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I. UVOD  

1. NAGOVOR DIREKTORICE 

Spoštovani ustanovitelji, člani sveta zavoda, sodelavci! 

So leta in je leto. 

So leta, ko poteka poslovanje z večjimi ali manjšimi odkloni od pričakovanega oz. načrtovanega. So leta, 

ko se izmenjuje obdobje, ki prinašajo obsežnejše spremembe zakonodaje s tistim, ko je potrebno nove 

predpise udejanjiti v praksi in ob tem rešiti nič koliko problemov. So leta, ko se več ukvarjamo z 

reševanjem kadrovskih stisk in organizacijo vsakodnevnega dela in so tista, ko pospešeno vlagamo v 

novo opremo, prenovo prostorov, razvoj novih izdelkov in storitev. 

In nato pride leto, kot je bilo 2018, ko se ob bok dobrim poslovnim rezultatom postavijo dosežki, 

pravzaprav enkratni presežki, ki jih uspe doseči le izjemoma, tudi če gre za daljše časovnem obdobje 

uspešnega delovanja ustanove.  

V letnem poročilu predstavljamo dosežene rezultate poslovanja za leto 2018, merjene s fizičnimi in 

finančnimi kazalniki, na katere smo zaposleni zelo ponosni. Še bolj smo ponosni na prejeto najvišje 

odlikovanje sedežne občine zavoda, na Zlati grb Mestne občine Celje ob 70. obletnici ustanovitve Celjskih 

lekarn in 50. obletnici uspešnega delovanja regijskega zavoda. Z velikim ponosom smo obeležili tudi 

zaključek največje posamične investicije v zavodu, izgradnje lekarne v Rogaški Slatini. 

Na prireditvi, kjer smo se poklonili jubilejnim mejnikom lekarništva na Celjskem in številnim pomembnim 

dosežkom zaposlenih v zavodu v vseh preteklih letih, smo ponos na prehojeno pot izrazili z naslednjimi 

mislimi: 

Generacije farmacevtov in drugih zaposlenih v Celjskih lekarnah so v minulih sedemdesetih letih vedno 

iskale pot za uresničitev svojega temeljnega poslanstva, to je učinkovita preskrba prebivalcev z zdravili 

in drugimi izdelki za podporo zdravju.  

Ena izmed prispodob za lekarništvo je tehtanje. Ne samo natančno tehtanje odmerkov za zdravila, 

tehtanje katero bo najboljše zdravilo ali izdelek za  bolnikove zdravstvene težave ampak tudi med tem kar 

moramo ali moremo. Ker smo vedno stremeli k temu, da napravimo več kot je tisto kar moramo, smo se 

poleg izgradnjo mreže sodobno opremljenih lekarn in zaposlovanja visoko usposobljenih farmacevtov in 

drugih strokovnih sodelavcev, ki si pomagajo z uporabo novih tehnologij in pristopov pri opravljanju 

lekarniških storitev, lotili tudi uvajanja novih storitev in izdelkov pri celostni obravnavi pacienta.  

Sodelavci Celjskih lekarn smo ponosni, da je bilo naše delo, ki je bilo vseskozi pospremljeno s podporo 

ustanoviteljev in sveta zavoda, prepoznano kot pomemben prispevek k zagotavljanju in ohranjanju 

zdravja, sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in ohranjanje lekarniške kulturne dediščine. 

V Celju, 25. 2. 2019 

 

 

Lilijana Grosek, mag.farm. 
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2. PREDSTAVITEV CELJSKIH LEKARN 

2.1 Osnovni podatki o zavodu 

Ime:      Celjske lekarne Javni zavod 

Sedež:      Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje 

Matična številka:    5053617000 

Davčna številka:    SI96612401 

Številka transakcijskega računa:  SI56 0121 1603 0274 395 pri UJP Žalec 

Telefon:     03 42 50 200  

Faks:     03 42 50 225 

Direktorica:     Lilijana Grosek mag.farm. 

Spletna stran:     www.lekarnaNaKlik.si 

Ustanoviteljice:     Mestna občina Celje, Občina Kozje, Občina Laško,  

     Občina Radeče, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, 

     Občina Slovenske Konjice, Občina Šentjur, Občina Šmarje 

     pri Jelšah, Občina Vitanje, Občina Vojnik in Občina Zreče. 

Organi zavoda:   

 Svet zavoda je organ upravljanja in ima 20 članov, 12 predstavnikov ustanoviteljic, 7 predstavnikov 
delavcev zavoda in 1 predstavnika uporabnikov. 

 Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je 
odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda. 

 Strokovni svet zavoda je kolegijski organ za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih. 

2.2 Dejavnost 

Temeljna dejavnost zavoda je po določilih Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1 Ur.l. RS, št. 85/2016) in 

Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Ur.l. RS, št. 61/2008) lekarniška dejavnost, ki se 

izvaja kot javna zdravstvena služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in 

izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov.  

Lekarniška dejavnost obsega: 
 izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta, 

 izdaja živil za posebne zdravstvene namene, 

 farmacevtsko obravnavo pacienta, 

 dejavnosti farmacevta svetovalca, 

 farmacevtsko intervencijo, 

 storitve telefarmacije, 

 pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (magistralna zdravila), 

 pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, 

 izdelovanje galenskih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (galenska zdravila), 

 preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih in galenskih zdravil, 

 preverjanje kakovosti galenskih zdravil, 

 spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje, 

http://www.lekarnanaklik.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200436&stevilka=1568
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 prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi 

zdravili, 

 drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno 

uporabo. 

Farmacevtska obravnava pacienta je individualna, celovita, proaktivna, periodična in sistematična 
obravnava pacientov za zagotovitev njihovega aktivnega ohranjanja zdravja, preprečevanje nastanka 
bolezni ali poslabšanja zdravstvenega stanja, pravilne uporabe zdravil in drugih ukrepov za obvladovanje 
bolezni in pravočasnega vključevanja drugih zdravstvenih delavcev. 
 

Poleg lekarniške dejavnosti opravlja zavod še naslednje dejavnosti: 

 preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, 

 izdelovanje galenskih izdelkov, 

 pripravo magistralnih homeopatskih zdravil, 

 preskrbo z veterinarskimi izdelki, 

 preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami, 

 izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov, 

 preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost, 

 pedagoško-izobraževalno dejavnost, 

 znanstvenoraziskovalno dejavnost, 

 druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja, 

 dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim 

pravnim in fizičnim osebam, 

 druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo. 

Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007) 
razvrščena v: 
 

21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov 

47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki 

47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki 

47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki 

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu 

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

86.909  Druge zdravstvene dejavnosti 
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2.3 Organiziranost zavoda 

Celjske lekarne so javni zavod, ki delujejo in 

poslujejo v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega 

zavoda Celjske lekarne (Ur.l. 61/2008). Zavod ima 

12 ustanoviteljic, ki so v navedenem aktu določile 

medsebojne ustanoviteljske deleže, dejavnost, 

organizacijo in organe zavoda ter druge 

medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 

zavoda. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic 

občin ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z 

zagotavljanjem javne službe lekarniške dejavnosti, 

so občinski sveti občin (ustanoviteljic) z Odlokom o 

ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje 

ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske 

lekarne (Ur.l. 61/2008) ustanovili skupni organ, ki 

ga sestavljajo župani.  
 

 

 

Javni zavod Celjske lekarne izvaja lekarniško dejavnost v občinah ustanoviteljicah, ki so del Savinjske 

regije. Zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot svoje organizacijske enote za opravljanje 

lekarniške dejavnosti na območju vseh občin ustanoviteljic (slika) ter galenski in kontrolno analizni 

laboratorij za izdelavo in preizkušanje galensko izdelanih zdravil in kozmetičnih izdelkov. Število 

lekarniških enot na območju posamezne občine je organizirano glede na število prebivalcev in izvajanje 

osnovne zdravstvene dejavnosti. V vsaki občini je ena lekarna ali lekarniška podružnica, razen v Mestni 

občini Celje, kjer deluje sedem lekarn, v Občini Slovenske Konjice, kjer sta dve lekarni in Občini Laško, 

ki ima lekarno in podružnico. 

Strokovno delo v lekarni opravljajo farmacevtski strokovni delavci: 

 magistri farmacije, 

 magistri farmacije z opravljeno specializacijo klinične farmacije, lekarniške farmacije, oblikovanja 

zdravil in preizkušanja zdravil,  

 farmacevtski tehniki. 

 

Za opravljanje podpornih procesov vseh organizacijskih enot pa skrbijo strokovne službe na upravi. 
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Organizacijska shema lekarn, lekarniških podružnic in drugih organizacijskih enot Celjskih lekarn 

 

 
 

Sprememba poslovnega časa enot v letu 2018: 

 Poslovni čas Lekarne Planet smo s 1. 3. 2018 prilagodili odpiralnemu času trgovskega centra. 

Neprekinjena preskrba z zdravili za prebivalce občin ustanoviteljic zavoda se izvaja v Lekarni Center v 

Celju, ki je odprta neprekinjeno 24 ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu.  

Za prebivalce Slovenskih Konjic in Rogaške Slatine z okolico pa sta Lekarna Slovenske Konjice in 

Lekarna Rogaška Slatina odprti tudi ob nedeljah in praznikih dopoldan, od 9. do 12. ure. 

Dnevno neprekinjeno preskrbo z zdravili izvajajo magistri farmacije in farmacevtski tehniki, nočno pa 

magistri farmacije. 
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Lekarniška dejavnost se opravlja na naslednjih lokacijah: 

 Poslovni čas 

 

Lekarna CENTER 

Stanetova 13 a, 3000 Celje 

ponedeljek - petek: 7.00 - 19.00 | sobota: 8.00 - 13.00 |    

Lekarna izvaja 24 urno neprekinjeno oskrbo z zdravili v regiji. 

Lekarna GREGORČIČEVA  

Gregorčičeva 5, 3000 Celje 

ponedeljek - četrtek: 7.00 - 18.00 | petek: 7.00 - 14.00 

Lekarna OTOK 

Ljubljanska 18b, 3000 Celje 

ponedeljek - petek: 8.00 - 16.00 

Lekarna NOVA VAS  

Ul. bratov Vošnjakov 12, 3000 Celje 

ponedeljek - petek: 8.30 - 18.00 | sobota: 8.00 - 12.00 

Lekarna LAVA 

Pucova 9c, 3000 Celje 

ponedeljek - petek: 8.00 - 16.00 

Lekarna PLANET 

Mariborska 128, 3000 Celje 

ponedeljek - sobota: 8.00 - 20.00 

Lekarna CITYCENTER 

Mariborska 100, 3000 Celje 

ponedeljek - petek: 9.00 - 20.00 | sobota: 8.00 - 20.00 

Lekarna VOJNIK 

Keršova 1, 3212 Vojnik 

ponedeljek - petek: 8.00 - 18.00 | sobota: 8.00 - 12.00 

Lekarna LAŠKO 

Trubarjeva 1, 3270 Laško 

ponedeljek - petek: 7.30 - 19.00 |  sobota: 8.00 - 12.00 

Lekarniška podružnica RIMSKE TOPLICE 

Aškerčeva cesta 4, 3272 Rimske Toplice 

ponedeljek, torek, četrtek, petek: 7.30 - 15.00 | sreda: 10.00 - 18.00 

Lekarna RADEČE 

OF 8, 1433 Radeče 

ponedeljek - petek: 8.00 - 13.00 in 13.30 - 19.30 |  sobota: 8.00 - 12.00 

Lekarna SLOVENSKE KONJICE 

Usnjarska 6, 3210 Slovenske Konjice 

ponedeljek - petek: 7.30 - 19.30 |  sobota: 8.00 - 12.00 |  

nedelje in prazniki: 9.00 - 12.00 

Lekarna LOČE 

Slomškova ulica 6, 3215 Loče 

ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00 - 15.00 | sreda: 9.30 - 19.00 

Lekarna ZREČE 

Cesta na Roglo 9b, 3214 Zreče 

ponedeljek - petek: 8.00 - 18.00 |  sobota: 8.00 - 12.00 

Lekarna ŠENTJUR 

Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur 

ponedeljek - petek: 7.00 - 19.00 |  sobota: 7.00 - 13.00 

Lekarna ŠMARJE PRI JELŠAH 

Celjska cesta 12, 3240 Šmarje pri Jelšah 

ponedeljek - petek: 7.30 - 19.00 |  sobota: 7.30 - 13.00 

Lekarna ROGAŠKA SLATINA 

Celjska cesta 10, 3250 Rogaška Slatina 

ponedeljek - petek: 7.30 - 19.00 |  sobota: 7.30 - 13.00 |  

nedelje in prazniki: 9.00 - 12.00 

Lekarna KOZJE 

Kozje 150, 3260 Kozje 

ponedeljek, sreda in petek: 7.00 - 15.00 |  torek in četrtek: 8.00 - 16.00 

Lekarniška podružnica ROGATEC 

Ceste 9, 3252 Rogatec 

ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 8.00 - 15.00 |  torek: 12.00 - 19.00 

Lekarniška podružnica VITANJE 

Na vasi 12b, 3205 Vitanje 

ponedeljek: 13.00 - 19.00 | 

torek, sreda, petek: 7.30 - 14.30 | četrtek: 7.30 - 12.30 
 

GALENSKI LABORATORIJ 

Vodnikova 1, 3000 Celje 

ponedeljek - petek: 7.00 - 15.00 

KONTROLNO ANALIZNI LABORATORIJ 

Vodnikova 1, 3000 Celje 

ponedeljek - petek: 7.00 - 15.00 

UPRAVA  ZAVODA ponedeljek - petek: 7.00 - 15.00 
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3. PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV 

Podzakonski akti Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1)  

Na podlagi ZLD-1 je bilo sprejetih osem novih podzakonskih aktov: 

 Pravilnik o izvajanju lekarniške dejavnosti v okviru vojaške zdravstvene službe Slovenske vojske (Ur.l. 

73/2018), 

 Pravilnik o pogojih za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti (Ur.l. 82/2018), 

 Pravilnik o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni (Ur.l. 28/2018), 

 Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Ur.l. 28/2018), 

 Pravilnik o registru farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti (Ur.l. 

63/2018), 

 Pravilnik o licencah magistrov farmacije (Ur.l. 39/2018), 

 Sklep o določitvi seznama dežurnih lekarn, ki zagotavljajo 24-urno preskrbo prebivalstva z zdravili 

(Ur.l. 69/2017), 

 Pravilnik o določitvi vrst izdelkov, ki se lahko prodajajo v lekarnah (Ur.l. 41/2018). 

Naloga javnih lekarniških zavodov in njihovih ustanoviteljev je, da po potrebi uskladi akte (odlok, statut) 

in navodila ter implementira zahteve opredeljene v ZLD-1. 

 

Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti, Ur.l. 28/2018, 20.4.2018 

Pravilnik določa podrobnejše oznake lekarne, pogoje, ki jih morajo glede kadrov, prostorov, opreme in 

vodenja dokumentacije izpolnjevati fizične in pravne osebe za izvajanje lekarniške dejavnosti, in obrazec 

vloge za pridobitev dovoljenja za izvajanje lekarniške dejavnosti. 

 

Pravilnik o licencah magistrov farmacije, Ur.l. 39/2018, 8. 6. 2018 

Pravilnik ureja postopek pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licence magistru farmacije. Za 
izvajanje postopkov je pristojna LZS. 
 

Pravilnik o določitvi vrst izdelkov, ki se lahko prodajajo v lekarnah, Ur.l. 41/2018, 15.6.2018 
1. kozmetični in drugi izdelki, namenjeni negi in zaščiti ljudi; 2. sredstva in predmeti za nego in lajšanje težav pacientov; 3. 
izdelki, namenjeni dezinfekciji in dezinsekciji; 4. medicinski pripomočki; 5. laboratorijski pribor; 6. prehranska dopolnila, živila 
za posebne prehranske namene, živila za posebne zdravstvene namene in druga živila; 7. biocidni izdelki in kemikalije; 8. 
veterinarski izdelki; 9. strokovna literatura, namenjena pacientom; 10. galenski izdelki. 

 

Zagotavljanje avtentičnosti in varnosti zdravil v Sloveniji 

V veljavo je stopila uredba EU, ki naj bi zagotovila večjo varnost zdravil. V lekarnah smo se pripravili  na 

nov sistem sledljivosti zdravil od proizvajalca do končnega uporabnika. Edinstvena oznaka na škatlici 

omogoča sledljivost, identifikacijo in preverjanje avtentičnosti vsakega posameznega pakiranja zdravila, 

pripomoček za zaščito pred poseganjem v zdravilo pa onemogoča nepooblaščene posege v ovojnino 

zdravila. 

V Sloveniji je nacionalni informacijski sistem za preverjanje avtentičnosti zdravil vzpostavil Zavod za 

preverjanje avtentičnosti zdravil (ZAPAZ). Slovenski informacijski sistem je od aprila 2018 priklopljen tudi 

na evropsko informacijsko vozlišče. 
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Prenova celostne grafične podobe Celjskih lekarn 

Celostna grafična podoba označuje grafični sistem, ki ga Celjske lekarne uporabljajo kot vizualno 

predstavitev svoje identitete. Je vizualizacija preko katere nas uporabniki (pre)poznajo in s katero preko 

različnih vizualnih komunikacijskih sredstev (logotip, izbira tipografije, poslovne tiskovine, poslovne 

obrazce, aplikacije za označevanje zavoda, promocijske materiale, spletne strani in druge aplikacije) 

komuniciramo z uporabniki in je širše prepoznavna. Spremenjena je izbira barve, pomen logotipa pa 

ostaja enak: začetnici C in L predstavljata polovico obraza, v katerem je nakazana silhueta očesa in nosu. 

Oblika znaka nosi sporočilo »Bdimo nad vami« ali »V skrbi za vaše zdravje«.  

Razvoj logotipa Celjskih lekarn: 

                     
 

 

Otvoritev novih lekarniških prostorov Lekarne Rogaška Slatina, 29. 5. 2018 

Izgradnja nove poslovne zgradbe s podzemno garažo je do sedaj največji posamezni projekt Celjskih 

lekarn, ki smo ga z vztrajnostjo in medsebojno podporo uspešno uresničili. Slatinska lekarna je postala v 

desetletjih ena največjih lekarn izmed 20 lekarn zavoda. Uporabnikom omogoča večjo zasebnost pri 

obravnavi in izdaji zdravil. Zlasti zdraviliškim gostom je odslej bolj dostopen del za izdajo zdravil brez 

recepta. Sodobno opremljeni so tudi prostori za pripravo zdravil za posamezne bolnike, zato bo ta lekarna 

tudi območni center za izdelavo bolj zahtevnih zdravil. Lekarna je opremljena z robotsko tehnologijo, ki 

omogoča avtomatsko skladiščenje in prinašanje zdravil, avtomatski blagajni, ima pa tudi urejevalnik 

vrstnega reda uporabnikov. 

Lekarništvo ima na območju Rogaške Slatine več kot dvesto letno tradicijo, ki je deloma na ogled tudi v 

novih prostorih. Skupaj z Muzejem novejše zgodovine Celje smo v posebnem kotičku uredili prostor, v 

katerem je replika stare lekarniške opreme. Prostor pa pripoveduje o bogati lekarniški zapuščini, ki ga 

tudi uporabljamo za vsakodnevno farmacevtsko svetovanje in izdajo zdravil. 

 

       
      Sodelavci Lekarne Rogaška Slatina                                        Utrinek z otvoritve  
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Zlati celjski grb  

Mestna občina Celje vsako leto podeljuje priznanja zaslužnim 

občanom, drugim posameznikom in podjetjem, zavodom, 

društvom, skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za 

profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli 

področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za 

razvoj, ugled in promocijo Celja. 

Celjske lekarne so v letu 2018 prejele ZLATI CELJSKI GRB za 

poslovno uspešnost na področju lekarniške dejavnosti, ki je pomembna za razvoj Mestne občine Celje. 

Miran Golub, mag.farm., predsednik Lekarniške zbornice Slovenije je ob tem izjavil: »Predstavniki Celjskih 

lekarn sodelujejo in strokovno doprinašajo k aktivnostim vodenim na stanovski organizaciji in s tem k 

razvoju lekarniške dejavnosti na nacionalni ravni, kakor tudi v mednarodnih farmacevtskih organizacijah. 

Sodelovanje z javnim lekarniškim zavodom Celjske lekarne in njegovimi predstavniki je v času delovanja 

Lekarniške zbornice Slovenije vse od leta 1992 dalje zelo plodno. V času skupnega sodelovanja smo 

izdali številne strokovne smernice, kodekse, dobre prakse, standarde, in pripravili predloge predpisov 

namenjene regulaciji s področja lekarniške in zdravstvene dejavnosti. In nenazadnje, smo v skupnem 

sodelovanju izvedli številne aktivnosti in dogodke, namenjene strokovni in laični javnosti za ozaveščanje 

s področja zdravja in zdravljenja z zdravili, ter lekarništva na splošno.« 

mag. Matjaž Tuš, mag. farm., predsednik Slovenskega farmacevtskega društva je dodal: »Tudi v 

Slovenskem farmacevtskem društvu smo številne kolege iz Celjskih lekarn prepoznali kot tiste, ki so 

pomembno prispevali k delovanju društva, podružnice ali sekcije ali k uspehu pri razvoju farmacije na 

pedagoškem, znanstvenoraziskovalnem ali strokovno-organizacijskem področju ter jim v zahvalo za 

njihov prispevek podelili društvena priznanja.« 

 
Sodelavci Celjskih lekarn z županom MOC ob prejemu grba  
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70 - letnica Celjskih lekarn  

Slovesnost ob 70. letnici delovanja je bila 27. 9. 2019, v Narodnem domu v Celju. Na ta dan smo obeležili 

dogodke iz preteklosti, ki so zaznamovali lekarniško dejavnost na Celjskem: 

440 let (1578) se prvič omeni lekarnar v Celju – Adam Schwayger, ki je bil tudi deželni lekarnar za celjsko 

deželno četrt. 

70 let (1948) ustanovitev Celjskih lekarn (državno podjetje Državna mestna 

lekarna), ki so jih sestavljale tri lekarne. 

50 let (1968) ustanovitev regijskega zavoda Celjskih lekarn, ki ga je sestavljalo osem 

lekarn in pet lekarniških podružnic, pod vodstvom direktorja mr.ph. Dušana Gradišnika. 

Število zaposlenih je bilo 80. 

Leta 2018 so Celjske lekarne javni zavod, ki izvaja lekarniško dejavnost v 20-ih enotah (17 lekarnah in 3 

lekarniških podružnicah), imajo galenski in kontrolno analizni laboratorij. Število zaposlenih je 186. 

V zadnjih dvajsetih letih smo s postopnim, a stalnim uvajanjem sprememb in novosti na vseh pomembnih 

področjih delovanja zavoda zagotavljali, da so vsi pogoji za opravljanje dejavnosti: prostori, oprema, kadri 

in dokumentacija, na takšnem nivoju, ki omogoča kar najbolj učinkovito in varno preskrbo z zdravili in 

vsemi drugimi izdelki. Nadaljevali smo pionirsko delo Dušana Gradišnika, nekdanjega direktorja Celjskih 

lekarn, s področja informacijskega sistema (avtomatske obdelave podatkov za lekarništvo) iz 80-ih let in 

ga nadgradili z uvajanjem novih tehnologij. Danes imamo sedem robotskih sistemov za avtomatizirano 

skladiščenje in prinos zdravil, virtualne lekarniške police, urejevalnike čakalne vrste in podpultne 

avtomatske blagajne. 

Z uvedbo nekaterih novosti pri ureditvi posameznih lekarn in reorganiziranju procesa priprave in izdaje 

zdravil, smo začeli zagotavljati več zasebnosti pacientom pri prevzemanju zdravil in svetovanjem o njihovi 

uporabi. 

Zelo pomemben premik na strokovnem področju, pomeni začetek izvajanja novih (kognitivnih) lekarniških 

storitev (farmakoterapijski pregled, pregled uporabe zdravil, homeopatsko svetovanje, farmacevtske 

intervencije…). 

Program galenskega laboratorija obsega 146 različnih izdelkov in polizdelkov (zdravilnih čajev, mazil, 

sirupov in drugih tekočin, praškov, kozmetičnih izdelkov, …). Za kozmetično linijo ahena NATURA  smo 

pridobili certifikat »naravna kozmetika«. 

Dvanajst let že izvajamo predavanja v sklopu projekta Z točka (točka zdravja). Smo učni zavod za 

izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa farmacevtski tehnik 

in študentov univerzitetnega študijskega programa farmacija. 

Zavedamo se vloge farmacevta in lekarne, zato skrbimo za kakovostne storitve, ponujamo celovite 

informacije in nasvete o varni in učinkoviti uporabi izdelkov za prepoznavanje, zdravljenje ali 

preprečevanje bolezni. 
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Direktorica Lilijana Grosek z županom Bojanom Šrotom       Direktorica s predsednikom SFD, Matjažem Tušem 

     
Direktorica s predsednikom LZS, Miranom Golubom            Direktorica z upokojenim sodelavcem Borisom Jagodičem 

     
Obiskovalci slovesnosti v Narodnem domu                            Obujanje spominov z nekdanjim direktorjem Jožetom Gorencem 

     
Župan Bojan Šrot izroča priložnostno darilo                            Sodelavec Stanislav Lukić izroča svoje avtorsko delo  
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4. POROČILO PREDSEDNICE SVETA ZAVODA 

V letu 2018 smo imeli štiri seje Sveta zavoda Celjskih lekarn.  

5. redna seja sveta zavoda Celjske lekarne je bila 31.1.2018 v prostorih Mestne občine Celje. Trg Celjskih 

knezov 9, Celje. Člani so se seznanili z  razlogi za razširitev dejavnosti. Gre za pridobitev pravne podlage 

za izvajanje storitev farmacevtske obravnave . V celoti so  potrdili  zbirno poročilo redne letne inventure 

za leto 2017 s predlaganimi sklepi in v poslovni načrt za leto 2018. 

6. redne seje sveta zavoda Celjske lekarne, ki je bila 22.2.2018 ob 13.00 uri v prostorih Mestne občine 

Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje.  Obravnavali smo pobudo svetu zavoda, da pooblasti Celjske lekarne 

za izvajanje aktivnosti v smeri večanja vrednosti lekarniške storitve in sklenili, da Svet zavoda vodstvu 

Celjskih lekarn nalaga, da se preko Lekarniške zbornice Slovenije in drugih institucij aktivno vključi v 

prizadevanja za dvig vrednosti lekarniških storitev. Člani so potrdili  letno poročilo o poslovanju zavoda 

za leto 2017. Direktorica je vse prisotne  seznanila,  da v  letošnjem letu praznujemo 70 let poslovanja 

Celjskih lekarn in smo  prejemniki zlatega celjskega grba za uspešno poslovanje zavoda, pri tem pa se 

zahvalila pobudnici gospe Frančiški Škrabl Močnik. 

7. redne seje sveta zavoda Celjske lekarne, ki je bila 9. 5. 2018 ob 13.00 uri v prostorih Mestne občine 

Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje. Svet zavoda je obravnaval dopolnitev Poslovnega načrta 2018, v 

poglavju 8 Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja in ga v celoti potrdil. Člani so se seznanili z novo 

Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki prične veljati z dnem 25.5.2018 in v skladu z njo 

prejeli  obrazce za  soglasje za zbiranje in obdelavo njihovih osebnih podatkov.  

8. redne seje sveta zavoda Celjske lekarne, ki je bila 19. 12. 2018 ob 12.00 uri v prostorih Martinove izbe 

Jagoče 5, Laško Svet zavoda se je seznanil s Sklepom o vzpostavitvi dejavnosti notranje revizije v 

Celjskih lekarnah in odobril odločitev, da bo dejavnost notranjega revidiranja zagotavljal zunanji izvajalec 

in soglaša s sprejetjem Temeljne listine notranje revizijske dejavnosti. Člani so se seznanili z   uvajanjem 

referenčnega sistema, ki bo omogočil sledenje zdravilom v celotni oskrbni verigi, od proizvajalca pa vse 

do bolnika. K. Redenšek se je v imenu Občine Rogaška Slatina zahvalila za donacijo Celjskih lekarn 

območnemu društvu invalidov in pohvalila lepo organiziran dogodek ob 70. obletnici delovanja Celjskih 

lekarn v Narodnem domu. 

 
 
 
 

Marina Urbanc, mag.farm., spec. 
Predsednica sveta zavoda 
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II. POSLOVNO POROČILO  

5. USMERITVE ZA POSLOVANJE ZAVODA 

5.1 Poslanstvo, vizija, vrednote  

Poslanstvo Celjskih lekarn opredeljuje temeljna izhodišča za poslovanje zavoda: 

Celjske lekarne posredujemo uporabnikom storitev in zdravstvenim sodelavcem najsodobnejše znanje, 

informacije in zdravila ter izdelke za zagotavljanje in ohranjanje zdravja ter izboljšanje kakovosti življenja. 

Vizija Celjskih lekarn je zapis želenih dosežkov, ki jih bomo uresničili s svojim delovanjem. S njihovim 

postopnim uresničevanjem sledimo z dolgoročnim ciljem, strategiji razvoja in poslovnim načrtom: 

 Celjske lekarne zagotavljamo uporabnikom enostaven in hiter odgovor na vprašanja o zdravju, 

zdravljenju in zdravstvenih storitvah. 

 S strokovnim znanjem in osebnim odnosom do slehernega uporabnika naših storitev in izdelkov smo 

vodilni po zadovoljstvu uporabnikov s storitvami lekarn v Sloveniji. 

 Izvajamo kakovostno farmacevtsko skrb in smo ključni partner pri izdaji zdravil, svetovanju o njihovi 

uporabi, samozdravljenju, preventivi in drugih ukrepih za zagotavljanje zdravja. 

 Zbiramo, vrednotimo in posredujemo objektivne in neodvisne informacije o zdravilih vsem 

zdravstvenim delavcem in uporabnikom. 

 Vključujemo sodobne tehnološke rešitve in razvijamo nove, sodobne oblike sodelovanja s poslovnimi 

partnerji, strokovno in širšo javnostjo. 

 Posebno skrb namenjamo osebnostni in strokovni rasti vseh zaposlenih v Celjskih lekarnah in tako 

pridobivamo najboljše sodelavce. 

 S širitvijo storitev z višjo dodano vrednostjo si zagotavljamo sredstva za razvoj dejavnosti lekarniških 

storitev in izdelave galenskih izdelkov. 

 Tesno sodelujemo z ustanovitelji in drugimi deležniki za uresničenje poslanstva Celjskih lekarn in pri 

tem skrbimo za odgovoren odnos do okolja in trajnostni razvoj. 

Vrednote in poslovna načela  so zaveza in način našega delovanja, sodelovanje med zaposlenimi in 

odnos do uporabnikov. Zaposleni Celjskih lekarn negujemo vrednote slovenskega zdravstva, ki so 

predvsem dostopnost zdravstvene oskrbe z geografskega, časovnega in finančnega vidika za vse 

uporabnike, učinkovitost, varnost, kakovost proizvodov in storitev, solidarnost, strokovnost in etičnost ter 

zaupanje med uporabniki in izvajalci.  

Poslovna načela, ki so vodilo delovanja vseh zaposlenih Celjskih lekarn: 

 osredotočenost na uporabnike  

 usmerjenost na cilje in rezultate, 

 inovativnost in odprtost za nove ideje, 

 vzajemno sodelovanje in spoštovanje, 

 

 

 zaupanje in odprta komunikacija, 

 zanesljivost in verodostojnost, 

 kakovost, 

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

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06-UPB) s spremembami 

in podzakonskimi akti  

 Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05-UPB) s spremembami in podzakonskimi akti  

 Zakon o lekarniški dejavnosti ZLD-1 (UL RS, št. 85/16) s podzakonskimi akti  

 Zakon o zdravilih (UL RS, št. 17/14) s podzakonskimi akti 

 Zakon o medicinskih pripomočkih (Ur.l. RS, št. 98/09) s spremembami in s podzakonskimi akti 

 Zakon o veterinarstvu (UL RS, št. 33/01) 

 Zakon o kemikalijah (UL RS, št. 110/13 - UPB) 

 Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (UL RS, št. 105/08) 

 Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91) s spremembami in podzakonskimi akti  

 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UL RS št. 86/04) s spremembami  

 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3 UL RS št. 91/15) s spremembami 

 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (UL RS, št. 79/94) s spremembami  

 Določila Splošnega dogovora za leto 2018  

 Pogodba o izvajanju programa lekarniških storitev za obdobje 2018 – 2022 z ZZZS 

 Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/08) s spremembami 

 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1 Ur.l. RS, št. 21/13) s spremembami 

 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur.l. RS, št. 15/1994) s 

spremembami 

 Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 »Skupaj za družbo zdravja« 

(ReNPZV16-25) (Ur.l. 25/2016) 

 

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 (SD 2018) z dne 8. 3. 2018 je pravni akt partnerjev v 

zdravstvu. V skladu s SD 2018 in s Prilogo LEK partnerji opredeljujejo: 

 merila in usmeritve za oblikovanje programov po območjih in izvajalcih (javni zavodi in lekarnarji), 

 merila za obračun, 

 obveznosti in odgovornosti izvajalcev in ZZZS. 

Ključne novosti, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost so sledeče: 

 Dvig cen zdravstvenih storitev za 5%. 

 Črtanje avtomatskega usklajevanja kalkulativnih plač v SD. 

 Neupoštevanje revalorizacije materialnih stroškov in drugih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani 
v cene zdravstvenih storitev se v letu 2018 ne izvaja. 

 Dodatna sredstva za informatizacijo za lekarne. 

Aneks št 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 z dne 14. 6. 2018. 

Ključne novosti , ki se nanašajo na lekarniško dejavnost so sledeče: 

 V Prilogi I v kalkulaciji za lekarniško dejavnost se vrednost postavke dodatna sredstva za 
informatizacijo poviša za 15%.  

 

http://www.lzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=icXrQPkz-Yw%3d&tabid=213&language=en-US
http://www.lzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=PIuxESxejdU%3d&tabid=213&language=en-US
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Terapevtske skupine zdravil (TSZ) in najvišja priznana vrednost 

ZZZS za obvladovanje izdatkov za zdravila izvaja sistem najvišje priznane vrednosti, ki vključuje večje 

skupine zdravil, tako imenovane terapevtske skupine zdravil. Doslej so uvedli TSZ za zdravljenje želodčne 

kisline, zniževanje krvnega tlaka, zniževanje holesterola v krvi, preprečevanje ponovitve infarkta in 

možganske kapi ter zdravljenje levkemije, zdravljenje migrene, lokalno zdravljenje glavkoma in za 

zdravljenje astme. 

Upravni odbor ZZZS je v 2018 sprejel sklep o določitvi TSZ in sicer za skupine zdravil: 

 TSZ s filgrastimom. 

 TSZ z dolgo delujočimi oblikami filgrastima. 

 TSZ antagonistov angiotenzina II. 

 Sprememba TSZ za zniževanje holesterola iz leta 2014. ZZZS jo je dopolnil zaradi umika določenega 

zdravila s slovenskega trga in uvrstitve nove kombinacije učinkovin na listo. 

 TSZ z lokalnim delovanjem za zdravljenje glavkoma. 

 
Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur.l. 80/2018) in Aneks h kolektivni 

pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. 80/2018) 

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so decembra 2018 dosegli 

soglasje, da se v Kolektivni pogodbi za javni sektor in kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev ter v 

uredbah izvedejo spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede (PR) skladno s 13. 

členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Za izpogajane spremembe je predvidena postopna 

uveljavitev v prihodnjih dveh letih: 

 Pasovni dvig plač: En PR bodo pridobili zaposleni na delovnih mestih do vključno 26. PR, razen tistih, 

ki v okviru odprave plačnih anomalij v letu 2017 še niso bili deležni nikakršnega izboljšanja. Ti bodo 

pridobili dva PR. Prav tako za dva PR se bodo plače dvignile večini nad 26. PR, zaposlenim na 

delovnih mestih, za katera je pogoj znanstveni magisterij, doktorat ali specializacija, pa za tri. 

 Dodatki za nočno delo, nedeljsko delo, na praznike in dela proste dneve, za deljen delovni čas in za 

delo v neenakomerno razporejenem delovnem času. 

 Napredovanja - zamik pravice do izplačila napredovanj v višji PR in naziv z aprila na december 

postane trajen. 

 Delovna uspešnost - redna delovna uspešnost se do 30. 6. 2020 ne izplačuje. Delovna uspešnost iz 

naslova povečanega obsega dela bo do 30. 6. 2020 omejena na največ 20 % osnovne plače oz. 

največ 30 %, če se izplačuje tudi iz sredstev za posebne projekte. 

 Regres - zaposlenim z najnižjimi plačami (osnovna placa do vključno 17. PR) v letu 2018 pripada 

poračun med 1050 evri in že prejetim regresom (razlika nekaj čez 200 evrov bruto) 

 Jubilejne nagrade in odpravnine - uvaja se jubilejna nagrada za 40 let,  ob upokojitvi zaposlenim 

pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač oz. v višini treh zadnjih njegovih plac, če je to zanj 

ugodneje od uveljavitve sprememb kolektivne pogodbe. 

  

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/dogovor-o-placah-in-drugih-stroskih-dela-v-javnem-sektorju-2018
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5.3 Upravljanje s tveganji 

Naloga upravljanja s tveganji je obvladovanje izpostavljenosti poslovanja tveganjem in omejevanje 

tveganj na sprejemljivi ravni. Namen ocene delovanja sistema notranjega nadzora je presoditi zakonitost 

delovanja zavoda in učinkovitost notranjega kontrolnega sistema. 

Za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema poslovodenja in notranjih kontrol smo v zavodu izvedli 

samoocenitev tveganj na strokovno lekarniškem, kadrovskem, informacijskem in računovodskem 

področju. Ugotavljamo, da imamo primerno kontrolno okolje, ustrezen sistem informiranja, komuniciranja 

ter nadziranja na celotnem poslovanju. Analiza samoocenitve upravljanja s tveganji je pokazala, da 

imamo vzpostavljeno primerno kontrolno okolje, realne in merljive cilje na pretežnem delu poslovanja, 

prav tako so tveganja, da se cilji ne bodo dosegli, opredeljeni za pretežni del poslovanja. 

Sistem notranjih kontrol deluje na pretežnem delu poslovanja, potrebno pa bo uvesti še dodatne kontrolne 

aktivnosti, da bi pokrili celotno poslovanje. 

Standardne postopke za delovne procese v lekarni usklajujemo s pravili Dobre lekarniške prakse in 

spremembami v delovnem procesu. 

 

5.4 Prebivalstvo 

V Tabeli 1 so prikazani podatki o starostni strukturi populacije v občinah ustanoviteljicah. V letu 2017 je 

bilo število prebivalcev 145.381, v letu 2018 se je število prebivalcev minimalno povečalo na 145.644. 

Zadnja leta zasledujemo trend povečevanja populacije starejših od 65 let (za 3,1 % v primerjavi z letom 

2017) in upad števila prebivalcev starih 15 - 64 let.  

Tabela 1: Starostna struktura populacije po občinah in starostnih skupinah (Vir: SURS, 2. poll. 2018) 

Občina Skupaj 0-14 let 15-64 let 65 + let 0-14 let 15-64 let 65 + let 

 število v % 

Celje 49.538 7.117 32.538 9.883 14,37 65,68 19,95 

Kozje 3.049 434 2.026 589 14,23 66,45 19,32 

Laško 13.028 1.813 8.437 2.778 13,92 64,76 21,32 

Radeče 4.202 573 2.769 860 13,64 65,90 20,47 

Rogaška Slatina 11.070 1.614 7.381 2.075 14,58 66,68 18,74 

Rogatec 3.047 431 2.091 525 14,15 68,62 17,23 

Slovenske Konjice 14.912 2.382 10.001 2.529 15,97 67,07 16,96 

Šentjur 19.030 2.987 12.472 3.571 15,70 65,54 18,77 

Šmarje pri Jelšah 10.272 1.703 6.635 1.934 16,58 64,59 18,83 

Vitanje 2.277 371 1.502 404 16,29 65,96 17,74 

Vojnik 8.797 1.387 5.652 1.758 15,77 64,25 19,98 

Zreče 6.422 955 4.401 1.066 14,87 68,53 16,60 

Skupaj 145.644 21.767 95.905 27.972 14,95 65,85 19,21 
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6. ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

Pri analizi uspešnosti poslovanja predstavljamo oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev na osnovi 

predstavljenih fizičnih in finančnih kazalnikov.  

6.1 Fizični kazalniki poslovanja 

Fizični kazalniki poslovanja so merilno orodje, ki jih uporabljamo za spremljanje, ocenjevanje in izboljšanje 

procesov v lekarnah. Spremljamo jih mesečno in pomenijo pomembne informacije za odločanje. 

Celoten obseg lekarniških storitev, merjen v točkah, ki smo jih realizirali z izdajami zdravil na recepte 

in brez receptov ter dobavnice, je v letu 2018 znašal 1.211.153 točk. Realizirali smo za 2 % večji obseg 

storitev kot v predhodnem letu.  

 

Grafikon 1: Število točk storitev, 2018 

 

6.1.1 Prodaja na recept (Rp) 

Celjske lekarne so načrtovani obseg prodaje za leto 2018 na pretežnem delu svoje dejavnosti t.j. 

prodaja na recept realizirale v večjem obsegu, kot je bilo načrtovano. 

V letu 2018 smo v lekarnah: 

 zabeležili 1.196.961 izdaj na Rp, kar je 1,2 % več kot v letu 2017. 94 % je bilo izdaj na eRecept.  

 obdelali 148.556 obnovljivih Rp, kar je 17 % več kot v letu 2017. Največ - 43 % obnovljivih Rp je bilo 
predpisanih za zdravila iz skupine zdravil za bolezni srca in ožilja.  

 obdelali 26.252 Rp za magistralna zdravila, kar je za 5 % manj kot v letu 2017, ko na trgu ni bilo 

dosegljivih nekaterih zdravil (npr. zdravila s ciklosporinom). 

Na naslednjih straneh so tabelarično predstavljeni podatki o zdravilih izdanih na Rp in brez Rp. 

  

1.013.406

177.800
19.947

IZDAJA NA Rp IZDAJA BREZ Rp IZDAJA NA DOBAVNICE
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Število izdanih Rp v Celjskih lekarnah, po občinah, starostnih skupinah in spolu, 2018 

Tabela 2: Rp po občinah        Tabela 3: Rp po starostnih skupinah in spolu 

Občina 
število 

prebivalce

v 

delež % št. RP delež % 

Celje 49.538 34,01 462.392 38,63 

Kozje 3.049 2,09 27.400 2,29 

Laško 13.028 8,95 51.802 4,33 

Radeče 4.202 2,89 40.731 3,40 

Rogaška Slatina 11.070 7,60 132.281 11,05 

Rogatec 3.047 2,09 22.315 1,86 

Slov. Konjice 14.912 10,24 124.228 10,38 

Šentjur 19.030 13,07 120.301 10,05 

Šmarje pri Jelša 10.272 7,05 82.764 6,91 

Vitanje 2.277 1,56 12.033 1,01 

Vojnik 8.797 6,04 73.769 6,16 

Zreče 6.422 4,41 46.945 3,92 

SKUPAJ 145.644 100,00 1.196.961 100,00 

 

starost moški ženski skupaj 

0 - 4 let 17.335 15.428 32.763 

5 - 9 let 10.136 9.169 19.305 

10 - 14 let 6.461 5.903 12.364 

15 - 19 let 6.593 11.143 17.736 

20 - 29 let 14.805 29.114 43.919 

30 - 39 let 28.031 42.214 70.245 

40 - 49 let 44.510 60.864 105.374 

50 - 59 let 86.229 105.655 191.884 

60 - 69 let 130.830 139.293 270.123 

70 - 79 let 108.689 142.196 250.885 

80 - 84 let 35.122 61.259 96.381 

85 + let 24.676 61.306 85.982 

SKUPAJ 513.417 683.544 1.196.961 
 

 

Tabela 4: Rp po listni razporeditvi, 2016-2018 
 

2018 2017 2016 

ZELENI Rp P - LISTA 651.385 652.122 653.021 

V - LISTA 504.636 489.256 476.550 

BELI  

Rp 

SAMOPLAČNIKI 39.598 38.523 38.111 

NADSTANDARD ADRIATIC 1.342 2.384 2.553 

VETERINARSKI Rp 426 504 698 

Skupaj 1.197.387 1.182.789 1.170.933 

 
Grafikon 2: Struktura receptov po listah, 2018 

55%

43%

2%

POZITIVNA LISTA VMESNA LISTA NEGATIVNA LISTA
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Tabela 5: Število kosov izdanih humanih zdravil na Rp, po ATC skupinah zdravil, 2018 

ATC naziv KOLIČINA MALOP. VRED. 
/ Nedefinirano 8 77.045,34 

A Zdravila za bolezni prebavil in presnove  377.992 4.408.272,92 

B Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov  112.300 3.293.659,13 

C Zdravila za bolezni srca in ožilja  751.885 4.763.738,20 

D Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva  67.104 611.123,90 

G Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni  122.050 1.365.830,40 

H Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje 61.283 756.344,86 

J Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij  97.745 1.406.331,28 

L Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji  21.306 6.717.776,14 

M Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema  136.046 1.076.694,31 

N Zdravila z delovanjem na živčevje  527.821 4.179.262,41 

P Antiparazitiki, insekticidi in repelenti  6.223 44.420,71 

R Zdravila za bolezni dihal  117.964 1.351.745,34 

S Zdravila za bolezni čutil  69.703 551.783,09 

V Razna zdravila  35.777 510.068,48 

 Izdelki brez ATC (magistralna in druga zdravila) 29.887 722.013 

 SKUPAJ: 2.505.207 31.114.097 

 

Tabela 6 Število različnih kategorij zdravil, izdanih na Rp in brez Rp, po ATC skupinah zdravil, 2018 

ATC naziv kategorije brez Rp na Rp 

A Zdravila za bolezni prebavil in presnove  281 68 213 

B Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov  116 7 109 

C Zdravila za bolezni srca in ožilja  501 21 480 

D Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva  112 31 81 

G Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni  151 17 134 

H Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje  51 0 51 

J Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij  148 4 144 

L Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji  195 4 191 

M Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema  99 29 70 

N Zdravila z delovanjem na živčevje  567 54 513 

P Antiparazitiki, insekticidi in repelenti  9 1 8 

R Zdravila za bolezni dihal  193 90 103 

S Zdravila za bolezni čutil  63 5 58 

V Razna zdravila  22 4 18 

 SKUPAJ: 2.508 335 2.173 
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6.1.1.1 Število točk na zeleni recept 

Število točk, s katerimi ovrednotimo opravljene storitve pri izdaji zdravil na recept, je v letu 2018 znašalo 

1.013.406 in se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 1,6 %. Z izdajami zdravil na zelene recepte smo 

realizirali  

Tabela 7: Število točk na zeleni recept glede na plačnika, 2018 

Število točk na ZELENI Rp 2018 2017 2016 
Indeks  

2018/2017 

OZZ ZZZS 514.806 514.115 516.274 1,00 

PZZ 

VZAJEMNA 256.439 251.533 254.093 1,02 

ADRIATIC 59.369 61.823 62.459 0,96 

TRIGLAV 137.746 125.851 113.830 1,09 

OSTALO 
PRORAČUN 15.192 14.945 13.827 1,02 

DOPLAČILA PAC. 3.448 3.381 3.377 1,02 

 

6.1.1.2 Medsebojno zamenljiva zdravila z najvišjo priznano vrednostjo 

Sistem medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ) z najvišjo priznano vrednostjo pomeni, da je za določene 

skupine zdravil z isto učinkovino, jakostjo in farmacevtsko obliko (npr.: tablete, sirup, kapsule) določena 

najvišja priznana vrednost (NPV), ki jo krije zdravstveno zavarovanje. V kolikor zdravilo presega najvišjo 

priznano vrednost, bolnik doplača do polne cene zdravila. 

Seznam MZZ pripravlja Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, ZZZS pa na podlagi 

tega seznama dvakrat letno določi najvišje priznane vrednosti in sicer na ravni skupin zdravil, določenih 

z učinkovino, obliko in jakostjo. Seznam MZZ z NPV pa se sproti dopolnjuje z novo razvrščenimi zdravili. 

Tako ZZZS določa nov seznam vsaka dva meseca z upoštevanjem 14-dnevnega prehodnega obdobja, 

v okviru katerega lahko lekarne izdajo MZZ po stari nabavni ceni. 

Seznam MZZ obsega 1.009 zapisov z naslednjimi podatki, npr.: 

Skupina MZZ ATC 

Nacionalna 
šifra 
zdravila Ime zdravila Lista 

Regulirana 
cena 

Dogovorjen
a cena NPV 

Informativno 
doplačilo z 
DDV 

Zdravilo je na 
seznamu TSZ 
z NPV 

atorvastatin 20 mg, 

filmsko obložena 

tableta 

C10AA05 40509 
Tulip 20 mg 

film.obl.tbl. 90x 
PC70* 9,03 € - 5,19 € 4,20 € da 

 

6.1.1.3 Terapevtske skupine zdravil in najvišja priznana vrednost 

ZZZS je oktobra 2013 uvedel nov pristop za zniževanje cen zdravil in za obvladovanje izdatkov za zdravila 

in sicer sistem NPV, ki vključuje večje skupine zdravil, tako imenovane terapevtske skupine zdravil (TSZ). 

ZZZS določa TSZ na lastno pobudo in na osnovi mnenja neodvisnih strokovnjakov. Nove TSZ se 

vključujejo v sistem NPV ob rednih dvomesečnih objavah NPV. 

Podatki o TSZ so dostopni v Centralni bazi zdravil (CBZ), prav tako informativno doplačilo, ki je razlika 

med ceno zdravila, vključenega v seznam MZZ ali v seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo 

najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je 

doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega v CBZ. 
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Seznam TSZ obsega 508 zapise z naslednjimi podatki, npr.: 

Terapevtska 
skupina zdravil 

Razred terapevtske 
skupine zdravil 

Nacionalna 
šifra 
zdravila Ime zdravila Lista 

Regulirana 
cena 

Dogovorjena 
cena NPV 

Informativno 
doplačilo z 
DDV 

Zdravilo je 
na seznamu 
MZZ z NPV 

ZDRAVILA ZA 

ZNIŽEVANJE 

HOLESTEROLA 

znižanje holesterola 

LDL od 40% do 49% 
008974 

Sortis 20 mg 

film.obl.tbl. 30x 
PC70* 6,57 € - 1,73 € - da 

 

Primer obvestila proizvajalca ob spremembi cen zdravil: 

s 30. marcem 2018 je stopila v veljavo nova lista zdravil z najvišjo priznano vrednostjo (NPV). Velike spremembe, 
predvsem izrazito znižanje najvišje priznane vrednosti, lista prinaša za terapevtsko skupino zdravil za 
spreminjanje ravni serumskih lipidov. 

Zniževanju cen, ki je bilo v zadnjih letih izrazito, smo se do zdaj vedno prilagajali, tako da so bila bolnikom vsa 
naša zdravila na voljo brez doplačila. 

Ob uveljavitvi zadnjega znižanja cen smo se odločili, da bodo tudi za nekatera Lekova zdravila iz te skupine 
potrebna doplačila. Odločitev smo sprejeli odgovorno, saj bomo le tako lahko zagotavljali nemoteno oskrbo 
slovenskih bolnikov, s preizkušenimi zdravili, ki jim zaupajo tako oni kot tudi vi. 

Pregled doplačil pri Lekovih zdravilih  za spreminjanje ravni serumskih lipidov, 5. 4. 2018 

 

Stalno nižanje cen zdravil s strani ZZZS v lekarnah povzroča negativne razlike med prodajno in nabavno 

vrednostjo. Zaradi velikega števila zdravil in hitro spreminjajočih se cen zdravil je potrebno veliko truda 

za optimalno vodenje zalog – zagotavljati čim boljšo oskrbo z zdravili in ustvarjati čim manj negativnih 

nivelacij. 

 

6.1.1.4 Farmacevtska intervencija je strokovni poseg nosilca lekarniške dejavnosti v primeru 

nepopolnosti, nejasnosti ali napak na predpisanem receptu, ki so lahko administrativne ali strokovne 

narave in bi lahko povzročile ekonomske ali zdravstvene posledice za uporabnika ali zdravstveni sistem 

ter niso skladne s temeljnim namenom zdravljenja ali zdravstvenimi pravili. 

Izvajanje intervencij in beleženje le-teh je ena od dodatnih storitev, ki jih izvajamo lekarniški farmacevti z 

namenom optimizacije izida zdravljenja pacientov in zmanjšanja stroškov zdravljenja.  

Aktivna triaža oziroma prepoznavanje in spremljanje težav, ki se pojavijo pri kronični terapiji kot posledica 

same terapije ali pojava novih bolezenskih znakov v času terapije, predstavlja tudi možnost dodatnega 

svetovanja farmacevta (Pregled uporabe zdravil).  
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V letu 2018 smo zabeležili 27.861 intervencij ob izdaji zdravil na recept.  

Tabela 8: Število intervencij, 2016 - 2018 

Intervencija* 2018 2017 2016 

Administrativna napaka  10.429 10.930 10.904 

Strokovna napaka kritična 2.072 1.327 1.554 

Strokovna napaka nekritična  15.360 10.887 10.968 

Skupaj 27.861 23.144 23.426 

Število vseh Rp  1.196.961 1.182.285 1.170.235 

delež intervencij v vseh receptih 2,3% 2,0% 2,0% 

delež kritičnih v vseh intervencijah 7,4% 5,7% 6,6% 

delež strokovnih v vseh intervencijah 62,6% 52,8% 53,5% 

delež kritičnih v vseh strokovnih int. 11,9% 10,9% 12,4% 

*Intervencije beležimo po klasifikacijskem sistemu PCNE, ki ga je vpeljala LZS v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo. 

 

6.1.1.5 Farmakoterapijski pregled (FTP) 

FTP je storitev optimizacije in racionalizacije zdravljenja z zdravili posameznega pacienta, ki jo opravi 

specialist lekarniške ali klinične farmacije s pridobljenimi ustreznimi kompetencami.  

V letu 2018 so storitev izvajale štiri farmacevtke specialistke mag. Mateja Cvirn Novak, Tanja Zorin, 

Andreja Hohler in od oktobra dalje tudi Teja Glavnik. FTP so izvajale v ambulantah za farmacevtsko 

svetovanje v naslednjih zdravstvenih domovih: ZD Šentjur (6,5 ure tedensko), ZD Celje (24 ur tedensko), 

ZD Šmarje (12 ur tedensko), ZD Konjice (12 ur tedensko) in ZD Žalec (8 ur tedensko).  

Delo farmacevta svetovalca obsega poleg izvajanja FTP tudi izvajanje sestankov za kakovostno 

predpisovanje zdravil (KPZ) z zdravniki družinske in splošne medicine. V letu 2018 smo opravili vse 

farmakoterapijske preglede, za katere so bili poslani delovni nalogi in izpeljali štiri sestanke za KPZ, ki so 

bili načrtovani v tem letu.  

Ob pričetku izvajanja storitve smo sledile dogovoru s kliničnimi farmacevti že vpeljanih ambulant, da se 

izdelajo trije primeri v osmih urah. Storitev FTP izvajamo po protokolu in zajema pogovor s pacientom, 

pregled izvidov specialistov, laboratorijskih izvidov, ter zapisov osebnega zdravnika. Pregledamo izdajo 

zdravil (redni dvigi, podvojena terapija…) ugotavljamo skladnost terapije glede na starost pacienta, 

njegovo ledvično funkcijo, interakcije, kontraindikacije in glede na smernice zdravljenja. Podatke vnašamo 

in nazadnje napišemo mnenje. Pri oblikovanju mnenja moramo za vsako trditev navesti vzrok težave, 

potencialne ali izražene posledice in predlagati ukrepe za odpravo težav.   

Za uvedbo novega programa je predvideno 2-letno obdobje, ko se program farmacevtskega svetovanja 

plačuje v pavšalu ne glede na število izvedenih FTP. Po izteku tega obdobja je ZZZS postavila pogoje 

dela ambulant, za katere so na sestanku marca 2018 nekateri farmacevti opozorili, da je 

predimenzioniran, vendar ZZZS vztraja, in sicer 5-6 primerov na dan, pri čemer naj bo 80% stalnih 

pacientov in 20% novih.  

V pomoč nam služi program Recipe, saj do ključnih podatkov o zdravilih lahko hitro dostopamo, ugotovimo 

lahko dinamiko izdaje zdravil. Za pridobivanje strokovnih informacij o različnih boleznih in zdravilih je 
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nujno potrebna baza podatkov in objavljenih raziskav v programu UpToDate. Zaradi časovne omejitve 75 

minut za posamezni klinični primer potrebujemo še posodobitev programa ProMedica in IZOS tako, da 

se pacientovi podatki o zdravilih in laboratorijski izvidi avtomatsko prenesejo v farmakoterapijski  izvid. 

Tako bi ostalo dovolj časa za kreiranje mnenja. 

Pripravila: mag. Mateja Cvirn Novak, mag. farm., spec., vodja projekta FTP 

6.1.2 Prodaja zdravil brez recepta  

Prodaja zdravil brez recepta (OTC zdravila) merjena v točkah, se je v letu 2018 povečala za 2% v 

primerjavi z letom 2017.  

Med OTC zdravili so tudi homeopatska zdravila, ki se lahko izdajajo le v lekarnah. Homeopatsko zdravilo 

je zdravilo, pripravljeno iz snovi, ki se imenujejo homeopatske surovine, v skladu s homeopatskim 

postopkom izdelave po določbah Evropske farmakopeje ali po veljavnih farmakopejah držav članic EU. 

Homeopatske surovine so mineralnega, rastlinskega ali živalskega izvora. Pooblaščena oseba za 

izdajanje homeopatskih zdravil je magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom in dodatnimi znanji 

s področja homeopatije. 

Seznam homeopatskih zdravil, ki so pridobila dovoljenje za promet v Sloveniji obsega 89 izdelkov. V letu 

2018 smo izdali 1.135 homeopatskih zdravil in izdelkov. 

6.1.3 Prodaja na dobavnice pravnim ali fizičnim osebam 

Število opravljenih storitev pri prodaji na naročilnice predstavlja v celotni strukturi storitev najmanjši delež, 

to je 1,6 %. V primerjavi s predhodnim letom, se je leta 2018 število točk storitev izdaje na dobavnice 

povečalo za 6 %.  

6.1.4 Prodaja na naročilnice za medicinske pripomočke  

Prodaja medicinskih pripomočkov, ki se uporabljajo za diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, 

zdravljenje in lajšanje bolezni, okvar, invalidnosti, anatomskih funkcij ali fizioloških procesov, je v porastu. 

Medicinske pripomočke izdajamo v okviru cenovnih standardov, ki jih določa ZZZS. V letu 2018 smo 

evidentirali 24.957 naročilnic za medicinske pripomočke, kar je za 5,7 % več kot leto poprej. Količina 

izdelkov - število izdanih kos/kom na naročilnico je v letu 2018 porasla za 6,3 %, vrednost marže pa za 

5,3 % v primerjavi z letom 2017. 

Marca 2015 je ZZZS po zgledu obnovljivega recepta uvedel še obnovljivo naročilnico za medicinske 

pripomočke. Namenjena je bolnikom, ki medicinski pripomoček potrebujejo zaradi kroničnega 

zdravstvenega stanja, ki pa je stabilno urejeno. Na obnovljivo naročilnico lahko zdravnik predpiše 

potrošne medicinske pripomočke za sladkorne bolnike, plenice, predloge in hlačne predloge za nego na 

domu, pa tudi za medicinske pripomočke za nego izločilne stome in nesterilne komprese za nego stome, 

urinske katetre za enkratno uporabo ter urinal kondome in zbirnik za sečnik.  

V letu 2018 smo v lekarnah zavoda med naročilnicami za medicinske pripomočke obdelali 39 % 

obnovljivih naročilnic. 
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6.1.5 Prodaja izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja  

Prodaja maržnega blaga zajema prodajo prehranskih dopolnil, živil za posebne zdravstvene namene, 

kozmetičnih in drugih izdelkov namenjenih zaščiti ljudi, medicinskih pripomočkov, izdelkov namenjenih 

dezinfekciji in dezinsekciji, laboratorijskih priborov in strokovne literature namenjene pacientom, in se je 

v letu 2018 povečala za 5,7 % v primerjavi z letom 2017.  

Prodaja galenskih izdelkov v lekarnah zavoda se je v letu 2018 povečala za 1,8 % v primerjavi z letom 

2017. Bistveno povečanje pa beležimo pri prodaji drugim pravnim osebam za nadaljnjo prodajo na 

drobno. V primerjavi z letom 2017 je bila skupna rast prodanih galenskih izdelkov 6,2 %. 

6.2 Finančni kazalniki poslovanja 

Finančne kazalnike poslovanja opredeljujemo po tradicionalni finančni analizi, ki se prvenstveno nanaša 

na analizo računovodskih izkazov. Pri tem se lahko primerjajo izkazi poslovanja, indeksi rasti, strukturni 

deleži in drugi finančni kazalniki. V nadaljevanju se bomo osredotočili na analizo izkaza prihodkov in 

odhodkov določenih uporabnikov. 

Poslovno leto 2018 je bilo v znamenju rasti poslovanja. Načrtovane prihodke smo presegli za 4,69%, 

odhodke za 4,59%, planiran presežek prihodkov nad odhodki pa za 10,87 %. V primerjavi z letom 2017 

so se prihodki in odhodki povečali za 6,3%, presežek prihodkov nad odhodki pa je ostal na ravni 

preteklega leta. (Tabela Izkaz prihodkov in odhodkov je na strani 67.)  

6.2.1 Prihodki 

Prihodke v obsegu 41,527 mio EUR smo ustvarili s poslovnimi in drugimi prihodki. Indeks povečanja 

prihodkov od poslovanja sledi povečanju celotnih prihodkov v višini 106,30, ostale vrste prihodkov na 

rast skoraj nimajo vpliva.  

Iz strukture celotnih prihodkov je razvidno, da zavod večino, t.j. 99,94 %, prihodkov doseže iz svoje 

osnovne dejavnosti, struktura se v primerjavi s preteklim letom ni bistveno spremenila. V letu 2017 so 

v primerjavi z letom 2018 v strukturi večji prevrednotovalni prihodki zaradi izplačil zavarovalnice za 

nastale škode na opremi zavoda.  

 

 

Grafikon 3: Struktura celotnih prihodkov 
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Prihodki od prodaje blaga so glavna postavka prihodkov od poslovanja (98%). Ustvarjamo jih s prodajo 
zdravil na recept in brez recepta, medicinskih pripomočkov, galenskih izdelkov ter ostalega blaga. V 
primerjavi z letom 2017 se struktura ni bistveno spremenila.  

Tabela 9: Deleži prihodkov od prodaje, 2017-2018 

Prihodki od poslovanja 2018 2017 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2,03% 2,02% 

Prihodki od prodaje blaga in materiala 97,97% 97,98% 

Povečanje prihodkov smo zabeležili na vseh vrstah prodaje blaga in storitev. Največji indeks smo beležili 

pri doplačilih pacientov (129), vrednostno smo obseg najbolj povečali na prihodkih od Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Povečanje obsega prihodkov iz prodaje blaga in storitev brez 

recepta (gotovinska prodaja) je 6,28%, povečali so se tudi prihodki iz prodaje pravnim osebam (prodaja 

na dobavnice). Povečanje drugih prihodkov od prodaje z indeksom 155 nima bistvenega vpliva, saj ti 

prihodki v strukturi pomenijo le 0,03%.  

Tabela 10: Prihodki od poslovanja, 2017-2018 

 
2018 2017 indeks 

Prihodki v breme OZZ 18.754.962 17.640.423 106,32 

Prihodki v breme PZZ 10.186.479 9.716.112 104,84 

Prihodki iz doplačil  606.801 468.867 129,42 

Prodaja na dobavnice 846.247 744.014 113,74 

Gotovinska prodaja 10.256.134 9.649.688 106,28 

Ostali prihodki od prodaje 11.319 7.315 154,73 

SKUPAJ 40.661.942 38.226.420 106,37 

V spodnjem grafikonu je prikazana struktura prihodkov od prodaje blaga glede na plačnika v letu 2018: 

 
Grafikon 4: Struktura prihodkov prodaje blaga 
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Osnova za financiranje poslovanja s strani ZZZS in prostovoljnih zavarovalnic je Pogodba o izvajanju 

programa lekarniških storitev za obdobje 2018 – 2022 ter Dogovor za tekoče leto. Pridobivanje prihodkov 

za del izvajanja dejavnosti iz osnovnega in dopolnilnega zavarovanja (prihodki v breme OZZ in PZZ) velja 

za lekarniške storitve za pripravo in izdajo zdravil, predpisanih na recept. Z dogovorom se določi letni 

obseg programa lekarniških storitev v breme zavarovalnic ter načrtovana vrednost programa določena z 

vrednostjo točke.  

Veljavne vrednosti točke za izdajo na recept so bile:  

Datum vrednost receptne točke  

01.01.2018 – 28.02.2018 2,85 EUR 

01.03.2018 – 31.03.2018 3,24 EUR 

01.04.2018 – 30.04.2018 3,02 EUR 

01.05.2018 – 31.10.2018  2,99 EUR 

01.11.2018 – 31.12.2018 3,05 EUR 

ZZZS je sofinanciral dežurno službo v letu 2018 v mesečnem pavšalu 8.741,44 EUR po pogodbi o 
izvajanju lekarniških storitev (brez ddv). 
 

Lekarniška storitev za prodajo zdravil brez recepta se oblikuje po metodologiji, ki jo je oblikovala 

Lekarniška zbornica, ter upošteva finančne podatke našega zavoda. Vrednost točke za prodajo zdravil 

brez recepta, ki jo potrjuje strokovni svet zavoda, je bila v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018 znašala 5,28 

EUR.  

6.2.2 Odhodki 

Odhodki so bili v letu 2018 doseženi v višini 40,954 mio EUR.  

Celotne odhodke sestavljajo poslovni odhodki (99,94%), finančni, drugi in prevrednotovalni odhodki. V 

strukturi poslovnih odhodkov ni bistvene razlike v primerjavi z letom 2017.  

 

Grafikon 5: Struktura poslovnih odhodkov 
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6.2.3 Presežek prihodkov nad odhodki 

Presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb znaša 544.692 EUR. 

Za zavod je presežek prihodkov pomemben vir dolgoročnega razvoja, ki se lahko nameni za investicijska 

vlaganja lekarn.  

6.2.4 Javna služba in trg 

Prihodke in odhodke opazujemo tudi po vrstah dejavnosti, to je glede na dejavnost javne službe in trga. 

V izkazu smo razdelili podatke na prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke 

od prodaje blaga in storitev na trgu. Celoten izkaz smo predstavili v računovodskem poročilu. (Tabela je 

na strani 72.) 

Razmejevanje dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti za lekarno določa zakon o lekarniški dejavnosti. 

Novi ZLD-1 je opredelil, da v javno zdravstveno službo sodi trajna in nemotena oskrba prebivalstva in 

izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov. Ostali prihodki, ki se 

ustvarijo s prodajo zdravil, medicinskih pripomočkov ter blaga, ki se prodaja tudi izven mreže lekarniške 

dejavnosti, pa sodi v tržno dejavnost. V letu 2018 smo ustvarili 77,23% prihodkov iz javne službe in 

22,77% prihodkov iz poslovanja na trgu.  

Vrednotenje lekarniške storitve pri prodaji na recept v breme obveznega in dopolnilnega zavarovanja je 

podcenjeno, saj ne pokriva dejanskih stroškov glede na obremenitve kadra in amortizacijo za 

opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Z ustrezno razporeditvijo virov  lekarne razliko 

nepokritih dejanskih stroškov javne službe pokrivamo iz prihodkov ustvarjenih na trgu in obveznosti do 

ustanoviteljev za sredstva v upravljanju.  

Posledično javna služba ne zagotavlja primernega zaslužka, kar odraža tudi razmerje ustvarjenega 

presežka po vrstah dejavnosti (javna služba : trg). 

Tabela 11: Izkaz poslovanja po vrstah dejavnosti: 

  JAVNA SLUŽBA TRG 

I. CELOTNI PRIHODKI 32.072.406 9.455.042 

II. CELOTNI ODHODKI 32.060.506 8.893.537 

IV. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 11.304 533.389 

 

Struktura prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti se zadnja leta ne spreminja. Celotni odhodki javne 

službe so komaj pokriti s prihodki, na javni službi ustvarimo minimalni presežek.. V lanskem letu smo tako 

ustvarili presežek na javni službi v višini 11.304 EUR, kar znaša le 0,04% prihodkov javne službe. 
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7. DEJAVNOST GALENSKEGA IN KONTROLNO ANALIZNEGA LABORATORIJA 

7.1 Galenski laboratorij  

V letu 2018 je galenski laboratorij izdelal: 

 4.389 kg poltrdnih farmacevtskih oblik (mazila, kreme, geli, svečke in globule), 

 4.584 kg tekočih farmacevtskih oblik, 

 697 kg zdravilnih čajev,  

 74 kg zdravilnih praškov,  

 21.283 odmerkov raztopine metadona v sadnem soku. 

Raztehtali, razpolnili, označili in spakirali smo 135.495 kosov galenskih izdelkov ter prehranskih in 
kozmetičnih proizvodov. 
V podporo prodaji izdelanih galenskih zdravil in izdelkov ter kozmetičnih proizvodov smo pripravili različne 

informativne materiale (brošure, plakati, letaki, …). Aktivnosti podrobneje pojasnjujemo v poglavju 12. 

Izvedli smo različne aktivnosti s področja usposabljanja in informiranja: 

 Sodelovali smo pri internih predavanjih v zavodu za študente in dijake, specializante oblikovanja 

zdravil ter pripravnike. Predstavili smo jim galeniko in galenska zdravila, vlogo in pomen galenskega 

laboratorija in galenskih zdravil, naše izdelke po skupinah, področje kozmetike, osnovna poglavja 

Dobre distribucijske prakse in Dobre proizvodne prakse, posebej se posvetimo zagotavljanju čistoče 

in mikrobiološke kakovosti surovin, prostorov, površin, izdelkov in osebja. Seznanimo jih  tudi z 

osnovami sistema kakovosti pri delu z živili, HACCP. Celodnevno izobraževanje za dijake, študente 

in zaposlene iz teh vsebin je bilo organizirano v novembru 2018, udeležilo se ga je 7 udeležencev. 

 Izvajamo predavanja za Z točko, pripravljamo vsebine za internet in intranet, pripravljamo tiskane in 

elektronske informativne vsebine za sodelavce v naših lekarniških enotah, v lekarniških enotah v 

času, namenjenem predstavitvam novosti s strani strokovnih sodelavcev, predstavljamo posamezne 

izdelke galenskega laboratorija, izobražujemo laično javnost o delu galenskega laboratorija in 

galenskih izdelkih (tudi preko časopisnih člankov in radijskih oddaj). Nabor naših izdelkov smo 

predstavili tudi nekaterim zunanjim lekarnam. 

 Sodelujemo v radijskih oddajah. S temo o revmatskih obolenjih in naših pripravkih za tovrstne 

težave smo v letu 2018 sodelovali v radijski oddaji radia Celje. O isti tematiki smo predavali v Društvih 

upokojencev Slovenske Konjice in Škofja vas. V Šentjurju smo v februarju predavali o  gripi in 

prehladu in naravnih pristopih za zdravljenje teh težav, v maju pa smo zanje pripravili predavanje 

»Vse, a morda še malo več o zdravilih in vloga farmacevta«. 

 Učence osnovne šole Slovenske Konjice smo tudi letos obiskali s predavanjem o galenskih zdravilih 

in delu v galenskem laboratoriju. 

 Pripravljamo in organiziramo interna izobraževanja za sodelavce, kar je zahteva dobre 

proizvodne prakse kot tudi certificiranega sistema kakovosti za živila, HACCP.  

 Zaposleni v laboratoriju smo imeli predavanje o osnovah mikrobiologije in delu v čistih prostorih;  

 predavanje na temo Dobra proizvodna praksa in dobra distribucijska praksa; in predavanje na temo 

tehtanje, tehtnice in dobra tehtalna praksa. 
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7.2 Kontrolno analizni laboratorij 

Dejavnost kontrolno analiznega laboratorija je tesno povezana z dejavnostjo galenskega laboratorija. 

Laboratorij opravlja vzorčenje, pregled dokumentacije in preskušanje kakovosti substanc za farmacevtsko 

uporabo (vstopnih surovin) in opravlja preizkušanje kakovosti galenskih polizdelkov (surovin za nadaljnjo 

predelavo) in galenskih izdelkov v skladu s predpisanimi specifikacijami. 

Kontrolno analizni laboratorij je v letu 2018 opravil naslednja dela: 

 Vzorčenje, pregled dokumentacije in potrjevanje istovetnosti za 407 vzorcev substanc za 

farmacevtsko uporabo in za 341 vzorcev rastlinskih drog. 

 Vzorčenje, pregled dokumentacije, preskušanje kakovosti 486 serij galenskih polizdelkov in izdelkov. 

 Spremljanje stabilnosti izbranih galenskih izdelkov z namenom možnega podaljšanja roka 

uporabnosti. 

 Sodelovanje pri reševanju reklamacij galenskih izdelkov in ugotavljanje vzrokov odstopanj v 

proizvodnji galenskih izdelkov. 

 Reanaliza substanc za farmacevtsko uporabo in galenskih izdelkov ter proučitev možnosti 

podaljšanja roka uporabnosti. 

 Nabavljal in pripravljal potrebne reagente. 

 Redna kontrola ustreznosti označevanja galenskih izdelkov na stični in zunanji ovojnini in dodatno 

pregledali spremenjena navodila za uporabo izdelkov. 

Poleg rednega dela v laboratoriju smo sodelovali tudi pri izvedbi internega strokovnega nadzora 

lekarniških enot Celjskih lekarn ter v delovni skupini Lekarniške zbornice Slovenije za pripravo Kodeksa 

magistralnih pripravkov in sodelovali pri izvedbi Strokovnega nadzora s svetovanjem v lekarniški 

dejavnosti, ki ga po javnem pooblastilu MZ izvaja Lekarniška zbornica Slovenije.   

V letu 2018 smo dopolnjevali prevod monografij 9. izdaje Evropske farmakopeje za farmacevtske 

substance, ki jih nabavljajo lekarne našega zavoda za uporabo v magistralni pripravi zdravil. Te 

monografije lekarne potrebujejo, da lahko zagotavljajo  kakovost teh substanc s primerjavo navedb na od 

dobavitelja pridobljenem certifikatu kakovosti z navedbami v zadevni monografiji Evropske farmakopeje. 

Prevedene monografije so lekarnam dostopne na intranetni strani Celjskih lekarn. 

V lanskem letu smo v sodelovanju z mikrobiološkim laboratorijem celjske enote Nacionalnega laboratorija 

za zdravje, okolje in hrano spremljali tudi mikrobiološko kakovost magistralno izdelanih pripravkov za oči 

v Lekarni Center. Rezultati mikrobiološke kontrole so bili ustrezni. 
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8. TRŽENJE 

V letu 2018 smo razširili dobavo galenskih zdravil zunanjim odjemalcem. Določena galenska zdravila 

dobavljamo javnim zavodom Koroške lekarne, Zasavske lekarne, Gorenjske lekarne in Dolenjske lekarne 

in tudi nekaterim zasebnim lekarnam na Celjskem in v Ljubljani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši kozmetični izdelki in z njimi povezano znanje so se uveljavili tudi izven lekarn in zato sodelujemo 

z zunanjimi partnerji na naslednjih področjih:  

 Sodelovali smo pri pripravi tehnoloških postopkov za izdelavo kozmetičnih izdelkov blagovne znamke 

pogodbenega partnerja ter zanj izdelali prve serije treh kozmetičnih izdelkov.  

 

 
 

 Drug poslovni partner je pristopil do nas z željo po trženju naših kozmetičnih izdelkov s konopljinim 

oljem pod svojo blagovno znamko. Ker se njegovi prodajni kanali ne križajo z našimi, smo začeli s 

sodelovanjem in izdelali prvo serijo. Zanj izdelujemo tudi mazila po njegovih recepturah. 

 Našo negovalno kremo za nego občutljive kože uporabljajo tudi v kozmetičnih salonih v Celju in jih 

redno oskrbujemo. 

 Za zunanjega partnerja izdelujemo tudi zeliščne čaje Preslica, Ajda, Kopriva, Kamilica, Rman, Vinska 

rutica, Žajbelj in Timijan. 

 

  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkg_Oo4ojgAhXOC-wKHRgyDkgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lekarna-mozirje.si/&psig=AOvVaw2m3coFx8ZbnvmluhB5Eo5C&ust=1548500039861994
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9kIWP44jgAhWkMewKHSfkBr8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.lekarnavir.si/sl/&psig=AOvVaw1139xNdnnbsrbU-ztfxK0R&ust=1548500253758998
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ2KPK44jgAhXH0KQKHdltAnAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lekarna-cizej.si/&psig=AOvVaw16pXdqkBMSuBeIH8obM4Os&ust=1548500376715014
http://koroskalekarna.si/
https://www.zasavske-lekarne.si/
https://www.dolenjske-lekarne.si/
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Promocija kozmetičnih in prehranskih izdelkov Galenskega laboratorija Celjskih lekarn 

 

 V lanskem letu smo nadaljevali z akcijo in vsako prvo sredo v 

mesecu ponudili našim uporabnikom 15 % popust pri nakupu 

kozmetičnih in prehranskih izdelkov Galenskega laboratorija 

Celjskih lekarn.  

 

 

 

 

 

 

 V reviji Pomladna Štajerska, oglasni prilogi časopisov Celjan, Novice, Rogaške 

novice, Bistriške novice, smo objavili prispevek na temo naravna kozmetika in 

certificiranje naravne kozmetike. 

 

 

 

 

 V radijskih oddajah smo podrobneje predstavili linijo naravne 

kozmetike ahena natura. V prvi oddaji smo govorili o naravni 

kozmetiki na splošno in o Mleku s konopljinim oljem, v drugi pa 

o sončenju in o Ognjičevem mleku.  

 

 

 Naravno kozmetiko ahena NATURA smo oglaševali tudi preko radia Rogla in v izdajah časopisa 

Novice in izdelali vzorce za obiskovalce naših lekarn. 

 V reviji City Magazin smo objavili oglas za Mleko s konopljinim oljem, Ognjičevo mleko in Jojobino 

kremo s kolagenom. 
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 Pripravili smo oglas za štiri nove zeliščne čajne mešanice 

Imunaktiv, Ženski svet, Nostalgija in Harmonija. Oglas je 

bil objavljen na plakatih in v decembrskih izdajah časopisa 

Novice. 

 

 

 

 

 

 

 Promocijska pakiranja - V decembru smo se z novoletnimi darili zahvalili zvestim obiskovalcem 

naših lekarn. Pripravili smo vzorce čajev Harmonija in Imunaktiv skupaj z vzorčnim pakiranjem 3 filter 

vrečk za pripravo čajev. Dodali smo tudi promocijski kartonček z novoletnim voščilom. 

 

 

 

 

 

 

 

 Promocije v lekarnah - Promocije kozmetičnih in prehranskih izdelkov je naša sodelavka – 

farmacevtski tehnik izvajala tudi v večjih enotah naših lekarn. 
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9. VLAGANJA V ŠIRITEV IN RAZVOJ DEJAVNOSTI 

V letu 2018 smo izvajali vlaganja v osnovna sredstva po potrjenem poslovnem načrtu.  

Vrednost nabavljenih osnovnih sredstev in prenov: 

Projekt (EUR) 

Lekarna Kozje 16.955 

Lekana Šmarje 16.530 

Avtomatizirani sistemi za izvajanje procesov v lekarnah 221.581 

Posodobitev informacijsko komunikacijske tehnologije 57.679 

Zamenjava dotrajane in manjkajoče opreme 36.700 

Galenski laboratorij 30.548 

Skupaj 379.993 

 
 

Lekarna Kozje  

Vrednost prenove in posodobitve je znašala 16.955 EUR. 

V sklopu montaže avtomatskega podajalnika zdravil so bila izvedena naslednja dela: 

 Odstranitev obstoječega, dotrajanega PVC poda v delu oficine, pisarne vodje in kuhinje, ter polaganje 
novega.  

 Potrebna elektroinštalacijska dela za montažo avtomatskega podajalnika zdravil. 

 Slikopleskarska dela. 

 Mizarska dela (demontaža omar in ponovna montaža po izvršeni montaži avtomatskega podajalnika 
zdravil ter odvoz odvečnih omar na skladišče. 

 Gradbena dela (dolbenje kanala za priključke delovnih mest ter krpanje kanala). 

 Obnova sanitarij in nova oprema prostora za svetovanje.  

 Namestitev novejših LED sistemov za osvetlitev. 

 Montaža avtomatskega podajalnika Consis B2 - prestavitev iz Lekarne Vojnik v Lekarno Kozje.  
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Lekarna Šmarje 

Vrednost prenove je znašala 16.530 EUR.  

Jeseni 2017 se je zaradi umestitve avtomatskega podajalnika zdravil Gollmann GO compact pričela 

prenova lekarne. V letu 2018 smo preuredili še:  

 nov izdajni pulta za ročno prodajo se je umestil v bližino vhodnih vrat 

 predelal se je prostor za svetovanje 

 uredile so se nove razstavne stenske police 

 namestila se je stena iz kaljenega stekla, ki omogoča naravno osvetlitev prostora. 

Lekarna Vojnik 

V Lekarni Vojnik smo demontirali obstoječ avtomatski podajalnik in ga preselili v Lekarno Kozje. V Lekarni 

Vojnik smo prilagodili prostor za shranjevanje zdravil in drugih izdelkov, dopolnili obstoječo notranjo 

opremo ter inštalacije in ga opremili z robotiziranim lekarniškim sistemom Gollmann, ki zagotavlja hitrost, 

zanesljivost in kakovost procesov. 

 

Avtomatizirani sistemi za izvajanje procesov v lekarnah 

V letu 2018 smo umestili avtomatiziran lekarniški sistem za skladiščenje in prinos zdravil po izvedenem 

postopku javnega naročila pod oznako JN008316/2017-W01. 

Avtomatiziran sistem skladiščenja smo nadgradili z dvema virtualnima predstavitvenima policama, ki 

služita kot podporna tehnologija strokovnim delavcem pri svetovanju o izdelkih proste prodaje v lekarni. 

Predstavljajo predstavitev izdelkov na bolj pregleden in sodoben način. Namesto klasičnih polic v oficini, 

na katerih so zloženi izdelki proste prodaje, lahko te ključne izdelke za lekarno predstavimo uporabnikom 

na velikih zaslonih.  

Vrednost opreme za Lekarno Rogaška Slatina je znašala 177.400 EUR.  
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 Avtomatske blagajne - podpultno samopostrežno blagajno smo integrirali v prodajni pult v lekarni 

Rogaška Slatina 2 kos in Slovenske Konjice 1kos (32.970 EUR). 

 Avtomatizirano skladiščenje smo nadgradili s transportnim trakom, ki zagotavlja optimalno izrabo 

prostora in hiter prinos zdravil v Lekarni Šentjur (11.211 EUR). 

 

Projekti s področja  informacijsko komunikacijske tehnologije 

 Nadgradnja sistema požarnega zidu - ločitev upravljanja in nadgradnja vzdrževanja za sistem 
požarnih zidov za filtriranje neželenih aplikacij, pošte in virusov (13.635 EUR) 

 Nadgradnja sistema wireless - dopolnitev s 15 licencami (7.851 EUR). 

 Nova stikala – Cisco Catalyst, na katera bodo priključene delovne postaje, s čimer bo zagotovljena 
hitrejša povezava (7.672 EUR).  

 Nabava dveh prenosnih računalnikov in osmih računalnikov – delovnih postaj v lekarnah (5.878 EUR). 

 Nadgradnja strežniškega sistema na upravi - nadgraditev obstoječih dveh strežnikov z dodatnimi 
RAM moduli (3.460 EUR).  

 Nakup osmih kompletov - čitalcev črtne kode DataMatrix GS1 kode in LED prikazovalnikov na nosilcih 
(6.376 EUR) 

 Nadgradnja video nadzornega sistema v petih lekarnah CityCenter, Nova vas, Slovenske Konjice, 
Gregorčičeva in Šmarje (4.360 EUR). 

 Nabava štirih licenc za UpToDate (1.600 EUR) 

 Dlančniki za popis osnovnih sredstev in aplikacijo Frontman FIND (2.162 EUR). 

 Varnostno kopiranje arhivov na oddaljeno lokacijo 

 
Zamenjava dotrajane in manjkajoče opreme 

Nabavili smo naslednjo opremo za lekarne: 

 Dograditev manjkajoče notranje opreme v Lekarni Planet (4.143 EUR)  

 Dograditev manjkajoče notranje opreme v Lekarni Rogaška Slatina (19.000 EUR), ki zajema tudi 

izdelavo replike stare omare in prodajne mize po vzorcu stare lekarne. 

 Magnetno mešalo s tipalom in grelcem v Lekarni Slovenske Konjice (503 EUR) 

 Naprava za merjenje venskega pretoka - pletizmograf (3.058 EUR). 
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Merjenje venskega pretoka pomeni meritev pretoka venske krvi v nogah, s tem pa enostaven, hiter in 

neboleč vpogled v posameznikovo zdravje venskega ožilja. 

Z meritvijo izmerimo kako delujejo vene v nogah in kakšna je sposobnost mišic, da vensko kri črpajo iz 
nog proti srcu. 

Pletizmograf izmeri dva parametra: 

1. Čas polnitve venskega ožilja v sekundah. Daljši kot je, bolje delujejo vaše venske zaklopke in manjši 
je gravitacijski pritisk na področje gležnjev; 

2. Črpalno sposobnost venskega ožilja v nogah. Višja vrednost pomeni boljšo sposobnost golenskih mišic, 
da potiskajo vensko kri proti srcu. 

Program v merilni enoti preračuna oba parametra, ter natisne rezultate meritev. Meritve so informativne 
narave, z njimi zato ne moremo postaviti diagnoze in ne nadomeščajo obiska pri zdravniku. 

Vedno upoštevamo dejavnike tveganja kot so spol, dednost, starost, telesna aktivnost, poklic, kajenje in 
druge. Pri meritvah smo pozorni tudi na simptome (občutek teže v nogah, bolečine, srbenje, napetost v 
mečih in krči v nogah) in znake (krčne žile, otekle noge, površinske vene). 

Izvedli smo naslednja večja vzdrževalna dela  

V lekarnah smo nadaljevali z zamenjavo obstoječih svetil z LED svetili, ki zagotavljajo ustrezno osvetlitev 

z vidika varstva pri delu za zaposlene, izboljšanje vidnosti izdelkov - prodajni vidik ter učinkovitejše 

varčevanje z energijo  

 v Lekarni Radeče smo posodobili razsvetljavo v oficini (9.996 EUR) 

 v Lekarni Kozje smo v sklopu prenove in posodobitve prav tako izboljšali osvetlitev z LED razsvetljavo 

(3.262 EUR) . 

 

Nabava za Galenski laboratorij (30.548 EUR) 

 Dve precizni tehtnici za raztehtalnico (30-35 kg, tiskalnik – izpis in statistika) za tehtanje surovin v 

proizvodnji (4.080 EUR) 

 Etiketirka za ravne površine – lepljenje nalepk na čajne vrečke (2.067 EUR) 

 Ozonski dezinfektor prostorov in opreme potreben za dezinfekcijo v procesu proizvodnje (388 EUR) 

 Mešalnik Stephan UMC 12 za pripravo manjših količin mazil, do 10 kg (18.504 EUR) 

 Naprava za šivanje odprtih vrečk (205 EUR) 

 Pralno sušilni stroj (338 EUR) 

 Aparat za spiralno vezavo (260 EUR) 
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III. TRAJNOSTNI RAZVOJ  

10. SPREMLJANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA 

10.1 Zadovoljstvo uporabnikov  

Merjenje zadovoljstva uporabnikov uporabnikom sporoča, da želi podjetje zanje čim bolje poskrbeti. Prav 

to velja tudi za javni zavod Celjske lekarne. Osredotočeni smo na uporabnike in kakovost, zato zadnja 

leta redno izvajamo raziskavo zadovoljstva uporabnikov z lekarniškimi storitvami z namenom, da 

pridobimo vpogled v aktualno stanje proučevanega področja. V letu 2018 smo raziskavo izvajali od 3. do 

14. decembra. Anketiranje se je izvajalo tako, da so zaposleni uporabnike lekarniških storitev po opravljeni 

storitvi povabili k sodelovanju v raziskavi. V raziskavo je bilo vključenih 7 enot Celjskih lekarn, in sicer 

lekarne Loče, Nova vas, Otok, Rogaška Slatina ter lekarniške podružnice Rogatec, Rimske Toplice in 

Vitanje. V vseh enotah se je anketiralo po 30 (oz. v posameznih enotah med 29 in 31) uporabnikov, v 

Lekarni Rogaška Slatina pa 52 uporabnikov. Skupno je bilo v raziskavo vključenih 231 uporabnikov 

lekarniških storitev. 

Odgovori udeležencev raziskave so pokazali, da je bil v raziskavi l. 2018 podobno kot v preteklih letih 

najpogostejši vzrok obiska lekarne oz. lekarniške podružnice zdravilo na recept (62 %), čemur sledijo 

zdravila brez recepta (41 %), drugi izdelki (13 %) in svetovanje (13 %). Približno petina udeležencev (19 

%) je navedla več kot en vzrok obiska lekarne/lekarniške podružnice.  

Nadalje so rezultati pokazali, da so pri zadnjem obisku v lekarni/lekarniški podružnici v večini primerov 

farmacevti oz. farmacevtski tehniki predstavili več zdravil/izdelkov in o posameznih svetovali ter 

uporabnikom lekarniških storitev pomagali pri končni odločitvi o izboru zdravila/izdelka. Prav tako so tudi 

razložili, kako naj se zdravilo/izdelek uporablja oz. preverili, ali je uporabnik s tem že seznanjen.  

Udeležence raziskave smo vprašali, ali si želijo več zasebnosti v lekarni/lekarniški podružnici. Željo po 

več zasebnosti v lekarni/lekarniški podružnici je izrazilo največ udeležencev raziskave za lekarni Nova 

vas (32 %), Otok (27 %) in Lekarniško podružnico Vitanje (23 %), medtem ko je izrazito malo udeležencev 

izrazilo željo po več zasebnosti za lekarni Loče (10 %) in Rogaška Slatina (8 %).  

Pri udeležencih smo preverili tudi njihovo seznanjenost z možnostjo dogovora za individualno 

farmacevtsko svetovanje. Rezultati kažejo, da jih je 78% seznanjenih s to storitvijo (med posameznimi 

enotami delež variira med 67 % in 90 %). Delež informiranih vsako leto narašča. 

 

V tokratni raziskavi je bila podana 101 pohvala; dve tretjini pohval se je nanašalo na zaposlene, kar 

odraža, da so prav oni eden izmed ključnih dejavnikov uspeha in napredka Celjskih lekarn. Na podlagi 

pohval lahko sklepamo, da uporabniki lekarniških storitev lekarniško osebje zaznavajo na sledeč način: 

 strokovni, profesionalni, razumljivo svetujejo: Všeč mi je strokoven in profesionalen odnos do strank, 

Kakovosten, strokoven pristop, Zelo dobro, strokovno svetovanje, ki ga kot laik dobro razumem. 

Všeč sta mi prijaznost in strokovnost. 

 dostopni, prijazni, pripravljeni svetovati in zavzeti pri skrbi za uporabnike lekarniških storitev: Osebje 

je prijazno, nasmejano in pripravljeno pomagati, zato se vsakič znova z veseljem vračam., Zelo sem 

zadovoljna, osebje je čudovito. Tako osebje, kot je v naši lekarni, bi ocenila z 10, sem več kot 

zadovoljna. To so res čudoviti in dobrosrčni ljudje..  

 

Ostale pohvale lahko razdelimo na naslednja področja: 

 splošno: Zelo zadovoljna z vsem.; Samo tako naprej.; Zelo sem zadovoljna z lekarno.;  
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 dostopnost, urejenost lekarn: Pohvalila bi dostopnost in možnost parkiranja pri lekarni.; Najbolj mi je 

všeč ureditev.; Lekarna deluje zelo domače in prijetno.; Zelo lepa lekarna.; 

 hvaležnost, da lekarna obstaja v domačem kraju: Zelo sem zadovoljna, da je lekarna v naši mestni 

četrti.; Brez lekarne ne bi šlo, ker je veliko starejše populacije v kraju, ki so odvisni od prevoza.; Veseli 

smo, da je naša lekarna v naši bližini.. 

Kritike so se v tokratni raziskavi nanašale na odpiralni čas Lekarne Otok (popoldan po 16.00 zaprto) in 

Lekarniške podružnice Rimske Toplice (popoldan po 15.00 zaprto, razen ob sredah, ko se zapre ob 

18.00). Kot moteče je bilo izpostavljeno še, da včasih lekarniška strežnica iz ozadja spremlja dogajanje v 

Lekarniški podružnici Vitanje, težji dostop do Lekarne Otok z avtomobilom ter da je včasih premalo 

določenega zdravila na zalogi v Lekarni Otok. Podan je bil predlog, da bi v Lekarni Nova vas omogočali 

meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. 

Na naslednji sliki je prikazano, kako so bile ocenjene posamezne postavke vseh ocenjevanih enot skupaj. 

Najbolje ocenjene so bile postavke, ki se nanašajo na spoštljivost zaposlenih do strank, na zaupanje 

uporabnikov lekarniškemu osebju, splošno zadovoljstvo z lekarno in urejenost lekarniških prostorov, 

najslabše ocenjeni pa postavki, ki se nanašata na proaktivnost lekarniškega osebja. 
  

 
Grafikon 6: Prikaz povprečnih ocen posameznih postavk raziskave zadovoljstva uporabnikov, 2018 

Če povzamemo: rezultati raziskave odražajo visoko stopnjo zadovoljstva udeležencev raziskave v sedmih 
proučevanih enotah in tako predstavljajo potrditev dosedanjega delovanja Celjskih lekarn in vzpodbudo, 
da tudi v prihodnje sledimo zastavljenemu poslanstvu in viziji. 

Poročilo pripravila: mag. Mojca Debelak univ.dipl.psih. 
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10.2 Pritožbe in pohvale 

V letu 2018 smo prejeli osem pritožb, ki smo jih obravnavali po vsebini. V teku obravnavanja pritožb, smo 

skupaj z uporabniki razrešili nesporazume. V lekarnah je bilo v lanskem letu v knjigah pritožb in pohval 

zapisanih sedem pohval in pet pritožb, ki so jih vodje lekarne uspešno razrešili. 

10.3 Verifikacije in strokovni nadzori lekarniških enot 

Skladno z ZLD-1 ter Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Ur. l. 28/18) so bili v 

lekarniških enotah opravljeni strokovni nadzori ter verifikacije. 

Lekarniška zbornica Slovenije je opravila strokovne nadzore s svetovanjem v lekarnah Zreče, Loče in 

Kozje. Pri strokovnih nadzorih komisija pregleda odločbo zadnje verifikacije, ustreznost strokovnih kadrov, 

strokovno izpopolnjevanje kadrov, prostore, opremo, strokovno dokumentacijo ter izvajanje internih 

strokovnih nadzorov. Iz zapisnikov komisije LZS je razvidno, da pri nadzoru ni bilo ugotovljenih 

nepravilnosti, manjše ugotovljene pomanjkljivosti pa so posledica nedavno spremenjene zakonodaje in 

jih je potrebno uskladiti.  

Interni strokovni nadzori se v lekarniških enotah izvajajo enkrat letno ali po potrebi. V letu 2018 je 

komisija za interne strokovne nadzore, imenovana s strani direktorice zavoda, nenapovedano pregledala 

13 lekarniških enot Rogaška Slatina, Šmarje, Kozje, Radeče, Rimske Toplice, Nova vas, Lava, Loče, 

Laško, CityCenter, Gregorčičeva in Center ter skladno s predpisi podala ukrepe za odpravo ugotovljenih 

pomanjkljivosti. 

Verifikacija lekarniške enote se opravi vsakih pet let. Postopek verifikacije se prične na predlog zavoda, 
ki poda na Ministrstvo za zdravje ustrezno vlogo za verifikacijo lekarniške enote in sicer za podaljšanje 
verifikacijske odločbe ali preselitve na novo lokacijo ali prenovo lekarne.  

Skladno s predpisi je bila za dobo pet let ponovno verificirana Lekarna Radeče; razlog podaljšanje 

verifikacijske odločbe. 

V Galenskem laboratoriju je bila izvedena revizija HACCP načrta za polnjenje konopljinega olja – 

jedilnega olja iz semen industrijske konoplje (farmakopejske kakovosti) ter proizvodnjo zeliščnih in sadnih 

čajev. Izvajalec VinTim d.o.o. 

V Lekarni Center je bila izvedena validacija aseptičnih prostorov, in sicer testiranje pretočne količine zraka 

in št. izmenjav zraka v prostorih, tlačne razlike med prostori, dimni test, integriteta filtrov in tesnilnih mest, 

- štetje delcev v prostorih in kvalifikacija prostorov po ISO 14644-1 z namenom, da oprema oz. čisti 

prostori ustrezajo zahtevam končnega uporabnika. Izvajalec Iskra Pio d.o.o. 

10.4 Uradni nadzori drugih inštitucij  

V letu 2018 sta začela veljati na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti dva zakona: 

 Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu (ur.l. 39/2018) – z upravnim nadzorom se ugotavlja in 

zagotavlja delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti v skladu s predpisi s področja opravljanja 

zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega zavarovanja in pacientovih pravic ter področja materialnega 

poslovanja (skladnost ravnanja). 
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 Pravilnik o sistemskem nadzoru v zdravstvu (ur.l. 39/2018) – s sistemskim nadzorom se ugotavlja in 

zagotavlja pravilnost dela izvajalcev zdravstvene dejavnosti v zvezi z organizacijo ali strokovnostjo 

delovnega procesa ter kakovostjo in varnostjo dela zdravstvenih delavcev ali zdravstvenih storitev pri 

izvajalcu. Sistemski nadzor obsega celovit upravni in strokovni nadzor s svetovanjem, k sočasni 

izvedbi tega nadzora lahko MZ pozove tudi druge organe (ZZZS). 

V Lekarni Slovenske Konjice je ZZZS opravil redni finančno-medicinski nadzor nad uresničevanjem 

pogodbe in izvajanjem programa zdravstvenih storitev. ZZZS je pregledal recepte in obračun zdravil v 

obdobju 1. 12. 2017 – 27. 5. 2018 in pri tem preveril 1.092 škatel zdravil, katerih vrednost v breme OZZ 

v znesku 8.998,35€ in v breme PZZ v znesku 5.360,69€. ZZZS je ugotovil da količinsko ni bilo 

nepravilnosti, bila pa je preveč obračunana vrednost receptov v višini 1,06€. Delež napak pri obračunu 

opravljenih storitev je tako nizek, da ZZZS ni uveljavljal znižanja obsega napačno obračunanih storitev, 

temveč je izrekel pogodbeno kazen v višini 50,00 €. 

Celjskim lekarnam je ZZZS izdal račun za povračilo finančne škode zaradi zaračunavanja izdanih zdravil 

na recept po previsokih cenah v višini 2.518€. ZZZS je namreč sprejel popravljalne ukrepe za odpravo 

nepravilnosti, ugotovljenih v reviziji Računskega sodišča glede poslovanja za leto 2016 in ugotovitve, da 

ZZZS ni zagotovil ustreznih kontrol zaračunanih cen ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno 

zdravljenje ter izdanih zdravil na recept.  

V Lekarni Planet in Lekarniški podružnici Rimske Toplice je ZZZS opravil nadzor nad izvajanjem 
določb Pogodbe o zagotavljanju medicinskih pripomočkov. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

V Lekarni Kozje in Lekarni Rogatec je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvedla 
nadzor prometa veterinarskih zdravil. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.  

V Lekarni Vojnik in Lekarniški podružnici Rimske Toplice je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin izvedla preverjanje skladnosti z zakonodajo v zvezi z varnostjo in kakovostjo živil. 
Nepravilnosti niso bile ugotovljene.  

V lekarnah Slovenske Konjice, Laško, Gregorčičeva in Šentjur je Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano odvzel vzorce za namen redne kontrole kakovosti zdravil v prometu. 

V Lekarni Rogaška Slatina je Ministrstvo za obrambo Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami opravil preverjanje stanja varstva pred požarom. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

V Lekarni Radeče je medoobčinski inšpektorat opravil nadzor na ekoloških otokih - odlaganje odpadkov 
(kartonske embalaže) ob zabojnikih. Pomanjkljivosti v zvezi z odlaganjem kartonske embalaže večjih 
dimenzij so bile v sodelovanju s komunalo odpravljene. 

V Lekarni CityCenter je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvedla izvedla izredni 
pregled trgovskega centra Citycenter z namenom preverjanja prisotnosti škodljivcev-ščurkov. V lekarni 
prisotnosti škodljivcev ni bilo. 

V Lekarni Laško je Urad RS za meroslovje izvedel nadzor meril v uporabi (neavtomatske tehtnice). 
Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

V Celjskih lekarnah je Ministrstvo za obrambo izvedel redni inšpekcijski nadzor s področja varstva pred 
požarom. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

V Celjskih lekarnah je FURS izvedel inšpekcijski nadzor v zvezi s trošarino. Nepravilnosti niso bile 
ugotovljene. 
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V Lekarni Šentjur in Lekarni CityCenter je MGRT, Tržni inšpektorat opravil pregled računov in 
označevanje blaga s cenami. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

Notranjo revizijo poslovanja zavoda je za leto 2016 in 2017 opravila revizijska hiša J&M Ribič d.o.o. na 

podlagi Pogodbe o izvedbi notranjega revidiranja poslovanja. Predmet notranje revizije je bila preveritev 

delovanja notranjih kontrol pri pripravi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016 ter na 

področju pripoznavanja odhodkov treh enot za leto 2017. 

Notranja revizija je srednje tveganje ocenila na podlagi ocenjevanja, analiziranja ter primerjav pri preveritvi 

delovanja notranjih kontrol pri pripravi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in na podlagi 

ocenjevanja, analiziranja ter primerjav pri preveritvi delovanja notranjih kontrol zaradi napačnega 

pripoznavanja blaga v poslovnih knjigah in pomanjkljivosti v sistemu notranjih kontrol v delu. 

Notranja revizija je na podlagi gornjih ocen dala zavodu priporočila za zmanjšanje navedenih tveganj, ki 

smo jih skoraj v celoti že upoštevali, da smo zagotovili nizko stopnjo tveganja za napake.  

Celjske lekarne smo na podlagi 33. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) pooblastile lekarniško 

zbornico, da: 

 v našem imenu in za naš račun izvede postopek oddaje javnega naročila za dobavo zdravil,  

 odloča o vseh zadevah, ki so po zakonu potrebne za zaključek postopka oddaje javnega naročila in 

izvede vsa potrebna ravnanja v morebitnem postopku pravnega varstva, 

 po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklene krovni okvirni sporazum. 
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11. ZAPOSLENI  

11.1 Zaposlovanje in struktura kadrov 

V zavodu je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 186 delavcev: 

 91 farmacevtov (magistrov farmacije), 55 farmacevtskih tehnikov in 40 drugih sodelavcev za 
vodstvena, strokovna, administrativna in tehnična opravila. 

 164 zaposlenih za nedoločen in 22 za določen čas, 

 11 zaposlenih za krajši delovni čas od polnega (ali 7,88 zaposlenih preračunano iz ur), 

 2 zaposlena s priznano invalidnostjo III. kategorije (za krajši delovni čas 4 ure), 

 zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti (nad 30 dni) so bili odsotni 3 zaposleni, 

 zaradi starševskega in porodniškega dopusta je bilo odsotnih 11 zaposlenih. 
 

Tabela 12: Število zaposlenih po delovnem mestu, 31. 12. 2018 

Delovno mesto / stopnja izobrazbe število zaposlenih 

Direktor – magistra farmacije 1 

Zdravstveni delavci  

Magister farmacije +specializacija/ VIII. 11 

Magister farmacije / VII. 80 

Farmacevtski tehnik / V. 55 

Galenski laborant 3 

Nezdravstveni delavci  

VIII 2 

VII 3 

VI 2 

V 6 

I - IV 23 

SKUPAJ 186 

 

Tabela 13: Izobrazbena struktura delavcev na dan 31. 12. 2018: 

Šolska izobrazba 2018 

število Struktura 

Visoka izobrazba 97 52,2 

Višja izobrazba 2 1 

Srednja izobrazba 61 32,8 

Manj kot srednja 26 14 

SKUPAJ 186 100,0 

 

V zavodu je 47 farmacevtov s specialnimi znanji: 

 11 farmacevtov s specializacijo iz klinične farmacije, lekarniške farmacije, oblikovanja zdravil in 
preizkušanja zdravil, 

 14 farmacevtov z dodatnimi specialnimi znanji homeopatije, ki so pooblaščeni za svetovanje in izdajo 
homeopatskih zdravil, 

 4 farmacevte svetovalce z opravljeno specializacijo iz klinične ali lekarniške farmacije, s 

kompetenco za storitev farmakoterapijski pregled, 

 18 farmacevtov s kompetenco za izvajanje pregleda uporabe zdravil. 
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V letu 2018 je delovno razmerje prenehalo štirim delavcem in sicer: eni delavki z visoko in trem delavkam 

s srednjo izobrazbo. Razlogi za prenehanje delovnega razmerja so bili: pri dveh zaposlenih prekinitev 

delovnega razmerja na njihovo željo in pri dveh zaposlenih upokojitev. 

Zaradi nadomestitve, reorganizacije in povečanega obsega dela smo na novo zaposlili 10 delavcev za 

določen čas. Po izobrazbeni strukturi so bili med novimi zaposlenimi 7 delavcev z visoko izobrazbo, 2 

delavca s srednjo izobrazbo in 1 delavka z manj kot srednjo izobrazbo. 

V zavodu je zaposlenih 90,9 % žensk in 9,1 % moških. Pretežno ženski kolektiv in starostna struktura 

zaposlenih se kažeta tudi v odsotnostih zaradi materinskih dopustov in starševskih dopustov ter 

bolniškega dopusta zaradi nege družinskih članov. To predstavlja velik izziv tako pri organizaciji rednega 

dela kot tudi zagotavljanju neprekinjene preskrbe z zdravili, od zaposlenih pa zahteva pogosto prilagajanje 

spremembam delovnega časa in lokacije dela.  

Tabela 14: Struktura delavcev po spolu na dan 31. 12. 2018: 

Spol število Struktura 

Moški 17 9,1 

Ženske 169 90,9 

SKUPAJ 186 100,0 

Tabela 15: Starostna struktura delavcev na dan 31. 12. 2018: 

Starost število Struktura 

20 - 29 28 15,1 

30 - 39 64 34,4 

40 - 49 34 18,3 

50 + 60 32,2 

SKUPAJ 186 100,0 

Povprečna starost vseh zaposlenih v zavodu je 41,6 let. 

Z analizo stanja in preračunom efektivnega delovnega časa ugotavljamo, da je bil v letu 2018 od 2.088 

ur posamezen zaposlen na razpolago 1.433 ur na leto. Razlika je posledica odsotnosti zaradi: 
 

 izrabe letnega dopusta 12,33 % 

 bolezni do 30 dni, nad 30 dni in starševskega in porodniškega dopusta  13,08 % 

 praznikov po zakonu 4,38 % 

 strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja  1,56 % 
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11.2 Razvoj kadrov 

V letu 2018 smo nadaljevali s strokovno psihološko selekcijo kandidatov, ki se želijo zaposliti pri nas. 

Zaposlene vabimo, da izrazijo svoje mnenje in predloge za izboljšave ter jim omogočamo, da sodelujejo 

pri mnogih projektih (npr. sodelovanje pri pripravi splošnih postopkov in različnih protokolov, objavljanje 

prispevkov na intranetu, usposabljanje novih zaposlenih…), saj se zavedamo sinergij timskega delovanja, 

pomembnosti opolnomočenosti zaposlenih in njihove vključenosti v izboljševanje obstoječega stanja. 

Konec leta 2018 smo v ta namen izvedli raziskavo zavzetosti zaposlenih. Omogočamo interni coaching s 

področja osebnih in poslovnih tem; bodisi enkratni, bodisi kontinuirani. Z vodji večjih enot redno mesečno 

izvajamo poslovne kolegije. Letno izvajamo ocenjevalne letne razgovore z vsemi zaposlenimi v zavodu. 

11.3 Izobraževanje 

Za leto 2018 smo skladno z določili Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in 

zdravstvenih sodelavcev (Ur.l. RS, št. 92/06, 42/17) organizirali izobraževanja, usposabljanja in 

izpopolnjevanja za strokovne delavce v organizaciji: Lekarniške zbornice Slovenije, Slovenskega 

farmacevtskega društva, Fakultete za farmacijo in drugih izvajalcev. Planirali smo predvsem tista 

izobraževanja, ki prispevajo k varni in racionalni uporabi zdravil in racionalnemu poslovanju na vseh 

področjih.  

Zaposleni v Celjskih lekarnah smo se v letu 2018 udeleževali izobraževanj po programu za farmacevte, 

farmacevtske tehnike, računovodske delavce, delavce informatike in delavce splošno kadrovske službe. 

Izobraževanja so trajala različno dolgo: nekaj ur, en dan ali več dni. Med daljša izobraževanja sodi 

specializacija, ki jo nadaljuje pet magistrov farmacije (ena je z njo začela v letu 2018, ena v letu 2017, 

ena v letu 2016, ena v letu 2012, en v letu 2011). Tri magistre farmacije pa so v letu 2018 specializacijo 

uspešno zaključile.  

Vse zaposlene usmerjamo na izobraževanja glede na potek in potrebe delovnega procesa ter ponudbe 

izobraževanj in izpopolnjevanj. Številna predavanja in seminarji potekajo izven delovnega časa. Zaposleni 

se poleg udeležbe omenjenih izobraževanj izobražujejo še preko dveh spletnih portalov Doctrina in 

FarmaPro, ki ponujata strokovna izobraževanja za zdravnike in farmacevte. 

Tabela 16: Število dni izobraževanj, 2018 

strokovna izobrazba št. dni 

 

farmacevtski tehnik  199 

magister farmacije 889 

ostali 37 

 
Za izobraževanja smo v letu 2018 porabili 40.570 € za kotizacije in 10.256 € za šolnine - specializacije. 

Strošek kotizacij je za 24,5 % nižji kot v letu 2017. Strošek šolnin pa je večji in je posledica vključitve še 

ene zaposlene v program specializacije.  

Naši zaposleni pa ne sodelujejo v izobraževalnem procesu le kot slušatelji, temveč tudi kot predavatelji. 

Predavanja izvajajo za sodelavce ter za laično in strokovno javnost. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200692&stevilka=3968
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11.4 Izvajanje dejavnosti učnega zavoda 

Z odločbo Ministrstva za zdravje, št. 1611-11/2016-2 z dne 10. 5. 2016, nam je za dobo 5 let podeljen 

naziv učni zavod, za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa 

farmacevtski tehnik in študentov univerzitetnega študijskega programa farmacija, pod pogoji, določenimi 

z zakonom (Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 

sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, Ur.l. 47/2018) 

V zavodu izvajamo praktični pouk, praktično usposabljanje in pripravništvo s pomočjo naših 34ih 

mentorjev, ki jih usposabljamo za izvajanje mentoriranja. Mentorska služba je organizirana v več enotah 

zavoda, glavna mentorica vodi mentoriranje v Lekarni Center in sodeluje z ostalimi področnimi mentorji 

po različnih enotah zavoda. Izvajanje praktičnega pouka, usposabljanja in pripravništva je skrbno 

načrtovano in v skladu s programom za določeno poklicno skupino. Usposabljanje v zavodu poteka po 

različnih enotah zavoda, majhnih in velikih, ter v laboratorijih z namenom, da se študenti, dijaki in 

pripravniki spoznajo z raznolikostjo in zahtevnostjo dela v lekarni ter osvojijo zahtevane kompetence. 

Praktično usposabljanje v trajanju 4,5 mesecev je v letu 2018 pri nas opravljalo 5 študentov 5. letnika 

študijskega programa magister farmacije; in sicer so trije s praktičnim usposabljanjem začeli oktobra 2017 

in ga zaključili februarja 2018, dva pa sta s praktičnim usposabljanjem začela oktobra 2018 in ga bosta 

končala februarja 2019. 

V letu 2018 smo omogočili opravljanje pripravništva za poklic farmacevtski tehnik 1 osebi, ki bo 

pripravništvo s strokovnim izpitom zaključila v mesecu marcu 2019. Celotno pripravništvo za poklic 

farmacevtski tehnik traja 6 mesecev. Pri izvajanju praktičnega pouka sodelujemo oziroma pomagamo tudi 

drugim zavodom, ki nimajo naziva učni zavod, in sicer tudi z omogočanjem opravljanja strokovnega izpita 

za poklic farmacevtski tehnik, v letu 2018 kar petnajstim pripravnicam. Vse so strokovni izpit uspešno 

opravile. V letu 2018 so pri nas opravljali eno-, dvo- oz. tritedensko praktično usposabljanje tudi 3 dijaki 

Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše (smer Farmacevtski tehnik) in ena dijakinja Srednje šole za 

farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (smer Farmacevtski tehnik). 

11.5 Aktivnosti zaposlenih na strokovnem področju izven zavoda 

Farmacevti iz Celjskih lekarn poleg opravljanja dela v zavodu sodelujejo v okviru Lekarniške zbornice 

Slovenije, Slovenskega farmacevtskega društva, Ministrstva za zdravje, zdravstvenih domov in domov za 

ostarele, v različnih komisijah, delovnih skupinah in izvajajo predavanja za strokovno javnost. 

11.6 Zavzetost zaposlenih 

Zavzetost predstavlja pozitivno, zadovoljujoče, z delom povezano stanje duha, za katerega sta značilni 

zagnanost in predanost zaposlenih pri doseganju zastavljenih delovnih ciljev. Zavzetim zaposlenim je 

delo v navdih (»želim to početi«), pri delu so predani (»odločen sem, da bom svoje delo opravljal 

uspešno«) in navdušeni (»rad imam to, kar počnem«). Mar jim je za prihodnost podjetja in verjamejo, da 

lahko povzročijo spremembe v podjetju in da lahko vplivajo na kakovost izdelkov in storitev.  

Da bi spoznali dejansko stanje zavzetosti zaposlenih v našem zavodu, smo izvedli raziskavo Zavzetost 

zaposlenih, na podlagi česar smo pripravili predloge za izboljšanje. Zavzetost zaposlenih smo ugotavljali 

z Gallupovim Q12 Vprašalnikom o zavzetosti zaposlenih, ki smo mu dodali sklop dodatnih štirih postavk. 
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Vse zaposlene Celjskih lekarn smo povabili, da v raziskavi sodelujejo in da podajo iskrene odgovore na 

proučevano področje. Zagotovili smo jim, da je udeležba v raziskavi anonimna, ter jim omogočili, da 

vprašalnik izpolnijo v tiskani ali elektronski obliki. 

V raziskavi je sodelovalo 116 zaposlenih, kar predstavlja 60 % udeležbo. Glede spola se je opredelilo 11 

moških in 88 žensk, medtem ko se 17 udeležencev raziskave glede spola ni želelo opredeliti. Glede na 

stopnjo izobrazbe je bilo med udeleženci raziskave največ zaposlenih s VII. in VIII. stopnjo izobrazbe (53 

%), sledijo zaposleni s V. in VI. stopnjo izobrazbe (33 %), nato zaposleni z manj kot V. stopnjo izobrazbe 

(5 %). 9 % udeležencev raziskave se glede stopnje izobrazbe ni želelo opredeliti. Glede na starost 

udeležencev raziskave je bilo 34 % starih med 31 in 40 let, 28 % starih nad 50 let, 11 % starih med 41 in 

50 let ter 10 % starih do 30 let. Ostali (17 %) se glede starosti niso želeli opredeliti. 

Na podlagi odgovorov smo vse udeležence raziskave razvrstili v tri kategorije zavzetosti, in sicer je 

zavzetih 52,6 %, nezavzetih 39,6 % in aktivno nezavzetih 7,8 %. V primerjavi s svetovnim in vzhodno-

evropskim povprečjem so te vrednosti zelo dobre. Zavzetih je zelo veliko, aktivno zavzetih je manj, kot bi 

pričakovali, enako velja za nezavzete.  

Odgovori vseh udeležencev raziskave so prikazani na naslednji sliki. Postavka v15 je vrednotena 

obrnjeno. 

 

 

Grafikon 7: Prikaz povprečnih ocen ocenjevanih postavk zavzetosti zaposlenih, 2018 
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Podrobnejši pregled dejavnikov zavzetosti, ki so bili v raziskavi najbolje ocenjeni, kaže, da so 

najpomembnejši gradniki zavzetosti zaposlenih Celjskih lekarn sledeči: poznavanje pričakovanj v zvezi z 

delom; všečnost vsebine dela; dostopnost vsega, kar se pri delu potrebuje (oprema, materiali, 

pripomočki…) in dobri medosebni odnosi. Nadalje k zavzetosti zaposlenih prispevajo tudi: občutek 

zaposlenih, da jih vodja upošteva kot osebo; priložnost, da zaposleni vsakodnevno počnejo, kar najbolje 

znajo; občutek zaposlenih (na podlagi poslanstva in vizije Celjskih lekarn), da je njihovo delo pomembno, 

ter sodelavci, ki so zavzeti za kakovostno delo. Nasprotno je najslabše ocenjena postavka, ki se nanaša 

na obstoj najboljšega prijatelja med sodelavci. Nadalje zaposleni dokaj slabo ocenjujejo prisotnost pohval 

oz. priznanj za dobro opravljeno delo v zadnjih sedmih dneh, enako velja za pogovarjanje o razvoju 

zaposlenega v zadnjih šestih mesecih. 

Zavedamo se, da je zavzetost večplasten koncept, ki pozitivno vpliva tako na zaposlene kot na podjetje, 

in da se je z njo smiselno strateško ukvarjati.  

Poročilo pripravila: mag. Mojca Debelak, univ. dipl. psih. 
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12. RAZVOJ IZDELKOV IN STORITEV 

12.1 Certifikat »naravna kozmetika« 

Aprila 2017 smo prejeli certifikat št. 1056-K za kozmetične izdelke linije ahena, ki izpolnjujejo zahteve 

standarda Inštituta KON-CERT Maribor za neživilske sheme kakovosti. Certifikat potrošniku zagotavlja, 

da izdelek res vsebuje pretežno naravne sestavine in odsotnost določenih snovi, ki v naravne izdelke ne 

sodijo ter potrjuje, da se pri izdelavi upoštevajo postopki s čim manjšim vplivom na okolje. Izdan je na 

osnovi preverjanja pravil, ki se jih proizvajalci morajo držati, če želijo za svoj izdelek pridobiti certifikat 

»naravna kozmetika«.  

V kategorijo »naravna kozmetika« smo v letu 2018 dodali nov izdelek Lanolin. Izboljšali smo tudi berljivost 

logotipa ahena NATURA in dva izdelka namesto v tube pričeli polniti v airless vsebnike s samozapiralno 
kroglico. 

 

             

Certifikat Inštituta KON-CERT Maribor smo 2018 obnovili, uspešno smo opravili tudi dodatni nadzor za 

izdelavo naravne kozmetike za drugega naročnika. 

 

 

V skrbi za kakovost naših izdelkov smo v letu 2018 več pozornosti kot sicer posvetili mikrobiološkemu 

nadzoru proizvodnega okolja naših izdelkov. V ta namen smo izdelali načrt odvzema vzorcev in skupaj s 

Kontrolno analiznim laboratorijem izpostavili 87 kontrolnih ploščic z agarjem. Vzeli smo 56 brisov površin, 

11 brisov na kontaktnih ploščah in 3 brise rok. Za vse zaposlene smo izvedli izobraževanje s področja 

mikrobiološke kakovosti v proizvodnji. V mikrobiološko kontrolo pošiljamo tudi naše izdelke. Vsi 

mikrobiološki rezultati brisov površin, strojev in rok kot tudi izdelkov so bili ustrezni. 

 

 



CELJSKE LEKARNE - LETNO POROČILO 2018 

 
51 

 

12.2 Razvoj izdelkov Galenskega laboratorija 

V letu 2018 smo uvedli dvanajst novih izdelkov, in sicer: 

 mazilno podlago za lekarne – gel s hidroksietilcelulozo 

 Lanolin 15 g (kozmetika) 

 Filtri za čaj a 44 kom 

 zeliščne čaje Nostalgija, Harmonija, Ženski svet in Imunaktiv 

 nove izdelke za zunanjega naročnika: KOKO Hidratantna krema s kozjim mlekom, Hranljiva krema 
s kozjim mlekom, Krema za občutljivo kožo s kozjim mlekom  

 Kapljice za ledvice in mehur 

 Alkohol 70% na kg za lekarne 

Nekaterim izdelkom smo prenovili dizajn, embalažo in/ali navodila za uporabo: 

 za Kombinirane praške smo pripravili škatlico in navodilo za uporabo, prenovili smo ovojnino za 
Kuminov sirup in Mazilo proti herpesu.  

 

 

 

 

 

 

 

 Jojobino kremo s kolagenom in Kremo s konopljinim oljem smo ponudili v novem pakiranju v »airless« 

vsebniku s samozapiralno kroglico. Pri tej vrsti vsebnikov je dozirna odprtina opremljena s kroglico, 

ki se pri iztisu umakne, nato pa odprtino spet zamaši, s čimer prepreči vsrkanje zraka v vsebnik in 

izboljša obstojnost izdelka. 

 Nekatere zdravilne čaje smo namesto v tulce začeli pakirati v troslojne vrečke in jih opremili z novo 

nalepko. V letu 2018 so bili uvedni naslednji zdravilni čaji v vrečkah: Meta, Sena in Slezove 

korenine. 

Spremembe teksta in/ali dizajna sproti uvajamo zaradi novih ali posodobljenih zakonodajnih zahtev, 

nove ovojnine, popravkov dizajna zaradi uskladitve z novejšimi koncepti, želje po izboljšanju 

prepoznavnosti izdelkov, poenotenju zunanje podobe ter sprememb teksta zaradi marketinških razlogov, 

izboljšanja berljivosti in razumljivosti ali popravkov. 

Zaradi velikega nabora naših izdelkov, naraščajočega števila izdelkov na trgu in vedno strožjih zahtev za 

dokumentacijo in označevanje smo že pred leti začeli izločati nekurantne izdelke. V letu 2018 smo 

popolnoma ukinili proizvodnjo enega izdelka. 

Poenotili smo označevanje naših kozmetičnih izdelkov in posodobili vse nalepke, tako tiste, ki jih sproti 

tiskamo sami, kot tudi tiste, ki jih zaradi prevelike dimenzije dajemo v tisk zunanjemu tiskarju. 
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Novi izdelki: 

 

Hidroksietilcelulozni gel 

V mesecu januarju smo za lekarne pripravili recepturno olajšavo – 

Hidroksietilcelulozni gel. Namenjen je uporabi v magistralni recepturi, delo v 

lekarnah bo s tem olajšano, izdelek pa bo pripomogel tudi k hitrejši oskrbi 

bolnikov s predpisanimi zdravili.  

 

 

 

Lanolin  

Maja smo na trg lansirali nov kozmetični izdelek Lanolin. V osnovi je 

namenjen je negi prsnih bradavic doječih mamic, kožo zaščiti pred 

izsušitvijo, lahko pa se uporablja tudi za zaščito kože pred težjimi 

vremenskimi pogoji. Skladno s trendom prehoda na sodobnejšo 

embalažo je na voljo v »airless« vsebnikih, ki predstavljajo sodobno, 

priročno in z vidika stabilnosti izdelka izboljšano embalažo. Odlikuje se 

s certifikatom naravna kozmetika. Poleg bolj praktičnega načina 

polnjenja in uporabe izdelka airless embalaža omogoča, da hkrati 

naročamo večje količine nepotiskanih vsebnikov, kar je cenovno 

ugodneje kot naročanje vsebnikov za posamezne izdelke. Napolnjene 

vsebnike opremimo z nalepko lastne izdelave. 

 

Kapljice za ledvice in mehur 

Junija smo lekarnam ponudili nov izdelek, Kapljice za ledvice in mehur. 

Namenjene so lajšanju težav pri blagih vnetjih ledvic in mehurja. 

Predstavljajo učinkovito rešitev za vse, ki se neradi ukvarjajo s pripravo 

čajev, a hkrati radi posegajo po naravnih zdravilih. Praktična 

farmacevtska oblika peroralnih kapljic je lahko dobrodošla dopolnitev 

vsake potovalne lekarne in posebej primerna za uporabo, če tekom 

dneva nimamo možnosti za pripravo svežega zdravilnega čaja.  
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Kombinirani praški v novi embalaži 

Kombiniranim praškom smo v juniju posodobili embalažo in od papirnatih 

vrečk prešli na zloženke, ki omogočajo olajšujejo označevanje zdravila 

skladno s predpisi in so tudi oblikovno v skladu z našo celostno podobo. 

Posodobili smo tudi navodilo zauporabo tega zdravila. 

 

Filter vrečke za čaj 

Julija smo dali na trg nov izdelek za preprostejšo uporabo 

naših čajev in čajnih mešanic. Filter vrečke so izdelane iz 

ekološko pridelanega abaka papirja, izdelane brez uporabe 

klora in lepil in primerne za kompostiranje. Priročna oblika 

mogoča enostavno in hitro pripravo čaja brez zamudnega 

precejanja. Primerne so za vse vrste zdravilnih, zeliščnih in 

sadnih čajev.  

Tudi s tem v smislu našega slogana »Več za vaše zdravje« 

želimo prispevati k boljšemu ozaveščanju kupcev v lekarnah, 

da je sveže pripravljen napitek iz posušenih zelišč in/ali sadja brez umetnih dodatkov v vseh letnih časih 

lahko dobro izbrana alternativa komercialno dostopnim pijačam, ki so poleg, tega, da kahko vsebujejo 

številne dodatke, pogosto tudi preveč kalorične oziroma presladke. 

 

Jojobina krema s kolagenom 

Septembra smo Jojobino kremo s kolagenim namesto v tubi ponudili v novem 

»airless« vsebniku s samozapiralno kroglico, ki predstavlja sodobno, priročno in 

z vidika stabilnosti izdelka izboljšano embalažo. Dozirna odprtina vsebnika je 

opremljena s kroglico, ki se pri iztisu umakne, nato pa odprtino spet zamaši. S 

tem preprečuje vsrkavanje zraka v vsebnik in izboljšuje obstojnost izdelka. 

Izgnili smo se tudi uporabi zunanjih škatlic, s čimer smo dodaotno podkrepili 

našo usmerjenost v naravno kozmetiko s čim manj škodljivimi vplivi na okolje. 

 

Jubilejno darilo Celjskih lekarn - BORISAL 

V mesecu septembru smo obeležili 70 let obstoja Celjskih lekarn. V ta 

namen smo si v galenskem laboratoriju zamislili in izdelali jubilejno darilo 

Borisal, kopalno sol z eteričnim oljem ruševja, ki je v enaki sestavi pred 

desetletji sodila med zdravila na recept in marsikomu olajšala težave ob 

prehladu ali drugih težavah z dihali. 
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Zeliščni čaji 

Obiskovalcem naših lekarn smo v preteklosti nudili izključno zdravilne čaje, po katerih posežemo v 

primeru blažjih težav z zdravjem. V letu 2018 smo se odločili, da jim ponudimo tudi zeliščne čaje za 

ohranjanje zdravja, saj smo prepričani, da narava pogosto lahko poskrbi za ohranitev našega dobrega 

počutja tudi takrat, ko še ne moremo govoriti o tem, da smo zboleli. Tako smo v mesecu novembru v naše 

lekarne poslali novo linijo zeliščnih čajev za dobro počutje:  

 Harmonija, Nostalgija, Imunaktiv, Ženski svet 

 

Za razliko od zdravilnih čajev v tulcih so novi zeliščni čaji na voljo v troslojnih vrečkah za živila. Izstopajo 

tudi z drugačnim, bolj živahnim dizajnom. Namenjeni so vsakomur, ki ceni moč narave in si vzame čas 

za pripravo toplega napitka za dobro počutje ali ohranitev le-tega. 

 

Krema s konopljinim oljem 

V mesecu decembru smo tudi kremo s konopljinim oljem namesto v tubi 

ponudili v novem, izboljšanem »airless« vsebniku s kroglico, ki predstavlja 

sodobno, priročno in z vidika stabilnosti izdelka izboljšano embalažo. Poleg 

tega smo se na ta način lahko izognili uporabi škatlic, s čimer smo dodatno 

podkrepili našo usmerjenost v naravno kozmetiko in skrb za okolje. 
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12.3 Kontrolno analizni laboratorij 

V letu 2018 smo pričeli s spremljanjem mikrobiološke ustreznosti prostorov in osebja v čistih prostorih 

Lekarne Center. Smernice za to smo povzeli po naslednji literaturi : 

 Ph. Eur. 9.0 

 FS 

 DAC/NRF 2014 

 PIC/S Guide to Good Practices for the Preparation of Medicinal Products in Healthcare 

Establishments 

Kontrola mikrobiološke ustreznosti obsega pripravo letnega plana vzorčenja (tedensko, mesečno, letno) 

in mesta vzorčenja. Spremljali smo mikrobiološko kakovost v aseptičnem prostoru, prostoru, kjer 

pripravljamo magistralna zdravila (peroralne in dermalne oblike), preverjanje posode in osebja. 

Hkrati smo tudi spremljali še mikrobiološko ustreznost v Galenskem laboratoriju. Vzorčimo s pomočjo 

dveh tipov gojišč agar, in sicer SDA in TSA  ter s pomočjo brisov, ki vsebujejo fiziološko raztopino z 

nevtralizatorji. 

V letu 2018 smo za vzorčenje v lekarni Center in Galenskem laboratoriju porabili 222 gojišč agarjev in 

112 brisov. Vzorce gojišč agarjev in brisov smo posredovali v pooblaščeni pogodbeni NLZOH. 

V ta namen smo pripravili tudi Navodilo za spremljanje mikrobiološke ustreznosti prostorov in osebja v 

čistih prostorih lekarne Center, Lekarne Slovenske Konjice, Lekarne Rogaška Slatina in v Galenskem 

laboratoriju. Tu smo opredelili tedensko, mesečno in letno vzorčenje. 

Za spremljanje mikrobiološke kakovosti je poleg ustreznega  odvzema vzorcev s pomočjo agarjev in 

brisov, zelo pomembna tudi vsa predhodna dokumentacija za plan vzorčenja, dokumentacija za 

Nacionalni inštitut za zdravje, okolje in hrano, kjer nam vzorce analizirajo ter pisanje poročil in ukrepanje 

v primeru neustreznih rezultatov (izvajanje akcijskega plana). 
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13. KOMUNICIRANJE 

13.1 Preventivna, vzgojna in promocijska dejavnost 

Z akcijami v okviru informativnih točk , katerih namen je širiti dostopnost strokovnih informacij, 

zdravstveno vzgojnih vsebin, vzpostaviti prijazen stik z uporabniki, izvajamo naslednje aktivnosti: 

mesečna predavanja, objave v časopisih, Z točke v lekarnah, kjer so na voljo obvestila, priporočila, 

preventivne akcije, individualno svetovanje…Naši farmacevti pripravljajo informacije o varni in učinkoviti 

uporabi zdravil, zdravilnih zelišč in drugih izdelkov, namenjenih za prepoznavanje, zdravljenje ali 

preprečevanje bolezni in bolezenskih stanj. 

Pod sloganom  se lekarniški farmacevti srečujejo v prijetnem ter sproščenem 

kavarniškem vzdušju z laično populacijo. Na predavanjih posredujejo preverjene in neodvisne informacije 

ter obiskovalce spodbujajo k skrbi za lastno zdravje. Vsebine srečanj objavljamo na spletni strani, kar 

približa naše delo tudi mlajši populaciji.  

Projekt je izvajalo deset farmacevtov, ki so na predavanjih predstavili naslednje teme: 

 Na zdravje, voda! 

 Različni obrazi revmatskih obolenj  

 Ko srce ponori, nas zaskrbi 

 Pomoč homeopatije pri vsakdanjih poškodbah 

 Koža razkriva, kaj v telesu se skriva 

 Zgodnje odkrivanje demence in samozdravljenje 

 Jesenske težave z mehurjem 

 Vitamin D – neznani znanec 

 Tobačni in drugi dimi – prav vsi smo izpostavljeni 

Rezultati ankete kažejo, da so obiskovalci srečanj z dogodki zelo zadovoljni. Povprečno se je srečanja 

udeležilo 31 obiskovalcev, najpogosteje ženske (94,74%). Večina udeležencev je bila starejših od 65 let 

(83,33%). 

Iz ocene zadovoljstva ugotavljamo: 

 da so za večino udeležencev nasveti farmacevta pomembni, med njimi 66,67% zelo pomembni, 

povprečna ocena 4,62 na lestvici 1-5; 

 s samim dogodkom so dobili veliko novih informacij, med njimi 61,90% zelo veliko, povprečna ocena 

4,48, na lestvici 1-5 in  

 zato je večina udeležencev (78,95%) izvedbo dogodka ocenila z odlično oceno, povprečna ocena 

4,74, na lestvici 1-5.  

Obiskovalci srečanj so najpogosteje zvedeli za predavanje z vabilom po pošti. Vabilo pošljemo na 130 

naslovov, od tega je 75% naslovnikov iz Celja, ostali so iz okoliških krajev.  

Sodelovanje smo razširili tudi v občine Šentjur, Slovenske Konjice in Rogaško Slatino. 
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Na spletnih straneh ponujamo informacije o naši dejavnosti, aktualnih temah in predstavljamo izdelke iz 

galenskega laboratorija. Pod rubriko vprašajte farmacevta lahko obiskovalci zastavijo vprašanje, dobijo 

brezplačen strokoven nasvet farmacevta in ostanejo anonimni.  

Na vprašanja farmacevtov je v letu 2018 odgovarjalo 8 farmacevtov in en farmacevtski tehnik in podali 

140 nasvetov. 

13.2 Dan slovenskih lekarn, 26. september 2018 

Sekcija farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu in 

Lekarniška zbornica Slovenije sta organizirala 14. Dan slovenskih lekarn na 

temo Izdelki iz zdravilnih rastlin. Pripravili so knjižico, ki jo bomo razdelili 

obiskovalcem naših lekarn. V knjižici je zbranih veliko koristnih napotkov o 

nabiranju, pripravi, shranjevanju, pravilnem izboru izdelka iz zdravilnih 

zeliščih in primernosti uporabe pri različnih bolezenskih stanjih in starostnih 

skupinah.  

 

13.3 Sodelovanje z mediji 

Z namenom povečanja prepoznavnosti Celjskih lekarn in vloge lekarniškega farmacevta smo pripravili 66 

prispevkov v lokalnih medijih z nasveti farmacevta na izbrano temo in ostalimi 139 oglasi. Sodelovali smo 

s tiskanimi mediji v tedenskih časopisih: Celjan, Novice ter Rogaške novice, kjer smo na strani Zdravje 

objavljali napovednik dogodkov, prispevek v osrednji temi, izjave: položeno na srce in oglaševali. 

Sodelujemo z Novim tednikom &Radio Celje. Desetkrat so bili lekarniški farmacevti gostje v radijski oddaji. 
Oddajo vodi radijska voditeljica, v obliki intervjuja; poslušalci pa lahko zastavijo kakšno vprašanje. Oddaja 
traja 15 min v dopoldanskem času. 

13.4 Sodelovanje z materinsko šolo 

Z zdravstvenimi domovi sodelujemo pri izvajanju materinske šole, ki se izvaja v sklopu delovanja Centra 

za krepitev zdravja - projekt nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovo izvajanje v 

primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih v: 

 Zdravstvenem domu Slovenske Konjice, (10 predavanj, 125 udeleženih) 

 Zdravstvenem domu Šentjur, (7 predavanj, 96 udeleženih) 

 Zdravstveni postaji Rogaška Slatina, (7 predavanj, 121 udeleženih) 

Sodelujemo s polurnim predavanjem na temo Zdravila in nosečnost kjer bodočim mamicam in partnerjem 

predavamo na temo varne uporabe zdravil med nosečnostjo in dojenjem. 

Vodja programa: Frida Novak mag.farm. 
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14. VAROVANJE OKOLJA 

Odpadna zdravila ne sodijo med običajne gospodinjske odpadke, saj so nevarna tako za ljudi kot okolje. 

Področje ravnanja z odpadnimi zdravili definira Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 

105/08), ki opredeljuje tako pogoje za zbiranje kot tudi odstranjevanje odpadnih zdravil. Odpadna zdravila, 

ki jih sprejemamo v lekarnah so lahko v trdem stanju (npr. tablete, kapsule, svečke), ter v obliki praškov 

ali tekočin (npr. praški, posipala, kreme, sirupi, kapljice). Uporabnike prosimo, da predhodno odstranijo 

ovojnino, ki ni neposredno v stiku z zdravilom. 

Vse sprejete in oddane količine odpadnih zdravil veletrgovcem so ustrezno evidentirane. V letu 2018 je 

bilo oddanih 212 zabojnikov, v katerih je bilo skupaj 1.768 kg odpadnih zdravil. 

 

Skladno z okoljevarstveno zakonodajo Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/2015) , Uredba o ravnanju z 

odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. l. RS, št. 55/2015, 100/2010), Odredba o ravnanju z ločeno 

zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/2001, 

41/2004-ZVO-1) ločujemo: 

 odpadni tiskarski tonerji - odpadek nastaja kot potrošni material pri uporabi tiskalnikov in ga 

prepuščamo distributerju tiskarskih tonerjev, 

 papirna in kartonska embalaža - odpadna embalaža, ki nastaja kot odpadek pri opravljanju same 

dejavnosti; gre za odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek in je odpadna prodajna ali skupinska 

embalaža, ki nastaja iz storitvenih dejavnosti in javnega sektorja. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah  Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. 

68/2018) 

V skladu s prenovljeno okoljsko zakonodajo, ki se nanaša na embalažo in plastične vrečke, velja uredba 

tudi za izvajalce lekarniške dejavnosti, ki pripravljena magistralna zdravila in izdelana galenska zdravila 

pakirajo v embalažo. Lekarnam nalaga obveznost vpisa v evidenco oseb, ki dajejo v promet manj kot 

15.000 kg embalaže letno, in vodenja evidence o dajanju embalaže v promet zaradi letnega poročanja o 

količinah in vrstah embalaže dane v promet. Tako smo v letu 2018 evidentirali naslednjo odpadno 

embalažo: 

 Masa v kg 

Papir in karton 1.282 

Plastika 3.528 

Steklo 2.717 

Kovine 277 

Les 400 
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IV. RAČUNOVODSKO POROČILO  

Računovodsko poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil. Pri pripravi smo upoštevali 

naslednjo pravno podlago:  

 Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99), 

 Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 

ZIPRS1617, 13/18), 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Ur.l. RS, št. 56/2002 s spremembami in dopolnitvami 

 Zakon o dohodnini (ZDoh-2- UPB7, Ur.l. RS, 13/2011, 24/2012, 30/2012, 75/2012, 94/2012, 96/2013, 

50/2014, 55/2015, 63/16 in 69/17), 

 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2 Ur.l. RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 92/08, 5/09, 

96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/2013, 50/2014, 82/2015, 68/16, 69/17 in 79/18), 

 Zakon o davku na dodano vrednost  (ZDDV-1- UPB3,  Ur.l. RS, št. 13/2011, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 

83/2012, 46/2013, 86/2014, 90/2015, 77/2018) 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1187) Ur.l. RS, št.80/16, 

33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819) 

 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2-UPB4, Ur.l. RS,št. 13/2011,32/2012, 94/2012, 101/13 – 

ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18), 

 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP-UPB8 

(Ur.l. RS, št. 13/2014, 27/16) 

 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ( Ur.l. RS, št. 

140/06, 76/08), 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu Ur.l. RS, št. 69/2008, 97/2009 in 

41/2012), 

 Slovenski računovodski standardi (Ur.l. RS št. 95/2015, s spremembami in popravki), 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Ur.l. RS  št. 115/02,21/03,134/03,126/04,120/07, 124/08, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 86/16),  

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS -

134/03, 34/04,13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/2010, 97/2012, 100/2015, 75/17), 

 Pravilnik o računovodstvu Celjskih lekarn, 

 Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur.l. RS št. 106/13 in 94/14), 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 

45/05,138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/2010, 108/2013, 100/2015), 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Ur. l. RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014, 100/2015, 84/2016, 

75/2017), 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega ter metodologije za pripravo poročila o 

doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št.:12/01, 10/06, 

8/07,102/2010), 

 Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju 

(ZUPPJS17, Ur.l. RS št. 88/16)  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200256&stevilka=2760
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4127
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3647
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3571
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2685
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200869&stevilka=3018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3860
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3857
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15. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

Računovodski izkazi prikazujejo pošteno in resnično stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, 

prihodkov, odhodkov ter presežek oz. primanjkljaj.  

Računovodska izkaza določenih uporabnikov sta:  

 Bilanca stanja, ki se sestavi na obrazcu Bilanca stanja in 

 Izkaz prihodkov in odhodkov sestavljen na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov. 

Obvezni prilogi k bilanci stanja sta preglednici:  

 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter 

 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 

Tabela stanj in gibanj vsebuje vrednostne podatke, ki se dopolnijo s krajšimi opisnimi pojasnili. 

Obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je obrazec 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Ta izkaz prikazuje ločevanje med javno službo in prodajo blaga in storitev na trgu skladno z zahtevami 

računovodskih in statusnih predpisov. 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil določa tudi sestavo tako imenovanih evidenčnih izkazov in sicer na 

obrazcih:  

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 

 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

Ti evidenčni izkazi so namenjeni zagotavljanju podatkov o poslovanju določenih uporabnikov v skladu s 

pravili, ki sicer veljajo za izkazovanje prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov (proračun, ZZZS). 
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15.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2018   

    (v EUR, brez centov) 
 

NAZIV Pojasnilo 
Stanje na dan Stanje na dan INDEKS 

31.12.2018 31.12.2017 2018/2017 
 

SREDSTVA (A+B+C) 

 
   

A)  DOLGOROČNA SREDSTVA 

 
5.321.843 5.505.204 96,67 

 
NEOPREDMETENA SREDSTVA  1 30.908 25.768 119,95 

 
NEPREMIČNINE 2 3.737.667 3.880.873 96,31 

 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

3 
1.553.268 1.598.564 97,17 

B)  KRATKOROČNA SREDSTVA  3.581.514 3.378.748 106,00 

 

DENARNA SREDSTVA  4 
304.301 241.711 125,89 

 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 5 
710.332 693.763 102,39 

 
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  0 0  

 

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN  2.389.941 2.231.903 107,08 

 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE  101.712 101.512   

 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA  758 0  

 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE  65.873 82.577 79,77 

 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  8.597 27.282 31,51 

C)  ZALOGE 6 
2.570.458 2.523.367 101,87 

 

I. AKTIVA SKUPAJ  11.473.815 11.407.319 100,58 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (D+E)   
 

 

D)  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR 7 1.566.019 1.810.765 86,48 

 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

 
 

 
 

 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH  472.695 465.533 101,54 

 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV  928.310 1.242.996 74,68 

 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA  142.830 82.150 173,86 

 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN  15.536 18.792 82,67 

 
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  0 0  

 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA  0 0  

 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  6.647 1.294 513,75 

E)  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  9.907.797 9.596.555 103,24 
 

DOLGOROČNE REZERVACIJE  0 0  
 

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI  0 0  
 

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  0 0  
 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

8 
5.321.843 5.505.204 96,67 

 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

 
4.585.954 4.091.351 112,09 

 

I. PASIVA SKUPAJ 

 
11.473.815 11.407.320 100,58 
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Pojasnila k bilanci stanja (priloga 1) 

Skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi ter Zakonom o računovodstvu so v nadaljevanju 

pojasnila k stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki so prikazana v bilanci stanja. Ta je 

sestavljena na podlagi knjigovodskih vrednosti posameznih kategorij v poslovnih knjigah.  

Celotna sredstva v bilanci stanja so na dan 31.12.2018 znašala 11.473.815 EUR in so 0,58% večja v 

primerjavi s stanjem na dan 31.12.2017. 

    (v EUR, brez centov) 

  
Pojasnilo 

Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Sedanja 
vrednosti 

Delež odpisa v 
% 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA  9.567.714 4.245.872 5.321.843 44,38 

 NEOPREDMETENA SREDSTVA  1 158.801 127.893 30.908 80,54 

 NEPREMIČNINE 2 4.965.808 1.228.142 3.737.667 24,73 

 
OPREMA IN DRUGA 
OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

3 4.969.935 3.416.667 1.553.268 68,75 

 

Nabave dolgoročnih sredstev so razkrite v poglavju 12 – Vlaganja in so financirane iz priznane 

amortizacije in dolgoročnega namenskega vira za investicije. 

 

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva  30.908 € 

Dolgoročne premoženjske pravice 30.908 € 

 

V skladu s predpisi sodijo premoženjske pravice iz programske opreme med neopredmetena dolgoročna 

sredstva. Za odpis se uporablja metoda enakomerne časovne amortizacije po stopnji 20%.  

Sedanjo vrednost sestavljajo programske licence, ki so v uporabi, ter aplikacija za spletno prodajo. 

2. Nepremičnine 3.880.873 € 

Zemljišča 303.226 € 

Zgradbe 3.577.647 € 

 

Amortizacija za zemljišča se ne obračunava, za zgradbe smo obračunali amortizacijo po stopnji 3% po 

metodi enakomerne časovne amortizacije.  

Sedanja vrednost zemljišč je enaka nabavni vrednosti. Nabavna vrednost aktiviranih zgradb je 
4,662.582,24 EUR, sedanja vrednost aktiviranih zgradb pa 76,73% nabavne vrednosti.  

3. Oprema 1.553.268 € 

Evidentiranje opreme zajema opremo, drobni inventar, vlaganje v opredmetena osnovna sredstva v tuji 
lasti ter druga opredmetena osnovna sredstva. 
Amortizacijo za opremo smo obračunali po metodi enakomerne časovne amortizacije po stopnjah 10 - 

50%, drobni inventar ob nabavi 100% odpišemo.  

Investicije v neopredmetena in opredmetena sredstva smo pokrivali iz priznane obračunane amortizacije 

ter namenskega dolgoročnega vira za investicije.  
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Sedanja vrednost opreme se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 2,83% kar kaže na manj 

investicij v primerjavi s preteklim letom.  

Nabava opreme po amortizacijskih skupinah v letu 2018: 

Amortizacijska skupina % odpisa Nabavna vrednost 

Telefoni, alarmne in video nadzorne naprave 10 4.360 

Klimatske naprave 20 2.918 

Računalniška druga oprema 25 61.182 

Računalniki 50 5.549 

Računalniški serverji 50 3.461 

Merilne naprave 20 4.080 

Medicinske naprave, instrumenti 20 24.929 

Pohištvo v lekarnah 12 30.692 

Avtomatizirani sistemi skladiščenja 20 173.911 

Druga (neomenjena) oprema 20 3.680 

Skupaj  314.761 

Prikaz vlaganj po projektih je predstavljen v poglavju 12. 

4. Denarna sredstva 304.301 € 

Denarna sredstva v blagajni 23.266 € 

Denar na poti 92.763 € 

Denarna sredstva na računih 188.272 € 

 

Stanje denarnih sredstev zajema sredstva v blagajnah enot zavoda, denar na poti (pologi iz zaključkov 

blagajn 29., 30. in 31.12.2018, ki so oddani in so prispeli na račun prvi delovni dan v letu 2019) ter denarna 

sredstva na podračunu pri Upravi za javne prihodke Žalec. Stanje sredstev je večje v primerjavi s preteklim 

letom ter normalno glede na poslovanje zavoda ter zagotavljanje primerne likvidnosti.  

5. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve  3.277.212 € 

Terjatve do kupcev  710.332 € 

Terjatve do uporabnikov EKN 63.658 € 

Terjatve do ZZZS in ZPIZ 2.326.283 € 

Kratkoročno finančne naložbe 101.712 € 

Terjatve iz naslova obresti 758 € 

Terjatve do državnih institucij in druge terjatve 65.873 € 

Aktivne časovne razmejitve 8.597 € 

 

Največji delež kratkoročnih sredstev zavoda predstavlja terjatev do ZZZS (70,98%) in je kot tudi ostale 

terjatve do kupcev usklajena na dan 31.12.2018.  

Stanje terjatev do kupcev, terjatev ko uporabnikov EKN ter do ZZZS je na dan 31.12.2018 v višini 

3.115.763,05 EUR. Skladno s pravilnikom o računovodstvu je oblikovan popravek vrednosti terjatev za 

deloma neplačane terjatve do zavarovalnice za obračunane provizije (še iz leta 2012) ter za posamezne 

neplačane račune v skupni vrednosti 15.488,86 EUR. Podrobna specifikacija spornih terjatev je razvidna 
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iz inventurnega elaborata. Zavod za izterjavo redno in pravočasno izstavlja plačilne opomine ter izvršbe 

na transakcijski račun dolžnikov. 

Plačilna disciplina večine kupcev (za enkrat) ne predstavlja posebnih težav. Tudi ZZZS je v letu 2018 

pravočasno poravnaval svoje obveznosti.  

Med druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 beležimo terjatev za plačilne kartice (58.493,95 EUR) 

in refundacije za boleznine (7.378,82 EUR). 

V aktivne časovne razmejitve smo upoštevali v letu 2018 zaračunane stroške, ki se nanašajo na leto 2019 

(časopisi, specializacija), terjatev za vnovčene darilne bone ter prehodno še nezaračunan prihodek. 

 

6. Zaloge 2.570.458 € 

Zaloge blaga so v primerjavi z letom 2018 večje 1,87%. Za zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva 

z zdravili se je potrebno prilagajati z obsegom in raznovrstnostjo zalog zdravil v lekarni, kar zahtevajo liste 

medsebojno zamenljivih zdravil ter terapevtskih skupin. Skozi leto smo se trudili imeti optimalne zaloge, 

glede na ponudbo, možnost dobave, spremembe cen  in ostale dejavnike na trgu zdravil in ostalega blaga. 

Povprečna vrednost zalog v lekarnah in galenskem laboratoriju je v obravnavanem obdobju znašala 

2.469.803,20 EUR po nabavni vrednosti in je v primerjavi s preteklim letom narasla za 4,85%.  

Zaloge v lekarnah vodimo po nabavni ceni, za obračun stroškov uporabljamo skladno s SRS 4 metodo 

zaporednih cen (FIFO). 

Na podlagi pogodbe o skladiščenju in obnavljanju blagovnih rezerv v našem zavodu skrbimo za zaloge 

zdravil, ki so last Zavoda RS za blagovne rezerve. Zaloga se vodi izven bilančno po vrsti in količini. Za 

zaloge skrbijo štiri lekarne in sicer: lekarna Planet, Zreče, Rimske Toplice in Šmarje. Na dan 31.12.2018 

smo zaloge ovrednotili:  

Skrbnik Vrednost zalog 

Lekarna Planet 12.659,77 € 

Lekarna Zreče 10.741,83 € 

Lekarna Šmarje  9.918,62 € 

Lekarna Rimske Toplice 4.158,80€ 

Skupaj 37.479,02€ 
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Obveznosti do virov sredstev (bilančna pasiva) 

Vrednost dolgoročnih virov sredstev oz. lastnih virov smo v primerjavi z letom 2017 povečali za 3,24%, 

kratkoročne obveznosti pa so se zmanjšale za 13,52%. 

 

Grafikon 8: Kratkoročni in dolgoročni viri 

 

7. Kratkoročne obveznosti in PČR 1.566.019 € 

Obveznosti do zaposlenih 472.695 € 

Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN 943.846 € 

Druge kratkoročne obveznosti 142.830 € 

Pasivne časovne razmejitve 6.647 € 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane plače, nadomestila in ostale prejemke 

obračunane za mesec december 2018 in izplačane 2019. Obveznosti so večje v primerjavi s stanjem 

31.12.2017 zaradi pridobljene pravice do višje plače na podlagi napredovanj ter več zaposlenih v 

primerjavi s preteklim letom.  

Obveznosti do dobaviteljev so obveznosti za plačilo blaga, materiala in storitev, ki še niso zapadle v 

plačilo. Zavod redno poravnava svoje obveznosti. V primerjavi s preteklim letom je teh obveznosti nekoliko 

manj, višina obveznosti pa je podvržena kontinuiteti nabave blaga.  

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja zajemajo obračunane prispevke na bruto plače, obveznosti 

za izplačila po pogodbah, obveznost za davke ter ostale obveznosti in so bile plačane v januarju 2019. 

8. Trajni viri 9.907.797 €  

Obveznost za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva 5.321.843 €  

Trajni vir za likvidno in solventno poslovanje in investicije 4.041.262 €  

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2018 544.693 €  
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Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so sestavljena iz sedanje 

vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Sedanja vrednost v višini 

5,321.842,58 EUR je znesek dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju vodenih v okviru razreda 0 

(skupine kontov 00, 01, 02, 03, 04, 05 in 08) in se je se v primerjavi z letom 2017 zmanjšala za 3,33%. 

Obveznost smo skladno z 68. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu zmanjšali za nepriznani 

znesek amortizacije v ceni storitev. Zmanjšanje sredstev je tudi zaradi izločitev zastarelih in neuporabnih 

sredstev po potrjenem inventurnem poročilu.    

Na podlagi 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti smo oblikovali trajni vir za poslovanje javnega zavoda 

za solventno in likvidno poslovanje v višini 3.050.438 eur. Presežki prihodkov nad odhodki se namenjajo 

za investicije v osnovna sredstva na podlagi sklepov sveta zavoda. Na dan 31.12.2018 je oblikovan trajni 

vir za investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v višini 990.823 eur.  

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 544.692,89 EUR je ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki 

leta 2018. 

15.2 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 2) 

Izkazuje neodpisano vrednost 5,321.843 EUR in se je glede na preteklo leto zmanjšala za 3,33%, kar 

smo že v okviru pojasnila 8 obrazložili. Vrednostne spremembe na teh sredstvih pa so razvidne v 

posameznih stolpcih priloženega obrazca, pojasnila za gibanja so opisana pri vlaganjih (poglavje 12 

poslovnega poročila), v inventurnem elaboratu za leto 2018 ter obrazložitvi amortizacije. 

  



CELJSKE LEKARNE - LETNO POROČILO 2018 

 
67 

 

15.3 Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  (priloga 3)   

    (v EUR, brez centov) 

NAZIV Pojasnila 
Znesek realizacije INDEKS 

2018/ 
2017 

PLAN 
2018 

REAL./ 
PLAN 
2018 LETO 2018 LETO 2017 

PRIHODKI OD POSLOVANJA  10 41.503.222 39.013.488 106,38 39.655.000 104,66 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

 

841.280 787.068 106,89 795.000 105,82 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  
 

40.661.942 38.226.420 106,37 38.860.000 104,64 

FINANČNI PRIHODKI 
 

5.483 7.133 76,86 5.500 99,69 

DRUGI PRIHODKI 
 

4.904 11.623 42,19 5.000 98,07 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  
 

13.840 33.969 40,74 1.000 1383,98 

CELOTNI PRIHODKI 9 41.527.448 39.066.213 106,30 39.666.500 104,69 

ODHODKI OD POSLOVANJA 12 40.928.787 38.502.154 106,30 39.137.000 104,58 

STROŠKI PRODANEGA BLAGA 
 

33.891.817 31.864.620 106,36 32.345.000 104,78 

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 
 

1.474.240 1.472.476 100,12 1.490.000 98,94 

STROŠKI DELA 
 

5.241.740 4.901.827 106,92 5.030.000 104,20 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 
 

4.032.244 3.834.733 105,13   

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

 

666.262 611.892 108,89   

DRUGI STROŠKI DELA 
 

543.234 455.202 119,34   

AMORTIZACIJA 
 

311.861 254.311 122,63 265.000 117,68 

DRUGI STROŠKI  9.129 8.919 102,35 7.000 130,41 

FINANČNI ODHODKI  13 6 762 0,80 0  

DRUGI ODHODKI 13 21.050 18.609 113,12 16.000 131,56 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 13 4.201 603 697,08 2.000 210,06 

CELOTNI ODHODKI 11 40.954.043 38.522.127 106,31 39.155.000 104,59 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  573.405 544.086 105,39 511.500 112,10 

Davek od dohodka pravnih oseb  28.712 961 2987 20.200 142,14 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka  

14 544.693 543.125 100,29 491.300 110,87 

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

 182 175 104,00   

 

V nadaljevanju bomo ob prikazali posamezne kategorije prihodkov in stroškov. 
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Prihodki 

9. Celotni prihodki so sestavljeni iz: 41.527.448 € 

Prihodki od poslovanja 41.503.222 € 

Finančni prihodki 5.483 € 

Drugi prihodki 4.904 € 

Prevrednotovalni prihodki 13.840 € 

 

10. Prihodki od poslovanja 41.503.222 € 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 841.280 € 

Prihodki od prodaje blaga in materiala 40.661.942 € 

 

Prihodki od poslovanja so sestavljeni iz: 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev v strukturi prihodkov od poslovanja pomenijo 2%, in so se 

v primerjavi z letom 2017 povečali za 6,38%. Ustvarili smo jih z opravljeno prodajo proizvodov in storitev 

(provizije PZZ, prihodki od mentorstva, analiz, farmacevtske obravnave, prihodki od refundacij in takse 

dežurstva, prodaja lastnih proizvodov, najemnine poslovnih prostorov, prodaja oglasnih površin in ostale 

storitve).  

Prihodki od prodaje blaga pomenijo 98 % poslovnih prihodkov in smo jih ustvarili za 6,37% več kot v 

letu 2017.  

 

  Leto 2018  Leto 2017 indeks 

Prihodki v breme OZZ 18.754.962 17.640.423 106,32 

Prihodki v breme PZZ 10.186.479 9.716.112 104,84 

Prihodki iz doplačil  606.801 468.867 129,42 

Prodaja na dobavnice 846.247 744.014 113,74 

Gotovinska prodaja 10.256.134 9.649.688 106,28 

Ostali prihodki od prodaje  11.319 7.315 154,73 

SKUPAJ 40.661.942 38.226.420 106,37 

Zavod je ustvaril še finančne in druge prihodke ter poslovne prihodke, ki znašajo le 5,8% v strukturi 

celotnih prihodkov.  
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Odhodki 

11. Celotni odhodki so sestavljeni iz: 40.954.044 €  

Odhodki poslovanja 40.928.787 € 

Finančni odhodki 6 € 

Drugi odhodki 21.050 € 

Prevrednotovalni odhodki 4.201 € 

Struktura odhodkov je naslednja: 

12. Odhodki poslovanja 40.928.787 € 

Stroški prodanega blaga 33.891.817 € 

Stroški materiala in storitev 1.474.240 € 

Stroški dela 5.241.740 € 

Amortizacija 311.861 € 

Drugi stroški 9.129 € 

 

Stroški prodanega blaga v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov na strani odhodkov 

predstavljajo največjo postavko med poslovnimi odhodki v višini 82,81%  in zajemajo nabavno vrednost 

prodanih zalog. Zavod uporablja za vodenje stroškov prodanega blaga FIFO metodo. Med stroški 

prodanih zalog se evidentirajo tudi inventurne razlike, ugotovljene z letnim popisom, ter  popusti pri nabavi 

blaga.  

Stroški materiala in storitev so na ravni stroškov preteklega leta in pod načrtovanimi sredstvi. 

Stroški dela so druga največja postavka med odhodki poslovanja. Plače in ostali stroški dela so bili 

izplačani v skladu z določili kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Zakona 

o sistemu plač v javnem sektorju. Vsi davki in prispevki so plačani v skladu z zakoni.  

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v zavodu je v letu 2018 znašala 2.034 EUR in je 6% 

večja v primerjavi z lansko. 

Plače in nadomestila plač znašajo 4,032.244 EUR in so za 6,92 % večji od lanskih, vrednost prispevkov 

za socialno varnost je 666.262 EUR.  

V začetku leta 2018 med vlado in reprezentativnimi sindikati ni bilo posebnega dogovora za izplačevanje 

plač, zato smo upoštevali določila Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017, 

ki so se podaljšala v leto 2018. 

Pri zaposlenih, ki so izpolnili pogoje napredovanja ter pridobitev plače v skladu z višjim plačnim razredom 

s 1. decembrom 2017 po ZUPPJS17, se jim je osnova upoštevala v letu 2018. Ostali, ki so pogoje izpolnili 

v letu 2018, pa so pridobili pravico do izplačila višje plače 1. decembra 2018. 

S 1. januarjem 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o 

uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 

(Uradni list RS, št. 1/13), minimalne premije so bile objavljene 29.12.2017. Iz tega naslova smo v letu 

2018 izplačali premij v višini 70.988,85 €, kar je skoraj 44,8 tisoč več kot v preteklem letu 
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Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) je določil, da pripada 

javnim uslužbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 prejemali osnovno plačo, 

ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, poračun med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni 

dopust za leto 2018. Iz tega naslova smo decembra 2018 izplačali 4.176 eur  zaposlenim. 

 

Zavod izpolnjuje pogoje za izplačevanje dodatne delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu. Izplačan obseg sredstev v višini 533.279 EUR so sredstva delovne uspešnosti iz naslova trga, ki 

se izplačuje skladno z Uredbo o dodatni delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

ter sprejetimi sklepi pri potrjevanju plana za leto 2018. V letu 2018 je bilo izplačanih za 0,6% manj sredstev 

kot leta 2017. 

 

Amortizacijo smo obračunali v višini 545.312 EUR po predpisanih stopnjah in metodi enakomerne 

časovne amortizacije. V tem znesku je vključena tudi  amortizacija drobnega inventarja, ki ga odpišemo 

takoj ob nabavi. Skladno s predpisi, da se iz prihodkov pokriva le amortizacija priznana v ceni lekarniške 

storitve, smo v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje knjižili razliko, ki presega znesek 

priznane amortizacije. Presežni znesek amortizacije je v letu 2018 znašal 233.451 EUR. Strošek 

amortizacije se je povečal predvsem zaradi nabave treh novih avtomatiziranih skladišč (dve konec l.2017 

in eno v l.2018). 

 

13. Ostali odhodki  25.257 € 

Finančni odhodki 6 € 

Drugi odhodki 21.050 € 

Prevrednotovalni poslovni odhodki  4.201 € 

 

Ostali odhodki v skupni višini 25.257 EUR predstavljajo samo 0,06% v strukturi skupnih odhodkov in so 

primerljivi z lanskimi. 

 

14. Čisti presežek prihodkov nad odhodki 544.693 € 

 

V letu 2018 je zavod ustvaril 574.005 presežka prihodkov nad odhodki. Davek od dohodka pravnih oseb 

smo obračunali po 19% stopnji na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Pravilnika o 

opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti in znaša 28.712 EUR.  

Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna za pridobitno dejavnost, medtem ko se prihodki in odhodki 

od nepridobitne dejavnosti izvzamejo. Sodilo za izvzem nepridobitnih odhodkov je splošni dogovor 

financiranja s strani ZZZS oz. sorazmerni delež iz prihodkov. Izjema so olajšave za investiranje in 

zaposlene invalide, ki jih skladno s pojasnili FURS uveljavljamo v celoti.  

Čisti presežek prihodkov nad odhodki je 544.693 EUR in je primerljiv presežku leta 2017 ter 11% nad 

planiranim izidom.   
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15.4 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 4) 

    (v EUR, brez centov) 

NAZIV 
Znesek realizacije INDEKS PLAN 

2018 

REAL./ 
PLAN 
2018 LETO 2018 LETO 2017 2018/17 

I. PRIHODKI 40.944.937 37.803.859 108,31 38.500.000 106,35 

Prihodki za izvajanje javne službe 32.901.852 29.982.969 109,74 30.360.000 108,37 

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 17.597.643 15.662.187 112,36 15.790.000 111,45 

DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
JAVNE SLUŽBE 

15.304.209 14.320.782 106,87 14.570.000 105,04 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 8.043.085 7.820.890 102,84 8.140.000 98,81 

II. ODHODKI 40.823.014 38.619.290 105,71 39.020.000 104,62 

Odhodki za izvajanje javne službe 32.988.255 30.905.247 106,74 31.540.000 104,59 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 3.058.245 2.800.964 109,19 2.870.000 106,56 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 

566.120 480.490 117,82 500.000 113,22 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA 
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

28.993.542 26.983.163 107,45 27.650.000 104,86 

INVESTICIJSKI ODHODKI 370.348 640.630 57,81 520.000 71,22 

Odhodki od prodaje blaga in storite na trgu 7.834.759 7.714.043 101,56 7.480.000 104,74 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.436.507 1.395.240 102,96 1.420.000 101,16 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 

163.736 154.342 106,09 160.000 102,34 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA TRG 6.234.516 6.164.461 101,14 5.900.000 105,67 

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 121.923     

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  815.431  520.000  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka prikazuje kategorije 

prihodkov in odhodkov po plačani realizaciji. Presežek prihodkov v letu 2018 znaša 121.923 EUR, od 

tega na javni službi presežek odhodkov nad prihodki v višini 86.403 EUR in na tržnem delu presežek 

prihodkov nad odhodki v višini 208.326 EUR.  

Pri izkazu po denarnem toku so pomembne valute zapadlosti terjatev in obveznosti in dejansko plačilo na 

oz. z transakcijskega računa. Investicijski odhodki bremenijo v celoti javno službo in se financirajo iz 

presežkov preteklih let, zato je primanjkljaj na javni službi posledično večji. 
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15.5 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 5) 

Iz priloge 5 je razvidno, da se zavod v letu 2018 ni zadolževal, sredstva na računih so se povečala za 

121.923 EUR (presežek odhodkov po denarnem toku), kar posledično izhaja iz izkaza prihodkov in 

odhodkov po denarnem toku (priloga 4). 

15.6 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 6) 

(v EUR, brez centov) 

NAZIV 
Znesek realizacije 

SKUPAJ 
JAVNA SLUŽBA TRG 

I. CELOTNI PRIHODKI 32.072.406 9.455.042 41.527.448 

Poslovni prihodki 32.059.394 9.443.828 41.503.222 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 208.895 632.385 841.280 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 31.850.499 8.811.443 40.661.942 

Finančni prihodki 2.828 2.655 5.483 

Drugi prihodki 2.529 2.374 4.903 

Provrednotovalni prihodki 7.655 6.185 13.840 

II. CELOTNI ODHODKI 32.060.506 8.893.537 40.953.443 

Poslovni odhodki 32.044.244 8.884.542 40.928.186 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA, STORITEV 28.277.957 7.088.099 35.366.056 

STROŠKI DELA 3.565.893 1.675.847 5.241.740 

AMORTIZACIJA 193.692 118.169 311.861 

DRUGI STROŠKI 6.702 2.427 9.129 

Finančni odhodki 5 1 6 

Drugi odhodki 16.257 4.793 21.050 

Prevrednotovalni odhodki 0 4.201 4.201 

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 11.900 561.505 573.405 

Davek od dohodka pravnih oseb 596 28.116 28.712 

IV. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 11.304 533.389 544.693 

 

V obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 6) smo 

razdelili podatke na prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje 

blaga in storitev na trgu. V razdelitvi na javno službo in trg smo izhajali iz dejanskih podatkov, kjer pa to 

ni bilo možno, smo uporabili sodila, ki so opredeljena v Pravilniku o računovodstvu. Sodila bomo 

predstavili pri posameznih postavkah:  

 vrednost v EUR struktura 

Celotni prihodki 41.527.448 €  

Prihodki javne službe 32.072.406 € 77,23% 

Prihodki tržne dejavnosti 9.455.042 € 22,77% 
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Med celotne prihodke štejemo poslovne, finančne in druge prihodke ter prevrednotovalne prihodke. 

Poslovni prihodki 41.503.222 € 

Prihodki javne službe 32.059.394 € 

Prihodki tržne dejavnosti 9.443.828 € 

Med poslovne prihodke javne službe sodijo prihodki od prodaje humanih in veterinarskih zdravil na recept, 

izdaje živil za posebne zdravstvene namene na recept, prodaje zdravil za humano in veterinarsko rabo 

brez recepta, ki se izdajajo v mreži lekarniške dejavnosti, dejavnosti farmacevtske obravnave pacientov 

in financiranje dežurne službe. Ti prihodki predstavljajo 77,25% vseh poslovnih prihodkov.  

Med poslovne prihodke tržne dejavnosti sodi prodaja galenskih izdelkov, zdravil in živil brez recepta, ki 

se prodajajo tudi izven mreže lekarniške dejavnosti, prodaja medicinskih pripomočkov in veterinarskih 

izdelkov, prodaja drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, provizija za storitve PZZ in 

prihodki od drugih lekarniških storitev. 

Finančni prihodki 5.483 € 
 

Drugi prihodki 4.903 € 
 

Prevrednotovalni prihodki 13.840 € 

Finančne, druge in prevrednotovalne prihodke po sprejetih sodilih razdelimo med javno službo in trg v 

deležu, ki izhaja iz poslovnih prihodkov. 

Poslovni odhodki 40.928.786 € 

Odhodki javne službe 32.044.244 € 

Odhodki tržne dejavnosti 8.884.542 € 

 

Stroški prodanega blaga, ki so največji strošek med poslovnimi odhodki, se delijo med javno službo in trg 

po dejanskih stroških na dejavnost, v katero sodijo oziroma iz katere izvirajo. 

Stroški dela bremenijo javno službo v deležu skupnih prihodkov,  pred delitvijo pa obremenimo tržno 

dejavnost s stroški plač zaposlenih v Galenskem laboratoriju ter tržno delovno uspešnostjo vseh 

zaposlenih.  

Strošek amortizacije bremeni trg v celoti po deležu poslovnih prihodkov, javno službo pa le glede na 

priznan delež iz Splošnega dogovora in gotovinske točke. Ostali stroški amortizacije zmanjšujejo 

obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. 

Direktni stroški materiala in storitev Galenskega laboratorija se razporedijo na trg, ostali stroški materiala 

in storitev pa se delijo po strukturi celotnih prihodkov, razen prevrednotovalnih odhodkov, ki v celoti 

bremenijo tržno dejavnost. 

Finančni odhodki 6 € 
 

Drugi odhodki 21.050 € 
 

Prevrednotovalni odhodki 4.201 € 

Glede na sodila razdelimo finančne in druge odhodke po strukturi celotnih prihodkov. 



CELJSKE LEKARNE - LETNO POROČILO 2018 

 
74 

 

Čisti presežek prihodkov nad odhodki 544.693 € 

 

Od presežka prihodkov nad odhodki se je odbil davek od dohodka pravnih oseb 28.712 EUR po strukturi 

ustvarjenega presežka. Zavod je dosegel na javni službi 11.304 EUR in na trgu 533.389 EUR čistega 

presežka prihodkov nad odhodki. 

 
Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 
 
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur.l. RS št. 97/2009, 41/2012) 

in pravilnik ministrstva sta opredelila, da sme obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu znašati največ 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje 

blaga in storitev na trgu.  

Zavod ugotovi dovoljeni obseg sredstev na obrazcu: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev 

za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je sestavni del letnega poročila. V 

vrednost presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (zap. št. 1 tabele) 

smo upoštevali presežek prihodkov nad odhodki iz prodaje blaga in storitev na trgu po odbitku davka od 

dohodka.  

Iz priloženega obrazca lahko ugotovimo, da je glede na ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki iz 

prodaje blaga in storitev na trgu z upoštevanjem davka od dohodka v višini 533.389 EUR in akontativnega 

dela iz naslova delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev na trgu v višini 533.279 EUR, zavod izplačal 

manj, kot je dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 

(533.334 EUR).    
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Obrazec: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 
 
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:  27430 CELJSKE LEKARNE JAVNI ZAVOD  

SEDEŽ UPORABNIKA:      Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje 

 

Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu za leto 2018 

 
               (v EUR, brez centov) 

Zap. 

št. 
NAZIV ZNESEK 

1 
Presežek prihodkov nad odhodki 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
533.389 

2 
Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova  

prodaje blaga in storitev na trgu 
533.279 

3 
Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2) 
1.066.668 

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

533.334 

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

55 

 

 

Kraj in datum:  

Celje, 13. 2. 2019  

Žig: 

 

 

 

Odgovorna oseba: 

Lilijana Grosek, mag. farm. 

Direktorica 

Opomba: 
Zap. št. Vir podatkov za izpolnitev obrazca: 

1 letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689 

2 akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju  

(Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030, D900 

3 seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2) 

4 dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni 

uspešnosti iz naslova prodaje  blaga in storitev na trgu 

5 razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2) 
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V. IZJAVA O ODGOVORNOSTI VODSTVA ZAVODA 

V skladu z Zakonom o računovodstvu je vodstvo Celjskih lekarn (v nadaljevanju zavoda) odgovorno za 

pripravo letnega poročila in računovodskih izkazov. 

Vodstvo zavoda je odgovorno za vodenje ustreznih knjigovodskih listin in evidenc, ki v vsakem trenutku 

dokazujejo resničen in pošten prikaz finančnega položaja zavoda. Vodstvo zavoda je tudi odgovorno za 

varovanje premoženja družbe ter za preprečevanje in odkrivanje morebitnih zlorab in drugih nepravilnosti. 

Vodstvo zavoda potrjuje računovodske izkaze Celjskih lekarn za leto, končano na dan 31. decembra 

2018. Vodstvo zavoda potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene 

ustrezne računovodske usmeritve; da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in 

dobrega gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja 

zavoda in izidov njegovega poslovanja za leto 2018. 

Vodstvo zavoda je odgovorno tudi za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov. Ta 

odgovornost vključuje: 

 vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno 

predstavitvijo računovodskih izkazov, 

 izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev, 

 pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah. 

 
 
 
 
 

Lilijana Grosek, mag.farm.  
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VI. PODPIS LETNEGA POROČILA ZA LETO 2018  

 

 

 

Lilijana Grosek, mag. farm. 
Direktorica 
 

 

Carmen Leitner Banovšek 

Vodja finančno računovodske službe    

 

 
mag. Tadeja Kopač Vidmar 

Svetovalka za splošne zadeve in marketing 
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VII. PRILOGE: OBRAZCI ODDANI NA AGENCIJO RS ZA JAVNOPRAVNE 
EVIDENCE IN STORITVE  

 

Bilanca stanja - priloga 1 

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – priloga 2 

Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov – priloga 3 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka – priloga 4 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov – priloga 5 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti – priloga 6 

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil – priloga 7 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov – priloga 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


