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LETNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
 

Javni zavod Lekarne Ptuj je poslovno leto 2014 zaključil uspešno. Zavod posluje v skladu s predpisi, 
ki urejajo področje zdravstvene in lekarniške dejavnosti, področje zdravstvenega varstva in  
zdravstvenega zavarovanja, področje javnega sektorja in javnih financ ter v skladu z delovno 
pravno zakonodajo. Letno poročilo za poslovno leto 2014 je pripravljeno v skladu z navodili in 
usmeritvami Ministrstva za zdravje. 
 
Najvišji organ zavoda je svet zavoda. Organ upravljanja je direktor. Na strokovnem področju daje 
predloge in usmeritve strokovni svet. 
 
Javni zavod Lekarne Ptuj je v letu 2010 pridobil certifikat kakovosti ISO 9001:2008, ki pomeni 
potrditev prizadevanja za kakovost na vseh področjih delovanja zavoda in zavezo k stalnemu 
izboljševanju kakovosti. V letu 2014 smo imeli kontrolno presojo, ki smo jo uspešno opravili. 
 
Večja investicija v letu 2014 je bila adaptacija strehe in fasade Lekarne Majšperk ter ureditev 
parkirnih mest pred Lekarno Ptuj. Ponovno smo veliko vlagali v posodobitev informacijskega 
sistema, tako v programsko kot v strojno opremo. Nabavili smo dva prenosna agregata in fiksni 
agregat za potrebe Lekarne Ptuj. 
 
Informacijska podpora je nujno potrebna pri administrativnem in strokovnem delu. Spremembe 
programske opreme so bile potrebne v letu 2014  zaradi uvajanja elektronskega recepta, 
elektronskega računa, na strokovnem področju pa zaradi nove storitve- osebna kartica zdravil.  
 
Predpisovanje in izdajanje zdravil na obnovljive recepte se še zmeraj povečuje. V letu 2012 smo 
pričeli z izdajanjem zdravil na obnovljive recepte za vse skupine kroničnih bolnikov. Izdajanje 
zdravil na obnovljive recepte je povečalo tako strokovno kot tudi časovno obremenitev lekarniških 
farmacevtov. Pokazala se je potreba po uvedbi novih storitev, ki bodo izboljšala varnost in 
učinkovitost uporabe zdravil ter izboljšale sodelovanje pacienta. To so osebna kartica zdravil, 
pregled uporabe zdravil in farmakoterapijski pregled. Standardne operativne postopke ter 
izobraževanje farmacevtov pripravlja in izvaja Lekarniška zbornica Slovenije.  
 
V poslovnem letu 2014 je zavod tekoče poravnaval svoje obveznosti. Tudi večina kupcev je tekoče 
poravnavala svoje obveznosti do zavoda. Zavod je imel dovolj likvidnih sredstev, da smo nemoteno 
oskrbovali bolnike z vsemi zdravili in medicinskimi pripomočki.  
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I. POSLOVNO POROČILO 

1. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU LEKARNE PTUJ 

Naziv: Lekarne Ptuj 
Naslov: Trstenjakova ulica 9, Ptuj 
Telefon: 02/ 771 60 01 
Elektronski naslov: info@lekarne-ptuj.si 
Spletna stran: www.lekarne-ptuj.si 
Davčna številka: 21691223 
Matična številka: 5054800 
Številka proračunskega uporabnika: 27570 
Številka podračuna pri UJP: SI 56 0129 6603 0275 759 
Številka vpisa v sodni register: 1/00379/00 
Glavna dejavnost zavoda: 47.730 
 
Javni zavod Lekarne Ptuj (v nadaljevanju zavod) je iz prejšnjih Združenih lekarn Ptuj z 
Odlokom o ustanovitvi leta 1993 ustanovila takratna Skupščina občine Ptuj za opravljanje 
lekarniške dejavnosti na svojem območju. Po uveljavitvi Zakona o lokalni samoupravi je iz 
ene občine nastalo 9  in z nadaljnjimi spremembami 16 občin, pravnih naslednic nekdanje 
občine Ptuj. Z Odlokom o ustanovitvi, ki je bil sprejet leta 2009 (Uradni list RS, št. 72/09, v 
nadaljevanju Odlok), ima javni zavod šest občin ustanoviteljic. V Ur. listu RS št. 94/2013 je 
bila objavljena sprememba Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj, kjer so se  
natančno definirala  premoženjska razmerja med občinami ustanoviteljicami in prenos 
ustanoviteljskih pravic občin, pravnih naslednic nekdanje občine Ptuj na šest občin 
ustanoviteljic: Mestna občina Ptuj, Občina Destrnik, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, 
Občina Videm, Občina Žetale.  
 
Lekarne Ptuj so imele ob ustanovitvi leta 1993 tri lekarniške enote, in sicer Lekarno Ptuj, 
Lekarno Kidričevo in Lekarniško postajo Majšperk. Lekarne Ptuj imamo po vseh spremembah 
osem lekarniških enot in upravo zavoda: 
 

 Lekarna Ptuj (1958) 

 Lekarna Majšperk (1976) 

 Lekarna Kidričevo (1976, preseljena v nove prostore 2005) 

 Lekarna Breg (2000) 

 Lekarna Gorišnica (2000) 

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

 Lekarniška podružnica Videm pri Ptuju (2007) 

 Lekarniška podružnica Destrnik (2010) 

 Uprava 
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1.1 Organi zavoda 

 

Lekarne Ptuj vodi direktorica zavoda, Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., ki je bila na to 
delovno mesto ponovno imenovana 3. 4. 2013 za obdobje pet let.  
 
Glavni organ javnega zavoda je svet zavoda, ki ima sedem članov: dva člana izvolijo delavci 
zavoda, štiri člane imenujejo ustanovitelji in enega člana imenuje v imenu uporabnikov 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Svet zavoda v novi sestavi  se je 
konstituiral 27. 2. 2014, z mandatom štirih let. Predsednica sveta zavoda je ga. Vlasta 
Rebernak Kamenšek, podpredsednik je g. Mirko Kekec.  
 
Stalni organ zavoda je strokovni svet. Sestavo strokovnega sveta je na svoji tretji seji, dne 12. 
12. 2014, na predlog direktorice imenoval svet zavoda. Strokovni svet ima mandat 4 leta. V 
skladu s Statutom Lekarn Ptuj šteje strokovni svet  5 članov. Predsednica strokovnega sveta 
je ga. Mirjana Dunjić Lapuh, mag. farm. 
 
Redno se sestaja tudi kolegij- to so vodje vseh lekarniških enot, predstavnik vodstva za 
kakovost in vodja AOP.  
 
Vodje lekarniških enot so magistri farmacije, ki izpolnjujejo z Zakonom o lekarniški 
dejavnosti predpisane pogoje.  
 
V Lekarnah Ptuj smo v letu 2010 imenovali predstavnika vodstva za kakovost in v letu 2011 
odgovorno osebo za delovanje sistema za upravljanje osebnih in zaupnih podatkov.  
 
V zavodu so delavci vključeni v dva sindikata, in sicer SIFARM, sindikat farmacevtov in 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Vodstvo sodeluje z obema sindikatoma.  
 
 

1.2 Delo zavoda 

 

Lekarne Ptuj so občine ustanovile za opravljanje lekarniške dejavnosti. Lekarniška dejavnost 
je del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in 
drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta 
ter magistralno pripravo zdravil (Zakon o lekarniški dejavnosti, URL RS, 36/2004, v 
nadaljevanju ZLD). Preskrba pomeni vročitev zdravila ter svetovanje o pravilni, varni in 
učinkoviti uporabi zdravil.  
 
Lekarniška dejavnost je, v skladu z ZLD, javna služba. V obseg javne službe se štejejo 
dejavnosti, ki jih zavod izvaja v skladu s področno zakonodajo, nacionalnim programom 
zdravstvenega varstva ter v skladu s splošnim dogovorom, ki ga sprejmejo partnerji v sistemu 
zdravstvenega varstva. 
 
Poleg javne službe zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti: svetovanje in prodajo zdravil 
brez recepta, svetovanje in prodajo medicinskih pripomočkov, galenskih izdelkov, drugih 
izdelkov za varovanje in krepitev zdravja ter izdelkov za nego, svetovanje in prodajo posebne 
oziroma prilagojene prehrane ipd.  
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Lekarna Ptuj je vključena v mrežo izvajalcev, ki zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno 
varstvo (Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, URL RS št. 94/10) . V 
Lekarni Ptuj ga izvajamo kot dežurstvo. V času dežurstva v skladu z določili Pravilnika o 
razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (URL RS 
86/2008, 45/2010, 38/2012) izdajamo zdravila na recept, predpisana tistega dne ali 
označena kot nujno. V dežurni službi izdajamo tudi druga nujna zdravila na recept in brez 
recepta.  
 
 

1.3  Dodatne aktivnosti 

 

Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo lekarniško dejavnost in so v skladu z 
določili Zakona o lekarniški dejavnosti in ostalih področnih zakonov: zdravstveno-vzgojno 
dejavnost, izobraževalno dejavnost, mentorstvo, informativno dejavnost. 
 
Promocija zdravja poteka preko projektov Lekarniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju LZS) 
in preko aktivnosti Slovenskega farmacevtskega društva (v nadaljevanju SFD) ter s 
samostojnimi projekti. 
 
V letu 2014 smo sodelovali pri izvedbi Dneva slovenskih lekarn v okviru SFD in LZS. Tema je 
bila Zdravila in ledvice. Izvedli smo predavanja o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani in 
dopingu na treh osnovnih šolah, imeli smo 12 radijskih oddaj, pisali smo članke za lokalne 
medije in strokovna glasila, ob dnevu sladkornih bolnikov smo izvedli meritve sladkorja in 
holesterola v krvi. 
 
Med projekti farmacevtske skrbi smo delno izvajali samo farmacevtsko skrb za sladkorne 
bolnike. V štirih lekarnah smo obiskovalcem merili krvni sladkor in holesterol, krvni tlak in 
telesno težo. Izmerjene vrednosti smo pojasnili, svetovali glede življenjskega sloga in če smo 
ocenili za potrebno, posameznika napotili k zdravniku. V petih lekarnah smo izvedli meritve 
143 osebam (70% žensk in 30% moških). Pri 15% smo zaznali povišane vrednosti glukoze v 
krvi, približno polovica oseb je imela prekomerno telesno težo, pri tretjini smo izmerili 
povišan holesterol, približno polovica oseb je imela povišan krvni tlak.  
 
Aktivnosti strokovnih delavcev Lekarn Ptuj: 

- Kako pacienti dojemajo terapevtske skupine zdravil- raziskava Fakultete za farmacijo 
v povezavi s SFD. Sodelovali smo pri oblikovanju vprašalnika, izvedbi ankete in 
interpretaciji rezultatov, ki so bili predstavljeni strokovni in laični javnosti. 

- Aktivnosti ob Dnevu slovenskih lekarn- Zdravila in ledvice. Izvajali smo promocijo 
zdravja v lekarnah, pripravili smo radijsko oddajo. 

- Magistri farmacije so bili predavatelji na strokovnih srečanjih in simpozijih (SFD, LZS, 
simpozij o bolečini idr) 

- Prispevki magistrov farmacije so bili objavljeni v strokovnih glasilih (Farmacevtski 
vestnik, Lekarništvo) 

- Naši prispevki so bili objavljeni v slovenskih revijah z zdravstveno vsebino  
- Imeli smo številne radijske oddaje: sladkorna bolezen, varno na sonce, sinuzitis, 

alergijski rinitis, nespečnost, težave z lasmi, zdravje nog in druge. 
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- Sodelujemo tudi z lokalno televizijo, tako z zdravstvenimi vsebinami kot z vsebinami s 
področja zdravstvene zakonodaje in pravic pacientov. 

- V lokalnem časopisu so bili objavljeni številni prispevki, namenjeni laični javnosti. V 
letu 2014 smo veliko pisali o preventivi, o varnem zdravljenju z zdravili, o varni 
uporabi prehranskih dopolnil.  

- Z zdravstvenimi vsebinami in s predstavitvijo poklicev magister farmacije in 
farmacevtski tehnik smo sodelovali s šolami ter različnimi društvi 

 
Osebna kartica zdravil je projekt, ki smo ga skupaj z informatiki in v povezavi z drugimi 
javnimi lekarniškimi zavodi postavili konec leta 2014. Omogočen je računalniški izpis vseh 
zdravil, ki jih bolnik v določenem času uporablja. Kartica je  v pomoč bolniku (pravilna 
uporaba zdravil) in zdravniku, ki vedno ne razpolaga z vsemi podatki. 
 
Klasifikacija težav, povezanih z zdravili- v vseh enotah Lekarn Ptuj beležimo intervencije. To 
so ukrepi farmacevta, da prepreči težave, povezane z zdravili. Za beleženje intervencij 
obstaja poseben PCNE šifrant. Intervencije beležimo dve leti in ugotavljamo, da bi bilo 
potrebno pristopiti k poenostavitvi šifranta, saj je sistem pri trenutni obremenitvi farmacevta 
preveč zamuden.   
 
Učni zavod je status, ki omogoča, da v Lekarnah Ptuj lahko opravljajo praktično 
usposabljanje v času šolanja dijaki srednje farmacevtske šole in študenti fakultete za 
farmacijo. Po zaključenem šolanju lahko v našem zavodu farmacevtski tehniki opravljajo 
pripravništvo. V letu 2011 smo pridobili Status učnega zavoda za nadaljnjih 5 let, to je do 
maja 2016. Tako pripravništvo kot praktično usposabljanje vodijo ustrezno strokovno 
usposobljeni mentorji. Primer dobre prakse izvajanja praktičnega usposabljanja so prevzeli 
tudi drugi učni zavodi. 
 
Certifikat kakovosti ISO 9001:2008 smo pridobili v letu 2010. V letu 2014 smo imeli 
kontrolno presojo, ki smo jo uspešno opravili. ISO je mednarodno priznan certifikat in s tem 
smo dokazali, da izpolnjujemo standarde kakovosti in smo se hkrati zavezali k nenehnemu 
izboljševanju kakovosti dela. 
 
 

1.4 Opis  gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov na delovanje 
zavoda 

Gospodarske razmere vedno bolj vplivajo na delovanje zavoda. Naš glavni partner je ZZZS, ki 
je  v letu 2014 redno poravnaval vse svoje obveznosti. Obveznost pravočasno poravnavajo 
tudi izvajalci prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja- Adriatic d.d., Triglav zdravstvena 
zavarovalnica in Vzajemna.  
 
Vrednost naše storitve, ki je izražena preko vrednosti točke, je enaka, kot je bila leta 2003! 
Izvajanje javne službe ne omogoča širitve dejavnosti, razvoja in naložb v nove lekarne, 
posodabljanje opreme, vzdrževanje zalog ter zaposlovanje dodatnega strokovnega kadra. 
Vse to zavod financira sam, in sicer iz presežka prihodkov od prodaje blaga in storitev na 
trgu. Gospodarske razmere se vedno bolj odražajo tudi na tržnem delu poslovanja v naših 
lekarnah. V letu 2014 beležimo 2,4% padec prihodkov iz prodaje blaga in storitev na trgu v 
primerjavi z letom 2013. Zahtevnost del se povečuje, tako na področju izvajanja osnovne 
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dejavnosti, kot na področju financ in kadrov. Vrednost storitve in varčevalni ukrepi v javnem 
sektorju pa onemogočajo dodatne zaposlitve. 
 
S presežkom prihodkov preteklih let je zavod ustvaril toliko rezerve, da lahko vzdržuje 
primerno zalogo zdravil za kakovostno oskrbo bolnikov, da lahko zagotavlja redno strokovno 
izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih ter vlaga tudi v posodobitev prostorov, 
informacijske tehnologije  in opreme. 
 
 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH POSREDNIH 
UPORABNIKOV 

2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
Lekarn Ptuj 

 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika:  
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS 36/2004), 
- Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS 39/2006 in 

45/2008), 
- Pravila dobre lekarniške prakse (skupščina LZS, 2012) 
- Kodeks lekarniške deontologije (Lekarništvo 3/1994) 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS23/2005, 23/2008, 14/2013), 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS 72/2006; 

91/2007; 76/2008;118/2008; 47/2010; 62/2010; 87/2011) 
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS 17/2014),  
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS 98/2009), 
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 do 2013 »Zadovoljni 

uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (URL RS 72/2008), ki se še uporablja v 
delu, ki določa lekarniško mrežo 

- Zakon o kemikalijah (Uradni list RS 47/2007), 
- Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS 108/1999; 

44/2000; 2/2004; 47/2004), 
- Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS 33/2001), 
- Zakon o kozmetičnih proizvodih(Uradni list RS 110/2003; 47/2004), 

in številni podzakonski predpisi in drugi izvedbeni akti. 
 
Interni akti zavoda:  

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarne Ptuj (URL RS 72/2009, 
109/2012; 94/2013 ) 

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

 Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (12. 3. 2010) 

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

 Pravilnik o računovodstvu (10.4.2012) 

 Pravilnik o internih strokovnih nadzorih (5. 11. 2012) 

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

 Pravilnik o notranjem revidiranju (4. 1. 2010) 
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 Pravilnik o blagajniškem poslovanju (1.9.2013) 

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

 Pravilnik o arhiviranju dokumentacije (4.1.2010)  

 Pravilnik o sprejemanju in uvajanju novo zaposlenih delavcev in 
pripravnikov ter mentorstvo (1. 8. 2009) 

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

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

 Standardni operativni postopki in navodila za delo 
 
Lekarniško dejavnost urejajo tudi evropski predpisi, ki se nanašajo na poklic farmacevta, na 
lekarniške storitve in predvsem na registracijo zdravil. Predpisi so dostopni na spletnem 
naslovu http://europa.eu.int/eur-lex.  
 
Druge zakonske podlage, pomembne za delo in poslovanje zavoda so predpisi, ki se nanašajo 
na finančno poslovanje, delovanje javnih zavodov in delovno pravna zakonodaja. To so: 
Zakon o zavodih, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
Zakon o varstvu in zdravju pri delu, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o 
računovodstvu in Slovenski računovodski standardi, Zakon o DDV, Zakon o trošarinah, Zakon 
o javnih naročilih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o 
pacientovih pravicah. 
 
Konec leta 2010 je minister za zdravje izdal Pravilnik o organizaciji neprekinjenega 
zdravstvenega varstva. Ta pravilnik in zadnje spremembe plačne zakonodaje posega v 
organizacijo in plačilo dežurne službe. V zavodu smo sprejeli interni akt, ki natančno ureja 
področje dežurne službe.  
 
Največji poslovni partner je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Vsako leto 
potekajo dogovori med partnerji v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Osnova za pogodbo o 
opravljanju lekarniške dejavnosti je Splošni dogovor  in Priloga  VIIIc- Oblikovanje in 
financiranje programov za lekarniško dejavnost. Splošni dogovor za leto 2014 je bil sprejet 
23. 1. 2014, sledil je aneks št. 1, ki je bil sprejet 10.7.2014 in aneks št. 2 z dne 17.12.2014.  
 
Leta 2009 je bil sprejet tudi Dogovor o medicinsko tehničnih pripomočkih, kjer je kot partner 
zaradi specializiranih trgovin vključena tudi gospodarska zbornica. Na osnovi sprejetega 
dogovora je ZZZS izvedel javni razpis, na katerega smo se prijavili vsi zainteresirani ponudniki 
medicinsko tehničnih pripomočkov. Lekarne Ptuj smo zadostile pogojem razpisa. V letu 2012 
zaradi nesprejemljivih pogojev za izvajalce novi dogovor ni bil sprejet. Vlada pa je z Zakonom 
o uravnoteženju javnih financ (ZUJF- A, URL RS št. 40/2012) veljavnost dogovora podaljšala.  
 
 
 
 
 

http://europa.eu.int/eur-lex
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2.2 Dolgoročni cilji  

 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v dolgoročnem poslovnem načrtu za obdobje 2012- 2015. 
 
Javni zavod Lekarne Ptuj je ustanovljen za opravljanje lekarniške dejavnosti, to je za 
preskrbo prebivalcev z zdravili. Osnovna naloga je in ostaja zagotoviti varno zdravljenje z 
zdravili- to je z zdravili na recept in brez recepta. Varnost in korist pacienta sta pri našem 
delu postavljena na prvo mesto. 
Dolgoročni cilji: 

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

- Usmerjenost na uporabnike lekarniških storitev 
- Pri svojem delu dosledno upoštevati etična načela na vseh področjih dela, pri 

medsebojni komunikaciji in komunikaciji z drugimi zdravstvenimi delavci 
- Prizadevanje za priznanje večjega števila strokovnih delavcev 
- Prizadevanje za priznanje normativov v lekarniški dejavnosti, ki bodo zagotovili varno 

zdravljenje z zdravili. Sedanja obremenitev, 22. 350 receptov na farmacevta na leto 
(oz. 30962, če upoštevamo samo farmacevte, plačane iz javnih sredstev), je prevelika. 
Povprečje v državah Evropske unije je 12.000 receptov na leto na farmacevta. 

- Redno strokovno usposabljanje zaposlenih 
- Dvigovanje kakovosti na vseh segmentih izvajanja dejavnosti in na vseh področjih 

poslovanja 
- Izvajanje projektov na področju varne uporabe zdravil.  
- Posebno skrb namenjati rizičnim skupinam bolnikov (starostniki, otroci, nosečnice, 

diabetiki, bolniki s povišanim tlakom, boleznimi ščitnice in drugi) 
- Posodabljati lekarne, opremo in informacijsko tehnologijo 

 
V javnem sektorju poslovna uspešnost ni dobiček, temveč ob razpoložljivih sredstvih 
zagotavljati čim večjo kvaliteto in s plačnikom dogovorjen obseg storitev. Uveljavitev 
sistema kakovosti in skrb za stalno izboljševanje kakovosti je dolgoročna strateška 
usmeritev Lekarn Ptuj. V letu 2010 smo pridobili certifikat ISO 9001:2008.   
Dolgoročni cilji 

- Certifikat kakovosti ISO 9001:2008 obdržati in ga v prihodnosti nadgraditi Vse je 
seveda odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in kadrov 

- Prizadevanje za nenehno izboljševanje kakovosti na vseh področjih delovanja 
- Doseganje s plačnikom dogovorjen obseg storitev 

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

- Zagotavljanje, da se strokovni delavci redno udeležujejo strokovnih izpopolnjevanj. 
- Zagotoviti, da se ostali delavci redno strokovno izpopolnjujejo, vsak na svojem 

področju. 
- Spodbujati nove oblike strokovnega izpopolnjevanja (interno, e-izobraževanje). 
- Organizirati izobraževanja na področju komunikacij, na področju informatike, 

posebna izobraževanja za vodenje, ipd.  
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- Doseči cilj, da je vsaj 20% zaposlenih farmacevtov specialistov iz lekarniške farmacije 
ali magistrov iz lekarniškega področja. Za to bo potrebno doseči tudi finančno 
pokritje v okviru vrednotenja lekarniške storitve. 
 

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

- Prizadevanja za boljše vrednotenje lekarniških storitev- samo tako bi mreža lekarn 
lahko sledila mreži ambulant splošne medicine 

- Kljub dejstvu, da je mreža polna, občine razpisujejo koncesije za opravljanje 
lekarniške dejavnosti. Potrebno bi bilo oblikovati mrežo osnovnega zdravstva na 
nivoju regije, da bi dosegli optimalno dostopnost in finančno vzdržnost  

- Prizadevanje za to, da ostanejo veljavni kriteriji, na osnovi katerih se lahko v kraju 
odpre lekarna. Cena zdravil in cena lekarniške storitve je določena na državnem 
nivoju, zato ni možno mreže prepustiti trgu. Dosegli bi koncentracijo lekarn v večjih 
mestih in zapiranje lekarn v manjših krajih. S tem bi bistveno poslabšali dostopnost 
prebivalcev do zdravil. Liberalizacija prinaša tudi neposredne negativne učinke za 
zdravje ljudi, saj so v pogojih tržnega poslovanja lekarne prisiljene pospeševati 
prodajo zdravil in drugih izdelkov. 

- Čim bolj približati lekarniške storitve uporabnikom, tako z ustrezno izbiro lokacij 
(možno, če se uredi financiranje), kot z ustrezno ureditvijo lekarn (dostopnost, 
urejenost, ustrezne oznake za invalide) in primernim odpiralnim časom. Vse to 
ugotavljamo s pomočjo anket »zadovoljstvo uporabnikov storitev v vseh enotah 
Lekarn Ptuj«. 
 

 
Posodobitev lekarn izvajamo intenzivno in v skladu s finančnimi možnostmi. Cilj je urediti 
lekarne v prostor, ki je prijazen tako pacientom oz. uporabnikom kot zaposlenim ter je 
hkrati funkcionalen.  
Dolgoročni cilji: 

- V vseh lekarnah imamo prostor za svetovanje, ki bi ga lahko veliko bolj koristno 
izrabili. Pomanjkanje kadrov je tudi za tak način dela ovira. 

- Skladno s potrebami na vsaki posamezni lokaciji posodabljati lekarne in opremo. 
- Kjer je izvedljivo, še bolje označiti lekarne, urediti parkirna mesta. Slednje nam je pri 

Lekarni Ptuj po dolgih letih prizadevanj uspelo.  
 
Posodobitev je in bo v naslednjih letih intenzivna tudi na področju informacijskega sistema. 
Dolgoročni cilji: 

- Sodelovati v projektih informatizacije celotnega zdravstvenega sistema v državi: 
elektronski recept, zNet oz eZdravje. 

- Informacijski sistem postaviti tako, da čim bolj olajša delo zaposlenim, omogoča 
enostavno in hitro pridobivanje podatkov za potrebe odločanja in omogoča uspešno 
komunikacijo tako znotraj zavoda kot navzven. 

- Redno posodabljati informacijsko tehnologijo in programsko opremo. S tem 
namenom smo obstoječi program nadgradili z dodatnimi moduli. 

- Zagotavljati varnost prenosa informacij 
- Zagotavljati nemoteno delovanje informacijske infrastrukture 
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Izvajanje projektov promocije zdravja in varne uporabe zdravil 
Dolgoročni cilji: 

- Razvijanje in vpeljevanje novih storitev, kot je merjenje glukoze, osebna kartica 
zdravila, pregled uporabe zdravil 

- Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje teh storitev ter iskati možnosti za 
zaposlitev dodatnega strokovnega kadra 

- Nadaljevati z vpeljanimi aktivnostmi, kot so Dan slovenskih lekarn, članki in radijske 
oddaje, simpoziji, sodelovanje z društvi in šolami. 

 
Povečevanje prihodkov z opravljanjem tržne dejavnosti je nujno, če želimo ohraniti nivo 
opravljanja dejavnosti, saj je financiranje lekarniške dejavnosti daleč prenizko. Zaradi 
možnih interakcij, polimorbidnosti, zaradi kakovosti izdelkov ipd. je za ljudi veliko bolj 
varno, če tudi zdravila brez recepta, prehranska dopolnila  in številne druge izdelke iščejo v 
lekarni. 
Dolgoročni cilji: 

- Zagotavljati kvalitetne izdelke. 
- Strokovni delavci v zavodu ne pospešujemo prodaje zdravil, ampak si prizadevamo za 

varno in racionalno rabo zdravil. S tem, ko gradimo zaupanje, pridobivamo nove 
uporabnike oz. zadržimo te, ki že redno prihajajo v naše lekarne. 

- Poznavanje izdelkov, ki niso zdravila, in svetovanje uporabnikom na način, ki je enak 
kot pri zdravilih- izbrati pravi izdelek za pravo osebo. 

- Povečevanje prodaje postaviti v okvire tega, kar po vsebini in kakovosti sodi v 
prodajni program lekarne. Pri svetovanju drugih izdelkov prav tako upoštevati etična 
načela! Povečevanje prodaje gradimo na zaupanju in strokovnosti.  
 

Sistem financiranja je nujno potrebno posodobiti, saj se uporablja sistem, ki je bil 
postavljen leta 1983! 
Dolgoročni cilji: 

- Aktivno vključevanje v prizadevanja stroke in Lekarniške zbornice Slovenije za 
posodobitev sistema financiranja lekarniške dejavnosti. Obdržati prednosti 
storitvenega sistema (nabavna cena zdravila ne vpliva na vrednost lekarniške 
storitve) in ga dopolniti na način, da bodo pokriti tudi materialni stroški, predvsem 
stroški vzdrževanja zalog (npr. s progresivno maržo).  

- Aktivno vključevanje v prizadevanja stroke in Lekarniške zbornice za postopno 
povečanje števila magistrov farmacije v Sloveniji. 

- V sodelovanju s partnerji v zdravstvu in ob podpori resornega ministrstva doseči 
večje prepoznavanje vloge lekarniškega farmacevta v zdravstvenem sistemu in vseh 
prednosti, ki jih prinaša naše znanje magistrov farmacije in dostopnost. 

- Prizadevati si, da v danih razmerah največje možno število lekarniških enot posluje 
pozitivno. 

Dolgoročni cilji so postavljeni tako, da zagotavljajo v danih okoliščinah čim bolj kakovostno 
opravljanje lekarniške dejavnosti. 
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2.3 Letni cilji  

 
Letni cilji so vezani na Splošni dogovor za poslovno leto in na pogodbo o izvajanju lekarniške 
dejavnosti z ZZZS. Dogovor je sklenjen v obliki planiranega števila točk. Osnova za tekoče leto 
je realizirano število točk v preteklem letu. Vrednost točke se tekom leta spreminja glede na 
vrednosti kalkulativnih elementov točke- plače zaposlenih, materialni stroški in amortizacija. 
 
Letni cilji za leto 2014 in kako so bili doseženi: 

 

Zagotoviti realizacijo dogovorjenega obsega dela na področju javne službe- 
dogovorjeni obseg dela smo realizirali, dosegli smo planirano število točk, indeks je 
109,28.  Število receptov v primerjavi z letom 2013 je minimalno naraslo, indeks je 
100,47. 
 
Redno strokovno usposabljanje zaposlenih- v skladu s kadrovskim načrtom- plan 
izobraževanj je realiziran in presežen. Ob planiranih smo veliko koristili tudi 
usposabljanja, ki so brez kotizacije Več sodelavcev je tudi aktivno sodelovalo kot 
predavatelji, avtorji člankov ipd. Uvedli smo novo obliko strokovnega usposabljanja, to je 
e-izobraževanje preko portala FarmaPro. Ugotavljamo, da so vsebine kakovostne in da je 
odziv strokovnih delavcev pozitiven. 
 
Organizirati izobraževanja na področju informatike, vodenja in komunikacijskih veščin 
– plan smo delno izpolnili, in sicer zaradi kadrovske stiske. Organizirali smo strokovno 
ekskurzijo. Izobraževanj s področja informatike smo izvedli za posamezne delavce. 
Izobraževanje s področja komunikacij smo izvedli- načela komunikacije in njihova moč. 
 
Uvajanje novih storitev, tudi samoplačniških, kot je npr. merjenje sladkorja in 
holesterola v krvi, pregled uporabe zdravil, osebna kartica zdravil- smo delno realizirali. 
Izvajamo pregled uporabe zdravil za potrebe zdravstvenih delavcev (Zavod Dornava), za 
osebno kartica zdravil se dopolnjuje informacijska podpora in pri tem aktivno 
sodelujemo.  Merjene sladkorja in holesterola smo izvedli ob dnevu sladkornih bolnikov.  
 
Beležiti kazalnike kakovosti- beležimo in analiziramo realizacijo izobraževanja, 
organizacijsko kulturo, oceno dobaviteljev, neskladnosti pri ISO presoji, neskladnosti pri 
internih strokovnih nadzorih, neskladnosti, ugotovljene pri letni inventuri, pritožbe 
uporabnikov. 
 
V vseh lekarnah dosledno v računalniški program vnašati podatke o intervencijah, saj je 
to eden od pomembnih kazalnikov kakovosti- ta cilj še ni v celoti dosežen. Potrebno bo 
pristopiti k poenostavitvi beleženja. 
 
Izvajati aktivnosti ob dnevu sladkornih bolnikov- od projektov farmacevtske skrbi samo 
ta projekt delno izvajamo. V petih lekarnah smo merili glukozo in holesterol v krvi, 
telesno maso in krvni tlak ter svatovali glede na izmerjene vrednosti.  

 

Izvajati projekte promocije zdravja in varne uporabe zdravil, v okviru LZS, SFD in 
samostojno- aktivno smo se vključili ob Dnevu slovenskih lekarn, pri izvedbi in 
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interpretaciji ankete o razumevanju terapevtskih skupin zdravil, s temami promocije 
zdravja delujemo v lokalnih medijih, organizacijah, društvih, šolah ipd. 
 

Nadaljevati sodelovanje z lokalnimi mediji s članki in oddajami, ki so namenjeni 
promociji zdravja in varni uporabi zdravil- aktivnosti so potekale celo leto, imeli smo 12 
radijskih oddaj, okrog 50 člankov, sodelovali smo tudi z lokalno televizijo. 
 
Sodelovati z občinami ustanoviteljicami, društvi, vzgojnimi institucijami na področju 
zdravstveno vzgojenih vsebin in promocije poklicev v lekarniški dejavnosti- vse občine 
so seznanjene z možnostjo, da za potrebe občanov predavamo zdravstveno vzgojene 
vsebine. Sodelovanje pa smo vzpostavili le v nekaj občinah. 
 

Revidirati protokol za izdajanje zdravil na obnovljivi recept in druge standardne 
operativne postopke in navodila- na LZS so bile oblikovane delovne skupine, ki bi 
pripravile za vse slovenske lekarne standardne operativne postopke (SOP) v skladu z 
Dobro lekarniško prakso. Ker s strani LZS nismo dobili teh dokumentov, smo se prenove 
lotili sami. Proces posodabljanja navodil za delo, SOP-ov in internih aktov še poteka. 
 

Spremljati novosti in spremembe, ki vplivajo na izvajanje lekarniške dejavnosti  – to je 
stalna naloga. Oktobra 2013 smo dobili prvo terapevtsko skupino zdravil. Kljub vsem 
vloženim naporom in pripravam imamo pri izdajanju zdravil iz TSZ še velike težave, saj 
pacienti sistem težko razumejo in takšnega načina varčevanja ne sprejemajo. V letu 2014 
smo se pripravili tudi na uvedbo e-računa. Največja novost leta 2014 je bil novi Zakon o 
zdravilih. O novostih so zaposleni pravočasno seznanjeni. 
 

Izvesti pomembne investicije, ki bodo bistveno izboljšale položaj  lekarn: 
- Investicija v Lekarni Majšperk, kjer smo izvedli sanacijo stavbe (streha, okna, fasada) 
- Investicija v parkirišče pred Lekarno Ptuj, ki je za uporabnike storitev nujno potrebno 
- Nabava  premičnih agregatov v Lekarni Majšperk in Videm 
- Nabava stacionarnega agregata v Lekarni Ptuj. 
Vse investicije so bile izvedene . Sanacija stavbe je znašala  38.323 EUR, investicija za 
pridobitev  parkirišča je znašala  33.143 EUR. Nabavili smo agregate v skupni vrednosti 
15.817 EUR.  
 
Meriti stopnjo zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih- vsako leto v januarju merimo 
stopnjo zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov. Ankete izvedemo v januarju za preteklo 
leto.  
- Že v letu 2011 smo spremenili metodologijo, izmerili smo organizacijsko kulturo v 
zavodu, z namenom ugotoviti, katera so bazična prepričanja, vrednote in norme 
zaposlenih. Na osnovi rezultatov bomo tudi v letu 2015 načrtovali izobraževanja, 
delavnice, sestanke in srečanja zaposlenih. Organizacijska kultura se skozi čas spreminja, 
zato je smiselno merjenje periodično ponavljati. Povprečna ocena je 3,98 (nižja kot leta 
2014) in kaže, da zaposleni Lekarne Ptuj še vedno vidijo kot organizacijsko kulturo v 
tranziciji. Močnejša področja so delitev znanja, partnerstvo in usmerjenost na stranke. 
Šibkejša področja so usmerjenost na zaposlene, hierarhična struktura, proaktivnost, 
timsko delo, delitev moči. 
- Eden od ciljev v sistemu kakovosti ISO je zadovoljstvo uporabnikov najmanj 80%. Vsa 
leta, kar anketo izvajamo, smo ta cilj dosegli. Splošno zadovoljstvo anketiranih je 5,24 
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točke od 6 možnih. Delamo tudi primerjavo- na enaka vprašanja odgovorijo tudi 
zaposleni. Ugotavljamo, da zaposleni svoje storitve, urejenost, ponudbo in splošno 
zadovoljstvo strank podcenjujejo. 
Uspešno opraviti certifikacijo ISO 9001:2008- maja 2014 smo opravili kontrolno presojo. 
 
Izvesti notranjo revizijo poslovanja s poudarkom na ravnanju z zalogami- pred revizijo 
smo se na podlagi posveta s strokovnimi delavci, ki delajo na področju financ odločili, da 
izvedemo podroben pregled vodenja zalog v zavodu. Ugotovitev notranje revizije je, da  
ima  zavod vzpostavljen sistem notranjih kontrol na področju ravnanja z zalogami, s 
katerim zagotavlja skladnost poslovanja z internimi predpisi in navodili Zavoda.  
 

Revidirati načrt integritete- načrt integritet revidiramo v skladu z registrom tveganj in 
ugotovitvami notranje revizije. 
 
Revidirati register tveganj- register tveganj revidiramo enkrat letno. 
 
Posodobiti računalniško opremo in  programsko opremo- v letu 2014 smo nabavili 
programsko opremo v višini 8.770 EUR in računalniško opremo v višini 20.429 EUR.  
 
Skladno s potrebami na vsaki posamezni lokaciji posodabljati lekarne- v letu 2014 smo 
izvedli sanacijo zgradbe Lekarne Majšperk, pridobili parkirišče pred Lekarno Ptuj.  V 
ostalih lekarnah smo izvajali le nujna vzdrževalna dela. 

 
Usposobiti vse zaposlene za delo z elektronsko pošto in internetom- vsi zaposleni imajo 
svoj elektronski naslov in uporabljajo elektronsko pošto. Tako poskušamo izboljšati 
informiranost. 

 
Prizadevati si, da največje možno število lekarniških enot posluje pozitivno- v ta namen 
vodje lekarn mesečno obveščamo o rezultatih- število receptov in točk, število naročilnic, 
prodaja maržnega blaga in dvakrat letno o rezultatih poslovanja zavoda. Uprava pomaga 
vodjem z usmeritvami glede organizacije dela, zmanjševanja stroškov in vodenja zalog. 
Nadaljevali bomo z aktivnostmi na tem področju. 

 

 

2.3.1 Prihodki 

 

Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije imamo sklenjeno Pogodbo o izvajanju 
programa lekarniških storitev za obdobje 2013- 2017. Za leto 2014 so določeni  naslednji 
parametri: 

- Planirana vrednost storitev izražena v številu točk: 286.423,92  točk 
- Kader iz ur: 27,39 
- Planska letna vrednost programa v cenah januar 2014 : 784.801,54 EUR  
- Planska cena točke v cenah januar 2014 je bila  2,75 EUR, ki je vključevala  UMAR 

napoved rasti cen na drobno za leto 2014 v višini 1,9 %. 
V mesecu januarju in februarju 2014 je veljala vrednost točke 2,77 EUR s vključenim 
poračunom za leto 2013.  



Letno poročilo 2014 
 
 

16 

 

Vlada RS je na 42. redni seji, dne 23.1.2014, v okviru postopka pogajanj za sprejem 
Splošnega dogovora 2014, potrdila veljavnost Splošnega dogovora za leto 2014. V 9. 
odstavku 15. člena dogovora je  potrdila predlog ZZZS, da se revalorizacija materialnih 
stroškov in drugih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cenah zdravstvenih 
storitev, od 1.1.2014 ne izvaja. Na podlagi tega je bil pripravljen nov izračun vrednosti 
lekarniške točke za leto 2014, v katerem je bil izločen vpliv UMAR napovedi za leto 
2014. Nova čista vrednost točke je  tako znašala 2,74 EUR.  V mesecu marcu je bil 
opravljen enkratni poračun točke za obdobje januar-februar 2014 v višini 0,02 točke, 
zato je za mesec marec veljala vrednost točke 2,72 EUR. Čista točka ZZZS  v vrednosti 
2,74 EUR je tako veljala od 1.4.2014 dalje. 

- Planski mesečni pavšal za izvajanje dežurne službe v cenah januar 2014 : 5.856,61 
EUR. 

 
Vrednost točke za opravljanje javne službe- izdajanje zdravil na recept- se je v letu 2014 
spreminjala kot sledi: 

 1. 1. 2014 do 28. 2. 2014- 2,77 EUR  

 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014- 2,72 EUR 

 1. 4. 2014 do 31.12. 2014- 2,74 EUR 
 

Primerjava vrednosti točke: Povprečna vrednost točke: 

 2014/2005=  92,26 % 

 2014/2006=  93,52 % 

 2014/2007=  94,16 % 

 2014/2008=  91,03 % 

 2014/2009=  87,54 % 

 2014/2010=  93,20 % 

 2014/2011=  92,26 % 

 2014/2012=  94,81 % 

 2014/2013=  97,51 % 
 

 2005=2,97 

 2006=2,93 

 2007=2,91 

 2008=3,01 

 2009=3,13 

 2010=2,94 

 2011=2,97 

 2012=2,89 

 2013=2,81 

 2014=2,74 
 
Planirano število točk  (286.426,92) smo dosegli, realizirali smo 313.020 točk (indeks  
109,29). Po podatkih ZZZS je indeks 103,65 oz. realizirano število točk 296870. Podatki o 
realiziranem številu točk med Lekarnami Ptuj in ZZZS se razlikujejo, saj ZZZS izloči tiste 
storitve, ki dobi povrnjene iz drugih virov (tujci, prometne nesreče ipd.). Število točk pomeni 
opravljene storitve v rednem delu in v času dežurstva. Število receptov, ki gredo v breme 
obveznega zavarovanja je večje, in sicer iz 361.495 receptov v letu 2013 na 363.187 receptov 
v letu 2014 (indeks 100,47).  V povprečju imamo 0,87 točke na recept.  
 
Zanimiv je še podatek o številu obnovljivih receptov. To število narašča, in sicer smo v letu 
2014 izdali zdravila na 90.447 obnovljivih receptov, kar predstavlja 24,9% vseh receptov. 
Delež obnovljivih receptov v Sloveniji je 22,57% (vir: ZZZS). 
 
Realizacija je nekoliko nižja  v Lekarni Ptuj, Lekarni Breg in Lekarni Gorišnica. V Lekarni Ptuj 
pričakujemo izboljšanje zaradi  ureditve parkirnega mesta ob lekarni. V Lekarni Breg se še 
vedno občuti delo nove zasebne lekarne v bližini in odmaknjenost lekarne od 
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komunikacijskih poti. Lekarna Gorišnica beleži manj izdanih zdravil na recepte za varovance 
doma v Muretincih  
 
 

 
Graf 1: Število receptov in točk (v breme javnih sredstev)   

 

Od skupnega števila receptov in točk so posamezne lekarniške enote realizirale naslednje: 
 

 
  2013   2014 

 Lekarna Podatki Število Podatki Število INDEX 

1 LEKARNA PTUJ Št. receptov 116.104 Št. receptov 114.577 98,68 

  Točke 101.400 Točke 100.549 99,16 

2 LEKARNA BREG Št. receptov 15.611 Št. receptov 15.001 96,09 

  Točke 13.434 Točke 13.093 97,46 

3 LEKARNA GORIŠNICA Št. receptov 48.887 Št. receptov 47.762 97,70 

  Točke 42.823 Točke 41.060 95,88 

4 LEKARNA MAJŠPERK Št. receptov 27.206 Št. receptov 28.191 103,62 

  Točke 23.946 Točke 25.293 105,63 

5 LEKARNA KIDRIČEVO Št. receptov 41.239 Št. receptov 42.940 104,12 

  Točke 35.369 Točke 36.315 102,67 

6 LEKARNA BUDINA - BRSTJE Št. receptov 77.535 Št. receptov 78.879 101,73 

  Točke 64.372 Točke 66.330 103,04 

7 LEK. PODRUŽNICA VIDEM Št. receptov 26.974 Št. receptov 27.056 100,30 

  Točke 22.833 Točke 23.822 104,33 

8 LEK. PODRUŽNICA DESTRNIK Št. receptov 7.939 Št. receptov 8.781 110,61 

  Točke 6.355 Točke 6.558 103,20 

Skupaj- št. receptov   361.495   363.187 100,47 

Skupaj- točke   310.533   313.020 100,80 

Tabela 1: Število receptov in točk po posameznih lekarnah (v breme javnih sredstev) ter 
primerjava z letom 2013 
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Normativi in standardi, ki so podlaga za izračun vrednosti lekarniške storitve oz. vrednosti 
točke, so iz leta 1983. Že več let si prizadevamo za drugačno vrednotenje, vendar ni 
naklonjenosti na strani tistih, ki odločajo, saj imamo v Sloveniji z obstoječim načinom 
financiranja najcenejšo lekarniško dejavnost v Evropski uniji. LZS je sprejela normative, 
izražene kot število receptov na farmacevta na leto, in sicer 15.000.  
 
Vrednost lekarniške točke pada že od leta 2005 (z vmesnim dvigom zaradi stroškov 
informatizacije sistema ob prehodu na »on-line« poslovanje), ne glede na znane podatke o 
višjih stroških poslovanja in podatek o inflaciji. To pojasni, zakaj kljub večjemu številu 
doseženih točk v preteklih letih prihodki ne naraščajo z enako dinamiko.  
 
Izvajanje dežurne službe je financirano po mesečnem pavšalu, ki se izračuna glede na 
opravljeno število ur v dežurni službi in glede na povprečni plačni razred zaposlenih 
farmacevtov v lekarniški dejavnosti.  Spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju je 
uzakonila način plačila za opravljeno delo v času dežurne službe in sicer je plačilo enako za 
vse magistre farmacije, ki dežurajo. Uveljavitev novega načina plačila je  1. 1. 2011. 
 
Vrednost točke za izdajanje zdravil brez recepta in na samoplačniški recept je bila v letu 
2014: 5,16 EUR. 
 
Vrednost točke za zdravila na recept in zdravila brez recepta se oblikujta po enakih 
kalkulativnih elementih. Razlika je v višini obračunanih materialnih stroških in amortizacije. 
Kalkulacija, ki jo za zdravila na recept naredi ZZZS, ne zajema realnih materialnih stroškov in 
amortizacije, v vrednosti točke za zdravila brez recepta pa sta ta dva kalkulativna elementa 
obračunana v realni vrednosti. 
 
Lekarniške storitve iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja izvajamo v skladu z 
Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, in sicer z Vzajemno, 
Adriaticom in Triglavom. Obseg poslovanja z zavarovalnicami, ki izvajajo dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje se iz leta v leto povečuje, predvsem zato, ker se povečuje nabor 
zdravil, ki so razvrščene na vmesno listo zdravil. V letu 2014 je bilo v breme prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja (PZZ) obračunanih 47,38% zdravil in lekarniških storitev (podatek 
ZZZS) 
 
Zavod zelo gospodarno ravna z zalogami, ki imajo trend obračanja 9,4 na leto.  
Dnevi vezave  denarja v zalogah so 39 dni.  
 

Za čim bolj racionalno vodenje zalog smo že pred leti vpeljali sistem naročanja in dostave 
blaga dva do trikrat dnevno in rednega spremljanja zalog po stroškovnih mestih. Vsake tri 
mesece pregledamo rezultate poslovanja po posameznih lekarnah in takoj izvajamo ustrezne 
ukrepe- zmanjšanje zalog oziroma prerazporeditev zalog iz ene lekarne v drugo. S 
prerazporeditvijo zalog tudi blažimo negativne učinke zniževanja cen zdravil. 
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Graf 2: Vrednost zaloge blaga v EUR na dan 31. December od leta 2000 do 2014 

  

 
Vrednost zaloge  blaga na dan 31.12.2014 je 968.627 EUR. Vrednost zaloge blaga je podana 
na dan 31. december in ne odraža stanja med letom. Konec leta se vrednost zalog vedno 
poveča, saj se zelo poveča obseg prometa, tako z zdravili na recept kot z vsemi ostalimi 
izdelki. Boljši podatek je povprečna vrednost zaloge, ki je v letu 2014:  887.652  EUR. 
 
Opravljeno delo v lekarni se vrednoti po storitvenem sistemu- to pomeni, da je storitev 
vročitve zdravila in obdelave recepta enaka, ne glede na nabavno ceno zdravila. Zato višje ali 
nižje cene zdravil nimajo neposrednega vpliva na poslovni rezultat. Vpliva pa nižanje cen 
zdravil na rezultat s tem, da moramo v skladu z dogovorom obračunati ZZZS zdravilo po 
zadnji nabavni ceni. To pomeni, da, če nabavimo zdravilo po nižji  ceni, moramo prevrednotit 
na nižjo prodajno  vrednot celotno zalogo zdravil. V nabavi nova nabava po nižji ceni ne 
spreminja nabavne cene ostale zaloge. Nenehno nižanje cen zdravil s strani ZZZS v lekarnah 
povzroča negativne razlike med prodajno in nabavno vrednostjo. Zahteva se  vedno večja 
skrb za optimalno vodenje zalog.  
 
Prihodki so nižji od planiranih,  indeks je 98,65 in  so nižji  od realiziranih prihodkov v letu 
2013, indeks je 95,68. Vzrok je predvsem nižanje nabavne vrednosti zdravil. 
 
Odhodki v primerjavi s planom so nižji, indeks je 98,14 . V primerjavi z letom 2013 so 
doseženi odhodki tudi nižji, indeks je 95,34. Vzrok je predvsem v nižji nabavni vrednosti 
prodanih zdravil.  Nabavna vrednost prodanega blaga znaša 82,25 % vseh odhodkov. 
Indeks  doseženih prihodkov je v primerjavi  s planom  višji za 0,51 indeksnih točk  od 
doseženih odhodkov.    
 

2.3.2. Odhodki 

 

Zaradi stalnega  zmanjšanja sredstev za lekarniško dejavnost smo v Lekarnah Ptuj  redno 
spremljali  stroške in iskali možnosti za njihovo dodatno zniževanje. Na določene stroške ne 
moremo vplivati (ogrevanje, bančne provizije ipd), kjer je bilo možno, smo ukrepali.  V 
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primerjavi s planom so stroški nižji  za 1,9%%, v primerjavi z letom 2013 pa nižji za 4,7%, 
vendar smo v letu 2014 realizirali tudi nižje prihodke, ki so v primerjavi s planom nižji za 
1,7%.  
 
Obrazložitev pri posameznih odstopanjih in primerjava s preteklim letom:  

- Stroški ogrevanja in elektrike so nižji kot v letu 2013 –skupni javni razpis za vse 
zavode v MO Ptuj. 

- Močno se je povečal strošek za delovne obleke- v letu 2013 nismo nabavili delovnih 
oblek, nabavili smo jih v letu 2014, v skladu z izjavo o varstvu pri delu.   

- Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev so se zelo povišali  v primerjavi z letom 2013. 
Pojavila so se večja popravila na področju elektro instalacij, odtokov v Lekarni Ptuj, 
sanacija strehe prizidka Lekarne Ptuj. V letu 2014 smo morali opraviti kalibracije 
preciznih in osebnih tehtnic in validacijo brezprašne komore (ponovno se bo ta 
strošek pojavil v letu 2016). Dodatna popravila so se pojavila še pri delovanju 
klimatskih naprav- predvsem v Lekarni Budina Brstje.  

- Povišali so se stroški računalniških storitev-vedno večja avtomatizacija vseh procesov, 
v letu 2014 predvsem na računovodskem področju.  

- Zaradi varčevanja so se znižali  stroški izobraževanja in na podlagi tega tudi dnevnice 
in povrnitev stroškov prevoza na službenih potovanjih. Do nižanja stroškov prevoza in 
kilometrin je prišlo tudi zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ 
(ZUJF) in ZIPRS- 1415. Na področju izobraževanj smo veliko koristili izobraževanja 
brez kotizacij,  organizirali smo več internih strokovnih srečanj.  

- Reprezentanca  je višja  v primerjavi z letom 2013 predvsem zaradi nakupa koledarjev 
za poslovne partnerje ob koncu leta. Vključili smo se v projekt botrstva. 

- Varstvo pri delu- v primerjavi z letom 2013 se je strošek varstva pri delu  močno 
povečal zaradi izobraževanj zaposlenih, meritev električne napetosti in meritev 
primerne razsvetljave na delovnem mestu. Teh storitev se v letu 2013 ni izvajalo, ker 
se izobraževanja iz varstva pri delu in meritve opravljajo obdobno.  

- Stroški dela - v primerjavi s planom so nižji  za 3,67 % predvsem zaradi daljših 
odsotnosti zaposlenih (porodniški dopusti), ki niso bili v celoti nadomeščeni zaradi 
ZIPRS 1415.  

- V primerjavi z letom 2014 se je zmanjšal strošek nabavne vrednosti prodanega blaga 
za 5%. Cene zdravil se dnevno nižajo - posledica nižanja cen zdravil so tudi nižji 
prihodki.  

 Na nekaterih postavkah so indeksi sicer veliki, vendar so nominalni zneski majhni. 
 

 

2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Razlika med doseženimi prihodki in doseženimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2014 
izkazuje uravnotežen poslovni izid s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 185.234  EUR. 
Poslovni izid je za 18,9 % višji od doseženega v letu 2013, čeprav so celotni prihodki 2014 
nižji od celotnih prihodkov 2013 za 4,3 %. Z gospodarnim poslovanjem smo nižali tudi stroške 
poslovanja. Celotni odhodki 2014 so  nižji od celotnih odhodkov 2013 za 4,7 %. Odhodki so 
se znižali v večjem deležu kot prihodki v primerjavi z letom 2013. To razmerje nam je 
omogočilo višji  presežek  prihodkov nad odhodki v letu 2014 za 18,9 % v primerjavi z letom 
2013. 
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  Plan 2014 (EUR) Realizacija 2014 (EUR) Indeks R/P 

PRIHODKI 10.521.387 10.379.579 98,65 

ODHODKI 10.369.083 10.176.401 98,14 

BRUTO PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 152.304 203.178 

 
  133,40 

DAVEK IZ DOHODKA PRAVNIH OSEB - 12.500 -17.944 143,55 

NETO PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 2013 139.804 185.234 

 
132,50 

Tabela 2: Ocena uspeha- primerjava plan/realizacija za leto 2014 

 

Nižji prihodki v letu 2014 so predvsem posledica nižanja nabavnih cen trgovskega blaga 
(zdravila  in medicinski pripomočki), nižje vrednosti točke ZZZS, manjše prodaje  ostalega 
trgovskega blaga (izdelki za ohranjanje zdravja, izdelki za nego, medicinski pripomočki).  
Odhodki pa so nižji predvsem zaradi nižanja stroškov dela in nižjih stroškov nabavne 
vrednosti prodanega trgovskega blaga (nižanje cen zdravil in dodatni popusti).  
V povezavi s planom 2014 je presežek prihodkov nad odhodki višji za 32,5 %, predvsem 
zaradi preseganja fizičnih kazalcev poslovanja (program dela smo presegli, daljše bolniške in 
porodniške odsotnosti nismo v celoti nadomestili). 
 

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

- Gospodarnost poslovanja, ki je razmerje med prihodki poslovanja in  odhodki 
poslovanja, je 1,88 in je višja kot v letu 2013 za 0,27 indeksne točke;   

- Stopnja stroškovnosti dela (pomeni razmerje med stroški dela in prihodki iz 
poslovanja)  je  12,25 in je za 0,09 koeficienta  višji  od leta 2013- dvig pri drugih 
stroških dela (prevoz, jubilejne nagrade, odpravnine) 

- Prihodki na delavca (razmerje med prihodki poslovanja  in številom delavcev)  je 
257.198 EUR in so nižji  za 3,4 % v primerjavi z letom 2013-vzrok nižanje cen blaga. 

- Odhodki na delavca (razmerje med odhodki poslovanja  in številom delavcev) so 
248.205 EUR in so nižji za 3,6 % v primerjavi z letom 2013-vzrok nižja nabavna 
vrednost prodanega blaga, nižji ostali stroški.  

- Koeficient obračanja zalog  (razmerje med prodanim blagom v letu dni po nabavnih 
cenah in povprečni zalogi blaga po nabavni ceni)  je 9,4 krat na leto, zaloge so vezane 
v povprečju 39 dni. 

 
Največji strošek predstavlja nabavna vrednost prodanih zdravil  in ostalega blaga.  Ta strošek 
predstavljaj  82,25 % vseh odhodkov. Na drugem mestu so stroški dela, ki predstavljajo 12,48 
% vseh odhodkov.  
 

Zaloge blaga  zavod vzdržuje iz lastnih prihodkov, predvsem iz prihodkov, pridobljenih na 
trgu. Pacientom zagotavljamo visok standard oskrbe z zdravili, saj dobijo vsa predpisana 
zdravila takoj, z izjemo zelo redko predpisanih zdravil ali zdravil pod posebnim režimom 
predpisovanja in izdajanja.  
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2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa  

 
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo. Potrebno pa je opozoriti na preveliko 
obremenjenost vseh zaposlenih v lekarniški dejavnosti, zlasti pa magistrov farmacije. Uvedba 
obnovljivega recepta je obremenjenost še povečala, prav tako uvedba terapevtskih skupin 
zdravil. V letu 2013  je Zavod za zdravstveno zavarovanje uvedel prvo terapevtsko skupino 
zdravil (TSZ). TSZ so zdravila, ki nimajo enake učinkovine, a so namenjena zdravljenju isti 
bolezni. Za zdravila v terapevtski skupini so določene najvišje priznane vrednosti (NPV), to je 
vrednost, do katere stroške zdravila krije zdravstveno zavarovanje. Če je cena zdravila višja, 
razliko doplača pacient. NPV se spreminja vsaka dva meseca. Industrija tem spremembam 
sledi (nekaterim zdravilom se cena zniža do zneska NPV, pri drugih ostaja doplačilo), kar 
pomeni, da se v lekarnah soočamo z neprestanim spreminjanjem cen. V lekarnah imamo 
dodatno delo, ko pacientom pojasnjujemo sistem terapevtskih skupin in dodatno delo pri 
vodenju optimalnih zalog in s tem nižanju negativnih učinkov spreminjanja cen zdravil.  V 
letu 2014 je bilo uvedenih 6 novih terapevtskih skupin.  Odraz tega je velik porast doplačil za 
zdravila. 
 

 
2013 2014 2014/2013 

Prihodki OZZ 4.716.025,55 4.494.683,60 -221.341,95 95,31 

Prihodki PZZ 3.098.524,68 2.821.029,93 -277.494,75 91,04 

Blagajna zdravila 1.181.375,31 1.160.163,04 -21.212,27 98,20 

Doplačila 64.179,01 159.771,57 95.592,56 248,95 

Magistralni pri. 22.300,91 23.172,20 871,29 103,91 

Maržno blago 1.471.024,97 1.435.565,61 -35.459,36 97,59 

Blagajna fakture 133.629,42 137.848,77 4.219,35 103,16 

Skupaj 10.687.059,85 10.232.234,72 
  Tabela 3: Ocena uspeha- primerjava prihodkov 2013/2014 

 

 

2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi 
cilji  iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 

 
Z doseganjem zastavljenih ciljev smo zadovoljni, kar je podrobno obrazloženo v poglavju 2.3. 
Pri pregledu izvajanja javne službe ugotavljamo, da je število receptov do leta 2010 
minimalno naraščalo, v letu 2011, 2012 in 2013 pa se je minimalno zmanjšalo.  Število točk, 
ki pa dejansko pomenijo plačilo opravljene storitve, je od začetka spremljanja podatkov v 
letu 2006 prvič opazneje naraslo, nato je trend rasti minimalen. Izdajanje zdravil na 
obnovljive recepte in izdajanje zdravil, ki so uvrščena v terapevtske skupine zdravil (to je 
nedvoumno potrdila raziskava, ki jo je v sodelovanju s SFD izvedla Fakulteta za farmacijo)  ter 
izdajanje zdravil iz skupine medsebojno zamenljivih zdravil pomeni za magistra farmacije 
veliko dodatno obremenitev.  V pogajanjih za splošni dogovor smo uspeli samo za izdajanje 
zdravil na obnovljive recepte minimalno izboljšati vrednotenje dela v lekarni.  
 
Od leta 2000 dalje spremljamo rezultate na strokovnem in poslovnem delu za vsako 
posamezno lekarniško enoto, in sicer število receptov, število točk, naročilnice za medicinske 
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pripomočke, vrednost marže ter vrednost zalog. S tem pomagamo vodjem, da čim bolj 
optimalno organizirajo delo in vodijo zaloge zdravil in drugega blaga.  
 
Ugotavljamo, da so pacienti oz. obiskovalci lekarne predvsem z manjšimi lekarnami zelo 
zadovoljni. To so v bistvu njihove izbrane lekarne in izbrani farmacevti. Zato si bomo še 
naprej prizadevali, da lekarne v manjših krajih ostanejo in da se na ustrezen način uredi 
njihovo financiranje. V kolikor se zgodi liberalizacija, bomo v Sloveniji sledili praksi drugih 
evropskih držav, kjer so se male lekarne na ruralnih območjih zaprle, koncentrirala pa se je 
mreže lekarn v velikih mestih. 
 
 

2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja  

 

Koeficient gospodarnosti poslovanja ima indeks 101,88. Sorazmerno rasti  prihodkov so 
rastli  tudi stroški in obratno. 
 
Indeks stopnje stroškovnosti dela je 12,25 in je za 0,09 višji kot leta 2013 (primerjava 
stroškov dela s prihodki poslovanja).  
 
Obremenitev farmacevta v Lekarnah Ptuj (upoštevano število delavcev iz ur) je  22.350 
receptov na leto. To je več, kot v preteklem letu in veliko več, kot je slovensko povprečje. 
Kljub tako visoki obremenitvi je od vseh zaposlenih le 27,39 delavca financiranih iz javnih 
sredstev. Če bi imeli zaposleno  samo število farmacevtov, ki so plačani iz javnih sredstev, bi 
moral farmacevt izdati zdravila na 30.962 receptov. Cilj je, da se število receptov na 
farmacevta na leto bistveno zniža, da se to število čim bolj približa evropskim standardom 
(povprečje v EU je 12.000 receptov na farmacevta na leto) ali vsaj sprejetim normativom LZS 
(15.000 receptov na farmacevta). Samo tako bomo lahko zagotovili kvalitetne storitve, saj se 
s staranjem prebivalcev, s povečevanjem obolevnosti in polifarmacijo, z uvajanjem novih 
pristopov (obnovljivi recept, terapevtske skupine zdravil) ter z uvajanjem novih zdravil (zlasti 
biološka zdravila), povečuje zahtevnost dela v lekarnah! 
 
Pokazatelj gospodarnosti je tudi  koeficient obračanja zalog, ki je 9,4 na leto. To ocenjujemo 
kot zelo optimalno razmerje med stroški zalog in dobro preskrbljenostjo prebivalcev z 
zdravili. 
 
Neto presežek prihodkov nad odhodki je v primerjavi s preteklim letom višji za 32,5 %. 
Glede na težke gospodarske razmere  smo z rezultatom zelo  zadovoljni.  
 
 

2.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

 

Notranja revizija, katere namen je presoditi zakonitost delovanja zavoda in učinkovitost 
notranjega kontrolnega sistema, se je izvajala  za  tekoče leto.  V letu 2014 smo se odločili 
revidirati področje vodenje zalog za obdobje 1.1.2014 do 30.6.2014. Notranjo revizijo  je 
opravila  zunanja revizijska hiša Auditor, ki je ugotovila, da  ima  zavod vzpostavljen sistem 
notranjih kontrol na področju ravnanja z zalogami, s katerim zagotavlja skladnost 
poslovanja z internimi predpisi in navodili javnega zavoda.  
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Register tveganj: 
V decembru 2008 smo vzpostavili Register tveganj. Osnova za izdelavo  je bila  strategija 
razvoja notranjega nadzora javnih financ za obdobje 2005 do 2008.  Pri izdelavi registra 
tveganj smo upoštevali določene smernice. 
 
Vodenje registra tveganj je proces opredeljevanja in ocenjevanja tveganj, ki ogrožajo 
doseganje ciljev. Vključuje  odkrivanje tveganj , ocenjevanje verjetnosti nastanka in posledic 
tveganja ter opredeljevanje ukrepov za obvladovanje tveganj. Tveganje je potrebno 
upoštevati že pri določanju ciljev in načrtovanju poslovnih procesov. Izdelava registra tveganj 
ni enkratno dejanje, potrebno ga je nenehno posodabljati na podlagi sprememb okolja 
poslovanja in sprememb ciljev poslovanja.  
 
Pri sestavljanju registra tveganj v Lekarnah Ptuj smo izhajali iz poznavanja splošnih in 
posebnih ciljev. Cilje smo opredelili in za doseganje teh ciljev opredelili sredstva, kadrovske 
zmogljivosti, posamezne procese in postopke.   

Za vsak proces smo:  
1. določili cilje oz. podcilje posameznega procesa 
2. prepoznali tveganja za doseganje teh ciljev  
3. izdelali oceno možnih vplivov  in verjetnost izpolnitve za vsako prepoznano 

tveganje  
4. rangirali tveganja 
5. določili upravljanje s tveganji oz. ustrezen odziv na tveganje 
6. določili skrbnika  tveganj  in rok odziva na tveganje. 
 

Pri doseganju ciljev se lahko pojavijo odmiki, ki so osnova za sprejemanje ustreznih ukrepov. 
Če v Lekarnah  Ptuj ne bomo zagotovili popolnega obvladovanja tveganj oziroma popolnega 
doseganja ciljev, lahko  kljub temu rečemo, da je naš sistem notranjega nadzora uspešen pod 
pogojem, da smo :  

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

 
Leto 2014 je bilo za zavod  še zmeraj  zahtevno leto, predvsem zaradi spremenjenih pogojev 
poslovanja in  varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. V točki storitev nam je  Splošni 
dogovor priznal 27,39  zaposlenih - na dan 31.12.2014 nas je bilo dejansko  zaposlenih 42.  
Zaradi težjih  pogojev poslovanja smo pregledali Register tveganj in ugotovili, da smo že v 
letu 2013 dodali  tveganja, ki se pojavljajo ob zaostrenih  pogojih poslovanja  in  ukrepe za 
obvladovanje teh tveganj. Tveganja, ki so se pojavila pri poslovanju v letu 2013,  so se 
pojavljala tudi v letu 2014, zato smo s primernimi ukrepi tudi ta tveganja  uspešno 
obvladovali.  
 
Register tveganj smo  dopolnili s tveganji že v letu 2013, enaka tveganja pa so se pojavljala  
tudi v letu 2014, ter  se obetajo še v letu 2015: 

- nižanje naknadnih popustov od veletrgovcev- iskanje drugih virov, vezanih na promet 
in zaloge 
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- uvedba novih terapevtskih skupin –ZZZS z njihovo uvedbo določa NPV, s tem pa sili 
proizvajalce k nižanju cen zdravil-obvladovanje tveganja z vodenjem optimalnih zalog 
zdravil.   

- manjša realizacija, predvsem zaradi varčevanja na javni službi (1%  nižanje števila 
zaposlenih,  manjšanje realizacije na trgu, zaradi zmanjšanja kupne moči (recesija). 

Na podlagi teh tveganj smo  pripravili ustrezne ukrepe.  
 
Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ: 
Lekarne Ptuj sedmo  leto ocenjujemo  zanesljivost delovanja notranjega nadzora, po 
predlagani metodologiji Ministrstva za finance na podlagi samoocenitvenega vprašalnika. 
Namen samoocenitvenega vprašalnika  je ugotoviti,  kako zanesljiv je notranji nadzor za 
dosego ciljev Lekarn Ptuj. 
 
Rezultat samoocenitve tveganj predstavlja stanje na področju uvajanja procesov ocenjevanja 
notranjega nadzora (upravljanje s tveganji).   Zanesljivost  delovanja notranjega nadzora se v 
Lekarnah Ptuj izboljšuje.  V letu 2006 je bil kazalnik 47,7 %, v letu 2014 pa je kazalnik  89,0 %. 
Nekoliko še peša področje zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s kadri, predvsem 
meril za ugotavljanje uspešnosti kadrovanja, spremljanja in  obstoja individualnih ciljev 
zaposlenih, na podlagi  katerih se jih ocenjuje z interno predpisanimi  postopki. Področje 
organizacijske strukture –vprašanje ali število zaposlenih in njihova usposobljenost zadoščata 
za izvajanje vseh poslovnih aktivnosti zavoda,   60,7 % vodij meni, da smo   kadrovsko 
podhranjeni.  
  
Prevedba rezultatov  v Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ  nam je pokazala, da 
imamo notranji nadzor javnih financ vzpostavljen  na pretežnem delu poslovanja na 
področju notranjega kontrolnega okolja in  upravljanja s tveganji. Pri obvladovanju 
tveganj, informiranju in komuniciranju, ter pri sistemu nadziranja, ki vključuje tudi 
primerno notranje revizijsko službo, imamo notranji nadzor javnih financ vzpostavljen na 
celotnem poslovanju.  
Rezultat samoocenitev je v pomoč revizorjem pri pripravi revizijske ocene tveganja.  
 
V letu 2010 smo pridobili sistem kakovosti ISO 9000:2008 in s tem smo  dosegli tudi večjo 
kakovost in notranji nadzor pri upravljanju s tveganji. V letu 2013 smo opravili   
recertifikacijo ISO standarda 9000:2008 za obdobje treh let, v letu 2014 je bila opravljena 
kontrolna presoja.  
    
»Zaključek poročila z ugotovitvami  revizijske hiše Auditor je  priloga tega poročila v PDF datoteki«  
 
 

2.9. Zastavljeni cilji so bili doseženi 

 

Zastavljeni cilji so bili v veliki meri doseženi. Odstopanja so razložena v predhodnih poglavjih. 
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2.10. Učinki poslovanja zavoda  

 

Zavod zagotavlja zaposlitev 42 delavcem (stanje na dan 31. 12. 2014), od tega enemu 
invalidu s skrajšanim delovnim časom in dvema pripravnikoma.  
 
Omogočamo opravljanje praktičnega usposabljanja dijakom srednje farmacevtske šole in 
študentom farmacije ter opravljanje pripravništva dijakom, ki so zaključili srednjo 
farmacevtsko šolo.  
 
Z različnimi projekti se vključujemo v izobraževanje ljudi na področju preventive in skrbi za 
ohranjanje zdravja.  
 
Skrbimo za varstvo okolja, saj dosledno upoštevamo pravila, ki urejajo področje zapadlih 
zdravil in kemikalij.  
 
 

2.11. Analiza kadrovanja  

 
Kadrovski načrt je potrdil strokovni svet in je sestavni del letnega načrta.  
Zakonska podlaga za sestavo kadrovskega načrta je bil Zakon o izvrševanju proračuna  za leti 
2014 in 2015 (ZPRS 1415) ( Ur.l. RS 101/2013) in Uredba o načinu priprave kadrovskih 
načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za 
leti 2014 in 2015 (Ur.l. RS, št. 12/2014). Na podlagi omenjen Uredbe in metodologije 
izpolnjujemo prvi in drugi del Obrazca 3- Spremljanje kadrov 2014. Obrazec je priloge tega 
poročila. 
 
Prvi del obrazca 3 prikazuje število zaposlenih na dan 31. 12. 2014,  primerjavo z 
načrtovanim številom zaposlenih in realizacijo na dan 31. 12. 2013.  Realizirano število 
zaposlenih je nižje za enega delavca v primerjavi z načrtovanim. Razlog je nepričakovano 
podaljšanje bolniške odsotnosti zaposlene. Število zaposlenih po stanju na dan 31.12. 2014 
se je v primerjavi z 31.12. 2013  nižalo za dva delavca (pripravniki).  
 
Drugi del obrazca 3 prikazuje število zaposlenih po virih financiranja na dan 1.1.2014, 
planirano število zaposlenih na dan 1.1.2015 in realizirano število zaposlenih na dan 
1.1.2015.  ZIPRS določa, da se mora število zaposlenih, financiranih iz javnih sredstev, v letu 
2014 zmanjšati za 1%. Zaradi tega smo  znižali število zaposlenih, ki so financirani iz ZZZS 
(točka 3 obrazca) iz 15,33 na 15,17 delavca. Stroški dela so vkalkulirani v vrednot lekarniške 
točke za leto 2014, ki je znašala 2,74 EUR. Javni vir so sredstva iz obveznega zdravstvenega  
zavarovanja. Sredstva prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa so nejavni vir za 
opravljanje javne službe. V letu 2014 se je spremenilo razmerje med OZZ in PZZ, in sicer 
predstavljajo sredstva OZZ 52,62% (v letu 2013 pa 53,4%).  
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IZOBRAZBA ŠT. DELAVCEV PO 
EVIDENCI na dan 

31.12.2014 

ŠT. DELAVCEV IZ UR na 
dan 31.12.2014 

Osnovna šola 1 1 
Poklicna šola 3 3 
Srednja šola 15 15    
Višja šola 3    2,5* 
Visoka šola 18   15** 
Specialist 1    1*** 
Doktor znanosti 1 1 

SKUPAJ 42 38,5 

   Tabela 3: Struktura zaposlenih po izobrazbi in prisotnost iz ur 
* invalid s skrajšanim delovnim časom,  
** dve delavki na porodnem dopustu in ena delavka na bolniški preko 30 dni. 
***direktorica zavoda, ki dela kot farmacevt le v času povečanih potreb ( v statističnih obdelavah se 
vrednoti kot ¼ magistra farmacije) 

 
Zavod zaposluje 42 delavcev (37 žensk, 5 moške), od tega 1 invalida s skrajšanim delovnim 
časom.  
 

 
Graf 3: Struktura zaposlenih po številu in izobrazbi 
 

Število zaposlenih po lokacijah:  
- Lekarna Majšperk, Lekarna Breg in Lekarniška podružnica Videm- zaposlujejo po dva 

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

določen čas 
- Lekarna Budina- Brstje zaposluje devet strokovnih delavcev, od tega enega 

pripravnika za določen čas 
- Lekarniška podružnica Destrnik zaposluje enega strokovnega delavca, 
- Lekarna Ptuj z upravo- zaposluje 23 delavcev, od tega je delavec uprave (vzdrževalec) 

dnevno prisoten v enotah zavoda. 
 

Št. delavcev in izobrazba 

Osnovna šola (2,4%) 

Poklicna šola (7,1%) 

Srednja šola (35,7%) 

Višja šola (7,1%) 

Visoka šola (42,9%) 

Specialist (2,4%) 

Doktor znanosti (2,4%) 
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Starostna sestava zaposlenih- povprečna starost je 42,62 let.  
 
Fluktuacija zaposlenih: 

- prenehanje zaposlitve dveh farmacevtskih tehnikov pripravnikov v februarju 2014, 
ker so pričeli s pripravništvom v letu 2013,  

- prenehanje zaposlitve dveh farmacevtskih tehnikov pripravnikov, ki so pričeli s šest 
mesečnim pripravništvom v letu 2014,  

- štiri zaposlitve farmacevtskih tehnikov- pripravnikov. Zaposlitev ja za določen čas, da 
opravijo pripravništvo in strokovni izpit. Dva zaključita pripravništvo s strokovnim 
izpitom februarja 2015, 

- prenehanje zaposlitve  farmacevtskega tehnika za določen čas, ki je nadomeščal 
delavko na porodnem dopustu, 

- prenehanje zaposlitve  magistra farmacije za določen čas, ki je nadomeščal delavko 
na porodnem dopustu. 

 
Napredovanje zaposlenih poteka v skladu z zakonodajo. Osnova za napredovanje je 
celoletno spremljanje posameznega delavca na vseh področjih (strokovnost, obseg dela, 
pravočasnost, samostojnost, ustvarjalnost, natančnost, zanesljivost) in ocenjevalni razgovor. 
Neposredni vodja mora oceno delavcu tudi pojasniti.  
 
V skladu z 62. č. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2013 in 
2014 javni uslužbenci, ki so izpolnjevali pogoje za napredovanje v letu 2014 niso napredovali 
v višji plačni razred. Na podlagi istega člena se leto 2014  ne šteje v napredovalno obdobje. 
Postopek ocenjevanje smo v celoti izvedli v skladu z zakonodajo. Ocene za leto 2014 bodo 
delavci prejeli do 15. 3. 2015. Leti 2012 in 2013 se vštevata v napredovalno obdobje, leti 
2011 in 2014 pa se ne štejeta v napredovalno obdobje. 
 
Načrt izobraževanja smo presegli. Udeležili smo se vseh organiziranih strokovnih 
izpopolnjevanj v največjem možnem številu, izvedli smo lastna dodatna izpopolnjevanja in 
uvedli smo novo obliko izpopolnjevanja, to je e-izobraževanje preko spletnega portala. 
Strokovni delavci Lekarn Ptuj smo tudi aktivno sodelovali na številnih srečanjih. Imeli smo 
tudi strokovno ekskurzijo za vse zaposlene ter usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu. 
 

 Stroški dela 
Stroški dela v višini 1.270.008 EUR predstavljajo 12,47% celotnih odhodkov, sestavljajo pa 
jih:     
                                                                                                                               

Naziv 2013 2014 Indeks 

Bruto plače in nadom. plač zaposlenih 1.056.713 1.019.225 96,45 

Pris.za zagot.socialne varnosti zaposlenih 190.122 176.641 92,90 

Davek na izplačane plače 0 0 0 

Regres za letni dopust 15.761 16.776 106,43 

Stroški prehrane delavcev med letom 31.340 32.214 102,78 

Stroški prevoza na delo in z dela 22.415 23.041 102,79 

Drugi stroški dela* 2.060 2.111 102,47 

Skupaj 1.318.411 1.270.008 96,32 
*Drugi stroški dela se nanašajo na  stroške za jubilejne nagrade v višini 520 EUR, darila - obdarovanje otrok ob 
novem letu 960 EUR in odpravnine ob prenehanju zaposlitve za določen čas 631 EUR  
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Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
Z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur.list RS št. 
97/09, 41/12) se določijo prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (akt o ustanovitvi) ter 
zgornji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu v skladu z drugim odstavkom 22. i člena ZSPJS. 
 
Dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se 
ugotovi na obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je sestavni del Letnega  poročila. Iz  obrazca se 
ugotovi ali je proračunski uporabnik v poročevalskem letu akontativno izplačal celotni obseg 
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. V kolikor ni, lahko 
v tekočem letu razdeli ostanek sredstev za ta namen, v kolikor pa je akontativno izplačal več 
kot znaša dovoljeni obseg sredstev, pa mora v tekočem letu za preveč izplačani znesek 
zmanjšati obseg sredstev v tekočem letu.    
 
Iz priloženega obrazca je razvidno, da so si Lekarne Ptuj akontativno izplačale v letu 2014 
137.490 EUR  sredstev. Osnova za določitev obsega sredstev je  50 % od 309.386 EUR ( zap. 
št. 1+2 obrazca Elementi) (Ur.l. RS 7/10,3/13-Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno 
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti 
Ministrstva za zdravje), kar znaša 154.693 EUR.  Razlika med dovoljenim in izplačanim 
akontativnim obsegom sredstev  za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu znaša 17.203 EUR. Iz Uredbe sledi, da si lahko Lekarne Ptuj  preostanek sredstev  v višini 
17.203  EUR  iz leta 2014 izplačajo v letu 2015.   
 
 

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:  27570  LEKARNE PTUJ 
SEDEŽ UPORABNIKA: Trstenjakova ulica 9, 2250 Ptuj 
 
 

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

za leto 2014 
V EVRIH 

Zap. 
št. 

 
NAZIV 

 
ZNESEK 

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

 
171.896 

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

 
137.490 

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

 
309.386 

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

 
154.693 

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

 
17.203 
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2.12. Investicijska vlaganja 

 

V letu 2014 smo planirali investicijska vlaganja v osnovna sredstva v višini 182.000 EUR. 
Realizacija  nabav neopredmetenih in opredmetenih  osnovnih  sredstev ter drobnega 
inventarja je bila  v višini 140.943 EUR  (realizacija 77,44 %).  V celoti niso bile izvedene 
investicije v programsko opremo (nabava posodobljenega  programa za vodenje zalog  ORKA 
–programska hiša še ni dokončala testiranja novega produkta). Ta investicija se prenaša v 
leto 2015.   
Neopredmetenih sredstev (računalniški programi, licence) je bilo nabavljenih v višini 
8.770 EUR, opredmetenih osnovnih sredstev v višini 132.173 EUR, od tega:  vlaganja v 
opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 36.372 EUR, računalniška oprema 20.429 EUR, 
oprema za vzdrževanje in čiščenje 311 EUR,  oprema za dejavnost lekarn 6.509  EUR, druga 
oprema (agregati, screen rolo, žaluzije) 20.589 EUR in pisarniška oprema 211 EUR. Vlaganje v 
gradbeni objekt Lekarne Majšperk je bilo v znesku 38.323 EUR. Nabava drobnega inventarja 
v okviru razreda 0 je bila v znesku   9.429 EUR.  
 
Nabave so bile financirane iz  presežka prihodkov preteklih let.  
 

»Obrazec 3 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014«  je priloga tega poročila excelovi datoteki«. 

 

2.13 Vzdrževalna dela v letu 2014 

 
V letu 2014 smo izvedli vzdrževalna dela v višini 33.244 EUR,  od tega tekoča vzdrževalna 
dela v znesku 29.976 EUR (popravila elektro instalacij, vzdrževanje klilmatskih naprav, 
vzdrževanje robota, hladilnih naprav ipd.) in investicijsko vzdrževanje  v znesku 3.268 EUR 
investicijskega vzdrževanja (sanacija strehe na prizidku Lekarne Ptuj, obnova odtokov).   
 
 »Obrazec 4 -Poročilo o vzdrževalnih delih 2014  je priloga tega poročila v excelovi datoteki« 
 

 
 
 
Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec. 
Direktorica Lekarn Ptuj 
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO 

3. LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI 

3.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2014 

 
Naziv 2013 2014 

SREDSTVA   

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 583.680 573.725 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 101.141 103.876 

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 67.422 81.809 

Nepremičnine  172.291 210.614 

Popravek vrednosti nepremičnin 40.866 46.425 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 1.573.057 1.631.637 

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 1.154.521 1.244.168 

Dolgoročne finančne naložbe   

Dolgoročno dana posojila in depoziti   

Dolgoročne terjatve iz poslovanja   

Terjatve za sredstva dana v upravljanje   

KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG, IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

1.677.031 1.700.313 

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice 18.160 18.944 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 341.486 398.359 

Kratkoročne terjatve do kupcev 195.460 176.727 

Dani predujmi in varščine 110 0 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega  načrta 635.676 618.829 

Kratkoročne finančne naložbe 457.187 461.875 

Kratkoročne terjatve iz financiranja 52 20 

Druge kratkoročne terjatve 24.904 20.107 

Neplačani odhodki   

Aktivne časovne razmejitve 3.996 5.452 

ZALOGE 946.408 968.627 

Zaloge materiala   

Proizvodi   

Obračun nabave blaga 117  

Zaloge blaga 946.291 968.627 

AKTIVA SKUPAJ 3.207.119 3.242.665 

Aktivni konti izvenbilančne evidence   

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

KRATKOROČNE OBVEZ. IN PASIVNE ČASOV.RAZMEJITVE 531.805 456.377 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine   

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 154.219 84.681 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 326.807 338.998 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 45.949 29.518 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 4.830 2.810 

Pasivne časovne razmejitve  370 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 2.675.314 2.786.288 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 3.489 2.137 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 2.247.780 2.563.917 

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe   
Presežek prihodkov nad odhodki 424.045 220.234 

PASIVA SKUPAJ 3.207.119 3.242.665 

Pasivni konti izven bilančne evidence   
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3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014 

 
Naziv 2013 2014 

Prihodki od poslovanja 10.836.107 10.367.643 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 143.134 129.766 

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje   

Zmanjšanje vredn. zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje   

Prihodki od prodaje blaga in materiala 10.692.973 10.237.877 

Finančni prihodki 6.235 5.089 

Drugi prihodki   

Prevrednotovalni poslovni prihodki 5.513 6.847 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 2.664 1.464 

Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 2.849 5.383 

CELOTNI PRIHODKI 10.847.855 10.379.579 

Stroški blaga, materiala in storitev 9.269.923 8.830.029 

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 8.807.531 8.370.054 

Stroški materiala 64.520 60.523 

Stroški storitev 397.872 399.452 

Stroški dela 1.318.411 1.270.008 

Plače in nadomestila plač 1.056.713 1.019.225 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 190.122 176.641 

Drugi stroški dela 71.576 74.142 

Amortizacija 69.058 70.584 

Ostali drugi stroški 6.946 5.516 

Finančni odhodki 7.527 0 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 2.411 264 

Odhodki od prodaje osnovnih sredstev  264 

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 2.411  

CELOTNI ODHODKI 10.674.276 10.176.401 

PRESEŽEK PRIHODKOV 173.579 203.178 

Davek od dohodkov 17.730 17.944 

PRESEŽEK PRIDOHKOV 155.849 185.234 

Presežek prihodkov iz prejšnih let namenjen pokritju odhodkov 

obrač. Obdobja   

35.000 35.000 

Povprečno štev.zaposlenih  na podlagi delovnih ur v obrač. obdobju 41 41 

Število mesecev poslovanja 12 12 
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3.2.1.  Realizacija finančnega načrta 2014 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014-primerjava s planom 

 
Naziv Realizacija 

2014 

Plan 2014 

 

Indeks 

rasti R/P 

Prihodki od poslovanja 10.367.643 10.507.387 98,67 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 129.766 142.640 90,97 

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje    

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje    

Prihodki od prodaje blaga in materiala 10.237.877 10.364.747 98,78 

Finančni prihodki 5.089 6.200 82,08 

Drugi prihodki  0  

Prevrednotovalni poslovni prihodki 6.847 7.800 87,78 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.464 3.000 48,80 

Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 5.383 4.800 112,15 

CELOTNI PRIHODKI 10.379.579 10.521.387 98,65 

Stroški blaga, materiala in storitev 8.830.029 9.007.688 98,03 

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 8.370.054 8.536.660 98,05 

Stroški materiala 60.523 69.470 87,12 

Stroški storitev 399.452 401.558 99,48 

Stroški dela 1.270.008 1.284.105 98,90 

Plače in nadomestila plač 1.019.225 1.020.525 99,87 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 176.641 178.040 99,21 

Drugi stroški dela 74.142 85.540 86,68 

Amortizacija 70.584 70.000 100,83 

Ostali drugi stroški 5.516 6.740 81,84 

Finančni odhodki 0 50  

Prevrednotovalni poslovni odhodki 264 500 52,80 

Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 264 300 88,00 

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki  200  

CELOTNI ODHODKI 10.176.401 10.369.083 98,14 

PRESEŽEK PRIHODKOV 203.178 152.304 133,40 

Davek od dohodkov pravnih oseb 17.944 12.500 143,55 

PRESEŽEK PRIHODKOV 185.234 139.804 132,50 

Presežek prih. preteklih let namenjen odhodkom tekočega leta 35.000 35.000 100,00 

Povprečno štev. zaposlenih  na podlagi delovnih ur v obrač. obdobju 41 41  

Število mesecev poslovanja 12 12  
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3.3. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev v letu 2014 

                                                                                                                                   

Naziv Nabavna 

vrednost 

01.01.2014 

Popravek 

vrednosti 

01.01.2014 

Povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Povečanje 

popravka 

vrednosti 

Zmanjšan

je 

nabavne 
vrednosti 

Zmanjšan

je 

popravka 
vrednosti 

Amortizacija Neodpisana 

vrednost 

31.12.2014 

Neopredmetena 

sredstva  in 

opredmetena 

osnovna sredstva v 

upravljanju 

1.846.489 1.262.809 140.943  41.305 35.251 144.844 573.725 

Dolgoročno 

odloženi stroški 

5.790    5.790   0 

Dolgoročne 

premoženjske 

pravice 

95.351 67.422 8.770  245 245 14.632 22.067 

Zemljišča         

Zgradbe 172.291 40.866 38.323    5.559 164.189 

Oprema 1.571.078 1.154.521 93.850  35.270 35.006 124.653 385.490 

Druga opredmetena 

osnovna sredstva 

1.979       1.979 

 

 

 

3.4. Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil v letu 2014 

 

                                                                                                                                
Naziv Znesek 

naložb in 

danih posojil 

01.01.2014 

Znesek 

zmanjšanja 

naložb in 

danih posojil 

Znesek naložb 

in danih 

posojil 

31.12.2014 

Knjigovodska 

vrednost naložb 

in danih posojil 

31.12.2014 

DOLG. FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 0 

Dolgoročna dana posojila in depoziti 0 0 0 0 

Dolgoročno dana posojila 0 0 0 0 

Dolgoročno dana posojila 

posameznikom 

0 0 0 0 

SKUPAJ 0 0 0 0 
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3.5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
za leto 2014 

                        

                                                                                                               

Naziv Prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe 

Prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

Prihodki od poslovanja 8.124.900 2.242.743 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 94.742 35.024 

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 

  

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 

  

Prihodki od prodaje blaga in materiala 8.030.158 2.207.719 

Finančni prihodki 3.989 1.100 

Izredni prihodki   

Prevrednotovalni poslovni prihodki 5.366 1.481 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.147 317 

Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 4.219 1.164 

CELOTNI PRIHODKI 8.134.255 2.245.324 

Stroški blaga, materiala in storitev 7.212.844 1.617.185 

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 6.852.362 1.517.692 

Stroški materiala 47.432 13.091 

Stroški storitev 313.050 86.402 

Stroški dela 863.342 406.666 

Plače in nadomestila plač 685.257 333.968 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 119.980 56.661 

Drugi stroški dela 58.105 16.037 

Amortizacija 40.422 30.162 

Drugi stroški 2.812 2.704 

Rezervacije    

Finančni odhodki   

Drugi odhodki   

Prevrednotovalni poslovni odhodki 207 57 

Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 207 57 

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki   

CELOTNI ODHODKI 8.119.627 2.056.774 

PRESEŽEK PRIHODKOV 14.628 188.550 

Davek od dohodka pravnih oseb 1.290 16.654 

 
PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČ. OBDOBJA 13.338 171.896 

PRESEŽEK PRIH.V IZ PREJŠNJIH LET NAMENJEN 

POKRITJU ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

 35.000 
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3.6. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka za  leto 2014 

 

Naziv 2013 2014 

I. SKUPAJ PRIHODKI 10.963.322 10.405.596 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 9.119.357 8.620.746 

A)PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 5.081.567 4.772.773 

a)Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.622 277 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 1.622 277 

Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti   

b)Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  75.754 85.372 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 75.754 85.372 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije   

c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 5.003.551 4.687.124 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 5.003.551 4.687.124 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije   

d)Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 640 0 

B)DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 4.037.790 3.847.973 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 1.004.456 1.084.510 

Prejete obresti 4.910 4.014 

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 3.023.394 2.756.918 

Kapitalski prihodki 3.200 1.215 

Prejete donacije iz domačih virov 1.830 1.316 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 1.843.965 1.784.850 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 1.839.691 1.780.469 

Prejete obresti 1.309 1.107 

Prihodki od najemnin,zakupnin in drugi prihodki od premoženja 2.965 3.274 

II. SKUPAJ ODHODKI 10.788.237 10.352.501 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 9.051.622 8.708.515 

A)Plače in drugi izdatki zaposlenim 736.144 839.539 

Plače in dodatki 624.934 718.403 

Regres za letni dopust 12.365 14.296 

Povračila in nadomestila 41.983 45.914 

Sredstva za delovno uspešnost   

Sredstva za nadurno delo 55.241 59.178 

Drugi izdatki zaposlenim 1.621 1.748 

B)Prispevki delodajalcev za socialno varnost 125.036 130.867 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 58.687 64.172 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 48.349 54.694 

Prispevek za zaposlovanje 456 591 

Prispevek za starševsko varstvo 683 771 

Premije kolektivnega dodat.pokojnin. zavarovanja na podlagi  ZKDPZJU 16.861 10.639 

C)Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 8.067.413 7.611.021 

Pisarniški in splošni material in storitve 478.071 161.558 

Posebni material in storitve 7.385.491 7.213.909 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50.076 47.916 

Prevozni stroški in storitve 1.808 2.111 

Izdatki za službena potovanja 7.473 6.432 

Tekoče vzdrževanje 18.119 31.478 

Najemnine in zakupnine (leasing) 74.517 77.303 

Davek na izplačane plače   

Drugi operativni odhodki 51.858 70.314 

D)Plačila domačih obresti   

E)Plačila tujih obresti   

F)Subvencije   

G)Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.043 0 

H)Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   

I) Drugi tekoči domači transferji    
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J)Investicijski odhodki 121.986 127.088 

Nakup prevoznih sredstev 13.695  

Nakup opreme 35.278 43.610 

Nakup drugih osnovnih sredstev 2.164 1.061 

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija 70.156 71.466 

Investicijsko vzdrževanje in obnove 400 1.713 

Nakup nematerialnega premoženja 293 5.521 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 

investicijski inženiring 

 3.717 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 

1.736.615 1.643.986 

A)Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu 

332.137 321.843 

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

storitev na trgu 

55.239 50.927 

C)Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 1.349.239 1.271.216 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 175.085 53.095 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   

 

 

3.6.1.  Realizacija finančnega načrta 2014 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  po načelu denarnega toka za 
leto 2014-primerjava s planom 

 

Naziv Realizacija 

2014 

Plan 2014 Indeks rasti 

R/P 

I. SKUPAJ PRIHODKI 10.405.596 10.475.745 99,33 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 8.620.746 9.012.466 95,65 

A) Prihodki iz sredstev javnih financ 4.772.773 4.957.921 96,26 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 3.847.973 4.054.545 94,91 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 

1.784.850 1.463.279 121,98 

II. SKUPAJ ODHODKI 10.352.501 10.556.482 98,07 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 8.708.515 9.150.868 95,17 

A) Plače in drugi izdatki zaposlenim 839.539 881.548 95,23 

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 130.867 141.899 92,23 

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 7.611.021 7.902.893 96,31 

D) Plačila domačih obresti  7.528  

E) Plačila tujih obresti    

F) Subvencije    

G)Transferi posameznikom in gospodinjstvom    

H)Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    

I) Drugi tekoči domači transferji     

J) Investicijski odhodki 127.088 217.000 58,57 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 

1.643.986 1.405.614 116,96 

A) Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 

321.843 282.726 113,84 

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 

50.927 43.441 117,23 

C) Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 

1.271.216 1.079.447 117,77 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 53.095   

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  -80.737  
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3.7. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 
2014 

 

 

Naziv 2013 2014 

Prejeta vračila danih posojil 0 0 

Dana posojila 0 0 

Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 0 

Prejeta minus dana posojila 0 0 

Dana posojila minus prejeta posojila 0 0 

 

 

 

3.8. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2014 

 
 

Naziv 2013 2014 

Zadolževanje 0 0 

Odplačila dolga 0 0 

Povečanje sredstev na računih 175.085 53.095 

Zmanjšanje sredstev na računih   
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4. RAČUNOVODSKE USMERITVE IN POJASNILA K POSTAVKAM 

4.1. Računovodske usmeritve   

 

Računovodski izkazi v četrtem poglavju so sestavljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu, 
Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava ter  Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov pravnih oseb 
javnega prava. 
 
4.2. Pojasnilo  izkaza Bilanca stanja   
 

(točka 3.1. letnega  poročila) 
 
4.2.1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve - 
konti skupine 00 in 01 
 

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2014 v višini 22.067 EUR se 
nanaša na licenčnine za računalniške programe. 
 
Zavod je nabavil v letu 2014 programsko opremo v vrednosti 8.770 EUR.  
Neopredmetena dolgoročna sredstva se na začetku vrednotijo z dejansko nabavno 
vrednostjo. V poslovnih knjigah se izkazuje posebej nabavna vrednost in posebej popravek 
vrednosti.  
 
Neodpisana vrednost se zmanjšuje z amortiziranjem. 
 
 
4.2.2. Nepremičnine- konti skupine 02 in 03  
 

Neodpisana vrednost na dan 31.12.2014  znaša za gradbene objekte  164.189 EUR. 
Vrednost gradbenih objektov (zgradb) se je povečala za 38.323 EUR zaradi dodatnih vlaganj v 
zgradbo Lekarne Majšperk. 
 
 
4.2.3. Opredmetena osnovna sredstva -  konti skupine 04 in 05  
 

Opredmetena osnovna sredstva so lekarniška oprema, računalniška oprema, pisarniška 
oprema, drobni inventar z dobo koristnosti več kot leto dni  in vrednostjo do 500 EUR ter 
vlaganja v tuja osnovna sredstva. 
 
Neodpisana vrednost za opremo in drobni inventar znaša  385.490 EUR, druga opredmetena 
osnovna sredstva, ki se ne amortizirajo, 1.979 EUR.      
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je povečala za nabavo opreme v znesku 84.421 
EUR ter drobnega  inventarja razreda 0 v  znesku  9.429 EUR.  
Opredmeteno osnovno sredstvo se ob novi nabavi vrednoti po nabavni vrednosti, ki jo 
sestavlja nakupna cena ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi. 
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Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem 
računu ne presega 500 EUR se po kriteriju istovrstnosti izkazuje posamezno kot oprema ali 
kot drobni inventar v okviru razreda 0.    
    
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. 
 
Odtujena ali izničena opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega 
evidentiranja. Pri tem se nastali presežki oziroma izgube knjižijo med prevrednotovalne 
poslovne prihodke oziroma prevrednotovalne poslovne odhodke. 
 
Amortizacija se obračuna v skladu z določili Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Uporablja se metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava 
posamično in se začne obračunavati prvi dan naslednjega meseca, potem, ko je  osnovno 
sredstvo razpoložljivo za uporabo. 
Amortizacija osnovnega sredstva, financiranega iz donacije, se koristi iz dolgoročnih 
razmejitev. 
 
Osnovne amortizacijske stopnje, ki se uporabljajo, so naslednje: 
 

Naziv najvišja najnižja 

Gradbeni objekti 3 3 

Lekarniška oprema 20 12 

Računalniška oprema 50 25 

Računalniki 50 50 

Pisarniška oprema 12 12 

Motorna vozila 12,5 12,5 

Druga oprema 20 12 

Neopredmetena  sredstva 10 10 
 

V letu 2014 je zavod nabavil iz presežka prihodkov za 8.770 EUR  neopredmetenih in 132.173 
EUR  opredmetenih sredstev.  
 
 
4.2.4.  Dobroimetje pri bankah in gotovina - konti skupine 10 in 11  
 

Dobroimetje pri bankah na dan 31.12.2014 sestavlja: 
 

Naziv 2013 2014 Indeks 

Sredstva v blagajni 18.160 18.944 104,32 

Denarna sredstva na podračunu 29.322 21.196 72,29 

Kratkoročno dani depoziti 312.164 377.163 120,82 

Skupaj 359.646 417.303 115,20 
 

Obresti se obračunavajo v sorazmerju z pretečenim obdobjem glede na glavnico in veljavno 
obrestno mero, pripisujejo pa se ob obračunu kot prihodki od financiranja. Denarna sredstva 
se izkazuje v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. 
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4.2.5. Kratkoročne terjatve - konti skupine 12  do 19   
 

Kratkoročne terjatve sestavljajo: kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve do 
uporabnikov enotnega kontnega načrta in druge kratkoročne terjatve. 
 
4.2.5.1. Kratkoročne terjatve do kupcev- konti skupine 12 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev se nanašajo predvsem na terjatve iz naslova prodaje zdravil 
in medicinskih pripomočkov, ki se krijejo iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Na 
dan 31.12.2014 jih sestavljajo terjatve do naslednjih kupcev: 
 

Naziv 2013 2014 Indeks 

Zdravstvene zavarovalnice PZZ 185.685 168.600 90,79 

Drugi kupci 9.775 8.127 83,14 

Popravek vrednosti terjatev do kupcev 0 0 0,00 

Skupaj 195.460 176.727 90,41 
 

Terjatve se  izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi 
poplačani.  
 
4.2.5.2. Kratkoročne terjatve do uporabnikov (EKN) enotnega kontnega načrta-konti skupine 
14 
  
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki na dan 31.12.2014 
znašajo 618.829 EUR, se nanašajo na terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije v vrednosti 611.324 EUR in izhajajo iz naslova prodaje zdravil in medicinskih 
pripomočkov, ter se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Terjatve v znesku 7.505 
EUR pa se nanašajo na terjatve do drugih posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna 
iz naslova prodaje zdravil, medicinskih pripomočkov in drugega trgovskega blaga. 
 
4.2.5.3. Druge kratkoročne terjatve- konti skupine 13, 17 
 
Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2014 sestavljajo: 
                                                                                                                                           

Naziv 2013 2014 Indeks 

Terjatve iz naslova dani predujmi 110 0 0 

Terjatve iz naslova plačilnih kartic 10.555 10.840 102,70 

Terjatve za davek na dodano vrednost 964 3.151 326,86 

Terjatve za povračilo dajatev iz naslova plač 12.896 4.558 35,54 

Druge kratkoročne terjatve 489 1.558 318,60 

Skupaj  25.014 20.107 80,38 
 

4.2.5.4. Kratkoročne finančne naložbe –konti skupine  15 
 
znašajo 461.875 EUR – kratkoročni dani depoziti -vezava sredstev 91 dni: 
 

Naziv 2013 2014 Indeks 

Kratkoročni dani depoziti 457.187 461.875 101,02 
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4.2.5.5. Kratkoročne terjatve iz financiranja-konti skupine 16 
 
Predstavljajo kratkoročne terjatve iz naslova  obresti od kratkoročnih danih depozitov na 
odpoklic v znesku 20 EUR. 
 
4.2.5.6 Aktivne časovne razmejitve-konti skupine 19 
 
Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na kratkoročne odložene stroške leta 2015 v višini 
4.260 EUR, od tega za stroške telefonske naročnine 253 EUR, zavarovalne premije 397 EUR, 
embalaže-vrečke 1.109 EUR, cestnine 158 EUR, oglaševanja 1.726 EUR, naročnin  strokovne 
literature 356 EUR in pisarniškega materiala 261 EUR. 
Prehodno nezaračunani prihodki v višini 1.192 EUR predstavljajo prihodke iz naslova 
oglaševanja za Lek d.d. za del,  ki se nanaša na leto 2014 (avg.-dec.) v višini 1.092 EUR in 
prihodke Beiersdorf d.o.o. v višini 100 EUR (nov.-dec. 2014). 
 
 
4.2.6. Zaloge- konti skupine 36  
 

Med zalogami  (skupina 36) se izkazujejo zaloge blaga (zdravila, medicinski pripomočki in 
drugo trgovsko blago). Količinska enota zaloge blaga se izvirno vrednoti po nabavni ceni, ki 
izhaja iz vrednosti po dobaviteljevi listini. 
                                                                                                                                        

Naziv  2013 2014 Indeks 

Zaloge blaga 946.408 968.627 102,35 
 
 
4.2.7. Kratkoročne obveznosti – konti skupine  21, 22, 23 
 

Kratkoročne obveznosti so sestavljene iz kratkoročnih obveznosti do zaposlenih, 
kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev ter drugih kratkoročnih obveznosti. 
 

Naziv                                                           2013 2014 Indeks 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  154.219 84.681 54,91 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 326.807 338.998 103,73 

Druge kratkoročne obveznosti 45.949 29.518 64,24 

Skupaj 526.975 453.197 86,00 
 
 
4.2.7.1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih-konti skupine 21 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2014 znašajo 84.681 EUR in se nanašajo 
na obveznosti do delavcev za čiste plače v znesku 46.681 EUR, za nadomestila do 30 dni v 
znesku 3.161 EUR, za davke in prispevke 29.956 EUR ter na druge obveznosti do delavcev 
4.883 EUR.  
Obveznosti do zaposlenih izhajajo iz decembrskih plač, izplačanih v januarju 2015. Indeks je 
odraz izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij v letu 2013, izplačanih v januarju 2014. 
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4.2.7.2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-konti skupine 22 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2014 izkazane v višini 338.998 EUR. 
Nanašajo se na obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev iz naslova nakupa  blaga in 
storitev. 
 
4.2.7.3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja-konti skupine 23 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, ki na dan 31.12.2014 znašajo 29.518 EUR,  se 
nanašajo na: obveznosti iz naslova prispevkov in davkov na plače 17.601 EUR, davek iz 
dohodka pravnih oseb  1.692 EUR  in druge obveznosti v znesku 10.225 EUR (obveznosti za 
dodatno pokojninsko zavarovanje, odtegljaji od plač december 2014, obveznosti za DDV). 
 
4.2.7.4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN  -konti skupine 24 
 
Te obveznosti v višini 2.810 EUR se nanašajo na prejeto blago in storitve s strani uporabnikov 
enotnega kontnega načrta in bodo poplačane v mesecu januarju 2015.   
 
4.2.7.5. Pasivne časovne razmejitve – konti skupine 29 
 
Vnaprej vračunani odhodki v višini 370 EUR se nanašajo na poračun najemnine za prostore  
Lekarne Budina Brstje, ki bodo zaračunani s strani dobavitelja  v letu 2015. 
 
 
4.2.8. Dolgoročne obveznosti – konti skupine 98 

 
Dolgoročne obveznosti sestavljajo obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva, nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki  in dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve. 
 
4.2.8.1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve-konti skupine 92 
 
V letu 2010 smo prejeli za 8.899 EUR donatorskih osnovnih sredstev, katera izkazujemo v 
skupini 92. Iz tega vira se pokriva tudi amortizacija teh osnovnih sredstev. Sedanja vrednost 
teh sredstev znaša 2.137 EUR. 
 

4.2.8.2. Obveznosti  za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva – konti 
skupine 980 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so na dan 
31.12.2014 izkazane v višini 2.563.917 EUR. Njihovo gibanje v letu 2014 je razvidno iz 
naslednje preglednice: 

Stanje 01.01.2014 2.247.780 

1. Poveč.obvez. za prerazpor. sredstva (vlaganja v OS)   142.638 

2. Poveč.obvez. za prerazp.sredstva (planirani nakupi OS) 246.407 

3. Zmanjšanje obveznosti za amortizacijo -72.908 
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Stanje 31.12.2014 2.563.917 

 
Lekarne zagotavljajo del sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije iz prihodkov (strošek 
amortizacije je vštet v ceno storitev), del sredstev za pokrivanje amortizacije pa Lekarne 
pokrivajo v breme virov sredstev-konto 980 (Obveznosti za neopredmetena  sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v upravljanju). V letu 2014 je ta znesek 72.908 EUR. 
 
4.2.8.3.  Presežek prihodkov nad odhodki – konti skupine 985 
 
Presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.2014 izkazan v višini 220.234 EUR. Njegovo 
gibanje v letu 2014 je razvidno iz naslednje preglednice: 
 

Stanje 01.01.2014 424.045 

Povečanje presežka iz naslova ustvarjenega presežka prihodkov v letu 
2014 

220.234 

Povečanje za uskladitve obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 0 

Zmanjšanje  presežka za prerazporejena sredstva za  planirane nabave OS -424.045 

Stanje 31.12.2014 220.234 

 
 
Stanje na kotnih skupine 98 je bilo  na dan 31.12.2014 usklajeno s stanjem terjatev za 
sredstva dana v upravljanje  v skladu s Pravilnikom o način in rokih usklajevanja terjatev (Ur. 
list RS 117/02 in 134/03). 
 

4.3. Pojasnilo Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 

Zavod kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta pri ugotavljanju prihodkov in 
odhodkov obračunskega obdobja upošteva načelo nastanka poslovnega dogodka in na tej 
podlagi sestavlja izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (točka 3.2. letnega 
poročila). 
 
4.3.1.  Prihodki  

 
4.3.1.1. Prihodki od poslovanja- konti podskupine 760, 761 
 
Prihodki od poslovanja v višini  10.367.643 EUR, ki predstavljajo 98,75 % celotnih prihodkov, 
sestavljajo predvsem prihodki od prodaje blaga in materiala v višini 10.237.877  EUR in sicer: 
 

                                                                                                                                          2013 2014 Indeks 
 

Prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega 
zavarovanja 

4.716.025 4.494.684 95,30 

Prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja 

3.098.525 2.821.030 91,04 

Drugi prihodki od prodaje blaga in materiala 2.878.423 2.922.163 101,52 

Skupaj 10.692.973 10.237.877 95,74 
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Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  znašajo 129.766 EUR. 
 
4.3.1.2.  Finančni prihodki-konti podskupine 762  
 
Finančne prihodke leta 2014 v višini 5.089 EUR  predstavljajo prihodki od obresti za denarna 
sredstva na EZR in sicer 2 EUR in prihodki od obresti za denarna sredstva v depozitih pri 
NKBM d.d.  v višini 5.087 EUR. 
 
4.3.1.3.  Drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki-konti podskupine 763, 764 
 
V letu 2014 je 6.847 EUR prevrednotovalnih prihodkov: 1.464 EUR so prihodki iz naslova 
odtujitve OS, 5.383 EUR so   prihodki iz naslova plač (odstopljeni prispevki- olajšave za delne 
oprostitve plačil prispevkov delodajalcev za zaposlene -29. člen in 156. člen SPIZ-2 ).   
 
 
4.3.2. Odhodki 

 
4.3.2.1. Nabavna vrednost prodanega blaga-del podskupine kontov 466 
 
Odhodki za nabavno vrednost prodanega materiala in blaga v višini 8.370.054 EUR 
predstavljajo 82,24 % celotnih odhodkov, sestavljajo pa jih: 
 

                                                                                                                                          2013 2014 Indeks 

Nabavna vrednost prodanega blaga 9.048.587 8.613.142 95,18 

Odpis zalog 19.743 6.800 34,44 

Neto popisne razlike in druge uskladitve zalog -14.195 -2.368 16,68 

Kasneje prejeti popusti – skonti in bonusi -246.604 -247.520 100,37 

Skupaj 8.807.531 8.370.054 95,03 

 
4.3.2.2. Stroški materiala-konti podskupine 460 
 
Stroški materiala v višini 60.523 EUR predstavljajo 0,59 % celotnih odhodkov.   
 

Stroški materiala 2013 2014 Indeks 

Stroški pom. materiala in čistil 13.150 14.821 112,71 

Stroški porabljenega goriva 1.881 1.987 105,64 

Stroški porablj.plina-ogrevanje 12.712 9.216 72,50 

Poraba električne energije 21.010 17.944 85,41 

Poraba vode 1.429 1.451 101,54 

Nabava in odpis drobnega inventarja 2.280 1.863 81,71 

Delovna obleka in obutev 860 4.725 549,42 

Strokovna literatura 5.051 5.445 107,80 

Pisarniški material 6.147 3.071 49,96 

Skupaj 64.520 60.523 93,81 
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Večji indeks je pri stroških pomožnega materiala-večja poraba termo rolic za izdajo računov 
pacientom . V letu 2013 nismo nabavili delovnih oblek, to smo storili v letu 2014 v skladu z 
izjavo o varstvu pri delu, zato je indeks večji.  
 
4.3.2.3. Stroški storitev-konti podskupine 461 
 
Stroški storitev v višini   399.452 EUR predstavljajo 3,93% celotnih odhodkov.  
 

Storitve 2013 2014 Indeks 

Stroški vzdrževanja 14.979 33.244 221,94 

Najemnine 98.769 97.625 98,84 

Seminarji in izobraževanje 16.352 14.047 85,90 

Stroški plač. prometa 23.337 22.091 94,66 

Računalniške storitve 37.486 39.805 106,19 

Računovodske storitve 39.515 38.520 97,48 

Revizijske storitve 2.450 1.350 55,10 

Sejnine 1.711 1.270 74,23 

Zavarovalne premije 6.313 6.317 100,06 

Stroški upravljanja Budina+Destrnik 8.579 7.909 92,19 

Odvetniške storitve 626 0 0 

Storitve študentskega servisa 3.861 3.462 89,67 

Uvajanje ISO standarda  4.108 1.037 25,24 

Licenčnina  14.721 11.676 79,32 

Zdravniški pregledi 960 774 80,63 

Posredne storitve-depo 9.138 7.783 85,17 

Varstvo pri delu 4.677 8.434 180,33 

Članarina Lekarniške zbornice 11.739 11.975 102,01 

Komunalne storitve 3.989 2.943 73,77 

Poštnina, telefon 14.644 13.773 94,05 

Stroški dnevnic 870 769 88,39 

Stroški kilometrin 6.808 5.943 87,29 

Nočnine 1.819 1.612 88,62 

Stroški reprezentance 1.331 2.357 177,08 

Reklamne storitve, sponzorstvo 5.164 5.356 103,72 

Ureditev okolja, aranžmaji 1.961 1.604 81,79 

Pranje, likanje delovnih oblek 12.187 10.783 88,48 

Varovanje premoženja 8.331 8.721 104,68 

Čiščenje prostorov 36.815 33.202 90,19 

Stroški raziskave-zadovoljstvo kupcev, zaposlenih 4.000 4.450 111,25 

Ostale storitve 632 620 98,10 

Skupaj 397.872 399.452 100,40 

 
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev so se povišali  v primerjavi z letom 2013 za 122 %. 
Pojavila so se večja nepredvidena  popravila na področju elektro instalacij, odtokov v Lekarni 
Ptuj, izvedli smo  sanacijo strehe prizidka Lekarne Ptuj (zatekanje). V letu 2014 smo morali še 
opraviti kalibracijo preciznih in osebnih tehtnic in validacijo brezprašne komore (ponovno se 
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bo ta strošek pojavil v letu 2016). Dodatna popravila so se pojavila še pri delovanju klimatskih 
naprav- predvsem v Lekarni Budina Brstje.  
Povišali so se stroški računalniških storitev za 6 %-vedno večja avtomatizacija vseh procesov, 
predvsem na računovodskem področju.  
Zaradi varčevanja so se znižali  stroški izobraževanja in na podlagi tega tudi dnevnice in 
povrnitev stroškov prevoza na službenih potovanjih. Do nižanja stroškov prevoza in kilometrin 
je prišlo tudi zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) in ZIPRS- 1415. 
Reprezentanca  je višja  v primerjavi z letom 2013 predvsem zaradi nakupa koledarjev za 
poslovne partnerje ob koncu leta. Vključili smo se v projekt botrstva in z nakupom donirali 
sredstva pomoči potrebnim.  
Varstvo pri delu- v primerjavi z letom 2013 se je strošek varstva pri delu  povečal za 80 % 
zaradi izobraževanj zaposlenih iz varstva pri delu in požarne varnosti, meritev električne 
napetosti in meritev razsvetljave  na delovnem mestu. Teh storitev se v letu 2013 ni izvajalo, ti 
stroški se pojavljajo obdobno.  
Stroški ostalih storitev zajemajo stroške deratizacije, dimnikarskih storitev, registracije 
službenega avta… 

 
 
4.3.2.4. Stroški dela-konti podskupine 464  
 
Stroški dela v višini 1.270.008 EUR predstavljajo 12,48 % celotnih odhodkov, sestavljajo pa 
jih:     
                                                                                                                               

Naziv 2013 2014 Indeks 

Bruto plače in nadom. plač zaposlenih 1.056.713 1.019.225 96,45 

Pris.za zagot.socialne varnosti zaposlenih 190.122 176.641 92,91 

Odpravnine 0 631 0 

Regres za letni dopust 15.761 16.776 106,44 

Stroški prehrane delavcev  31.340 32.214 102,79 

Stroški prevoza na delo in z dela 22.415 23.041 102,79 

Drugi stroški dela* 2.060 1.480 71,84 

Skupaj 1.318.411 1.270.008 96,33 
*Drugi stroški dela 2014 se nanašajo na  stroške za jubilejne nagrade v višini 520 EUR, solidarnostne pomoči 
693 EUR in  darilni boni- obdarovanje otrok zaposlenih ob novem letu 960 EUR. 

 
4.3.2.4.1.  Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
               
Z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur.list RS št. 
97/09, 41/12) se določijo prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (akt o ustanovitvi) ter 
zgornji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu v skladu z drugim odstavkom 22. i člena ZSPJS. 
Dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se 
ugotovi na obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je sestavni del Letnega  poročila. Iz  obrazca se 
ugotovi ali je proračunski uporabnik v poročevalskem letu akontativno izplačal celotni obseg 
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu , v kolikor ni, lahko 
v tekočem letu (2015) razdeli ostanek sredstev za ta namen, v kolikor pa je akontativno 
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izplačal več kot znaša dovoljeni obseg sredstev, pa mora v tekočem letu (2015) za preveč 
izplačani znesek zmanjšati obseg sredstev.    
 
Iz priloženega obrazca je razvidno, da so si Lekarne Ptuj akontativno izplačale v letu 2014 
137.490 EUR  sredstev. Osnova za določitev obsega sredstev je  50 % od 309.386 EUR ( zap. 
št. 1+2 obrazca Elementi) (Ur.l. RS 7/10,3/13-Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno 
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti 
Ministrstva za zdravje), kar znaša 154.693 EUR.  Razlika med dovoljenim in izplačanim 
akontativnim obsegom sredstev  za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu znaša 17.203 EUR. Iz Uredbe sledi, da si lahko Lekarne Ptuj  preostanek sredstev  v višini 
17.203  EUR  iz leta 2014 izplačajo v letu 2015.   
 

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

za leto 2014 
V EVRIH 

Zap. 
št. 

 
NAZIV 

 
ZNESEK 

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

 
171.896 

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

 
137.490 

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

 
309.386 

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

 
154.693 

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

 
17.203 

 

 
4.3.2.5.  Amortizacija-konti podskupine 462  
 
Stroški amortizacije v višini 70.584 EUR predstavljajo 0,69% celotnih odhodkov, sestavljajo 
pa jih: 
 

Naziv 2013 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Indeks 

Amortizacija neopredmetenih  sredstev 15.707 14.632 93,15 

Amortiz. opredmetenih osnovnih sredstev 134.461 130.212 96,84 

Skupaj  150.168 144.844 96,45 

Zmanjšanje amortizacije -81.110 -74.260 91,55 

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

 
 

69.058 

 
 
70.584 

 
 

102,20 

 
 
Stroški amortizacije v znesku 72.908 EUR, ki so presegli amortizacijo vračunano v ceno 
storitev, zmanjšujejo obveznost za neopredmetena in opredmetena sredstva v upravljanju. 
Stroški amortizacije v znesku 1.352 EUR za osnovna sredstva iz donacije pa zmanjšujejo 
dolgoročne pasivne razmejitve.  
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4.3.2.6. Drugi stroški-konti podskupine 465 
 
Drugi stroški v izkazu se nahajajo v skupini konto 465 in znašajo 5.516 EUR. Ti stroški se 
nanašajo na nadomestilo za stavbno zemljišče, takse in pristojbine, sodne takse za izvršbe, 
davek na promet zavarovalnih poslov, donacije, štipendije dijakom in študentom, povračila 
za  malice študentom na obvezni praksi. 
 
4.3.2.7.  Davek od dohodka  pravnih oseb- del kontov skupine 80  
 
Davek od dohodka  pravnih oseb po stopnji 17% je obračunan po Pravilniku o opredelitvi 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti in v letu 2014 znaša 17.944 EUR. Pri obračunu smo 
upoštevali olajšave, ki jih omogoča Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 
(Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 
81/13 ).   
 
4.3.2.8. Presežek prihodkov-del kontov skupine 80 
 
Presežek prihodkov, ustvarjen v letu 2014 znaša 185.234 EUR. Njegova struktura je prikazana 
v naslednji preglednici: 
           
                                                                                                                               

Naziv 2013 2014 

Razlika med prihodki in odhodki poslovanja 171.769 191.506 

Razlika med finančnimi prihodki in odhodki -1.292 5.089 

Razlika med prevrednotov. poslovnimi prihodki in odhodki 3.102 6.583 

Skupaj 173.579 203.178 

Davek od dohodka pravnih oseb -17.730 -17.944 

Presežek prihodkov 155.849 185.234 

 
 
4.3.2.9. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014 
 

Sredstva poslovnega izida za leto 2014 v znesku  185.234 EUR se po 27. členu Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj na predlog direktorja in po sklepu sveta zavoda  
namenijo za opravljanje in razvoj dejavnosti.  
 

4.4. Pojasnila izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti 

 
Poleg osnovnega izkaza prihodkov in odhodkov zavod sestavlja še izkaz prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (točka 3.5 tega poročila), ki ga 
sestavlja na podlagi delitve prihodkov in odhodkov, ki se pripoznajo po načelu nastanka 
poslovnega dogodka, na prihodke in odhodke iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe 
ter prihodke in odhodke iz naslova opravljanja dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. 

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

Prihodki od poslovanja  v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe in prihodki iz naslova 
tržne dejavnosti so razdeljeni neposredno glede na to, v katero dejavnost prihodek sodi. 
Pri delitvi so v glavnem  upoštevana sodila, ki jih je za razmejevanje prihodkov opredelilo 
Ministrstvo za zdravje v navodilih z dne 8/06-2000, dopolnitvah teh navodil št. 400-20/00  
dne 14/07-2000, navodil št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010 in  opredelitvi  v Odloku  o 
ustanovitvi Lekarn Ptuj (Ur.l. RS 72/2009), ter Odloku o spremembi Odloka o ustanovitvi 
(Ur.l. RS 94/2013). 
Finančne in izredne poslovne prihodke zavod izkazuje kot prihodke iz naslova opravljanja 
dejavnosti javne službe oz. tržne dejavnosti v sorazmerju s prihodki od poslovanja. 
Celotni odhodki so razdeljeni v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe in odhodke iz 
naslova tržne dejavnosti neposredno glede na to, v katero dejavnost odhodek sodi ali  na 
podlagi sodila, izračunanega iz razmerja med prihodki od poslovanja, doseženimi pri 
opravljanju posamezne vrste dejavnosti, ki znaša: 
 
- prihodki od poslovanja iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe –     78,37% 
- prihodki od poslovanja iz naslova opravljanja tržne dejavnosti –                 21,63%. 
 
 
4.4.2. Odhodki po vrstah dejavnosti 
 

Odhodki za nabavno vrednost prodanega blaga so v glavnem razdeljeni neposredno glede na 
to, na katero dejavnost se odhodek nanaša. Vrednost popisnih razlik ter bonusov in scontov 
zavod na posamezno vrsto dejavnosti razdeli v deležu, izračunanem na podlagi razmerja med 
odhodki za nabavno vrednost prodanega blaga, ki še niso zmanjšani za vrednost popisnih 
razlik, bonusov in scontov, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. 
 
Stroške dela zavod  razdeli na podlagi   izračunanega  sodila javne službe in tržne dejavnosti, 
razen tržne uspešnosti, ki se v celoti izkazuje kot tržna dejavnost. 
 
Davek od dohodka pravnih oseb izkazuje zavod med razmerjem od presežka med prihodki in 
odhodki za izvajanje javne službe ter od prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Stroške storitev, stroške amortizacije, ostale druge stroške ter finančne in prevrednotovalne 
poslovne odhodke zavod na posamezno dejavnost razdeli na podlagi že omenjenega sodila, 
izračunanega iz razmerja med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju posamezne 
dejavnosti. 
Na podlagi zgoraj navedenih sodil je zavod izkazal presežek prihodkov za izvajanje javne 
službe v znesku 13.338 EUR ter presežek prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu v 
znesku 171.896 EUR. 
 

4.5. Pojasnila izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu    
denarnega toka 
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Zaradi zagotavljanja podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih sestavlja zavod, poleg 
osnovnega izkaza prihodkov in odhodkov, tudi izkaz prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po načelu denarnega toka (točka 3.6 tega poročila), v katerem prav tako 
zagotovi podatke o prihodkih in odhodkih iz naslova izvajanja javne službe in iz naslova tržne 
dejavnosti. Sestavlja ga na podlagi pripoznavanja prihodkov in odhodkov po načelu 
denarnega toka. 
 
Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so priznani, ko sta izpolnjena naslednja 
pogoja: 
-poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal; 
-prišlo je do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta; pri tem se šteje, da 
je ta pogoj izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke 
oziroma odhodke, poravnane na drug način, pri čemer ni nastal denarni tok. 
 
Za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, 
se priznajo prihodki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma izplačilu teh zneskov. 
Prihodki po načelu denarnega toka se skladno s predpisi razčlenjujejo na davčne, nedavčne, 
kapitalske in transferne prihodke ter na prejete donacije. Odhodki po načelu denarnega toka 
pa so razčlenjeni na tekoče odhodke, odhodke tekočih transferjev, investicijske odhodke in 
odhodke investicijskih transferjev. 
Prihodki za izvajanje javne službe so sredstva iz javnih financ ter drugi prihodki, ki jih 
zagotavljamo v okviru opravljanja javne službe in so v letu 2014 znašali 8.620.746                       
EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 1.784.850 EUR. Odhodki za 
izvajanje javne službe ter tržne dejavnosti so za nabavno vrednost blaga obračunani v 
dejanskih odhodkih, odhodki  plač zaposlenih in ostali odhodki pa se delijo na podlagi 
razmerja med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tržne 
dejavnosti. Investicijski odhodki  v letu 2014 znašajo 127.088 EUR in so zajeti v odhodkih za 
opravljanje javne službe. 
Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 8.708.515 EUR, odhodki iz naslova prodaje blaga in 
storitev  na trgu pa 1.643.986 EUR. 
 

 4.6. Pojasnila izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih 
uporabnikov 

 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  (točka 3.7. letnega poročila)  
vsebinsko dopolnjuje izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o prejemkih, ki se nanašajo na finančne terjatve in 
naložbe, se pravi  prejemke iz naslova danih posojil in njihovih vračil.  
Zavod  v letu 2014 ne izkazuje finančnih terjatev in naložb. 
 

4.7. Pojasnila izkaza računa financiranja določenih uporabnikov 

 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (točka 3.8. letnega poročila) vsebinsko 
dopolnjuje izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 
Izkaz vsebuje podatke o prejemkih in izdatkih, ki se nanašajo na zadolževanje, se pravi 
prejemke in izdatke iz naslova najemanja posojil in odplačila glavnic teh posojil. Poleg tega 
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izkaz vsebuje tudi podatke o spremembi sredstev na računih v obravnavanem obračunskem 
obdobju.   
Zavod se v obravnavanem obračunskem letu ni zadolževal, zato v izkazu računa financiranja 
določenih uporabnikov podatkov o prejemkih iz naslova najetih posojil in izdatkih iz naslova 
odplačila glavnic najetih posojil ni izkazal.  
Povečanje sredstev na računih znaša 53.095 EUR . 
 

4.8. Kazalniki poslovanja 

 

Kazalniki uspešnosti poslovanja: 
 

Opis Leto 2014 koeficient 

Koeficient gospodarskega poslovanja 
PRIHODKI poslovanja : ODHODKI poslovanja 

 
10.367.643/ 10.176.137 

 
101,88 

Stopnja stroškovnosti dela 
STROŠKI DELA:PRIHODKI poslovanja 

 
1.270.008/ 10.367.643 

 
12,25 

Prihodki na delavca 
PRIHODKI poslovanja  :ŠTEVILO DELAVCEV 

10.367.643/ 40,31 257.198 

Odhodki na delavca 
ODHODKI poslovanja : ŠTEVILO DELAVCEV 

10.176.137/ 40,31 252.447 

 
   Doseženi prihodki : planirani prihodki      10.379.579 / 10.521.387                98,65 
   Doseženi odhodki : planirani  odhodki     10.176.402 / 10.369.083                98,14     
 
 
 
 

SAM d.o.o 
Računovodski servis za LEKARNE PTUJ 
Lolita Levstik 
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PRILOGE 
 

1. POROČILO  O NOTRANJEM REVIDIRANJU ZA LETO 2014 – ZAKLJUČEK (PDF datoteka) 
 
 

2. OBRAZEC 3 »Spremljanje kadrov 2014 I. in II. del«  excelova datoteka z vsebino: 

 I. del Spremljanje kadrov 2014 prikazuje število zaposlenih na dan 31.12.2014  v 

primerjavi z načrtovanim številom na dan 31.12.2014  in številom zaposlenih na 

dan 31.12.2013 

 II. del  Spremljanja kadrov 2014 prikazuje število zaposlenih po virih financiranja 

na dan 1.1.2014, planirano število zaposlenih na dan 1.1.2015 in realizirano 

število zaposlenih na dan 1.1.2015.   

 

3. OBRAZEC 4 »Poročilo o investicijskih vlaganji 2014« excelova datoteka 

 

4. OBRAZEC 5 »Poročilo o vzdrževalnih delih 2014« excelova datoteka 

 

5. OBRAZCI LETNEGA POROČANJA 2014 –excelova datoteka z vsebino: 

 Bilanca stanja 

 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev 

 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka 

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
 




