na ustanoviteljice. Temu cilju sledimo z 
zagotavljanjem visoke strokovne usposobljenosti farmacevtskih strokovnih delavcev, z 
uvajanjem novih storitev, z uvajanjem novih tehnologih in s skrbjo za zdravje zaposlenih. 
Vzpostavljene imamo partnerske odnose z uporabniki, občinami ustanoviteljicami, 
zdravstvenimi zavarovalnicami in drugimi poslovnimi partnerji.   
 
Lekarne Ptuj so občine ustanovile za opravljanje lekarniške dejavnosti. Namen lekarniške 
dejavnosti je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za 
podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in 
učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem. Poleg tega lekarniška dejavnost 
zagotavlja tudi farmacevtsko obravnavo za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih 
kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja. (Zakon o lekarniški dejavnosti, URL 
RS, 85/2016, v nadaljevanju ZLD-1).  
 
Lekarniška dejavnost je javna zdravstvena služba. V obseg javne službe se štejejo dejavnosti, 
ki jih zavod izvaja v skladu s področno zakonodajo, nacionalnim programom zdravstvenega 
varstva ter v skladu s Splošnim dogovorom, ki ga sprejmejo partnerji v sistemu 
zdravstvenega varstva.  
 
Poleg javne službe zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti: svetovanje in prodajo zdravil 
brez recepta, ki se prodajajo tudi v specializiranih prodajalnah, svetovanje in prodajo 
medicinskih pripomočkov, galenskih izdelkov, drugih izdelkov za varovanje in krepitev 
zdravja ter izdelkov za nego, svetovanje in prodajo posebne oziroma prilagojene prehrane 
ipd., v skladu z ZLD-1. 
 
Lekarna Ptuj je vključena v mrežo izvajalcev, ki zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno 
varstvo (Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, URL RS št. 94/10, 
Pravilnik) . V Lekarni Ptuj ga izvajamo kot dežurstvo. V času dežurstva, v skladu z določili 
Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini 
(URL RS 86/2008, 45/2010, 38/2012), izdajamo zdravila na recept, predpisana tistega dne in 
označena kot nujno. Ne glede na določila tega Pravilnika v dežurni službi izdajamo tudi druga 
nujna zdravila na recept in brez recepta ter izdelke za podporo zdravja.  
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1.2.1. Dodatne aktivnosti 
 
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo lekarniško dejavnost in so usklajena z 
določili ZLD-1 in ostalimi področnimi zakoni. To so: zdravstveno-vzgojno dejavnost, 
izobraževalno dejavnost, mentorstvo in informativno dejavnost. 
 
Promocija zdravja poteka preko projektov Lekarniške zbornice Slovenije in preko aktivnosti 
Slovenskega farmacevtskega društva (v nadaljevanju SFD) ter s samostojnimi projekti. V letu 
2019 smo na področju promocije zdravja brezplačno izvajali nove kognitivne storitve, kot je 
izdelava osebne kartice zdravil in pregled uporabe zdravil. Našim uporabnikom omogočamo 
vsakodnevno v vseh lekarnah, da si izmerijo nivo glukoze, ob dnevu sladkornih bolnikov oz. v 
mesecu novembru izvedemo meritve v vseh lekarnah brezplačno.  Tudi v letu 2019 smo 
sodelovali pri izvedbi Dneva slovenskih lekarn v okviru SFD in LZS. Tema je bila »Zdravila in 
jetra«. Obiskovalcem lekarn so bile na voljo knjižice, pripravili smo tudi radijsko oddajo in 
objave v lokalnem časopisu. 
 
Tudi v letu 2019 smo imeli 10 radijskih oddaj z zdravstveno- vzgojnimi vsebinami. Pisali smo 
tudi za strokovna glasila, članke za Lekarništvo ter predavali na srečanjih za laično in 
strokovno javnost, kot npr. zdravila brez recepta in prehranska dopolnila pri bolnikih s 
sladkorno boleznijo, farmakoterapija osteoporoze, sodelovali na okroglih mizah, na več  
šolah smo predstavili poklic farmacevtski tehnik in magister farmacije. 
 
Zavod ima status učnega zavoda, ki omogoča, da v Lekarnah Ptuj lahko opravljajo praktično 
usposabljanje v času šolanja dijaki srednje farmacevtske šole (3 tedne) in študenti fakultete 
za farmacijo (4,5 mesecev). Po zaključenem šolanju lahko v našem zavodu farmacevtski 
tehniki opravljajo pripravništvo (pol leta). V letu 2016 smo pridobili Status učnega zavoda za 
obdobje 5 let, to je do julija 2021. Tako pripravništvo kot praktično usposabljanje vodijo 
ustrezno strokovno usposobljeni mentorji. Vsi štirje pripravniki so v letu 2019 uspešno 
opravili strokovni izpit.  
 
Poročilo o izvedenih aktivnostih v mesecu novembru ob dnevu sladkornih bolnikov je 
pripravila Alenke Žirovnik, mag. farm., koordinatorica farmacevtske skrbi za diabetes.  
 
V vseh enotah Lekarn Ptuj skozi vse leto izvajamo meritve krvnega sladkorja. Največ meritev 
naredimo v mesecu novembru, ob dnevu sladkornih bolnikov (14. november). V letu 2019 se 
je meritev udeležilo 249 obiskovalcev lekarn (52 oseb v Lekarni Ptuj, 45 oseb v Lekarni 
Budina, 17 oseb v Lekarni Majšperk, 47 oseb v Lekarni Breg, 48 oseb v Lekarni Kidričevo, 15  
oseb v Lekarniški podružnici Videm, 25 oseb v Lekarni Gorišnica).  Od tega je bilo okrog 60% 
žensk in 40% moških. Približno polovica jih je bila stara nad 65 let, 24 oseb je že imelo 
diagnosticirano sladkorno bolezen. Povišano glukozo na tešče (nad 6 mmol/l) smo izmerili  
40 osebam.  Merili smo tudi krvni pritisk in izračunali indeks telesne mase (ITM). Visok krvni 
pritisk (nad 140/90 mmHg) je imelo 10%  oseb, 45 oseb je imelo prekomerno telesno težo 
(ITM od 25 do 29), 30   oseb pa je bilo predebelih (ITM nad 30). Izpolnili smo 35 Findrisk 
vprašalnikov in razdelili okrog 300 kosov pisnega informacijskega materiala. K zdravniku  smo 
napotili 10 oseb. 
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Farmacevtske intervencije (FINT) izvajamo magistri farmacije ob prepoznani potencialni ali 
že nastali težavi z namenom izboljšanja izidov zdravljenja pacienta in/ali zmanjšanja stroškov 
zdravljenja. V Lekarnah Ptuj izvajamo in beležimo intervencije že 5 let. Z intervencijami 
mentorji seznanijo tudi študente na praktičnem usposabljanju in nove sodelavce. Beleženje 
intervencij poteka po standardnem operativnem postopku, ki ga je pripravila Lekarniška 
zbornica Slovenije. 
 

  2017 2018 2019 

ADMINISTRATIVNA NAPAKA  2708 3464 2363 

STROKOVNA NAPAKA KRITIČNA 510 551 365 

STROKOVNA NAPAKA NEKRITIČNA  2397 1420 899 

Skupna vsota 5615 5435 3900 

Število vseh Rp izdanih v obdobju 395841 398629 411350 

delež intervencij v vseh receptih 1,40% 1,40% 0,95% 

delež kritičnih v vseh intervencijah 9,10% 10,10% 9,35% 

delež strokovnih v vseh intervencijah 51,80% 36,30% 32,41% 

delež kritičnih v vseh strokovnih int. 17,50% 28% 29% 

Tabela 1: Farmacevtske intervencije v letih 2017, 2018, 2019 

 
Delež intervencij v vseh receptih za leto 2019 je nekoliko nižji, in sicer 0,95%. 
Administrativne intervencije zahtevajo samo čas za reševanje, strokovne intervencije pa so 
pomembne z vidika izidov zdravljenja in stroškov. Poročilo je pripravil Bojan Potrč, mag. 
farm., skrbnik intervencij v zavodu. 
 
Osebna kartica zdravil (OKZ) je tabela, v kateri so zabeležena vsa zdravila in drugi pripravki, 
ki jih pacient trenutno uporablja. Pacienti osebno kartico uporabijo kot pripomoček za 
pravilno in varno uporabo zdravil ter kot vir informacij o zdravilih pri obisku osebnega 
zdravnika, specialistične ambulante, sprejemu v bolnišnico ali v socialno varstveni zavod. V 
letu 2019 smo za paciente izdelali 69 OKZ, od tega v Lekarni Kidričevo kar 32.  
 
Pregled uporabe zdravil (PUZ) je storitev optimizacije in racionalizacije uporabe zdravil 
posameznega pacienta. Osnovni cilj je prepoznati, preprečiti ali odpraviti z zdravili povezane 
težave. Storitev je namenjena izboljšanju pacientovega razumevanja uporabe zdravil in s tem 
izboljšanju zavzetosti za zdravljenje. Ob koncu pregleda pacient prejme OKZ, ki je sicer lahko 
tudi samostojna storitev. V zavodu imamo pet magistrov farmacije s to kompetenco, dve sta 
tudi regijski mentorici. V letu 2019 storitve PUZ nismo promovirali, predvsem zaradi 
kadrovske stiske. To se pozna na realizaciji, ki je močno padla.   
 
Certifikat kakovosti ISO 9001:2008 smo prvič pridobili v letu 2010. V letu 2017 smo pričeli z 
aktivnostmi za prehod na novi standard ISO 9001:2015 in ga sredi leta 2018 tudi pridobili. V 
sistem kakovosti smo aktivno vključili večje število sodelavcev, v zagotavljanje kakovosti pa 
so vključeni vsi zaposleni. 
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1.3. OPIS  GOSPODARSKIH, MONETARNIH, FISKALNIH IN DRUGIH VPLIVOV NA DELOVANJE 
ZAVODA 

 
Naš glavni partner je ZZZS  je  v letu 2019 redno poravnaval vse svoje obveznosti, razen v 
mesecu decembru 2019, ko je te obveznosti prenesel v plačilo v januar 2020. Obveznost so 
pravočasno poravnavali izvajalci prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, Adriatic d.d., 
Triglav zdravstvena zavarovalnica in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica.  
 
Izvajanje javne službe ne omogoča zaposlitev zadostnega števila zaposlenih. Samo 32,87 
zaposlenih je financiranih iz javnih sredstev, ostale zaposlene zavod financira s prihodki s 
prodajo blaga in storitev na trgu. Zaloge zdravil, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 
zavod v največji meri pokriva iz tržnih prihodkov tekočega leta. Vse investicije (nabava 
osnovnih sredstev in prenovo lekarn) zavod financira iz presežka prihodkov nad odhodki 
preteklih let in neporabljene amortizacije. Pretežni del presežka ustvarja zavod s prodajo 
blaga in storitev na trgu. Splošne gospodarske razmere v okolju ter spremembe v navadah 
ljudi se močno odražajo tudi na tržnem delu poslovanja Lekarn Ptuj.  
 
Zahtevnost in obseg del se nenehno povečuje, tako na strokovnem področju kot na področju 
financ, kadrov in vodenja. Nujno bi potrebovali dodatni kader in ustrezno strukturo kadra, ki 
bi bil priznan in financiran iz javnih financ, torej  v vrednosti točke ZZZS. V letu 2020 smo  
zaposlili pravnico.   

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH POSREDNIH UPORABNIKOV 

2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE 
LEKARN PTUJ 

 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:  

 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, 1/19-odl.US), 

 Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16,77/17 in 73/19), 

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni list RS št. 1/19) 

 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 izvajanje 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), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4489
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0785
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4125
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0539
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2532
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0539
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 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. 
 
Pomembne 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 – ZIPRS1819, 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, 84/16, 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), 

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

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

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

 Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti-sodila za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost Dopis 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1634
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0539
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
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Ministrstvo za zdravje  (št. dokumenta 024-17/2016/17 z dne 30.4.2019, 024-
17/2016/27 z dne 23.12.2019)  

 
Interni akti zavoda:  

 Statut javnega zavoda Lekarne Ptuj (30. 9. 2009) 

 Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (2014) s spremembami in 
dopolnitvami 

 Pravilnik o varstvu in zdravju pri delu z oceno tveganja (11. 9. 2000), s spremembami 
in dopolnitvami 

 Pravilnik o računovodstvu (10.4.2012) 

 Pravilnik o internih strokovnih nadzorih (2015) 

 Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (28. 2. 2010) 

 Pravilnik o notranjem revidiranju (4. 1. 2010) 

 Pravilnik o blagajniškem poslovanju (1.9.2013) 

 Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti (4. 1. 2010) 

 Pravilnik o arhiviranju dokumentacije (4.1.2010)  

 Pravilnik o sprejemanju in uvajanju novo zaposlenih delavcev in pripravnikov ter 
mentorstvo (1. 8. 2012) 

 Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga ter varovanju 
dostojanstva delavcev na delu v Lekarnah Ptuj (11. 4. 2012) 

 Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih 
substanc ter o prepovedi kajenja (26.4.2013) 

 Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo 

 Pravilnik o sprejemanju in dajanju daril v zvezi z opravljanjem službe (2016) 

 Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in 
dodelitvi zaporednih številk računov (2016) 

 Standardni operativni postopki, protokoli in  navodila za delo. 
 
Lekarniško dejavnost urejajo tudi evropski predpisi, ki se nanašajo na poklic farmacevta, na 
lekarniške storitve in predvsem na registracijo zdravil. Predpisi so dostopni na spletnem 
naslovu http://europa.eu.int/eur-lex. V tem letu je za nas zlasti pomembna Direktiva 
2011/62/EU, ki vzpostavlja celovit sistem in nadzor za preprečevanje vdora ponarejenih 
zdravil. 
 
Druge zakonske podlage, pomembne za delo in poslovanje zavoda so predpisi, ki se nanašajo 
na finančno poslovanje, delovanje javnih zavodov, delovno pravna zakonodaja, zakonodaja, 
ki ureja področje plač v javnem sektorju, področje varstva in zdravja pri delu, področje javnih 
razpisov in drugo.  
 

2.2 DOLGOROČNI CILJI  

 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v skladu z zakonodajo, ki ureja področje izvajanja lekarniške 
dejavnosti ter s poslanstvom in vizijo zavoda. V ospredju so storitve, ki jih nosilci lekarniške 
dejavnosti izvajamo za naše uporabnike v skladu z novimi strokovnimi dognanji in s pomočjo 

http://europa.eu.int/eur-lex
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novih tehnologij. Ob kakovostnem izvajanju dejavnosti je pomembno tudi zagotavljanje 
finančne vzdržnosti. 
 
Pri pripravi dolgoročnega načrta smo upoštevali vse zakonske podlage, razmere v 
zdravstvenem sistemu, napovedane makroekonomske in demografske dejavnike, 
napovedana izhodišča za financiranje zdravstvenega sistema. Dolgoročni plan vključuje tudi 
in predvsem potrebe lokalnega okolja. Bistvo dolgoročnega načrta je slediti potrebam 
uporabnikov.  
 
Iz dolgoročnega poslovnega načrta, sprejetega decembra 2017 za obdobje 5 let, povzemamo 
glavne dolgoročne usmeritve:  
 

 Zagotavljati varno in učinkovito zdravljenje z zdravili- to je z zdravili na recept in brez 
recepta, ter varno uporabo drugih izdelkov za varovanje in ohranjanje zdravja je naše 
poslanstvo. Varnost in korist pacienta sta pri našem delu postavljena na prvo mesto.  

 S pacienti vzpostavljamo partnerski odnos, ki ga gradimo na zaupanju in spoštovanju. 

 Pri svojem delu dosledno upoštevati etična načela- tako za izdajanje zdravil, kot za 
prodajo izdelkov in tudi na področju odnosov med sodelavci in z drugimi 
zdravstvenimi delavci. 

 Storitev celostne farmacevtske obravnave mora postati prioritetna storitev v 
lekarniški dejavnosti.  

 Krepiti farmacevtsko skrb, zlasti na področju sladkorne bolezni in hipertenzije. 

 Zagotavljati kakovostna zdravila in druge izdelke.  

 Razvoj kadrov je pomemben za zagotavljanje čim boljših izidov zdravljenja z zdravili, 
za kvalitetno preskrbo prebivalcev z medicinsko tehničnimi pripomočki in drugimi 
izdelki, za zagotavljanje pozitivnega finančnega poslovanja in za ustrezno 
organiziranost dela.  

 V javnem sektorju poslovna uspešnost ni maksimiranje dobička, temveč ob 
razpoložljivih sredstvih zagotavljati čim večjo kvaliteto in s plačnikom dogovorjen 
obseg storitev. 

 Uveljavitev sistema kakovosti in skrb za stalno izboljševanje kakovosti je dolgoročna 
strateška usmeritev Lekarn Ptuj. V letu 2010 smo pridobili certifikat ISO 9001:2008, ki 
smo ga v letu 2018 nadomestili z novim, to je ISO 9001:2015.  

 Lekarne so urejene in dobro dostopne, prostori so prijazni pacientom oz. 
uporabnikom in zaposlenim. Pri tem upoštevamo potrebe posebnih skupin 
uporabnikov, kot so invalidi, mladi starši, starostniki. 

 Uvajanje novih tehnologij, kot je robotizirano skladišče za shranjevanja in prinos 
zdravil postopoma v vse enote, ob upoštevanju prostorskih in finančnih zmožnosti. 

 Skrb za informacijsko tehnologijo in programsko podporo, saj le tako lahko dejavnost 
izvajamo kakovostno in učinkovito.  

 Izvajanje projektov na področju promocije zdravja in varne uporabe zdravil. Nekatere 
aktivnosti izvajamo sami, druge v okviru aktivnosti LZS in Slovenskega farmacevtskega 
društva. Projekte izvajamo v lekarnah, povezujemo se tudi s šolami in društvi. Svoje 
znanje posredujemo širši javnosti tudi preko lokalnih medijev.  
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 S široko ponudbo kakovostnih medicinskih pripomočkov, prehranskih dopolnil, 
izdelkov za nego in dermokozmetičnih izdelkov, veterinarskih izdelkov in drugih 
izdelkov, ki dopolnjujejo temeljno poslanstvo lekarn ter s strokovnim znanjem 
zaposlenih bomo uporabnikom nudili celostno oskrbo in varnost.  

 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so za zavod pomemben vir, s katerim 
pokrivamo strošek plač ene tretjine zaposlenih, strošek investicij, izobraževanj in 
uvajanja novih storitev.  

 Storitve čim bolj približati uporabnikom, in sicer z načinom dela ter prilagajanjem 
odpiralnega časa.  

 Sodelovati z občinami ustanoviteljicami in ostalimi občinami na širšem območju pri 
oblikovanju mreže lekarn, ki naj bo usklajena z mrežo ostalih dejavnosti v osnovnem 
zdravstvu na način, ki zagotavlja finančno vzdržnost. 

 Sistem financiranja je nujno potrebno posodobiti, saj se uporablja sistem, ki je bil 
postavljen leta 1983 in ne zagotavlja opravljanja javne službe v obsegu in kakovosti, ki 
jo ljudje upravičeno pričakujejo. 

 Aktivno delovanje v organih in komisijah Lekarniške zbornice Slovenije (LZS), s ciljem, 
da se priznajo normativi v lekarniški dejavnosti, ki bodo zagotovili varno zdravljenje z 
zdravili. Sedanja obremenitev naših farmacevtov, 22.800 receptov na farmacevta na 
leto, je prevelika. Povprečje v državah Evropske unije je 12.000 receptov na leto na 
farmacevta. 

 Lekarniška dejavnost naj ostane zdravstvena dejavnost, saj je za rokovanje z zdravili 
in za svetovanje o varni in pravilni uporabi zdravil usposobljen samo magister 
farmacije (direktiva EU 85/432 EEC in 85/433 EEC). 

 
Storitev celostne farmacevtske obravnave mora postati prioritetna storitev v lekarniški 
dejavnosti. Staranje prebivalstva, sočasne bolezni in s tem povezana polifarmakoterapija, 
zahtevajo poglobljeno svetovanje na področju uporabe zdravil. Zlasti vsem kroničnim 
bolnikom storitev pregled uporabe zdravil in izdelana osebna kartica zdravil prinašajo veliko 
večjo varnost in boljše zdravstvene izide ter s tem povezano kakovost življenja.  V Dejavnosti 
si moramo še bolj intenzivno prizadevati, da obe storitvi umestimo kot pravico v zdravstveni 
sistem. 
 
Klinična farmacija, sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci ter celostna 
farmacevtska obravnava so za paciente in družbo dodana vrednost, ki jo v zdravstveni sistem 
prinaša lekarniška dejavnost. V decembru 2018 je magistra farmacije, specialistka klinične 
farmacije pridobila kompetenco za izvajanje farmakoterapijskega pregleda v ambulanti 
farmacevta svetovalca. V letu 2018 je specializacijo vpisala še ena magistra. Na področju 
celostne farmacevtske obravnave, ki vključuje storitve klinične farmacije na primarnem 
nivoju zdravstvenega varstva, želimo in moramo vložiti največ, kar je možno. Naš cilj je, da bi 
vsaj 25% vseh zaposlenih magistrov farmacije opravilo specializacijo in da bi vsi pridobili 
kompetenco za izvajanje pregleda uporabe zdravil in drugih kognitivnih storitev ter da bi 
farmacevtski tehniki pridobili specialna znanja na področjih, kot so npr. nega kože, bolezni 
žil, informatika ipd. delno smo se temu približali z dogovorom med socialnimi partnerji v 
decembru 2018, ko je med drugim v kolektivno pogodbo umestil delovna mesta s 
specialnimi znanji.  
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Razvoj in implementacija informacijske tehnologije in sodelovanje pri razvoju in uporabi 
novih programskih rešitev so nujen pogoj za kakovostno delo v lekarnah. Delo v lekarnah in 
na upravi zahteva vedno bolj zahtevno opremo, od strežnikov, delovnih postaj, različnih 
optičnih bralcev, terminalov. Različne segmente informacijske tehnologije in programske 
opreme pa je potrebno učinkovito povezovati. Primer je robotizirano skladišče, ki komunicira 
s programom za izdajo zdravil, integracija programa za izdelavo pregleda uporabe zdravil in 
osebne kartice zdravil s programom za izdajo zdravil, povezava med lekarniškim in 
računovodskim programom ipd. S sprejetjem evropske direktive o preprečevanju vdora 
ponarejenih zdravil je potrebna spet nova oprema (optični bralci) in nadgradnja programa. 
Lekarne zagotavljamo kakovostna in varna zdravila. Zdravila in ostalo blago shranjujemo pod 
kontroliranimi pogoji. Ugotovili smo, da je potreben prehod na centralno spremljanje 
temperature in vlage. V letu 2019 smo to realizirali. 
 

2.3 LETNI CILJI  

 
Letni cilji so bili postavljeni v skladu z zakonsko opredelitvijo lekarniške dejavnosti, Splošnim 
dogovorom za leto 2019,  pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
usmeritvami sveta zavoda, strokovnega sveta, kolegija ter potrebami lokalnega okolja. Letne 
cilje je potrdil svet zavoda na svoji 4. Seji dne 19. 3. 2019. Dogovor z ZZZS je sklenjen v obliki 
planiranega števila točk. Osnova za tekoče leto je realizirano število storitev, izraženo kot 
število točk, v preteklem letu. Vrednost točke se tekom leta spreminja glede na vrednosti 
kalkulativnih elementov točke, ki so: plače zaposlenih, materialni stroški, sredstva za 
informatizacijo in amortizacija. Splošni dogovor za leto 2019 je bil sprejet 21.2.2019 s sklepi 
vlade. Dogovor je vključil potrebne spremembe na področju oblikovanja cen storitev zaradi 
dviga plač, ni pa vključil potrebnega dviga sredstev za informatizacijo  in povečanje števila 
kadra zaradi povečanega obsega in zahtevnosti del.  
 
Letni cilji za leto 2019: 

- zagotavljati lekarniške storitve skladno s potrebami uporabnikov, Splošnim 
dogovorom za leto 2019 in pogodbo z ZZZS  

- s strokovnim svetovanjem, podprtim z najnovejšimi spoznanji stroke, s storitvami 
celostne farmacevtke obravnave (izvajanje pregleda uporabe zdravil, izdelava osebne 
kartice zdravil) in s preskrbo s kakovostnimi  zdravili ter drugimi izdelki za varovanje 
in ohranjanje zdravja prispevati k čim boljšim izidom zdravljenja z zdravili, 
preprečevanju bolezni in ohranjanju zdravja 

- redno strokovno usposabljanje zaposlenih v okviru planiranih odhodkov, vključno z 
nadaljnjim spodbujanjem novih oblik izobraževanj, kot je npr. e-izobraževanje in 
interno izobraževanje. Organizirati izobraževanje tudi na področju informatike, 
vodenja in komunikacijskih veščin 

- uvajanje novih storitev, ki dodatno prispevajo k pozitivnim izidom zdravljenja. V letu 
2019 si bomo še naprej prizadevali, da uporabniki prepoznajo dodatno vrednot 
osebne kartice zdravil in pregleda uporabe zdravil. Storitev pregled uporabe zdravil 
bomo ponovno predstavili zdravnikom. Povečali smo in načrtujemo še večje število 
magistrov farmacije, ki imajo kompetenco za izvajanje pregleda uporabe zdravil. Ker 
so prizadevanja LZS za umestitev te storitve v zdravstveni sistem neuspešne, bomo 



Letno poročilo 2019 
 
 

 
 

23 

 

morali tudi v našem zavodu pričeti te storitve zaračunavati. O tem bo najprej presodil 
strokovni svet. Promovirati želimo tudi biometrične storitve 

- skleniti dogovor z Zdravstvenim domom Ptuj za izvajanje storitve farmakoterapijski 
pregled v ambulanti farmacevta svetovalca, saj imamo magistro farmacije s to 
komeptenco 

- farmacevtske tehnike vključiti v programe izobraževanja za pridobitev dodatnih 
kompetenc na področju medicinskih pripomočkov, kozmetike, informatike ipd. 

- beležiti kazalnike kakovosti (farmacevtske intervencije, stornacije in reklamacije, 
napake pri izdajanju zdravil, plan izobraževanja, plan investicij in druge), jih analizirati 
in na podlagi analiz izboljšati kakovost dela. Izvedli bomo interno izobraževanje za 
uvedbo beleženja in šifriranja napak pri izdajanju zdravil in pri uporabi zdravil  

- izvajati aktivnosti ob dnevu sladkornih bolnikov  
- izvajanje aktivnosti ob Dnevu slovenskih lekarn, v skladu z usmeritvami Slovenskega 

farmacevtskega društva 
- izvajati projekte promocije zdravja in varne uporabe zdravil v okviru LZS, SFD in 

samostojno 
- sodelovanje z lokalnimi mediji s članki in oddajami, ki so namenjeni promociji zdravja 

in varni uporabi zdravil 
- sodelovati z občinami ustanoviteljicami, lokalnimi društvi ter vzgojno-izobraževalnimi 

institucijami na področju zdravstveno vzgojnih vsebin, promocije zdravja ter 
predstavitve in  promocije poklicev v lekarniški dejavnosti 

- sodelovati z občinami ustanoviteljicami pri zagotavljanju lekarniških storitev in 
optimiranju mreže lekarn 

- revidirati navodila za delo in standardne operativne postopke, kot to določa Dobra 
lekarniška praksa in potrebe delovnih procesov  

- spremljati novosti in spremembe, ki vplivajo na izvajanje lekarniške dejavnosti- 
medsebojno zamenljiva zdravila, terapevtske skupine zdravil, navodila in okrožnice 
ZZZS ter spremembe zakonodaje (Zakon o zdravilih, Zakon o zdravstveni dejavnosti, 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški 
dejavnosti) 

- izvesti planirane investicije, med katerimi so pomembnejše: 

 preureditev prostorov v Lekarni Gorišnica: urediti prostor za svetovanje v skladu z 
ZLD-1,  

 centralni nadzor nad pogoji shranjevanja zdravil, 

 postavitev dokumentnega sistema in s tem povezane licence, 

 računalniška oprema in programi v skladu z zahtevami on-line, eRecepta in 
2Dkode na zdravilih (avtentikacija zdravil v skladu z evropsko direktivo), 

 pohištvo v prostoru za sprejem v Lekarni Ptuj, 

 oprema in drobni inventar v vseh lekarnah in v upravi zavoda 
- Meriti stopnjo zadovoljstva uporabnikov in organizacijsko klimo 
- Uspešno opraviti certifikacijsko presojo za certifikat ISO 9001:2015 
- Izvesti notranjo revizijo poslovanja 
- Revidirati načrt integritete 
- Revidirati register tveganj. 
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2.3.1. Letni cilji za leto 2019 in kako so bili doseženi, prikazano s fizičnimi, finančnimi ali 
opisnimi kazalniki: 
 

1. Celotni planirani prihodki, celotni planirani odhodki, presežek prihodkov nad 
odhodki po nastanku dogodka 

Plan in realizacijo načrtujemo in spremljamo po nastanku dogodka. Za leto 2019 smo 
načrtovali 12.629.553 EUR prihodkov, 11.768.812 EUR odhodkov, 14.000 EUR davka od 
dohodkov in  169.015 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Realizirali smo 12.787.948 EUR 
prihodkov, 12.507.817 EUR odhodkov, 30.101 EUR davka od dohodka  in 250.030 EUR 
presežka prihodkov nad odhodki.  
 

2. Zagotavljati lekarniške storitve skladno s potrebami uporabnikov, Splošnim 
dogovorom za leto 2019 in pogodbo z ZZZS;  

Število točk, ki dejansko pomeni tudi plačilo opravljenih storitev, je od začetka spremljanja 
teh podatkov, to je od leta 2000, v letu 2006 prvič opazneje naraslo, nato pa je trend rasti 
minimalen, v letu 2019 pa je bila ponovna opazna rast. Podatki o številu receptov in številu 
točk so pomembni za vodstvo. V letu 2019 smo izdali v breme OZZ in PZZ zdravila na 392.911 
receptov in realizirali 326.355,65 točk  brez konvencij oz. 338.615,51 točk s konvencijami.   
 

3. Plan investicij 
Naša naloga je spremljati realizacijo plana in investicije izvesti v skladu s predpisi, ki urejajo 
javno naročanje.  V letu 2019 smo planirali investicijska vlaganja v višini 140.000 €, katerih vir 
financiranja je bil  presežek prihodkov nad odhodki preteklih let. Nabave osnovnih sredstev 
so bile opravljene v znesku  100.635 EUR ali 71,88 % plana. Investicije v teku so ostale na 
področju računalniških programov (licenca za program finančno računovodstvo).  S 2.1.2019 
smo prevzeli v upravljanje poslovne prostore Lekarne Ptuj od ustanovitelja MO Ptuj.  Sedanja 
vrednost poslovnih prostorov ob prenosu je znašala 152.551 EUR. 
    

4. Obremenitev strokovnih delavcev prikazujemo s podatkom »število receptov na 
farmacevta na leto« 

Obremenitev farmacevta v letu 2019 v Lekarnah Ptuj (upoštevano število vseh magistrov 
farmacije iz ur, 20,87) je  19.710 receptov na leto. Izdajanje zdravil na obnovljive recepte in 
na elektronske recepte je povečalo časovno in strokovno obremenjenost farmacevtov. Kljub 
tako visoki obremenitvi, je od vseh zaposlenih le 32,87 delavcev financiranih iz javnih 
sredstev. Če bi imeli zaposleno  samo število farmacevtov, ki so plačani iz javnih sredstev (18 
farmacevtov), bi moral farmacevt izdati zdravila na 22.854 receptov. Samo s  priznanim 
številom strokovnih delavcev tudi ne bi mogli izvajati dejavnosti v osmih lekarniških enotah.  
Prizadevamo si za priznanje standardov in normativov, ki jih je sprejela LZS. Ciljni normativ je 
13.000 receptov na farmacevta na leto. 
 

5. Beležiti kazalnike kakovosti (farmacevtske intervencije, stornacije in reklamacije, 
napake pri izdajanju zdravil, plan izobraževanja, plan investicij…), jih analizirati in 
na podlagi analiz izboljšati kakovost dela;  

Pri beleženju farmacevtskih intervencij smo napredovali in razpolagamo s podatki. V 
povprečju je na vsakih 100 recept potrebna farmacevtova intervencija.  
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Za spremljanje napak pri izdajanju zdravil in napak pri prodaji ter reklamacije na kakovost 
izdelkov smo uvedli sistem beleženja stornacij računov z obveznim vpisom razloga stornacije. 
Sistem bo potrebno dodelati, saj zajema tudi vse stornacije, ki so posledica ne-delovanja 
eRecepta in težav pri vnosu naročilnic za medicinske pripomočke. Med vsemi izdanimi 
računi, ki jih je bilo 432.842, smo zabeležili 3.324 stornacij receptov (0,8%) in 5.640 stornacij 
brez vezave na recept (1,3 %). Možni razlogi so: izdana napačna količina zdravila, napaka pri 
vnosu recepta, reklamacija kupca, reklamacija zavarovalnic, uskladitev cen s Centralno bazo 
zdravil, vračilo po dogovoru, zavrnitev doplačila s strani pacienta. Kazalnike podrobno 
pregledamo na vodstvenem pregledu, ki ga vsako leto opravimo v aprilu. Podatki so zapisani 
v zapisniku vodstvenega pregleda. 
 

6. Uvajanje novih storitev, ki dodatno prispevajo k pozitivnim izidom zdravljenja in k 
pravočasnemu ukrepanju 

 Tudi v letu  2019 smo  delali na novih storitvah, vpeljanih leta 2015: 
- Merjenje glukoze in holesterola- 2.084 opravljenih meritev (merjenje holestrola 

opuščamo, saj se je na tem področju pristop spremenil) 
- Svetovanje glede na izmerjene vrednosti glukoze, holesterola, telesne teže in krvnega 

tlaka- ob dnevu sladkornih bolnikov v vseh naših lekarnah 
- Osebna kartica zdravil- naredili smo 69 kartic 
- Pregled uporabe zdravil- 6 izvedenih pregledov uporabe zdravil 
- Homeopatsko svetovanje – 32 svetovanj do 30 minut 

 
7. Izvajati projekte promocije zdravja 

Izvedi smo aktivnosti ob dnevu sladkornih bolnikov. Meritve in svetovanje smo izvedli v 
mesecu novembru v vseh naših lekarnah. Izvedli smo skupno 249 meritev in vsem osebam 
tudi svetovali v skladu z izmerjenimi vrednostmi. 
Izvedli smo aktivnosti ob Dnevu slovenskih lekarn 
Ob Dnevu slovenskih lekarn smo pacientom vročali knjižice »Zdravila in jetra«, pripravili smo 
radijsko oddajo in objave v lokalnih medijih. 
Sodelovali smo z lokalnimi mediji s članki in oddajami, ki so namenjeni promociji zdravja in 
varni uporabi zdravil. Redno pripravljamo radijske oddaje. V letu 2019 jih je bilo 10. V 
časopisu sodelujemo z aktualnimi temami, sodelujemo tudi z mediji v širšem slovenskem 
prostoru. 
 

8. Stopnja zadovoljstva uporabnikov  
Anketo izvajamo že 10 let, od tega z zadnjim izvajalcem štiri leta. Rezultati so izjemno visoki. 
Ttudi ko se primerjamo v dejavnosti smo na vrhu po vseh kriterijih, razen izbira in cene. 
Skupen rezultat zadovoljstva je 4,41 (od možnih 5). Tudi med posameznimi lekarnami ni 
statistično značilne razlike. Ta leto 2019 smo v vprašalnik vključili poznavanje novih storitev v 
lekarnah in prepoznavanje njihove dodane vrednosti. Rezultat mesta farmacevtov in lekarne 
pri upravljanju zdravja in zdravljenja se izboljšuje in farmacevt je kar v 60 % izbran kot drugi 
najpogostejši vir informacij. Poznavanje storitev OKZ in PUZ je šibko in se od zadnjega 
merjenja ni izboljšalo, rezultati so primerljivi z dejavnostjo. 
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9. Stopnja zadovoljstva zaposlenih- organizacijska kultura 
Na osnovi rezultatov za leto 2018 smo na kolegiju sprejeli odločitev, da izvedemo nekatere 
organizacijske spremembe. Direktorica zavoda ni več vodja Lekarne Ptuj, določene lekarne 
so se povezale pri nadomeščanju odsotnih delavcev. Letne razgovore in ocenjevanje 
sodelavcev izvajajo neposredni vodje. Zadovoljstvo zaposlenih je za uspešno delo zelo 
pomembno in temu moramo posvetiti več pozornosti. 
Zaposleni Lekarne Ptuj so ocenili organizacijo in organizacijsko klimo v letu 2019 s 3,36, nekaj 
višje kot pri predhodnem merjenju - 3,20. Tudi zadovoljstvo pri delu je ocenjeno s 3,77, kar 
je višje kot pri predhodnem merjenju – 3,67. Rezultat pa še vedno močno zaostaja za 
dejavnostjo (4,07). Najvišje so zaposleni ocenili strokovno usposobljenost, inovativnost in 
iniciativnost. Srednjo pozicijo med ocenjenimi elementi zasedajo motivacija in zavzetost, 
odnos do kakovosti vodenje in pripadnost organizaciji. Kritičneje pa so zaposleni ocenili 
organiziranost, nagrajevanje, razvoj kariere, notranje komuniciranje in informiranje, notranje 
odnose in poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev. 
 

10. Promocija zdravja na delovnem mestu 
Bolj sistematično se lotevamo promocije zdravja na delovnem mestu. V letu 2019 smo 
zaposlenim omogočili plavanje (4 dni), organizirali smo pohod ter strokovno ekskurzijo in 
zaključek leta. Vsem smo omogočili cepljenje proti gripi. Ob koncu leta, ko pričakujemo več 
prehladnih obolenj, so zaposleni prejeli izdelek za dvig odpornosti. 
 

11. Načrt zaposlovanja 
V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom smo upokojitev magistre farmacije nadomestili.  
Porodniške odsotnosti smo nadomestili z zaposlitvami za določen čas, nadomestili smo tudi 
druge daljše odsotnosti zaradi poškodbe in težje bolezni ter povečanje odsotnosti zaradi 
dopustov v poletnem času. Načrtovali smo tudi zaposlitev pravnice, a se je postopek z 
možnostjo prihoda zavlekel in smo zaposlitev realizirali v januarju 2020. 
 

12. Načrt izobraževanja 
Zaposleni so se izobraževali in usposabljali na različnih področjih, največ na svojem 
strokovnem področju. V povprečju je bil magister farmacije odsoten 6,3 dni (pri tem ne 
upoštevamo dni odsotnosti zaradi specializacij), farmacevtski tehnik 4,7 dni in strokovni 
delavec na upravi 3,75 dni zaradi izobraževanja. Zaposleni strokovni delavci se udeležujejo 
tudi e-izobraževanj (FarmaPro, Doctrina- 13,2 izobraževanja na delavca), ki niso všteta v 
dneve. Organizirali smo tudi komunikacijske delavnice, strokovno ekskurzijo in krajša interna 
strokovna srečanja (prehladna obolenja in zdravila rastlinskega izvora, fitoterapija benigne 
hiperplazije prostate, novosti pri dermatološki kozmetiki idr.). Za leto 2019 smo planirali 
22.735 EUR stroškov izobraževanj (kotizacije seminarjev, šolnina), končni strošek je bil 
22.593 EUR (99,4 %). 
 

13. Pregled uporabe zdravil in farmakoterapijski pregled predstaviti zdravnikom in 
drugim zdravstvenim delavcem; 

Nove kognitivne storitve smo predstavili v Zdravstvenem domu in v socialnovarstvenih 
zavodih. Na tem področju bodo potrebne dodatne aktivnosti. Z Zdravstvenim domom Ptuj 
smo februarja 2019 podpisali pogodbo in specialistka je pričela z delom v ambulanti 
farmacevta svetovalca. 
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14. Sodelovati z občinami ustanoviteljicami,  
Z občinami ustanoviteljicami sodelujemo na področju oblikovanja mreže lekarn in 
dostopnosti prebivalcev do lekarniških storitev, pri oblikovanju letnega plana dela. Občinam 
poročamo o rezultatih dela in poslovanja v zavodu. V letu 2019 je svet ustanoviteljic sprejel 
sklep, da javni zavod organizira lekarniško podružnico v Občini Markovci. Odprtje podružnice 
je vezal na sprejetje standardov in normativov v lekarniški dejavnosti. S sedanjim številom 
zaposlenih namreč dela v dodatni lekarniški enoti ni možno organizirati. Enako je stališče 
sveta zavoda. 
 

15. Sodelovanje z lokalnimi društvi ter vzgojno-izobraževalnimi institucijami na 
področju zdravstveno vzgojnih vsebin, promocije zdravja in promocije poklicev v 
lekarniški dejavnosti 

Redno sodelujemo z določenimi osnovnimi šolami, in sicer z zdravstveno vzgojnimi 
vsebinami, kot je npr. pravilna uporaba zdravil, varna prehrana in tudi s predstavitvijo 
farmacevtskih poklicev. Ob Dnevu Slovenskih lekarn v lekarne povabimo osnovnošolce in 
dijake ptujske gimnazije. Sodelujemo tudi z lokalnimi društvi. Zanje pripravljamo predavanja 
s področja preventive, varne uporabe zdravil in drugo. 
 

 
Slika 2: Učenci OŠ Breg so za čas pustovanja okrasili Lekarno Ptuj 

 
16. Spremljati novosti in spremembe, ki vplivajo na izvajanje lekarniške dejavnosti- 

medsebojno zamenljiva zdravila, terapevtske skupine zdravil, navodila in okrožnice 
ZZZS ter spremembe zakonodaje (Zakon o zdravilih, Zakon o zdravstveni dejavnosti, 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški 
dejavnosti); 

Spremljanje vseh naštetih novosti je stalna naloga vodstva. S predlogi novih predpisov 
vodstvo seznanja vse sodelavce. Za redno delo je pomembno tudi redno spremljanje 
operativnih navodil, kot so okrožnice ZZZS, sklepi o medsebojno zamenljivih zdravilih in 
terapevtskih skupinah zdravil ter njihove najvišje priznane vrednosti. Slednje se spreminjajo 
vsake dva meseca, ker zahteva veliko previdnost pri vodenju zalog. 
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17. Revidirati navodila za delo in standardne operativne postopke, kot to določa Dobra 
lekarniška praksa 

To je stalna naloga strokovnega sveta, ki se je v letu 2019 redno sestajal (predvsem 
korespondenčno) in vsebinsko izdelal vse SOP-je v skladu s Pravili dobre lekarniške prakse. 
Veliko dela so člani opravili samostojno. SOPi, navodila za delo in protokoli so objavljeni na 
Sharepointu in dostopni vsem delavcem. 
 

18. Finančni kazalci:        
Finančni kazalci so podrobno predstavljeni v poglavju 2.4. 
 

19. Notranja revizija 
Vsako leto izvedemo notranjo revizijo s poudarkom na določenem področju dela.  Za leto 
2019 je  notranja revizija v teku in bo zaključena v začetku marca 2020 . Temeljni cilj notranje 
revizije za leto 2019 je bil preveriti ali so stanja v bruto bilanci usklajena s popisnimi stanji. 
 

20. Kazalniki kakovosti, ki so zapisani in ovrednoteni v poslovniku kakovosti 
Z novim Poslovnikom kakovosti smo program in letne načrte izboljševanja kakovosti in 
varnosti ter kazalnike kovnosti, ki jih bomo tudi objavili na spletni strani, oblikovali v skladu z 
določili ZLD-1 in usmeritvami LZS. Letni načrt in kazalniki so pripravljeni v ločenem 
dokumentu.  
 
KAZALNIKI KAKOVOSTI 2018 2019 

FINT- ODSTOTEK NA VSE RECEPTE 1,41% 0,95% 

NAPAKE PRI IZDAJI ZDRAVILA NA Rp (DELEŽ STRORNIRANIH Rp) 4,6*10-4 0,81% 

DELEŽ STRONIRANIH RAČUNOV*/ VSI RAČUNI 1,82% 1,30% 

ŠTEVILO RECEPTOV NA MAGISTRA FARMACIJE NA LETO 20.321 19710 

ŠTEVILO RECEPTOV NA PRIZNANEGA MAG. FARMACIJE NA LETO 23.528 22854 

ŠTEVILO TOČKE NA ZAPOSLENEGA 10.456 10166 

DELEŽ OBNOVLJIVIH RECEPTOV 30,00% 35% 

ŠT. MAG. FARM S KOMPETENCO ZA PUZ/ VSI MAG. FARM. 5/22 6/22 

ŠT. MAG. FARM S KOMPETENCO ZA FTP/ VSI MAG.FARM. 1/22 1/22 

ŠT. IZDELANIH OKZ/ MAG. FARM. 90/22 69/22 

ŠT. OPRAVLJENIH PUZ/ MAG. FARM. S KOMPETENCO 17/22 6/22 

ŠT. SPECIALISTOV/ VSI MAG. FARM. 2/22 2/22 

REALIZACIJA PLANA IZOBRAŽEVANJA- FINANČNO 121,68% 94,40% 

ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV 4,69- 4,84 4,19- 4,72 

INVESTICIJE- ODSTOTEK REALIZACIJE 59,65% 71,88% 

ŠTEVILO PRIJAV NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL 1 0 

Tabela 2: Kazalniki kakovosti 2018, 2019 
 

21. Uspešno opraviti certifikacijo ISO 9001:2008 
V juniju 2019 smo izvedli ponovno certifikacijo za standard ISO 9001:2015. 
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22. Revidirati načrt integritete 
Načrt integritet revidiramo v skladu z registrom tveganj in ugotovitvami notranje revizije ter 
usmeritvami Komisije za preprečevanje korupcije. Vodja skupine je načrt poslala na Komisijo 
za preprečevanje korupcije junija 2019. 
 

23. Revidirati register tveganj  
Register tveganj revidiramo enkrat letno. V letu 2019 smo registru tveganj ponovno posvetili 
veliko pozornosti, saj je obvladovanje tveganj pomembne segment ISO certificiranja.  
 
 

2.3.1 PRIHODKI 

 
Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije imamo sklenjeno Pogodbo o izvajanju 
programa lekarniških storitev za obdobje 2018-2022. Za leto 2019 so določeni  naslednji 
parametri: 

- Planirana vrednost storitev izražena v številu točk ZZZS: 316.338,96  točk (brez 
konvencij) 

- Realizirana vrednost storitev izražena v številu točk ZZZS: 326.355,65 točk (brez 
konvencij) 

- Realizirana vrednost storitev izražena v številu točk ZZZS s konvencijami: 334.129,42 
točk  

- Kader iz  planiranih točk ZZZS: 30,25 
- Kader iz realiziranih točk ZZZS: 32,87  
- Planska letna vrednost programa v cenah januar 2019 brez dežurstva: 1,089.261,91 

EUR  
- Planski mesečni pavšal za izvajanje dežurne službe v cenah januar 2019 : 6.114,42 EUR  
- Planska cena točke v cenah januar 2019 je bila 3,26 EUR.  
- Od 1.01.2019 do 28.02.2019 je veljala vrednost točke 3,06 EUR 
- Od 1.03.2019 do 31.03.2019 je veljala vrednost točke 3,66 EUR (priznani višji plačni 

razredi za vse profile kadrov v strukturi lekarniške točke. Ker sprememba velja od 
1.1.2019 je bil  v mesecu marcu poračun vrednosti točke za nazaj v višini 0,40 €) 

- Od 1.04.2019 do 31.12.2019 je veljala vrednost točke 3,26 EUR (upoštevana UMAR 
rast cen življenjskih stroškov).  

 
S 1.1.2020 bo vrednost točke 3,27 EUR, ker se bo ponovno upoštevala revalorizacija 
materialnih stroškov, amortizacije in informatizacije in UMAR napoved za leto 2020 v višini 
1,017 %, zaradi česar se bo vrednost točke povečala za 0,01 € v primerjavi z 31.12.2019. 
 
Planirano število točk ZZZS (316.339) smo dosegli, realizirali smo 334.129 točk (indeks  
105,62). Po podatkih ZZZS je realizirano število točk 326.355,65, ker niso upoštevane 
konvencije, ki jih dobijo ZZZS refundirane od tujih zavarovalnic.  Število točk pomeni 
opravljene storitve v rednem delu in v času dežurstva. Število receptov, ki gredo v breme 
obveznega zavarovanja je 398.630 receptov (skupaj z naročilnicami za medicinske 
pripomočke), v letu 2019 je bilo 386.105 receptov (indeks 103,24).  V povprečju imamo 0,84 
točke na recept.  
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Graf 1: Prikaz gibanja točke, glede na vsakokratne spremembe: 
 

 

 

 

Graf 2: Podrobno gibanje vrednosti točke od 2016 do 2019 

 
 

 
 

Lekarna  Št.Rp/točke 2018 2019 Indeks 

PTUJ Št receptov 110.504 111.452 100,86 

  Vse točke 92.949 95.558 102,81 

BREG Št receptov 17.735 18.064 101,86 

  Vse točke 15.513 15.663 100,97 

GORIŠNICA Št receptov 38.775 37.675 97,16 

  Vse točke 33.296 32.667 98,11 

MAJŠPERK Št receptov 29.443 29.837 101,34 

  Vse točke 25.044 25.004 99,84 
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KIDRIČEVO Št receptov 43.401 43.377 99,94 

  Vse točke 36.782 36.821 100,11 

BUDINA Št receptov 104.450 116.965 111,98 

  Vse točke 87.925 98.080 111,55 

VIDEM Št receptov 33.175 33.450 100,83 

  Vse točke 28.430 28.679 100,88 

DESTRNIK Št receptov 8.622 7.810 90,58 

  Vse točke 6.599 6.145 93,12 

Skupaj št. Rp   386.105 398.630 103,24 

Skupaj  točke   326.539 338.617 103,70 
Tabela 3: Število receptov in točk po posameznih lekarnah (v breme javnih sredstev) ter primerjava 2019/2018 

 

 
Graf 3: Število receptov in točk (v breme javnih sredstev)  za obdobje 2009- 2019 

 
Vrednost točke za izdajanje zdravil brez recepta in na samoplačniški recept je bila v letu 
2019 5,22 EUR. Vrednost točke za zdravila  brez recepta se oblikuje po enakih kalkulativnih 
elementih kot za zdravila na recept. Razlika je v višini obračunanih materialnih stroških in 
amortizacije. Kalkulacija, ki jo za zdravila na recept naredi ZZZS, ne zajema realnih 
materialnih stroškov in amortizacije, v vrednosti točke za zdravila brez recepta pa sta ta dva 
kalkulativna elementa obračunana v realni vrednosti. 
 
Izvajanje dežurne službe je financirano po mesečnem pavšalu in  se izračuna glede na 
opravljeno število ur v dežurni službi in glede na povprečni plačni razred zaposlenih 
farmacevtov v lekarniški dejavnosti.  Spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je 
uzakonila način plačila za opravljeno delo v času dežurne službe in sicer je plačilo enako za 
vse magistre farmacije, ki dežurajo. Uveljavitev novega načina plačila je od 1. 1. 2011. 
 
Lekarniške storitve iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja izvajamo v skladu z 
Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, in sicer z Vzajemno, 
Adriaticom in Triglavom. Obseg poslovanja z zavarovalnicami, ki izvajajo dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje se iz leta v leto povečuje, predvsem zato, ker se povečuje nabor 
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zdravil, ki so razvrščena na vmesno listo zdravil. V letu 2019 je bil pri izdaji zdravil delež 
pokritja zdravila in lekarniških storitev (vir OLAP kocka Lekarne Ptuj): 

- iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) 47,92 %,   
- IZ prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ) 47,92%  (enako kot osnovno 

zdravstveno zavarovanje),  
- delež doplačil pacientov pa je bil 4,16 %.    

 
Trend obračanja  zalog zdravil je 11,6 x na leto. Dnevi vezave  denarja v zalogah so 31,5 dni. 
Za čim bolj racionalno vodenje zalog smo že pred leti vpeljali sistem naročanja in dostave 
blaga dva do trikrat dnevno in rednega spremljanja zalog po stroškovnih mestih. Vsake tri 
mesece pregledamo rezultate poslovanja po posameznih lekarnah in takoj izvajamo ustrezne 
ukrepe- zmanjšanje zalog oziroma prerazporeditev zalog iz ene lekarne v drugo. S 
prerazporeditvijo zalog tudi blažimo negativne učinke zniževanja cen zdravil.  Na trg prihajajo 
tudi nova generična zdravila, katerih cene so praviloma nizke, a se vsako leto poveča nabor 
teh zdravil, ker prav tako vpliva na nihanje celotne vrednosti zaloge. Zelo se zadnja leta 
povečuje nabor dragih zdravil, med njimi je največ bioloških zdravil. Vezava denarja v zalogah 
je v primerjavi z letom 2018 ostala enaka.   
 
Vrednost zaloge  blaga na dan 31.12.2019 je 974.348 EUR. Vrednost zaloge blaga je podana 
na dan 31. december in ne odraža popolnoma realnega stanja med letom. Konec leta se 
vrednost zalog vedno poveča, saj se  poveča obseg prometa, tako z zdravili na recept kot z 
vsemi ostalimi izdelki. Boljši podatek je povprečna vrednost zaloge, ki je v letu 2019:  
911.362  EUR. 
 

 
Graf 4: Vrednost zaloge blaga v EUR na dan 31. december od leta 2008 do 2018 
  

Opravljeno delo v lekarni se vrednoti po storitvenem sistemu- to pomeni, da je storitev 
vročitve zdravila in obdelave recepta enaka, ne glede na nabavno ceno zdravila. Zato višje ali 
nižje cene zdravil nimajo neposrednega vpliva na poslovni rezultat.  
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Nenehno nižanje cen zdravil s strani ZZZS (medsebojno zamenljiva zdravila, terapevtske 
skupine zdravil) v lekarnah povzroča negativne razlike med prodajno in nabavno vrednostjo. 
Zahteva se  vedno večja skrb za optimalno vodenje zalog. Z nekaterimi proizvajalci 
(praviloma generičnih zdravil) smo uspeli skleniti dogovor o kritju razlik v ceni, pri mnogih 
zdravilih pa so te razlike strošek javnega zavoda. 
 
Celotni prihodki so višji  od planiranih (indeks je 101,25)  in  so višji  od realiziranih 
prihodkov v letu 2018 (indeks je 105,90).  Višji  prihodki so rezultat  povečanja fizičnih 
kazalcev realizacije v primerjavi z letom 2018, višje vrednosti točke ZZZS v primerjavi z letom 
2018 in večja prodaja blaga z maržo.         
 
 

2.3.2. ODHODKI 

 
Celotni odhodki  so v primerjavi s planom višji, indeks je 100,49.  V primerjavi z letom 2018 
so doseženi odhodki višji, indeks je 105,09.  Odhodki so se višali sorazmerno z  višanjem 
prihodkov. Dodatne storitve prinašajo dodatne stroške informatizacije in z njo povezane 
druge stroške (e-recept, druge zakonske spremembe).  
 
V Lekarnah Ptuj  redno spremljamo stroške in iščemo možnosti za njihovo dodatno 
zniževanje. Na določene stroške težje vplivamo (ogrevanje, bančne provizije ipd).  Z večjo 
realizacijo so se višali tudi stroški, ki so povezani z opravljanjem dejavnosti. V primerjavi z 
letom 2018  so stroški materiala nižji za 10,5 % ,v primerjavi s planom nižji  za 12,9 %;  stroški 
storitev  so v primerjavi z letom 2018 nižji za 4,4 %, v primerjavi s planom nižji za 3,3 %;  
stroški dela so v primerjavi z letom 2018 višji za 10,0 %, v primerjavi s planom višji za 0,9 %; 
nabavna vrednost prodanega blaga je v primerjavi z letom 2018 višja za 5,0%, v primerjavi s 
planom višja za 0,55 %.  
 
Obrazložitev pri posameznih odstopanjih in primerjava s preteklim letom:  

- Stroški ogrevanja so nižji v primerjavi z realizacijo 2018 in v primerjavi s planom. Nižji 
je stroške  porabe  elektrike. Za elektriko in plin  imamo skupni javni razpis za vse 
zavode v MO Ptuj, stroški so se v primerjavi s preteklimi leti znižali.    

- Nižji so stroški najemnin poslovnih prostorov (za Lekarno Budina Brstje dosegli, da se 
najemnina ne dviga glede na vrednost prometa, v Lekarni Gorišnica je najemodajalec 
znižal  najemnino) in opreme. V primerjavi s planom so ti stroški nižji za 14,7 %, v 
primerjavi z letom 2018 pa nižji za 19,8 %.  

- Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev so v skladu s planom višji za 12,5 %, v 
primerjavi z letom 2018 so  višji za 8,3 % .  V letu 2019 smo nekatere  stroške  
popravila računalniške opreme uveljavljali preko zavarovalnice, imeli smo več 
popravil drsnih vrat, posodobili  varnostno razsvetljavo v vseh lekarnah, izvedli 
manjša popravila elektro instalacije, vodovodne instalacije, popravilo pralnega stroja, 
pomivalnega stroja in druga manjša popravila.   

- Računalniške storitve so v primerjavi s planom višje  za 6,8 %, prav tako višje v 
primerjavi z letom 2018 za 8,0 %. Večina  procesov je avtomatiziranih, s pogodbami 
reguliramo ceno vzdrževanja računalniške opreme. V letu 2019 smo pričeli z uvedbo 
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avtomatizacije posameznih procesov v tajništvu in računovodstvu (prevzem 
dokumentov, oddaja dokumentov, e-računi…), s tem so se zvišali tudi stroški 
računalniških storitev.  

- Stroški izobraževanja so v letu 2019 nižji od  planiranih za 0,6 %,  od realizacije v letu 
2018 pa višji v višini 1,5 %. Vse  udeležba na seminarjih smo v večini primerih 
planirali. Eno farmacevtko imamo na specialističnem študiju. Zaradi teh udeležb so 
višji stroški dnevnic, nočnin in povrnitev stroškov prevoza na službenih potovanjih. 
Višina posamezne dnevnice in kilometrine je usklajena z Zakonom o uravnoteženju 
javnih financ (ZUJF) in ZIPRS- 18/19.  

- Študentsko delo je bilo nižje v primerjavi s planom v višini 8,3 %. Potrebe po 
študentskem delu  se je pojavila v času počitnic.  

- Strošek ISO standarda je bil nižji v primerjavi s planom in nižji kot v letu 2018.  
- Amortizacija, ki ostane na stroških je v primerjavi s planom višja za 6,7 %. Odvisna je 

od posameznih nabav osnovnih sredstev in v katerem časovnem obdobju se ta 
osnovna sredstva aktivirajo. 

- Stroški dela - v primerjavi s planom so stroški višji  za 0,9 %, v primerjavi z letom 2018  
pa višji za 10,0 % (uvrstitev vseh zaposlenih v višje plačilne razrede na podlagi 
zakona).   

- V primerjavi z letom 2018 se je zvišal strošek nabavne vrednosti prodanega blaga za 
5,0 %, v primerjavi s planom pa za 0,5 %. Vzrok večja realizacija (več obdelanih 
receptov, več točk, večja prodaja na trgu). Cene zdravil se  dnevno spreminjajo, zato 
moramo zelo racionalno ravnati z zalogami, je pa na trgu vedno več bioloških in 
drugih zdravil z zelo visoko nabavno vrednostjo. 

- Stroški računovodstva so bili planirani v višini 38.520 EUR, realizirani v višini 38.520 
EUR. 

- Stroški pranja delovnih oblek so bili planirani v višini 13.537 EUR, realizirani so 14.626 
EUR. Cene pranja so bile enake kot v letu 2018. 

- Stroški čiščenja prostorov so bili planirani v višini 35.528 EUR, realizirani so 36.686 
EUR. Dvig za 3,3 % - dodatna čiščenja po navodilu.  

- Stroški odvetniških storitev so bili planirani v višini 7.000 EUR, realizirani v višini  7.172 
EUR (javni razpis za zdravila). 

- Stroški notranje revizije so bili planirani v višini 3.000 EUR, realizirani pa v višini 1.200 
EUR. Notranja revizija za leto 2018  je bila izvedena v januarju 2019,  za leto 2019 pa 
nismo izvedli notranje revizije v tekočem letu, ampak poteka v februarju 2020, zato 
bo strošek notranje revizije za leto 2019 v letu 2020. 

     
Na nekaterih postavkah stroškov so indeksi sicer višji, vendar so nominalni zneski manjši. 
 

2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 

Razlika med doseženimi prihodki in doseženimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 
izkazuje  poslovni izid   s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 250.030  EUR.       
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  Plan 2019 (EUR) Realizacija 2018 (EUR) 
Indeks 
R/P 

PRIHODKI 12.629.553 12.787.948 101,25 

ODHODKI 12.446.538 12.507.817 100,49 

BRUTO PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 183.015 280.131 

 
153,06 

DAVEK IZ DOHODKA PRAVNIH OSEB 14.000 30.101 215,01 

NETO PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 2019 169.015 250.030 

 
147,93 

Tabela 4: Ocena uspeha- primerjava plan/realizacija za leto 2019 
 

Pri ugotavljanju presežkov  po denarnem toku  tudi za leto 2019 velja upoštevanje fiskalnega 
pravila.  5. člen  Zakona o fiskalnem pravilu (Ur.l. RS 55/15) določa, da se morajo presežki, 
ugotovljeni v posameznem letu  po denarnem toku, zbirati na ločenem  računu države. Velja 
za tako imenovani sektor države,  zavezanci so vsi, ki so  uvrščeni v sektor S. 13 po standardni 
klasifikaciji (SKIS).  Lekarne smo razvrščene v sektor S. 11, zato  fiskalno pravilo po 5. členu 
Zakona o fiskalnem pravilu za lekarne ne velja  in ga pri ugotavljanju presežka po 
denarnem toku nismo upoštevali.  

Finančno poslovanje zavoda z vsemi enotami ocenjujemo kot zelo uspešno. Kazalci uspeha, 
povzeti iz računovodskega poročila: 

- Gospodarnost poslovanja, ki je razmerje med prihodki poslovanja in  odhodki 
poslovanja, je 1,02 in je za 0,01 koeficienta višji od 2018 ;   

- Stopnja stroškovnosti dela (pomeni razmerje med stroški dela in prihodki iz 
poslovanja)  je  0,12 in je enaka kot v  letu 2018.  V točki ZZZS je  upoštevano tudi 
napredovanje javnih uslužbencev v višje PR. 

- Prihodki na delavca (razmerje med prihodki poslovanja  in številom delavcev iz ur)  je 
282.847 EUR in so višji  za 2,5 % v primerjavi z letom 2018 (prihodki v letu 2019 višji v 
primerjavi z letom 2018, število zaposlenih iz ur višje). 

- Odhodki na delavca (razmerje med odhodki poslovanja  in številom delavcev) so 
276.659 EUR in so višji za 1,8 % v primerjavi z letom 2018-vzrok povečanje plač zaradi  
napredovanj, prav tako tudi višji ostali stroški v primerjavi z letom 2018. 

- Koeficient obračanja zalog  (razmerje med prodanim blagom v letu dni po nabavnih 
cenah (vir OLAP kocka tabela 1) in zalogi blaga po nabavni ceni)  je 11,6 krat na leto, 
zaloge so vezane v povprečju 31 dni. 

- Delež terjatev v celotnem prihodku  je 9,6 % in je v primerjavi z letom 2018 višji za 
11,6 %. 

- Koeficient obračanja terjatev do kupcev  je 11,00.  Dnevi vezave terjatev pa so 33 
dni. Ta podatek nam pokaže kakšen je povprečni plačilni rok. To so podatki 
negotovinskega poslovanja. Ker gre večinoma za proračunske uporabnike (ZZZS, 
občine, zavodi) je plačilni rok 30 dni, vendar je ZZZS s  katerim imamo cca 97 % 
prometa, plačila v mesecu decembru zamaknil za več kot 30 dni in s tem povečal 
dneve vezave.      

- Kazalnik obračanja obveznosti do dobaviteljev je 26. Dnevi vezave obveznosti do 
dobaviteljev so 14. To pomeni povprečni plačilni rok. Največjim dobaviteljem 
plačujemo povprečno v 15 dneh, ker imamo dogovor o predčasnih plačilih, kar nam 
prinese kasaskonte, ki so višji od obresti za denarna sredstva na računih.   
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Največji strošek predstavlja nabavna vrednost prodanih zdravil  in ostalega blaga.  Ta strošek 
predstavlja  82,13% vseh odhodkov. Na drugem mestu so stroški dela, ki predstavljajo 
12,85%  vseh odhodkov.  
 
Zaloge blaga  zavod vzdržuje  v skladu z 38. členom  ZLD-1 iz  dolgoročnega vira -presežki 
prihodkov iz preteklih let za zagotavljanje solventnosti poslovanja zavoda, likvidno 
poslovanje v višini enomesečnih stroškov pa zavod vzdržuje iz dolgoročnega vira-presežki 
prihodkov iz preteklih let za likvidno poslovanje.  
 
Pacientom zagotavljamo visok standard oskrbe z zdravili, saj dobijo vsa predpisana zdravila 
takoj, z izjemo zelo redko predpisanih zdravil ali zdravil pod posebnim režimom 
predpisovanja in izdajanja.  
 
 
 2.5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 
IZVAJANJU PROGRAMA  
 
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo. Potrebno pa je ponovno opozoriti na 
preveliko obremenjenost vseh zaposlenih v lekarniški dejavnosti, kot pokazatelj navajamo 
število receptov na magistra farmacije na leto. Z uvedbo obnovljivega recepta, elektronskega 
recepta, medsebojno zamenljivih zdravila in terapevtskih skupin zdravil se je poleg 
obremenjenosti povečala tudi zahtevnost del. Z uvedbo serializacije (implementacija 
direktive o preprečevanju vdora ponarejenih zdravil) pa se je močno povečala časovna 
obremenitev. 
 
V skupini medsebojno zamenljivih zdravil in v terapevtskih skupinah zdravil ZZZS vsaka dva 
meseca spreminja najvišjo priznano vrednost. Tudi veljaven Pravilnik o maloprodajnih cenah 
zdravil vpliva na nenehno spreminjanje cen. V lekarnah imamo veliko dodatnega dela, da v 
teh skupinah zdravil optimiramo zaloge, poskrbimo za pokritje negativnih razlik v cenah in da 
pacientom pojasnjujemo vzroke za doplačila pri zdravilih.  
 
Povečuje se tudi obseg in zahtevnost del delavcev v upravi. Predvsem zaradi zahtevnega dela 
na področju javnih naročil, obračunavanja plač, na splošnem kadrovskem področju, področju 
varstva in zdravja pri delu ter na področju varovanja osebnih podatkov. Z letom 2020 smo 
zaposlili pravnico, ki bo pokrivala ta področja. 
 
Normativi in standardi, ki so podlaga za izračun vrednosti lekarniške storitve oz. vrednosti 
točke, so iz leta 1983. Že več let si prizadevamo za drugačno vrednotenje, vendar ni 
naklonjenosti na strani tistih, ki odločajo, saj imamo v Sloveniji z obstoječim načinom 
financiranja najcenejšo lekarniško dejavnost v Evropski uniji. LZS je sprejela normative, 
izražene kot število receptov na farmacevta na leto, in sicer 13.000 receptov na farmacevta 
na leto. Z Ministrstvom za zdravje in ZZZS  potekajo pogajanja o uveljavitvi teh normativov. V 
Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018) so 
stranke tega dogovora sprejel zavezo, da se do 30. Septembra 2019 zaključijo pogajanja o 
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normativnih delih kolektivnih pogodb. Delovna podskupina na MZ je delo zaključila. Še 
vedno čakamo na odločitev ministrstva. 

 

2.6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI 
CILJI  IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET 

 
Z doseganjem zastavljenih ciljev smo zadovoljni, kar je podrobno obrazloženo v poglavju 2.3. 
Pri pregledu izvajanja javne službe ugotavljamo, da je število receptov od leta 2009 
minimalno naraščalo, v vmesnem obdobju minimalno padlo, nato spet minimalno narašča in 
je skupno povečanje do 2019 dobrih 6%. Povečanje števila točk, ki dejansko predstavlja 
plačilo za opravljeno delo pa je kar 18,6%.  
 
Od leta 2000 dalje spremljamo rezultate na strokovnem in poslovnem delu za vsako 
posamezno lekarniško enoto, in sicer število receptov, število točk, naročilnice za medicinske 
pripomočke, vrednost marže ter vrednost zalog. Z letom 2016 smo uvedli tudi spremljanje 
izvajanj novih storitev, zlasti farmacevtskih intervencij. S tem pomagamo vodjem, da čim bolj 
optimalno organizirajo delo in vodijo zaloge zdravil in drugega blaga.  
 
Z rezultatom leta 2019 smo zadovoljni, ustvarili smo večjo razliko v ceni in tako omogočili 
tudi višje izplačilo tržne uspešnosti. Kadrovska stiska je razlog, da smo bili pri izvajanju novih 
storitev (OKZ, PUZ) manj uspešni, smo pa pričeli z izvajanje farmakoterapijskih pregledov v 
ambulanti farmacevta svetovalca v ZD Ptuj, kar si štejemo za zares velik uspeh. Tudi udeležba 
na izobraževanjih je bila po številu dni na zaposlenega višja, kot leto poprej, udeleževali smo   
se številnih izobraževanj in usposabljanj, sami smo izvajali izobraževalne delavnice, aktivno 
smo delovali v korist stroke v slovenskem prostoru. Še zmeraj iščemo načine za boljšo 
organizacijo dela, saj se je z uvedbo eRecepta način dela v lekarnah spremenil. Z manjšimi 
odstopanji smo sledili tudi sprejetemu planu dela in finančnemu načrtu, tako, da končni 
finančni rezultat presega planiranega. 
 
Analitični prikaz prihodkov od prodaje trgovskega blaga: 

 
2018 2019 Indeks 

Prihodki OZZ 5.211.682 5.297.770 101,65 

Prihodki PZZ 3.233.605 3.431.389 106,12 

Blagajna zdravila 1.358.454 1.439.393 105,96 

Blagajna doplačila 218.380 233.300 106,83 

Blag. magistr. pri. 25.193 25.965 103,06 

Blag. maržno bl. 1.634.386 1.849.041 113,13 

Blagajna fakture 224.073 295.453 131,86 

Skupaj prihodki od prodaje blaga 11.905.773 12.572.311 105,60 
Tabela 5: Ocena uspeha- primerjava prihodkov 2019/2018 
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2.7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  

 
Koeficient gospodarnosti poslovanja ima indeks 102. Sorazmerno rasti  prihodkov so rastli  
tudi stroški in obratno. 
 
Indeks stopnje stroškovnosti dela je 12,00 in je za 0,83 nižji  kot leta 2018 (primerjava 
stroškov dela s prihodki poslovanja).  
 
Obremenitev farmacevta v Lekarnah Ptuj (upoštevano število vseh magistrov farmacije iz ur) 
je  bila v letu 2019 19.710 receptov na leto. To je 600 receptov manj, kot leta 2018 in veliko 
več, kot je povprečje v državah EU (12.000 receptov) in normativ LZS (13.000 receptov). 
Podatek je pokazatelj obremenjenosti vseh zaposlenih. Po pogodbi z ZZZS je bila planirana 
produktivnost 10.166 točk na zaposlenega. Iz števila točk (po podatkih ZZZS 316.338,92) 
izračunamo, da je iz javnih sredstev plačanih 32,87 zaposlenih od skupno 42,3 (upoštevano 
število delavcev iz ur).  
 
Pokazatelj gospodarnosti je tudi  koeficient obračanja zalog, ki je 11,6 na leto. To 
ocenjujemo kot optimalno razmerje med stroški zalog in dobro preskrbljenostjo prebivalcev 
z zdravili. 
 
Neto presežek prihodkov nad odhodki je v primerjavi s preteklim letom višji za 55,3 %.  V 
letu 2019 so bile ugodne razmere, saj smo poleg višje vrednosti točke ZZZS imeli tudi višjo 
realizacijo na vseh področjih (točka ZZZS, točka ročna in marža).   
 

2.8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

 
2.8.1. Notranja revizija 
Notranja revizija, katere namen je presoditi zakonitost delovanja zavoda in učinkovitost 
notranjega kontrolnega sistema, se izvaja vsako leto.  Za leto 2019 je  notranja revizija v teku 
in bo zaključena v začetku marca 2020 . Temeljni cilj notranje revizije za leto 2019 je preveriti 
ali so stanja v bruto bilanci usklajena s popisnimi stanji in ali so notranje kontrole na tem 
področju vzpostavljene. 
 
2.8.2. Register tveganj 
Vodenje registra tveganj je proces opredeljevanja in ocenjevanja tveganj, ki ogrožajo 
doseganje ciljev. Vključuje  odkrivanje tveganj , ocenjevanje verjetnosti nastanka in posledic 
tveganja ter opredeljevanje ukrepov za obvladovanje tveganj. Tveganje je potrebno 
upoštevati že pri določanju ciljev in načrtovanju poslovnih procesov. Izdelava registra tveganj 
ni enkratno dejanje, potrebno ga je nenehno posodabljati na podlagi sprememb okolja 
poslovanja in sprememb ciljev poslovanja. Pri doseganju ciljev se lahko pojavijo odmiki, ki so 
osnova za sprejemanje ustreznih ukrepov. Če v Lekarnah  Ptuj ne bomo zagotovili popolnega 
obvladovanja tveganj oziroma popolnega doseganja ciljev, lahko  kljub temu rečemo, da je 
naš sistem notranjega nadzora uspešen pod pogojem, da smo :  

- opredelili tveganja glede zagotavljanja smotrnosti uporabe sredstev 
- ocenili verjetnost tveganja in posledico njegove uresničitve 
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- določili stopnjo tveganja, ki je še sprejemljiva za nas 
- sprejeli ustrezne ukrepe 
- zagotovili nadzor nad ustreznostjo ukrepov in njihovo uspešnostjo.  

 
Ob vzpostavitvi ISO standarda 9001:2015 junija 2018 smo oblikovali novi Register tveganj v 
katerem smo zapisali  izvor tveganj, vrste tveganj, možne posledice, posledice dogodka, 
verjetnost dogodka, faktor tveganja, nosilec ukrepa, ukrepe in poročanje. Posledica dogodka, 
verjetnost dogodka in faktor tveganja so ocenjene glede na matriko tveganja.  Tveganja smo 
ocenili v procesih: izvajanje lekarniške dejavnost, vodenje, varovanje osebnih podatkov, 
vzdrževanje infrastrukture, finance in računovodstvo. Vsak proces je za razdeljen na  več  
pod-procesov. 
 
Proces »Izvajanje lekarniške dejavnosti« je razdeljen na  podprocese:  nabava, izdajanje 
zdravil, prodaja pravnim osebam, izdelava magistralnih zdravil, distribucija zdravil, kognitivne 
storitve, merjenje glukoze, holesterola, krvnega tlaka in telesne mase, farmakovigilanca, 
vigilanca MP in nutrivigilanca, odpoklic zdravil, nadzor pogojev.  
 
Proces  »Vodenje« je razdeljen na podprocese: načrtovanje, človeški viri, vodenje kakovosti, 
osebni podatki zaposlenih, osebni podatki pacientov, osebni podatki zunanjih sodelavcev, 
sveta zavoda, poslovni podatki, arhiviranje in uničevanje podatkov. 
Proces »Vzdrževanje infrastrukture« je razdeljen na podprocese: vzdrževanje IT, vzdrževanje 
objektov, vzdrževanje aparatur in opreme. 
 
Proces »Varovanje osebnih podatkov« je razdeljen na podprocese: osebni podatki 
uporabnikov, osebni podatki zaposlenih, osebni podatki zunanjih sodelavcev in članov sveta 
zavoda, poslovni podatki, arhiviranje in uničevanje. 
 
Proces »Finance in računovodstvo« je razdeljen na podprocese: zagotavljanje finančnih 
virov, obračun plač, fakturiranje zdravstvenim zavarovalnicam, spremljanje podatkov in 
analize, notranja revizija.  
  
2.8.3. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ: 
 
Lekarne Ptuj deveto  leto ocenjujemo  zanesljivost delovanja notranjega nadzora, po 
predlagani metodologiji Ministrstva za finance na podlagi samoocenitvenega vprašalnika. 
Namen samoocenitvenega vprašalnika  je ugotoviti,  kako zanesljiv je notranji nadzor za 
dosego ciljev Lekarn Ptuj. 
 

1. NOTRANJE (kontrolno) OKOLJE 81,22 % 

1.1.Neoporečnost in etične vrednote 91,11 % 

1.2.Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s kadri 72,22 % 

1.3.Filozofija vodenja in način delovanja 92,59 % 

1.4 Organizacijska struktura 78,47 % 

1.5 Odgovornost  80,56 % 

2. UPRAVLJANJE S TVEGANJI 88,03 % 

2.1.Cilji 87,04% 
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2.2.Tveganja za uresničitev ciljev 88,89 % 

3. KONTROLNE DEJAVNOSTI 87,65% 

4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE  92,06% 

5. NADZIRANJE   90,56% 

S P L O Š N A   O C E N A  NOTRANJIH KONTROL 2019   86,11% 
Tabela 6:  Izjava o oceni notranjega nadzora po področjih 

 
Iz prikazanih podatkov je razvidno, da je ocena zanesljivosti delovanja notranjega nadzora 
Lekarn Ptuj na podlagi samoocenitvenega vprašalnika   86,11 % in je nižja za 0,96 % kot v letu 
2018. Najnižje ocenjeno, v kategoriji notranje kontrolno okolje, je zavezanost k 
usposobljenosti in upravljanju s kadri:  72,22 % (v letu 2018 77,78 %) in organizacijska 
struktura 78,47 % (v letu 2018 77,08%). Ti dve kategoriji sta v vseh letih najnižji, za dvig 
ocene  bo potrebna korenita sprememba na tem področju.   
  
Glede na to, da je namen samoocenitvenega vprašalnika ugotoviti, kako zanesljiv je notranji 
nadzor za dosego ciljev v  Lekarnah  Ptuj,  lahko (ob predpostavkah modela) podamo oceno, 
da je zanesljivost  delovanja notranjih kontrol  za doseganja ciljev v  Lekarnah Ptuj 86,11 %. 
Splošna ocena notranjih kontrol je, da imamo vzpostavljene notranje kontrole na pretežnem 
delu poslovanja.  Na notranjem kontrolnem okolju, pri upravljanju s tveganji in kontrolni 
dejavnosti  imamo notranje  kontrole vzpostavljene na pretežnem delu poslovanja.  Na 
informiranju in komuniciranju  ter nadziranju imamo vzpostavljene notranje kontrole na 
celotnem poslovanju.  Iz tega sledi, da  imamo zanesljivo delovanje notranjih kontrol za  
doseganje ciljev.  Delovanje  notranjih kontrol  se iz leta v leto izboljšuje, vendar tudi niha, 
predvsem zaradi zakonskih sprememb, menjave kadrov ipd..   
 

2.9. ZASTAVLJENI CILJI SO BILI DOSEŽENI 

 
Zastavljeni cilji so bili v veliki meri doseženi. Odstopanja so razložena v predhodnih poglavjih. 
 

2.10. UČINKI POSLOVANJA ZAVODA  

 
Zavod zagotavlja zaposlitev 48 delavcem (stanje na dan 31. 12. 2019), od tega enemu 
invalidu s skrajšanim delovnim časom in dvema pripravnikoma, zaposlenima za določen čas. 
 
Zavod omogoča opravljanje praktičnega usposabljanja dijakom srednje farmacevtske šole in 
študentom farmacije ter opravljanje pripravništva dijakom, ki so zaključili srednjo 
farmacevtsko šolo.  
 
Z različnimi projekti se vključujemo v izobraževanje ljudi na področju preventive in skrbi za 
ohranjanje zdravja.  
 
Skrbimo za varstvo okolja, saj dosledno upoštevamo pravila, ki urejajo področje zapadlih 
zdravil in kemikalij in embalaže 
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2.11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE 

  
2.11.1.  Kadrovski načrt  
 
Kadrovski načrt je obravnaval strokovni svet in je sestavni del letnega načrta, ki ga je potrdil 
svet zavoda. Zakonska podlaga za sestavo kadrovskega načrta je bil Zakon o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije  za leti 2018 in 2019 (ZPRS 1819) (Ur.l. RS 71/2017), Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) (Ur.l. RS, št. 83/2018) in Uredba o načinu priprave kadrovskih 
načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za 
leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS, št. 3/2018 in 7/2019). Na podlagi omenjene Uredbe in 
metodologije izpolnjujemo prvi in drugi del Obrazca 1- Spremljanje kadrov 2019. Obrazec je 
priloga tega poročila. 
 
Prvi del Obrazca 1 – Stanje kadrov 2019 prikazuje število zaposlenih na dan 31.12.2018,  
primerjavo z načrtovanim številom zaposlenih in realizacijo na dan 31.12.2019.  V letu 2019 
se je število zaposlenih v primerjavi z letom 2018 povečalo iz 41 na 43 zaposlenih (zaporedna 
VI. Obrazca, brez pripravnikov). Od načrtovanega povečanja števila zaposlenih smo zaposlili 
dva dodatna delavca, to je sodelavko za ekonomsko področje ter farmacevta začetnika. 
Realizirano število zaposlenih na dan 31.12.2019 je nižje za 2 zaposlena v primerjavi z  
načrtovanimi številom zaposlenih (zaporedna VI. obrazca). Razlika je nastala zaradi  daljše 
bolniške odsotnosti farmacevtske tehnice, katere nismo začasno nadomestili z novim 
izvajalcem,  in  nerealizirano načrtovano zaposlitvijo sodelavca s kadrovsko-pravnega 
področja. Število vseh zaposlenih, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na dan 
31.12.2019 v primerjavi z 31.12.2018  (zaporedna IX. obrazca) je pa višje za pet zaposlenih 
(tu so všteta vsa nadomeščanja in pripravniki). 
 
 

IZOBRAZBA ŠT. DELAVCEV PO 

EVIDENCI na dan 

31.12.2019 

ŠT. DELAVCEV IZ UR na dan 

31.12.2019 

Osnovna šola 1 1 

Poklicna šola 2 2 

Srednja šola 16    14 *   

Višja šola 3     2,5** 

Visoka šola 24    20,87*** 

Magister znanosti 1         1**** 

Doktor znanosti 1  1 

SKUPAJ 48 42,37 

   Tabela 7: Struktura zaposlenih po izobrazbi in prisotnost iz ur 
* dve delavki na daljšem bolniškem staležu **invalid s skrajšanim delovnim časom, *** dve delavki na 
starševskem dopustu, ena na daljšem bolniškem staležu in ena v skrajšanem delovnem času iz naslova 
starševskega varstva **** direktorica zavoda, ki dela kot farmacevt le v času povečanih potreb ( v statističnih 
obdelavah se vrednoti kot ¼ magistra farmacije) 
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Drugi del Obrazca 1  - Stanje kadrov 2019 prikazuje realizirano število zaposlenih po virih 
financiranja na dan 1.1.2019, planirano število zaposlenih na dan 1.1.2020 in realizirano 
število zaposlenih na dan 1.1.2020.  Uredba določa, da število zaposlenih financiranih iz 
javnih sredstev, ne sme presegati dovoljenega števila iz teh virov, kot je bilo določeno v 
kadrovskih načrtih za leto 2017. Javni vir so sredstva iz obveznega zdravstvenega  
zavarovanja in proračuna občin. Sredstva prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja  so 
nejavni vir za opravljanje javne službe.   
 

 
Graf 5: Struktura zaposlenih po izobrazbi (v odstotkih) 
 
Zavod zaposluje 48 delavcev (43 žensk, 5 moških), od tega 1 invalida s skrajšanim delovnim 
časom.  
 
Število zaposlenih po lekarniških enotah in na upravi:  

- Lekarna Majšperk, Lekarna Breg in Lekarniška podružnica Videm- zaposlujejo po dva 
strokovna delavca, 

- Lekarna Gorišnica zaposluje tri strokovne delavce,  
- Lekarna Kidričevo zaposluje štiri strokovne delavce, od tega enega pripravnika za 

določen čas, 
- Lekarna Budina - Brstje zaposluje trinajst strokovnih delavcev, od tega je ena 

pripravnica, 
- Lekarniška podružnica Destrnik zaposluje enega strokovnega delavca, 
- Lekarna Ptuj z upravo - zaposluje 21 delavcev, od tega je delavec uprave (vzdrževalec) 

dnevno prisoten v enotah zavoda ter dve delavki sta odsotni zaradi starševskega 
dopusta. 

 
Starostna sestava zaposlenih 
Povprečna starost je 40,87 let.  
 
Fluktuacija zaposlenih: 

- prenehanje zaposlitve dveh farmacevtskih tehnikov pripravnikov februarja 2019, ker 
so pričeli s pripravništvom v letu 2018,  

ŠT. DELAVCEV PO EVIDENCI na dan 31.12.2019 

Osnovna šola 2%

Poklicna šola 2%

Srednja šola 34%

Višja šola 6%

Visoka šola 50%

Magister znanosti 2%

Doktor znanosti 2%
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- prenehanje zaposlitve dveh farmacevtskih tehnikov pripravnikov, ki so pričeli s šest 
mesečnim pripravništvom v letu 2019,  

- štiri zaposlitve farmacevtskih tehnikov- pripravnikov. Zaposlitev je za določen čas, da 
opravijo pripravništvo in strokovni izpit. Dva zaključita pripravništvo s strokovnim 
izpitom marca 2020, 

- zaposlitev treh magistrov farmacije in enega farmacevtskega tehnika, zaradi 
nadomeščanja starševskega dopusta in daljše bolniške odsotnosti, 

- prenehanje zaposlitve magistre farmacije, zaradi upokojitve med letom, 
- zaposlitev magistre farmacije, zaradi nadomestitve upokojene sodelavke med letom 
- zaposlitev magistra farmacije in diplomiranega ekonomista za nedoločen čas v skladu 

s potrjenim kadrovskim načrtom 
 
Napredovanje zaposlenih poteka v skladu z zakonodajo. Pogoji za napredovanje so določeni 
v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede. Neposredni vodja celoletno spremlja posameznega delavca na vseh 
področjih (strokovnost, obseg dela, pravočasnost, samostojnost, ustvarjalnost, natančnost, 
zanesljivost) in opravi ocenjevalni razgovor. Neposredni vodja mora oceno delavcu tudi 
pojasniti.  
 
Postopek ocenjevanja smo v celoti izvedli v skladu z zakonodajo. Zakon o spremembah in 
dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS št. 84/18), je določil, da  
zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje, napredujejo v letu 2019 za en ali dva plačna razreda, 
pravico do izplačila plače trajno pridobijo s 1.12. tekočega leta. V letu 2019 je v Lekarnah Ptuj  
napredovalo 7 zaposlenih.  
 
Dvig plačnih razredov v skladu z Dogovor o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju 
(Ur. list. RS 80/2018) je pojasnjen v poglavju 4.3.2.4. Stroški dela-konti podskupine 464. 
 
2.11.2. Ostale oblike dela 
 
S študentskim delom v poletnih mesecih izvajamo pomožna dela, saj le tako lahko 
omogočimo vsem zaposlenim, da koristijo letni dopust. Gre za kurirska dela, prevoze, 
prevzem blaga, pranje, čiščenje ipd.  
 
Za čiščenje Lekarniške podružnice Videm in Lekarne Majšperk smo ponovno sklenili pogodbo 
o občasnem delu z upokojenko za  2 uri dnevno.  
 

2.11.3. Izobraževanje, specializacija in pripravništvo 
 
Načrt in realizacija izobraževanja je pojasnjena v poglavju 2.3.1. (letni cilji), točka 11., v 
poglavju 2.3.2. (odhodki) in v poglavju 1.2.1 (dodatne aktivnosti, status učnega zavoda). 
 
2.11.4. Dejavnosti, oddane  zunanjim izvajalcem 
 
Z zunanjimi izvajalci izvajamo naslednje oblike dela: 
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- Informatika- programska oprema za področje izdajanja zdravil, izračun plač, vodenje 
prisotnosti, evidenco osnovnih sredstev, izvajanje javnih naročil,  

- Informatika- področje strojne opreme in komunikacij 
- Varstvo in zdravje pri delu 
- Računovodstvo 
- Pranje delovnih oblek 
- Čiščenje prostorov  
- Varovanje premoženja 
- Odvetniške storitve 
- Notranja revizija 
- Storitve vzdrževanja 

 
Na področju računovodstva imamo zaposleni 2,5 delavki, ki opravita celoten obračun plač in 
pripravljata in posredujeta podatke na računovodski servis (materialno knjigovodstvo-
gibanje zalog, fakturiranje in reševanje reklamacij z ZZZS in zavarovalnicami, ki izvajajo 
prostovoljno zdravstveno zavarovanje, vodenje evidenc osnovnih sredstev), hkrati pa 
opravljata še manj zahtevna  pravniška dela, dela na kadrovskem področju (pogodbe o 
zaposlitvi, vodenje evidence izobraževanja), dela na področju ISO standarda, dela na 
področju analize in plana, področje MZZ IN TSZ (zahtevki za vračilo nivelacij), področje 
enostavnih postopkov po ZJN-3, statistična poročanja na področju  kadrov, osnovnih 
sredstev, fizičnih in finančnih kazalnikov.  
 
Na področju čiščenja prostorov  imamo zaposleno 1 delavko, ker del prostorov še čistimo 
sami. Na področju vzdrževanja imamo zaposlenega 1 delavca, ki opravlja enostavnejša 
tekoča popravila, hkrati pa še opravlja kurirska in prevozniška dela za prevoz materiala in 
blaga med lekarniškimi enotami. V okviru zavoda nimamo zaposlenega informatika in službe 
notranje revizije, zato se poslužujemo zunanjih izvajalcev. V 2019 nismo imeli organizirane  
pravne službe, kar se je z letom 2020 spremenilo.  
 

2.12. INVESTICIJSKA VLAGANJA 

 
V letu 2019 smo planirali investicijska vlaganja v osnovna sredstva v višini 140.000 EUR. 
Realizacija je bila 100.635 EUR. Kot donacijo smo dobili  skulpturo, ki je delo akademskega 
slikarja Tomaža Plavca v ocenjeni vrednosti 5.000  EUR.   Na podlagi plana smo nabavili: 
programsko opremo v višini 25.522 EUR, opremo za opravljanje lekarniške dejavnosti v višini 
20.749 EUR,  računalniško opremo  v višini 15.985 EUR, avtomatiziran  sistem merjenja 
temperature za shranjevanje zdravil v višini  17.885 EUR, druga osnovna sredstva (fitnes 
naprava Kidričevo, pisarniški material, drobni inventar )  v višini 12.662 EUR.   Znesek vlaganj 
v tuja osnovna sredstva je  bil v višini  7.832 EUR. Neopredmetena in opredmetena  osnovna  
sredstva ter drobni inventar v okviru razreda 0 je bil nabavljen iz presežka prihodkov nad 
odhodki preteklih let.   
 
»Obrazec 2 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018«  je priloga tega poročila excelovi datoteki« 
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Slika 3: Skulptura Tomaža Plavca, darilo Lekarnam Ptuj 

2.13. VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2019 

 
V letu 2019  smo izvedli vzdrževalna dela v višini 40.499 EUR. Redna vzdrževanje smo izvedli 
na računalniški opremi, na deminelizatorju,  na robotiziranem skladišču ROWA, klimatskih 
napravah, ogrevalnih napravah, virtualnih policah,  aseptični komori na Ptuju, vzdrževanje 
telefonske centrale, vzdrževanje defibrilatorja . Intervencijska popravila so se opravila na: 
drsnih vratih po enotah zaradi menjave baterij, peči za ogrevanje v Lekarni Gorišnica, 
elektroinstalacijska dela (menjava varnostne razsvetljave), čiščenje števnikov kovancev, 
vzdrževanju alarmnih naprav. 
 
»Obrazec 3 -Poročilo o vzdrževalnih delih 2019  je priloga tega poročila v excelovi datoteki« 
 

2.14  POPIS SREDSTEV IN NJIHOVIH VIROV 

 
Popis sredstev in njihovih virov se je opravil na podlagi Sklepa direktorice št. 339-2019, 
Navodil za delo popisnih komisij, strokovnih služb in drugih delavcev, udeleženih pri popisnih 
aktivnostih št. 340-2019 in Rokovnika o popisnih aktivnosti št. 341-2019.  Centralna popisna 
komisija je na podlagi poročil posameznih komisij sestavila skupno poročilo št. 29-2020, ki ga 
je obravnaval Svet zavoda na 4. korespondenčni seji.  Svet zavoda je potrdil vse sklepe, ki jih 
je predlagala centralna popisna komisija.  Poročilo o popisu in zapisnik sveta zavoda  sta bila 
posredovana v računovodstvo Lekarn Ptuj.  
 
mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec. 
Direktorica Lekarn Ptuj 
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO 

3. LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI 

3.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2019 

Naziv 2019 2018 Indeks 

SREDSTVA       

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 
962.066 872.999 110,20 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 
134.572 114.268 117,77 

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 109.184 105.373 103,62 

Nepremičnine  819.143 210.789 388,61 

Popravek vrednosti nepremičnin 552.030 71.702 769,89 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 2.215.843 2.138.269 103,63 

Pop.vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 1.546.278 1.413.252 109,41 

Dolgoročne finančne naložbe 0 0  0,00 

Dolgoročno dana posojila in depoziti 0 0  0,00 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0  0,00 

Terjatve za sredstva dana v upravljanje 0 0  0,00 

KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG, IN 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
2.138.801 1.885.255 113,45 

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice 26.072 29.291 89,01 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 888.171 811.965 109,39 

Kratkoročne terjatve do kupcev 273.279 237.442 115,09 

Dani predujmi in varščine 0 22 0,00 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega  načrta 899.453 749.634 119,99 

Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0,00 

Kratkoročne terjatve iz financiranja 0 0 0,00 

Druge kratkoročne terjatve 47.376 48.101 98,49 

Neplačani odhodki 0 0 0,00 

Aktivne časovne razmejitve 4.450 8.800 0,00 

ZALOGE 974.347 931.920 104,55 

Zaloge materiala 0 0  0,00 

Proizvodi 0 0  0,00 

Obračun nabave blaga 0 0  0,00 

Zaloge blaga 974.347 931.920 104,55 

AKTIVA SKUPAJ 4.075.214 3.690.174 110,43 

Aktivni konti izven bilančne evidence 0 0  0 



Letno poročilo 2019 
 
 

 
 

47 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV     

KRATKOROČNE OBVEZ. IN PASIVNE 

ČASOV.RAZMEJITVE 
514.713 455.161 113,08 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 0 0 0,00 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 118.610 106.207 111,68 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 339.307 290.405 116,84 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 53.780 41.541 129,46 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 
3.016 17.008 17,73 

Pasivne časovne razmejitve 0 0 0,00 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 3.560.501 3.235.012 110,06 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 5.011 65 7.709,23 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva 
1.543.920 1.372.773 112,47 

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 0 0 0,00 

Presežek prihodkov nad odhodki 2.011.570 1.862.174 108,02 

PASIVA SKUPAJ 4.075.214 3.690.173 110,43 

Pasivni konti  izven bilančne evidence 0 0  0  
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3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019 

 

Naziv 2019 2018 Indeks 

Prihodki od poslovanja 12.787.530 12.073.936 105,91 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 200.893 168.617 119,14 

Poveč.vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0,00 

Zmanj.vredn. zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0,00 

Prihodki od prodaje blaga in materiala 12.586.637 11.905.319 105,72 

Finančni prihodki 53 46 115,22 

Drugi prihodki 0 0 0,00 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 366 1.852 19,76 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 106 350 30,29 

Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 260 1.502 17,31 

CELOTNI PRIHODKI 12.787.949 12.075.834 105,90 

Stroški blaga, materiala in storitev 10.808.336 10.349.547 104,43 

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 10.273.195 9.785.937 104,98 

Stroški materiala 55.998 62.613 89,44 

Stroški storitev 479.143 500.997 95,64 

Stroški dela 1.607.371 1.460.816 110,03 

Plače in nadomestila plač 1.267.847 1.145.275 110,70 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 223.665 202.889 110,24 

Drugi stroški dela 115.859 112.652 102,85 

Amortizacija 86.972 80.630 107,87 

Ostali drugi stroški 5.082 7.167 70,91 

Finančni odhodki 0 0 0,00 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 56 3.231 1,73 

Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 55 0 0,00 

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 1 3.231 0,03 

CELOTNI ODHODKI 12.507.817 11.901.391 105,10 

PRESEŽEK PRIHODKOV 280.132 174.443 160,59 

Davek od dohodkov 30.101 13.476 223,37 

PRESEŽEK PRIDOHKOV 250.031 160.967 155,33 

Presežek prihodkov iz prejšnih let namenjen pokritju odhodkov 

obrač. Obdobja   
0 0  

Povp. štev.zaposlenih  na podlagi delovnih ur v obrač. obdobju 45 44  

Število mesecev poslovanja 12 12   
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3.2.1.  Realizacija finančnega načrta 2019 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019-primerjava s planom 

Naziv 
Realizacija 

2019 
Plan 2019 

Indeks 

rasti R/P 
 

 

Prihodki od poslovanja 12.787.530 12.628.503 101,26 
 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 200.893 188.255 106,71 
 

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0,00 
 

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0,00 
 

Prihodki od prodaje blaga in materiala 12.586.637 12.440.248 101,18 
 

Finančni prihodki 53 50 106,00 
 

Drugi prihodki 0 0 0,00 
 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 365 1.000 36,50 
 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 365 1.000 36,50 
 

Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0,00 
 

CELOTNI PRIHODKI 12.787.948 12.629.553 101,25 
 

Stroški blaga, materiala in storitev 10.808.336 10.764.699 100,41 
 

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 10.273.195 10.216.732 100,55 
 

Stroški materiala 55.998 64.342 87,03 
 

Stroški storitev 479.143 483.625 99,07 
 

Stroški dela 1.607.371 1.593.179 100,89 
 

Plače in nadomestila plač 1.267.847 1.255.217 101,01 
 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 223.665 203.964 109,66 
 

Drugi stroški dela 115.859 133.998 86,46 
 

Amortizacija 86.972 81.500 106,71 
 

Ostali drugi stroški 5.082 7.161 70,97 
 

Finančni odhodki 0 0 0,00 
 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 56 0 0,00 
 

Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 0,00 
 

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 56 0 0,00 
 

CELOTNI ODHODKI 12.507.817 12.446.539 100,49 
 

PRESEŽEK PRIHODKOV 280.131 183.014 153,07 
 

Davek od dohodkov pravnih oseb 30.101 17.000 177,06 
 

PRESEŽEK PRIHODKOV 250.030 166.014 150,61 
 

Presežek prih. preteklih let namenjen odhodkom tekočega leta 0  0   
 

Povprečno štev. zaposlenih  na podlagi delovnih ur v obrač. obdobju 45 45   
 

Število mesecev poslovanja 12 12   
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3.3. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev v letu 2019 

                                                                                                                                   

Naziv Nabavna 

vrednost 
01.01.2019 

Popravek 

vrednosti 
01.01.2019 

Povečanje 

nabavne 
vrednosti 

Povečanje 

popravka 
vrednosti 

Zmanjšan

je 
nabavne 

vrednosti 

Zmanjšan

je 
popravka 

vrednosti 

Amortizacija Neodpisana 

vrednost 
31.12.2019 

Neopredmetena 

sredstva  in 

opredmetena 

osnovna sredstva v 

upravljanju 

 

 

 

 

2.463.327 

 

 

 

 

1.590.327 

 

 

 

 

713.989 

 

 

 

 

455.803 

 

 

 

 

7.759 

 

 

 

 

7.704 

 

 

 

 

169.065 

 

 

 

 

962.066 

Dolgoročno 

odloženi stroški 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Dolgoročne 

premoženjske 

pravice 

 

 

114.269 

 

 

105.373 

 

 

20.303 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3.8110 

 

 

25.388 

Zemljišča 1 0 0 0 0 0 0 1 

Zgradbe 210.788 71.702 608.354 455.803 0 0 24.525 267.112 

Oprema 2.136.430 1.413.252 80.332 0 7.759 7.704 140.729 662.726 

Druga opredmetena 

osnovna sredstva 

 

1.839 

 

0 

 

5.000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

6.839 

 

 

3.4. Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil v letu 2019 

                                                                                                                                
Naziv Znesek 

naložb in 

danih 

posojil 

01.01.2019 

Znesek 

zmanjšanja 

naložb in 

danih posojil 

Znesek 

naložb in 

danih posojil 

31.12.2019 

Knjigovodska 

vrednost naložb 

in danih posojil 

31.12.2019 

DOLG. FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 0 

Dolgoročna dana posojila in depoziti 0 0 0 0 

Dolgoročno dana posojila 0 0 0 0 

Dolgoročno dana posojila 

posameznikom 

0 0 0 0 

SKUPAJ 0 0 0 0 

 

 

3.5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 

2019                                                                                                                          

Naziv Prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe 

Prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

Prihodki od poslovanja 10.095.916 2.691.614 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 129.041 71.852 

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 

  

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 

  

Prihodki od prodaje blaga in materiala 9.966.875 2.619.762 

Finančni prihodki 42 11 

Izredni prihodki 0 0 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 288 78 
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Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 83 23 

Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 205 55 

CELOTNI PRIHODKI 10.096.246 2.691.703 

Stroški blaga, materiala in storitev 8.806.883 2.001.453 

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 8.371.146 1.902.049 

Stroški materiala 44.210 11.788 

Stroški storitev 391.527 87.616 

Stroški dela 1.138.229 469.142 

Plače in nadomestila plač 887.794 380.053 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 158.437 65.228 

Drugi stroški dela 91.998 23.861 

Amortizacija 68.664 18.308 

Drugi stroški 3.586 1.496 

Rezervacije  0 0 

Finančni odhodki 0 0 

Drugi odhodki 0 0 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 44 12 

Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 43 12 

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 1 0 

CELOTNI ODHODKI 10.017.406 2.490.411 

PRESEŽEK PRIHODKOV 78.840 201.292 

Davek od dohodka pravnih oseb 8.472 21.629 

 
PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČ. OBDOBJA 70.368 179.663 

PRESEŽEK PRIH.V IZ PREJŠNJIH LET NAMENJEN 

POKRITJU ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

0 0 

 

3.6. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za  

leto 2019 

Naziv 2019 2018 

I. SKUPAJ PRIHODKI 12.618.722 12.075.232 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 10.356.396 10.017.255 

A)PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 5.548.169 5.539.079 

a)Prejeta sredstva iz državnega proračuna 4.372 7.586 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 4.372 7.586 

Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti   

b)Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  138.205 105.029 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 138.205 105.029 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije   

c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 5.405.592 5.426.464 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 5.405.592 5.426.464 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije   

d)Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo   

B)DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 4.808.227 4.478.176 

Prejete obresti   

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 4.807.938 4.476.336 

Kapitalski prihodki 290 340 

Prejete donacije iz domačih virov  1.500 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 2.262.326 2.057.977 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 2.262.326 2.057.977 

Prejete obresti 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 12.488.068 12.148.956 
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1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 10.295.346 10.138.833 

A)Plače in drugi izdatki zaposlenim 980.824 918.670 

Plače in dodatki 847.823 764.286 

Regres za letni dopust 33.286 31.484 

Povračila in nadomestila 49.394 48.775 

Sredstva za delovno uspešnost 0 0 

Sredstva za nadurno delo 38.655 60.522 

Drugi izdatki zaposlenim 11.666 13.603 

B)Prispevki delodajalcev za socialno varnost 158.329 147.309 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 78.985 73.370 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 63.277 58.779 

Prispevek za zaposlovanje 662 630 

Prispevek za starševsko varstvo 893 829 

Premije kolektivnega dodat.pokojnin. zavarovanja na podlagi  ZKDPZJU 14.512 13.701 

C)Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 9.086.445 8.826.696 

Pisarniški in splošni material in storitve 175.501 238.642 

Posebni material in storitve 8.650.182 8.291.837 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 45.623 49.339 

Prevozni stroški in storitve 2.209 2.332 

Izdatki za službena potovanja 8.180 7.661 

Tekoče vzdrževanje 37.023 36.144 

Najemnine in zakupnine (leasing) 101.763 117.157 

Davek na izplačane plače 0 0 

Drugi operativni odhodki 65.964 83.584 

D)Plačila domačih obresti 0 0 

E)Plačila tujih obresti 0 0 

F)Subvencije 0 0 

G)Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 

H)Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 

I) Drugi tekoči domači transferji  0 0 

J)Investicijski odhodki 69.748 246.158 

Nakup prevoznih sredstev 0 0 

Nakup opreme 32.167 119.779 

Nakup drugih osnovnih sredstev 8.542 19.008 

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija 3.990 44.594 

Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 46.561 

Nakup nematerialnega premoženja 25.049 1.160 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 

investicijski inženiring 

0 15.056 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 

2.192.722 2.010.123 

A)Plače in drugi izdatki zapos. iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 390.313 362.605 

B)Prispevki delodajal. za social.varnost iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 

62.931 58.226 

C)Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 1.739.478 1.589.292 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 130.654 0 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 73.724 
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3.6.1.  Realizacija finančnega načrta 2019 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019-

primerjava s planom 

 

Naziv 
Realizacija 

2019 Plan 2019 

Indeks 

rasti 

R/P 

I. SKUPAJ PRIHODKI 12.618.722 12.568.828 100,40 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 10.356.396 10.418.532 99,40 

A) Prihodki iz sredstev javnih financ 5.548.169 5.760.642 96,31 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 4.808.227 4.657.890 103,23 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 2.262.326 2.150.296 105,21 

II. SKUPAJ ODHODKI 12.488.068 12.665.017 98,60 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 10.295.346 10.526.151 97,81 

A) Plače in drugi izdatki zaposlenim 980.824 967.258 101,40 

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 158.329 150.862 104,95 

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 9.086.445 9.268.031 98,04 

D) Plačila domačih obresti 0 0 0,00 

E) Plačila tujih obresti 0 0 0,00 

F) Subvencije 0 0 0,00 

G)Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 0,00 

H)Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0,00 

I) Drugi tekoči domači transferji  0 0 0,00 

J) Investicijski odhodki 69.748 140.000 49,82 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 2.192.722 2.138.866 102,52 

A) Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 390.313 406.518 96,01 

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu 62.931 63.591 98,96 

C) Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 1.739.478 1.668.757 104,24 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 130.654   0,00 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  0 96.189 0,00 

 

 

 

3.7. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2019 

 

Naziv 2019 2018 

Prejeta vračila danih posojil 0 0 

Dana posojila 0 0 

Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 0 

Prejeta minus dana posojila 0 0 

Dana posojila minus prejeta posojila 0 0 
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3.8. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2019 

 

Naziv 2019 2018 

Zadolževanje 0 0 

Odplačila dolga 0 0 

Povečanje sredstev na računih 130.654 0 

Zmanjšanje sredstev na računih 0 73.724 

 

4. RAČUNOVODSKE USMERITVE IN POJASNILA K POSTAVKAM 

4.1. Računovodske usmeritve   

 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava ter  Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov pravnih oseb javnega prava. 
 
4.2. Pojasnilo  izkaza Bilanca stanja   
 
(točka 3.1. letnega  poročila) 
 
4.2.1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve - 
konti skupine 00 in 01 
Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2019 v višini 25.388 EUR se 
nanaša na licenčnine za računalniške programe. 
 
Zavod je nabavil v letu 2019 programsko opremo v vrednosti 20.303 EUR.  
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve  se na začetku vrednotijo 
z dejansko nabavno vrednostjo. V poslovnih knjigah se izkazuje posebej nabavna vrednost in 
posebej popravek vrednosti.  
 
Neodpisana vrednost se zmanjšuje z amortiziranjem. 
 
4.2.2. Nepremičnine- konti skupine 02 in 03  
Neodpisana vrednost na dan 31.12.2019  znaša za gradbene objekte 267.112 EUR. 
Vrednost zemljišč na dan 31.12.2019 znaša 1 EUR.  
 
V knjigi osnovnih sredstev je stavba Lekarne Majšperk evidentirana v višini vrednosti stavbe. 
Občina Majšperk nas je v oktobru 2017 obvestila o izdaji odločbe Geodetske uprave,  da se je 
v KO Skrblje (442) ukinila parcela št. 258/18, iz nje sta nastali dve parceli št. 258/46 (Vrtec 
Majšperk) in 258/47 Lekarna Majšperk.  Številka stavbe Lekarne Majšperk je 257. Po 
priporočilu notranjega revizorja iz leta 2016 smo morali vnesti v evidenco  osnovnih sredstev 
zemljišče,  na kateri stoji Lekarna Majšperk. Z odmero in vpisom  v katastrsko evidenco, je ta 
pogoj bil v letu 2017 izpolnjen,  Občina Majšperk pa je konec leta 2019 prenesla zemljišče 
parcelna št. 258/47 v upravljanje Lekarnam Ptuj.  Vrednost zemljišča je v evidenci osnovnih 
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sredstev z vrednostjo 1 EUR,  ker v GURS-u ni vrednosti te parcele. Občina Majšperk bo 
morala v GURSU-u to zemljišče ovrednotiti.    
 
Mestna občina Ptuj je na podlagi pogodbe o prenosu premoženja v upravljanje prenesla 
prostore Lekarni Ptuj na  Trstenjakovi ulici 9 v upravljanje (del 13 stavba 74 k.o. 400). 
Sedanja vrednost teh prostorov na dan 31.12.2019  znaša 134.349,61 EUR. 
 
4.2.3. Opredmetena osnovna sredstva -  konti skupine 04 in 05  
Opredmetena osnovna sredstva so lekarniška oprema, računalniška oprema, pisarniška 
oprema, drobni inventar z dobo koristnosti več kot leto dni  in vrednostjo do 500 EUR ter 
vlaganja v tuja osnovna sredstva.  
 
Opredmeteno osnovno sredstvo se ob novi nabavi vrednoti po nabavni vrednosti, ki jo 
sestavlja nakupna cena ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno  ob njegovi 
usposobitvi. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem 
računu ne presega 500 EUR, se po kriteriju istovrstnosti izkazuje posamezno kot oprema ali 
kot drobni inventar v okviru razreda 0.    
 
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. 
Odtujena ali izničena opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega 
evidentiranja. Pri tem se nastali presežki oziroma izgube knjižijo med prevrednotovalne 
poslovne prihodke oziroma prevrednotovalne poslovne odhodke. 
 
Neodpisana vrednost za opremo in drobni inventar znaša 662.726 EUR, druga opredmetena 
osnovna sredstva, ki se ne amortizirajo, 6.839 EUR.      
 
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je povečala za dejansko nabavo opreme v 
znesku 76.032 EUR ter drobnega inventarja razreda 0 v znesku 4.300 EUR in brezplačno 
prejeto skulpturo akademskega slikarja Tomaža Plavca v višini 5.000 EUR.  
Nabava osnovnih sredstev v višini 100.635 se je financirala iz presežkov prihodkov nad 
odhodki. 
Z občinami ustanoviteljicami smo v letu 2019 sklenili pogodbe o prenosu sredstev v 
upravljanje in uskladili premoženjska stanja.   
  
Amortizacija 
Amortizacija se obračuna v skladu z določili Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
Uporablja se metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava 
posamično in se začne obračunavati prvi dan naslednjega meseca, potem, ko je  osnovno 
sredstvo razpoložljivo za uporabo. 
 
Amortizacija osnovnega sredstva, financiranega iz donacije, se koristi iz dolgoročnih 
razmejitev. 
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Osnovne amortizacijske stopnje, ki se uporabljajo, so naslednje: 

Naziv najvišja najnižja 

Gradbeni objekti 3 3 

Lekarniška oprema 20 15 

Druga računalniška oprema 25 25 

Računalniki 50 50 

Pisarniška oprema 12 12 

Motorna vozila 12,5 12,5 

Druga oprema 20 12 

Neopredmetena  sredstva 20 10 

 
Na podlagi priporočil notranjega revizorja v letu 2016 vodimo  vsa  osnovna sredstva za 
opravljanje lekarniške dejavnosti v amortizacijski skupini » Oprema in druga osnovna 
sredstva za opravljanje gospodarske dejavnosti-oprema za opravljanje trgovinske in 
gostinske  dejavnosti«,   razen  zgradb, opreme za promet in zveze ter računalniške opreme, 
ki imajo svojo amortizacijsko  skupino (Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 
in opredmetenih osnovnih sredstev).   
 
4.2.4.  Dobroimetje pri bankah in gotovina - konti skupine 10 in 11  
 
Dobroimetje pri bankah na dan 31.12.2019 sestavlja: 

Naziv 2019 2018 Indeks 

Sredstva v blagajni 26.072 29.291 89,01 

Denarna sredstva na podračunu 52.996 56.843 93,23 

Kratkoročno dani depoziti na odpoklic 835.175 755.122 110,60 

Skupaj 914.243 841.256 108,68 

 
Obresti se obračunavajo v sorazmerju z pretečenim obdobjem glede na glavnico in veljavno 
obrestno mero, pripisujejo pa se ob obračunu kot prihodki od financiranja. Denarna sredstva 
se izkazuje v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. 
 
4.2.5. Kratkoročne terjatve - konti skupine 12  do 19   
Kratkoročne terjatve sestavljajo: kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve do 
uporabnikov enotnega kontnega načrta in druge kratkoročne terjatve. 
 
4.2.5.1. Kratkoročne terjatve do kupcev- konti skupine 12 
Kratkoročne terjatve do kupcev se nanašajo predvsem na terjatve iz naslova prodaje zdravil 
in medicinskih pripomočkov, ki se krijejo iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Na 
dan 31.12.2019 jih sestavljajo terjatve do naslednjih kupcev: 
 

Naziv 2019 2018 Indeks 

Zdravstvene zavarovalnice PZZ 212.185 194.967 108,83 

Drugi kupci 61.094 42.474 143,84 

Popravek vrednosti terjatev do kupcev 0 0 0 

Skupaj 273.279 237.441 115,09 
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Terjatve se  izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi 
poplačani.  
 
4.2.5.2. Kratkoročne terjatve do uporabnikov (EKN) enotnega kontnega načrta-konti skupine 
14 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki na dan 31.12.2019 
znašajo 899.453 EUR, se nanašajo na terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije v vrednosti 877.842 EUR in izhajajo iz naslova prodaje zdravil in medicinskih 
pripomočkov, ter se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Terjatve so nekoliko 
večje, ker ZZZS v decembru 2019 ni poravnal svoje obveznosti v predpisanem roku. Plačila je 
opravil prvi delovni dan v mesecu januarju 2020.  Terjatve v znesku 21.610 EUR  se nanašajo 
na terjatve do drugih posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna iz naslova prodaje 
zdravil, medicinskih pripomočkov in drugega trgovskega blaga. 
 
4.2.5.3. Kratkoročne terjatve iz financiranja-konti skupine 16 
Predstavljajo kratkoročne terjatve iz naslova  obresti od kratkoročnih danih depozitov na 
odpoklic. V bilanci stanja je znesek 0,00 EUR. 
 
4.2.5.4. Druge kratkoročne terjatve- konti skupine  17 
Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 sestavljajo: 
                                                                                                                                           

Naziv 2019 2018 Indeks 

Terjatve iz naslova plačilnih kartic 26.435 23.170 114,09 

Terjatve za davek ( DDV+DDPO) 2.789 5.637 49,48 

Terjatve za povračilo dajatev iz naslova plač 8.720 7.348 118,67 

Druge kratkoročne terjatve-do dobav.za 
dobropise 

 
9.432 

 
11.946 

 
78,96 

Skupaj  47.376 48.101 98,49 

 
 
4.2.5.5 Aktivne časovne razmejitve-konti skupine 19 
Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na kratkoročne odložene stroške leta 2019 v višini 
3.423 EUR, od tega zavarovalne premije službeni avto 395 EUR, stroški ogrevanja enote 
Majšperk 1.677, cestnine 48 EUR, pisarniški material 195 EUR, oglaševanja 1.066 EUR, 
naročnin  strokovne literature 42 EUR. 
Prehodno ne zaračunani prihodki v višini 233 EUR predstavljajo prihodke 2019 iz naslova 
mentorstva pri izvedbi praktičnega usposabljanja v enoti Breg.  
Prehodno ne zaračunani prihodki v višini 794 EUR predstavljajo prihodke iz naslova nivelacij 
Kemofarmacija d.d. (nanašajo  se na leto 2019 okt-dec ). Račun bo izdan v letu 2020. 
 
4.2.6. Zaloge- konti skupine 36  
Med zalogami  (skupina 36) se izkazujejo zaloge blaga (zdravila, medicinski pripomočki in 
drugo trgovsko blago). Količinska enota zaloge blaga se izvirno vrednoti po nabavni ceni, ki 
izhaja iz vrednosti po dobaviteljevi listini. Pri porabi blaga  se uporablja sistem FIFO (First In- 
First Out)  kar pomeni, da pri porabi porabljamo blago, ki je prišlo prvo v skladišče.                                                                                                                                 
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Naziv  2019 2018 Indeks 

Zaloge blaga 974.347 931.920 104,55 

 
 
4.2.7. Kratkoročne obveznosti – konti skupine  21, 22, 23 
Kratkoročne obveznosti so sestavljene iz kratkoročnih obveznosti do zaposlenih, 
kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev ter drugih kratkoročnih obveznosti. 
 

Naziv                                                           2019 2018 Indeks 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  118.610 106.207 111,68 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 339.307 290.405 116,84 

Druge kratkoročne obveznosti 53.780 41.541 129,46 

Skupaj 511.697 438.153 116,79 

 
 

4.2.7.1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih-konti skupine 21 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2019 znašajo 118.610 EUR in se 
nanašajo na obveznosti do delavcev za čiste plače v znesku 64.431 EUR, za nadomestila do 
30 dni v znesku 7.301 EUR, za davke in prispevke 41.567 EUR ter na druge obveznosti do 
delavcev 5.311 EUR.  
Obveznosti do zaposlenih izhajajo iz decembrskih plač, ki bodo izplačane v januarju 2020. 
 
4.2.7.2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-konti skupine 22 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2019 izkazane v višini 339.307 EUR. 
Nanašajo se na obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev iz naslova nakupa  blaga in 
storitev. Obveznosti do dobaviteljev bodo poravnane v skladu z rokom plačila (valuto) v 
mesecu januarju ali februarju 2020. 
 
4.2.7.3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja-konti skupine 23 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, ki na dan 31.12.2019 znašajo 53.780 EUR in se 
nanašajo na: obveznosti iz naslova prispevkov in davkov na plače 18.585 EUR, pogodbeno 
delo december 2019 436 EUR, RTV Slovenija 32 EUR, obveznost za dodatno pokojninsko 
zavarovanje 1.553 EUR, povračila stroškov učencem na praktičnem usposabljanju 79 EUR, 
odtegljaje iz plač 2.902 EUR,  obveznosti za DDV 12.416 EUR, komunalno takso Grad Vodnjan 
30 EUR in davek od dohodka 2019 17.747 EUR. 
 
4.2.7.4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN  -konti skupine 24 
Te obveznosti v višini 3.016 EUR se nanašajo na prejeto blago in storitve s strani uporabnikov 
enotnega kontnega načrta in bodo poplačane v mesecu januarju 2020. 
 
4.2.7.5. Pasivne časovne razmejitve – konti skupine 29 
Vnaprej vračunani odhodki znašajo 0,00 EUR. 
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4.2.8. Dolgoročne obveznosti – konti skupine 92, 98 
Dolgoročne obveznosti sestavljajo obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva, nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki  in dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve. 
 
4.2.8.1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve-konti skupine 92 
Donirana sredstva izkazujemo v skupini 92. Iz tega vira se pokriva tudi amortizacija teh 
osnovnih sredstev. Sedanja vrednost sredstev na dan 31.12.2019 znaša 5.011 EUR. 
V letu 2019 smo brezplačno prejeli skulpturo akademskega slikarja Tomaža Plavca v višini 
5.000 EUR, je postavljena pred Lekarno Ptuj.  
 
4.2.8.2. Obveznosti  za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva – konti 
skupine 980 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so na dan 
31.12.2019 izkazane v višini 1.372.773 EUR. Njihovo gibanje v letu 2019 je razvidno iz 
naslednje preglednice: 
 

Stanje 01.01.2019 1.372.773 

1. Poveč.obvez. za prerazpor. sredstva (vlaganja v OS)   100.635 

2. Poveč.obvez. za prejeta sredstva v upravljanje –nepremičnine Ptuj 152.551 

3. Poveč.obvez.za zagotavljanje solventnosti poslovanja   0 

4. Poveč.obvez.za zagotavljanje likvidnosti poslovanja   0 

5. Zmanjšanje obvez.za plan.nakupi – sredstva likvidnosti in solv. 0 

6. Zmanjšanje obvez.za planirane nakupi – realizirani nakupi 0 

7. Zmanjšanje obvez.za pokrivanje stroškov- razvoj kadrov 0 

7. Zmanjšanje obveznosti za amortizacijo -82.039 

Stanje 31.12.2019 1.543.920 

 
Lekarne zagotavljajo del sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije iz prihodkov (strošek 
amortizacije je vštet v ceno storitev), del sredstev za pokrivanje amortizacije pa Lekarne 
pokrivajo v breme virov sredstev-konto 980 (Obveznosti za neopredmetena  sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v upravljanju). V letu 2019 je ta znesek 82.039 EUR. 
 
4.2.8.3.  Presežek prihodkov nad odhodki – konti skupine 985 
Presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.2019 izkazan v višini 2.011.520 EUR. 
Njegovo gibanje v letu 2019 je razvidno iz naslednje preglednice: 
 

Stanje 01.01.2019 1.862.174 

Povečanje presežka iz naslova ustvar. presežka prihodkov v letu 2019 250.031 

Povečanje presežka za pokrivanje stroške dela, material in storitev 0 

Povečanje sredstev namenjenih likvidnosti in solventnosti 207.996 

Zmanjšanje presežka za oblikovanje sredstev likvidnosti in solventnosti -207.996 

Zmanjšanje presežka za prerazporejena sredstva za nabave OS -100.635 

Stanje 31.12.2019 2.011.570 
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Stanje na kotnih skupine 98 je bilo  na dan 31.12.2019 usklajeno s stanjem terjatev za 
sredstva dana v upravljanje  v skladu s Pravilnikom o način in rokih usklajevanja terjatev (Ur. 
list RS 117/02 in 134/03) in  z vsemi občinami ustanoviteljicami. V letu 2019 smo s 
pogodbami o prenosu sredstev v upravljanje z  občinami ustanoviteljicami v skupini 98 
vzpostavili stanje  premoženja občin ustanoviteljic v skladu z Odlokom o ustanovitvi Lekarn 
Ptuj.  
 

4.3. Pojasnilo Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 
Zavod kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta pri ugotavljanju prihodkov in 
odhodkov obračunskega obdobja upošteva načelo nastanka poslovnega dogodka in na tej 
podlagi sestavlja izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (točka 3.2. letnega 
poročila). 
 
4.3.1.  Prihodki  
 
4.3.1.1. Prihodki od poslovanja- konti podskupine 760, 761 
Prihodki od poslovanja v višini 12.787.530 EUR (predstavljajo 99,99 % celotnih prihodkov), 
sestavljajo predvsem prihodki od prodaje blaga in materiala v višini 12.586.637  EUR in sicer: 
 
 

                                                                                                                                          2019 2018 
 

Indeks 

Prihodki iz naslova obvez.zdravstv. zavarovanja 5.297.770 5.211.669 101,65 

Prihodki iz naslova prosto.zdravstv. zavarovanja 3.431.389 3.233.605 106,12 

Drugi prihodki od prodaje blaga in materiala 3.857.478 3.460.045 111,49 

Skupaj 12.586.637 11.905.319 105,72 

 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  znašajo 200.893 EUR. 
 
4.3.1.2.  Finančni prihodki-konti podskupine 762  
Finančni prihodki leta 2019 v višini 53 EUR predstavljajo prihodke od obresti za denarna 
sredstva v depozitih pri NKBM d.d. Finančni prihodki so glede na višino deponiranih sredstev 
zelo nizki. Predvsem zaradi politike Banke Slovenije, da se denarna sredstva obrestujejo z 
zelo nizko obrestno mero. Ponekod z obrestno mero 0,00 %, nekatere banke pa že 
zaračunavajo hrambo  denarja. 
 
4.3.1.3.  Drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki-konti podskupine 763, 764 
V letu 2019 je 366 EUR prevrednotovalnih prihodkov: 106 EUR so prihodki iz naslova prodaje 
osnovnih sredstev, 260 EUR so drugi prevrednotovalni prihodki.   
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4.3.2. Odhodki 
 
4.3.2.1. Nabavna vrednost prodanega blaga-del podskupine kontov 466 
Odhodki za nabavno vrednost prodanega materiala in blaga v višini 10.273.195 EUR 
predstavljajo 82,13 % celotnih odhodkov, sestavljajo pa jih: 
 

                                                                                                                                          2019 2018 Indeks 

Nabavna vrednost prodanega blaga 10.562.303 10.064.149 104,95 

Odpis zalog 17.788 17.738 100,28 

Neto popisne razlike in druge uskladitve zalog -17.001 -11.453 148,44 

Kasneje prejeti popusti – skonti in bonusi -289.895 -284.497 101,90 

Skupaj 10.273.195 9.785.937 104,97 

 
 
4.3.2.2. Stroški materiala-konti podskupine 460 
Stroški materiala v višini 55.998 EUR predstavljajo 0,44 % celotnih odhodkov.   
 

Stroški materiala 2019 2018 Indeks 

Stroški pomožnega materiala in čistil 9.700 10.621 91,33 

Stroški porabljenega goriva 1.883 1.915 98,33 

Stroški ogrevanja 10.849 11.264 96,32 

Poraba električne energije 15.695 16.396 95,72 

Poraba vode 1.774 1.786 99,33 

Nabava in odpis drobnega inventarja 1.613 1.592 101,32 

Delovna obleka in obutev 2.398 5.786 41,44 

Strokovna literatura 3.726 5.341 69,76 

Pisarniški material 8.360 7.912 105,66 

Skupaj 55.998 62.613 89,43 

 
V primerjavi z letom 2018 so stroški materiala nižji za 10,57 %, v primerjavi s planom pa nižji  
za 12,97 %. 
Večji indeks je pri porabi pisarniškega materiala. Večja  je bila  poraba termo rolic, saj se je z 
večjo realizacijo natisnilo tudi več računov, hkrati z večjo realizacijo pa se je porabilo tudi več 
ostalega pisarniškega materiala (nalepke-magistralci).  
 
4.3.2.3. Stroški storitev-konti podskupine 461 
Stroški storitev v višini  479.143 EUR predstavljajo 3,83% celotnih odhodkov.  
 

Storitve 2019 2018 Indeks 

Stroški vzdrževanja 40.499 37.388 108,32 

Najemnine 109.927 137.182 80,13 

Seminarji in izobraževanje 22.593 22.267 101,46 

Stroški plač. prometa 25.686 22.271 115,33 

Računalniške storitve 52.860 48.937 108,02 
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Računovodske storitve 38.520 38.520 100,00 

Revizijske storitve 1.200 0 0,00 

Sejnine 1.969 1.443 136,45 

Zavarovalne premije 10.631 10.362 102,60 

Stroški upravljanja Budina+Destrnik 9.448 8.661 109,09 

Odvetniške storitve 7.172 714 1.004,48 

Storitve študentskega servisa 4.401 5.962 73,82 

Ponovna pridobitev certifikata ISO standarda  1.268 9.245 13,72 

Licenčnina  19.629 16.360 119,98 

Zdravniški pregledi 1.674 1.357 123,36 

Posredne storitve-depo 0 745 0,00 

Varstvo pri delu 7.561 10.076 75,04 

Članarina Lekarniške zbornice 13.062 12.813 101,94 

Komunalne storitve 4.574 5.099 89,70 

Poštnina, telefon 12.478 13.306 93,78 

Stroški dnevnic 1.431 1.485 96,36 

Stroški kilometrin 6.483 5.760 112,55 

Nočnine 1.623 1.316 123,33 

Stroški reprezentance in poslovna darila 4.314 3.710 116,28 

Reklamne storitve, sponzorstvo 5.924 18.600 31,85 

Ureditev okolja, aranžmaji 316 844 37,44 

Pranje, likanje delovnih oblek 14.626 13.259 110,31 

Varovanje premoženja 10.073 9.584 105,10 

Čiščenje prostorov 36.686 34.797 105,43 

Stroški raziskav 1.845 604 305,46 

Ostale storitve 10.670 8.331 128,07 

Skupaj 479.143 500.998 95,64 

 
V primerjavi z letom 2018 so stroški storitev nižji za 4,36%, v primerjavi s planom pa nižji za  
0,93%.   
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev so v skladu s planom višji za 12,5 %, v primerjavi z 
letom 2018 so  višji za 8,3 % .  V letu 2019 smo nekatere  stroške  popravila računalniške 
opreme uveljavljali preko zavarovalnice, imeli smo več popravil drsnih vrat, posodobili  
varnostno razsvetljavo v vseh lekarnah, izvedli manjša popravila elektro instalacije, 
vodovodne instalacije, popravilo pralnega stroja, pomivalnega stroja in druga manjša 
popravila.   
Nižji so stroški najemnin poslovnih prostorov. Za Lekarno Budina Brstje smo dosegli, da se 
najemnina ne dviga glede na vrednost prometa, v Lekarni Gorišnica pa je najemodajalec 
znižal  najemnino. V primerjavi s planom so ti stroški nižji za 14,7 %, v primerjavi z letom 
2018 pa nižji za 19,8 %.  
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Stroški izobraževanja so v letu 2019 nižji od  planiranih za 0,6 %,  od realizacije v letu 2018 pa 
višji v višini 1,5 %. Vse  udeležba na seminarjih smo v večini primerov planirali. Eno 
farmacevtko imamo na specialističnem študiju. Vse udeležbe na seminarjih in 
specialističnem študiju so povezane tudi s  stroški dnevnic, nočnin in povrnitvijo stroškov 
prevoza na službenih potovanjih. Višina posamezne dnevnice in kilometrine je usklajena z 
Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) in ZIPRS- 18/19.  
Stroški plačilnega prometa se nenehno dvigujejo, saj banke zaračunavajo vsako najmanjšo 
storitev, prav tako pa tudi  dvigujejo cene vseh storitev. 
Računalniške storitve so v primerjavi s planom višje  za 6,8 %, prav tako višje v primerjavi z 
letom 2018 za 8,0 %. Večina  procesov je avtomatiziranih, s pogodbami reguliramo ceno 
vzdrževanja računalniške opreme. V letu 2019 smo pričeli z uvedbo avtomatizacije 
posameznih procesov v tajništvu in računovodstvu (prevzem dokumentov, oddaja 
dokumentov, e-računi…), s tem so se zvišali tudi stroški računalniških storitev.  
Stroški notranje revizije so bili planirani v višini 3.000 EUR, realizirani pa v višini 1.200 EUR.  
Notranja revizija za leto 2018  je bila izvedena v januarju 2019.  Za leto 2019 nismo izvedli 
notranje revizije v tekočem letu, ampak poteka v februarju 2020, zato bo strošek notranje 
revizije za leto 2019 v letu 2020. 
Strošek sejnin v primerjavi z letom 2018 je višji zaradi več sklicanih sej sveta zavoda. Višina 
sejnin je ostala nespremenjena.  
Stroški odvetniških storitev so bili planirani v višini 7.000 EUR, realizirani v višini  7.172 EUR. 
Indeks v primerjavi z letom 2018 je zelo velik predvsem zaradi izvajanja javnega  razpisa za 
zdravila. Te stroške smo predvideli v planu.     
Stroški pranja delovnih oblek so bili planirani v višini 13.537 EUR, realizirani so 14.626 EUR. 
Cene pranja so bile enake kot v letu 2018. Večji strošek je predvsem zaradi pranja večje 
količine delovnih oblek. 
Stroški čiščenja prostorov so bili planirani v višini 35.528 EUR, realizirani so 36.686 EUR. Dvig 
za 3,3 % - dodatna čiščenja po navodilu naročnika.  
V letu 2019 smo opravili obsežnejše raziskave zadovoljstva kupcev v primerjavi z letom 2018. 
Smo pa strošek teh raziskav upoštevali pri sestavi plana. 
Med ostale storitve smo zajeli stroške  pogodb za čiščenje upokojenk v Lekarni Videm in 
Majšperk v znesku 6.810 EUR, stroške izdelave označb  za invalide in slabovidne v znesku 
1.500 EUR, stroške parkirnin v višini 839 EUR, RTV naročnine v višini 424 EUR, stroške 
razpisov in drugih storitev v znesku 1.097 EUR.     
 
4.3.2.4. Stroški dela-konti podskupine 464  
Stroški dela v višini 1.607.371 EUR predstavljajo 12,30 % celotnih odhodkov, sestavljajo pa 
jih: 
                                                                                                              

Naziv 2019 2018 Indeks 

Bruto plače in nadomestila plač 
zaposlenih 

1.267.847 1.145.275 
     110,70 

Prispevki za social. varnost zaposlenih in 
premija KDPZJU 

223.665 202.888 
110,24 

Odpravnine zaradi upokojitve in 
zaposlitve za določen čas (pripravniki) 

11.321 13.072 
86,60 

Regres za letni dopust 40.558 37.951 106,87 
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Stroški prehrane delavcev  37.292 35.149 106,10 

Stroški prevoza na delo in z dela 23.794 23.156 102,75 

Jubilejne nagrade 1.964 1.732 113,39 

Solidarnostna pomoč 0 693 0 

Obdarovanje otrok ob novem letu 930 900 103,33 

Skupaj 1.607.371 1.460.816 110,03 
 

 

Vlada RS je s sindikati podpisala Dogovor o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju 
(Ur. list. RS 80/2018). V skladu z Dogovorom so bili sprejeti naslednji zakonski predpisi: 

- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (Ur. list RS 80/2018)- v 
katerem so določili plačilne razrede orientacijskih delovnih mest ter višine dodatkov 
manj ugodnih delovnih pogojev;  višji dodatki so se pričeli izplačevati s 1.9.2019 in 
tako vplivali na povišanje mase plač v primerjavi z letom 2018. 

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. 
list RS 80/2018) je  določil pridobitev pravice do izplačila višje plače, višino jubilejne 
nagrade, odpravnine, ter določil plačne razrede plačanih podskupin E2, E3, E4 in 
plačne skupine J; 
Vsa delovna mesta so bila uvrščena v nove plačne razrede. Dodano je bilo nekaj novih 
delovnih mest. Pravica do izplačila višje plače za prvi plačni razred pripada od  
1.1.2019, za drugi plačni razred od 1.11.2019, za tretji plačni razred  bo pripadala od 
1.9.2020. Te spremembe, napredovanja zaposlenih, nadomeščanje odsotnih delavcev 
in nove zaposlitve so posledica povišanja stroškov bruto plač s prispevki v primerjavi z 
letom 2018.  

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) 
(Ur. list RS 83/2018) opredeljuje delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega 
dela in prepoveduje izplačilo redne delovne uspešnosti do 30.6.2020; 

- Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-V) 
(Ur. list RS 84/2018) je prinesel trajno spremembo pravice do izplačila plače v skladu 
z višjim plačnim razredom na 1. december leta, v katerem je napredoval. 

 
Na podlagi 2. In 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji ter 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za 
javne uslužbence je bil izdan Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Ur. List RS 82/2018), s katerim so se 
uskladile (povišale) premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence. 
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji z dne 
16.5.2019 (Ur. list RS 31/2019) je opredelil višino regresa za letni dopust za leto 2019, kateri 
je bil izplačan v juniju 2019 . Izplačan je bil v višini minimalne plače. 
V skladu z vsemi zgoraj navedenimi zakoni in predpisi smo tako v letu 2019 obračunali in 
izplačali: 

- štiri jubilejne nagrade, od tega po eno za 40 in 10 let delovne dobe ter dve za 20 let 
delovne dobe 

- pet odpravnin, eno zaradi upokojitve magistre farmacije ter štiri zaradi zaposlitve 
pripravnikov za določen čas. 
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Stroške plač pripravnikov – farmacevtskih tehnikov smo dobili povrnjene s strani ZZZS. 
V primerjavi s planom so stroški dela višji za 0,89 % predvsem zaradi nadomeščanja več 
bolniških odsotnosti in večjega obsega dela.   
 
4.3.2.4.1.  Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
Z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. list RS št. 
97/09, 41/12) se določijo prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (Akt o ustanovitvi) ter 
zgornji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu v skladu z drugim odstavkom 22. i člena ZSPJS. 
Dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se 
ugotovi na obrazcu »Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno 
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu« (Pravilnika o določitvi obsega sredstev 
za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz 
pristojnosti Ministrstva za zdravje(Ur.l. RS 7/10,3/13), ki je sestavni del letnega  poročila. Iz  
obrazca se ugotovi ali je proračunski uporabnik v poročevalskem letu akontativno izplačal 
celotni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu , v 
kolikor ni, lahko v naslednjem letu (2020) razdeli ostanek sredstev za ta namen, v kolikor pa 
je akontativno izplačal več kot znaša dovoljeni obseg sredstev, pa mora v naslednjem letu 
(2020) za preveč izplačani znesek zmanjšati obseg sredstev.    
Iz priloženega obrazca »Elementi….« je razvidno, da so si Lekarne Ptuj akontativno izplačale v 
letu 2019 175.032 EUR sredstev. Na osnovi določitve obsega sredstev t.j. je  50 % od 
presežka prihodkov nad odhodki iz naslove prodaje blaga in storitev na trgu in izplačanega 
akontativnega obsega delovne uspešnosti na trgu v skupnem znesku 354.695 EUR ( zap. št. 
1+2 obrazca Elementi-), se je ugotovil dovoljen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti 
iz naslova tržne dejavnosti v višini 177.347 EUR. Razlika med dovoljenim in izplačanim 
akontativnim obsegom sredstev  za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu znaša 2.315 EUR. Iz Uredbe sledi, da si lahko Lekarne Ptuj  preostanek sredstev  v višini 
2.315 EUR  iz leta 2019 izplačajo v letu 2020.   
 

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA 
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

za leto 2019 
V EVRIH 

Zap. 
št. 

 
NAZIV 

 
ZNESEK 

1 Presežek prihodkov nad odhodki 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

179.663 

2 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

175.032 

3 Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1+2) 

354.695 

4 Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

177.347 

5 Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za 
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu  (4-2) 

2.315 
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4.3.2.5.  Amortizacija-konti podskupine 462  
Stroški amortizacije v višini 86.972 EUR predstavljajo 0,69 % celotnih odhodkov, sestavljajo 
pa jih: 
 

Naziv 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2018 Indeks 

Amortizacija neopredmetenih  sredstev 3.811 2.970 128,32 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 165.254 157.625 104,84 

Skupaj  169.065 160.595 105,27 

Zmanjšanje amortizacije -82.093 -79.965 102,66 

Skupaj amortizacija na stroških po prenosu 
dela amortizacije na obveznost za sredstva v 
upravljanju in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 

 
 

86.972 

 
 

80.630 

 
 

107,86 

 
V letu 2019 smo planirali 81.500 EUR  amortizacije vračunane v ceno storitve. Indeks je 
106,7%. Amortizacija je višja  od plana predvsem zaradi amortiziranja stavbe Lekarne Ptuj, ki 
smo jo pridobili v upravljanje po pogodbi v mesecu juniju 2019, amortizacija pa se je pričela 
obračunavati  s januarjem 2019.  
Stroški amortizacije v znesku 82.039 EUR, ki so presegli amortizacijo vračunano v ceno 
storitev, so zmanjšali obveznost za neopredmetena in opredmetena sredstva v upravljanju. 
Stroški amortizacije v znesku 54 EUR za osnovna sredstva iz donacije pa so zmanjšali 
dolgoročne pasivne razmejitve.  
 
4.3.2.6. Drugi stroški-konti podskupine 465 
Drugi stroški v izkazu se nahajajo v skupini konto 465 in znašajo 5.082 EUR. Ti stroški se 
nanašajo na nadomestilo za stavbno zemljišče 2.788 EUR, takse in pristojbine 292 EUR, DDV 
na manko blaga ugotovljen pri popisu 646 EUR, donacije 540 EUR, povračila za malice 
študentom na obvezni praksi 746 EUR in drugi odhodki 70 EUR. 
 
4.3.2.7.  Davek od dohodka  pravnih oseb- del kontov skupine 80  
Davek od dohodka  pravnih oseb po stopnji 19% je obračunan po Pravilniku o opredelitvi 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti in v letu 2019 znaša 30.101 EUR. Pri obračunu smo 
upoštevali olajšave, ki jih omogoča Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 
(Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 
81/13 ). V primerjavi z letom 2018 smo obračunali več davka od dohodka zaradi večjega 
presežka prihodkov nad odhodki in zaradi manj olajšav pri investicijah (v zakonu je  
navedeno pri katerih investicijah lahko uveljavljaš olajšave npr. pri računalnikih ja, pri 
pohištvu ne….).  
 
4.3.2.8. Presežek prihodkov-del kontov skupine 80 
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 izkazuje pozitivni poslovni izid in znaša   
250.031 EUR.  Njegova struktura je prikazana v naslednji preglednici:        
 
 
 
                                                                                                                               

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2343
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20095&stevilka=144
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200996&stevilka=4177
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201043&stevilka=2187
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201159&stevilka=2777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201224&stevilka=918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201230&stevilka=1283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201294&stevilka=3645
http://www.uradni-list.si/1/content?id=114596
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Naziv 2019 2018 

Razlika med prihodki in odhodki poslovanja 279.769 175.776 

Razlika med finančnimi prihodki in odhodki 53 46 

Razlika med prevrednotov. poslovnimi prihodki in odhodki 310 -1.379 

Skupaj 280.132 174.443 

Davek od dohodka pravnih oseb 30.101 -13.476 

Presežek prihodkov 250.031 160.967 

 
V primerjavi z letom 2018 je neto presežek prihodkov nad odhodki višji za 55,33 %, 
predvsem na račun večje realizacije in večje vrednosti točke storitev. 
 
4.3.2.9 Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2018 v skladu s sklepi sveta zavoda  
Po oblikovanju solventnosti in likvidnosti po sklepu  s 4. seje sveta zavoda z dne 18.3.2019 je 
ostal presežek iz leta 2018 v vrednosti 127.994,22 EUR od skupnega v višini 160.967 EUR. 
Preostanek presežka 2018 je svet zavoda na svoji 5. seji z dne 3.4.2019 razporedil za 
investicije.  Vrednost planiranih investicij  je bil za leto 2019 (prav tako potrjenih na 5. seji 
sveta zavoda)  v  višini  140.000 EUR.  Vir za investicije je bil presežek prihodkov nad odhodki 
iz leta 2018 in neporabljena amortizacija.   
V letu 2019 smo realizirali investicije v višini 100.635 EUR in jih financirali  iz presežka 
prihodkov nad odhodki iz leta 2018. Neporabljenih sredstev presežka namenjenega za 
investicije iz leta 2018  je ostalo 27.359 EUR, ki pa ga  bomo porabili za investicije v letu 
2020. 
 
4.3.2.10. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019 po obračunskem 
načelu  
 
Sredstva poslovnega izida iz  leta 2019 v znesku 250.031 EUR se bo po sklepu sveta zavoda  
najprej razdelil na solventnosti in likvidnosti (iz podatkov 2019 se bo v namen solventnosti in 
likvidnosti preneslo iz nerazporejenega presežka 2019  na solventnost 5.925,31 EUR in na 
likvidnost 9.926 EUR). S tem se bo nerazporejen presežek 2019 zmanjšal za 15.851,31 EUR in 
bo znašal 234.179,69 EUR. Po  27. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj na 
predlog direktorja in po sklepu sveta zavoda se bo nerazporejen presežek prihodkov nad 
odhodki  namenil  za opravljanje in razvoj dejavnosti (investicije).  
 
4.3.2.11.  Ugotavljanje presežka po denarnem toku-fiskalno pravilo 
 

Zakon  o fiskalnem pravilu določa v 5. členu, da se morajo presežki prihodkov nad odhodki 
po denarnem toku  proračunskih uporabnikov, ki spadajo po standardni klasifikaciji 
institucionalnih sektorjev  (SKIS) v sektor S.13,  odvesti na poseben račun po določenem 
postopku izračuna, ki je zapisan v  5. Točki  71. členu ZIPRS 18/19. 
Lekarne spadamo v  sektor S.11, zato v tem delu Zakon o fiskalnem pravilu  ne velja za 
lekarne.   
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4.4. Pojasnila izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 
Poleg osnovnega izkaza prihodkov in odhodkov zavod sestavlja še izkaz prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (točka 3.5 tega poročila), ki ga 
sestavlja na podlagi delitve prihodkov in odhodkov, ki se pripoznajo po načelu nastanka 
poslovnega dogodka, na prihodke in odhodke iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe 
ter prihodke in odhodke iz naslova opravljanja dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
 4.4.1. Prihodki po vrstah dejavnosti 
 
Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) in  Odlok  o ustanovitvi Lekarn Ptuj (Ur.l. RS 1/2019) 
opredeljujeta dejavnost javne službe in tržne dejavnosti.  Delitev smo zapisali v sodilih s 
katerimi smo delili prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti za leto 2019. Zapisana sodila bo 
obravnaval svet zavoda.  Ministrstvo za finance je poslal Ministrstvu za zdravje  dopis št. 007-
74/2019 z dne 30.01.2019 v katerem je zapisano,  da se v desetem  odstavku 60. člena 
ZIPRS18/19  zahteva, da morajo tudi tisti posredni uporabniki proračuna (kar lekarne smo), 
zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil 
po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različne dejavnosti ( 
ZPFOLERD-1),  čeprav ne dosegamo kriterija čistih prihodkov 40 mio EUR, se pa plače 
zaposlenih financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. ZPFOLERD-1 v 9. členu  
prav tako določa revizijo sodil, ki so sprejeta na  svetu  zavoda,  do konca aprila tekočega leta 
za preteklo leto.  
    
 
V letu 2019 smo prihodke od poslovanja  v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe in 
prihodke iz naslova tržne dejavnosti razdelili  neposredno glede na to, v katero dejavnost 
prihodek sodi (upoštevali Zakon o lekarniški dejavnosti in Odlok o ustanovitvi Lekarn Ptuj). 
 
Finančne in izredne poslovne prihodke zavod izkazuje kot prihodke iz naslova opravljanja 
dejavnosti javne službe oz. tržne dejavnosti v sorazmerju s prihodki od poslovanja. 
 
Izračunano razmerje med prihodki od poslovanja pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti 
znaša za leto 2019: 
 
- prihodki od poslovanja iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe –    78,95%  
- prihodki od poslovanja iz naslova opravljanja tržne dejavnosti –               21,05%. 
 
4.4.2. Odhodki po vrstah dejavnosti 
 
Celotni odhodki so razdeljeni v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe in iz naslova 
tržne dejavnosti neposredno glede na to, v katero dejavnost odhodek sodi ali  na podlagi 
sodila.  
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Nabavno vrednost prodanega blaga smo delili na dejavnost javne službe in tržno dejavnost 
neposredno na to, v katero dejavnost strošek blaga sodi, na podlagi analitičnih podatkov 
računalniške aplikacije za vodenje zalog OLAP.   
Vrednost popisnih razlik, bonusov in scontov smo razdelili na podlagi razmerja prihodkov od 
poslovanja posameznih dejavnosti.  
 
Stroške dela smo  razdelili na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti v razmerju poslovnih 
prihodkov, razen določenih izjem.  Tako se tržna uspešnost in dajatev nanjo v celoti izkazuje 
kot tržna dejavnost, kot javno službo smo opredelili odhodke dežurstva in dajatve nanj, delo 
farmacevta z vsemi dajatvami, ki dela  na področju FTP ter druge stroške dela, ki se 
neposredno nanašajo na javno službo.  
 
Stroške storitev, ostale druge stroške ter finančne in prevrednotovalne poslovne odhodke 
smo na posamezno dejavnost razdelili iz razmerja med prihodki od poslovanja, doseženimi 
pri opravljanju posamezne dejavnosti, razen stroškov, ki smo jih lahko neposredno razdelili 
na dejavnost, kamor sodijo .  
 
V letu 2019 je bilo obračunano amortizacije v višini 169.065 EUR. Stroški amortizacije v 
znesku 82.039 EUR, ki so presegli amortizacijo vračunano v ceno storitev, so zmanjšali 
obveznost za neopredmetena in opredmetena sredstva v upravljanju. Stroški amortizacije v 
znesku 54 EUR za osnovna sredstva iz donacij pa so zmanjšali  dolgoročne pasivne 
razmejitve.  Amortizacijo, ki je bila vračunana v ceno storitev, pa smo razdelili na javno 
službo in trg iz razmerja med prihodki od poslovanja posameznih dejavnosti. 
 
 
Davek od dohodka pravnih oseb je zavod razdelil na javno služb in trg na podlagi razmerja 
med presežkom na  javni službi in trgu.  
 
Na podlagi zgoraj navedenih delitev je zavod izkazal presežek prihodkov za izvajanje javne 
službe v znesku 70.368 EUR ter presežek prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu v 
znesku 179.663 EUR. 
 

4.5. Pojasnila izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka 

 
Zaradi zagotavljanja podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih sestavlja zavod, poleg 
osnovnega izkaza prihodkov in odhodkov, tudi izkaz prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po načelu denarnega toka (točka 3.6 tega poročila), v katerem prav tako 
zagotovi podatke o prihodkih in odhodkih iz naslova izvajanja javne službe in iz naslova tržne 
dejavnosti. Sestavlja ga na podlagi pripoznavanja prihodkov in odhodkov po načelu 
denarnega toka. 
 
Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so priznani, ko sta izpolnjena naslednja 
pogoja: 
-poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal; 
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-prišlo je do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta; pri tem se šteje, da 
je ta pogoj izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke 
oziroma odhodke, poravnane na drug način, pri čemer ni nastal denarni tok. 
 
Za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, 
se priznajo prihodki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma izplačilu teh zneskov. 
Prihodki po načelu denarnega toka se skladno s predpisi razčlenjujejo na davčne, nedavčne, 
kapitalske in transferne prihodke ter na prejete donacije. Odhodki po načelu denarnega toka 
pa so razčlenjeni na tekoče odhodke, odhodke tekočih transferjev, investicijske odhodke in 
odhodke investicijskih transferjev. 
 
Prihodki za izvajanje javne službe so sredstva iz javnih financ ter drugi prihodki, ki jih 
zagotavljamo v okviru opravljanja javne službe, in so v letu 2019 znašali 10.356.396                       
EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 2.262.326 EUR. Odhodki za 
izvajanje javne službe ter tržne dejavnosti so za nabavno vrednost blaga obračunani v 
dejanskih odhodkih, odhodki  plač zaposlenih in ostali odhodki pa se delijo na podlagi 
razmerja med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tržne 
dejavnosti. Investicijski odhodki  v letu 2019 znašajo 69.748 EUR in so zajeti v odhodkih za 
opravljanje javne službe. 
 
Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 10.295.346 EUR, odhodki iz naslova prodaje blaga 
in storitev  na trgu pa 2.192.722 EUR. 
 

 4.6. Pojasnila izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  (točka 3.7. letnega poročila)  
vsebinsko dopolnjuje izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o prejemkih, ki se nanašajo na finančne terjatve in 
naložbe, se pravi  prejemke iz naslova danih posojil in njihovih vračil.  
Zavod  v letu 2019 ne izkazuje finančnih terjatev in naložb. 
 

4.7. Pojasnila izkaza računa financiranja določenih uporabnikov 

 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (točka 3.8. letnega poročila) vsebinsko 
dopolnjuje izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 
Izkaz vsebuje podatke o prejemkih in izdatkih, ki se nanašajo na zadolževanje, se pravi 
prejemke in izdatke iz naslova najemanja posojil in odplačila glavnic teh posojil. Poleg tega 
izkaz vsebuje tudi podatke o spremembi sredstev na računih v obravnavanem obračunskem 
obdobju.   
Zavod se v obravnavanem obračunskem letu ni zadolževal, zato v izkazu računa financiranja 
določenih uporabnikov podatkov o prejemkih iz naslova najetih posojil in izdatkih iz naslova 
odplačila glavnic najetih posojil ni izkazal.  
Povečanje sredstev na računih znaša 130.654 EUR. 
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4.8. Kazalniki poslovanja 

Kazalniki uspešnosti poslovanja: 

Opis Leto 2019 koeficient 

Koeficient gospodarskega poslovanja 
PRIHODKI poslovanja : ODHODKI poslovanja 

 
12.787.530 / 12.507.761 

 
1,02 

Stopnja stroškovnosti dela 
STROŠKI DELA:PRIHODKI poslovanja 

 
1.607.371 / 12.787.530 

 
0,12 

Prihodki na delavca 
PRIHODKI poslovanja  :ŠTEVILO DELAVCEV 

 
12.787.530 / 45,21 

 
282.847,38 

Odhodki na delavca 
ODHODKI poslovanja : ŠTEVILO DELAVCEV 

 
12.507.761 / 45,21 

 
276.659,17 

 
   Doseženi celotni prihodki : planirani celotni prihodki    12.787.949/ 12.629.553       101,26 
   Doseženi celotni odhodki : planirani celotni odhodki     12.507.817 / 12.446.538      100,49 
 
 
 
 
 
 

SAM d.o.o 
Računovodstvo za LEKARNE PTUJ 
Lolita Levstik 
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III PRILOGE 

1. OBRAZEC 1 »Spremljanje kadrov 2019 I. in II. del«  z vsebino: 

 I. del Spremljanje kadrov 2019 prikazuje število zaposlenih na dan 31.12.2019  v 

primerjavi z načrtovanim številom na dan 31.12.2019  in številom zaposlenih na 

dan 31.12.2018 

 II. del  Spremljanja kadrov 2019 prikazuje število zaposlenih po virih financiranj: 

realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2019,  planirano število zaposlenih na 

dan 1.1.2020 in realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2020.   

 

2. OBRAZEC 2 »Poročilo o investicijskih vlaganji 2019«  

3. OBRAZEC 3 »Poročilo o vzdrževalnih delih 2019«  

4. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC  
 

 

 

 



Letno poročilo 2019 
 
 

 
 

73 

 

 



Letno poročilo 2019 
 
 

 
 

74 

 

 



Letno poročilo 2019 
 
 

 
 

75 

 

 



Letno poročilo 2019 
 
 

 
 

76 

 

 



Letno poročilo 2019 
 
 

 
 

77 

 

 



Letno poročilo 2019 
 
 

 
 

78 

 

 



Letno poročilo 2019 
 
 

 
 

79 

 

 



Letno poročilo 2019 
 
 

 
 

80 

 

 


