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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE: 

 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju 

letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 

popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19): 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021 

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka za leto 2021 

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti za leto 2021 

 

b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami:  

 

‒ Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2021 

 

‒ Obrazec 2: Načrt investicijskih vlaganj 2021 

 

‒ Obrazec 3: Načrt vzdrževalnih del 2021 
 

‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi 
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 

 

 

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU  

 
Ime: Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje, 

        sestavni del imena je lekarniški znak, ki predstavlja kelih s kačo 

Sedež: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje 

Matična številka: 5108764000 

Davčna številka: SI92092683 

Šifra dejavnosti: 47.730 

Šifra uporabnika: 27626 

Številka transakcijskega računa: SI56 0132 9603 0276 276 

Telefon, fax: 03 56 32 650, 03 56 32 651 

E-maili: uprava@zasavske-lekarne.si 

Spletna stran: www.zasavske-lekarne.si 

 
Ustanovitelji: Občina Trbovlje (40,70 %), Občina Hrastnik (23,3 %) in Občina Zagorje ob Savi 

(36,00 %). 

 
Svet ustanoviteljic 

Svet ustanoviteljic lekarne (Odlok o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega 

zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, Uradni list RS, št. 64/19) je bil ustanovljen z namenom 

skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega lekarniškega zavoda Zasavske 

lekarne Trbovlje. Svet ustanoviteljic lekarne sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Pristojnosti 

Sveta ustanoviteljic lekarne so da,  predlagajo razporeditev presežka prihodkov nad odhodki, 

oziroma način ter višino kritja primanjkljaja sredstev zavoda, predlagajo statusne spremembe, na 

podlagi javnega poziva imenujejo predstavnika pacientov, v drugih primerih, ko tako določa zakon 

ali drug predpis. Predsednik sveta ustanoviteljic z enoletnim mandatom je župan Občine Hrastnik 

Marko Funkl. 

 
Datum ustanovitve 

Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda 

Zasavske lekarne Trbovlje (UVZ, št. 12/91 in 2/92), njegovo delovanje pa usklajeno z Odlokom o 

ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni list RS, št. 4/10, Uradni vestnik 

Zasavja št. 26/9, 2/10) za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti. 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – 

ZJZP), 27. člena in prvega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list 

RS, št. 85/16 in 77/17; v nadaljevanju ZLD-1) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18) so Občinski svet Občine Trbovlje na podlagi 19. člena Statuta Občine Trbovlje 

(Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18) na 25. redni seji, dne 3. 10. 2018, Občinski svet Občine 

Zagorje ob Savi na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) na 25. 

redni seji dne 24. 9. 2018 in Občinski svet Občine Hrastnik na podlagi 18. člena Statuta Občine 

Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17) na 29. redni seji dne 11. 10. 2018 sprejeli nov Odlok o 

ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja,  št. 

31/2018, Uradni list RS, št. 81/2018). V letu 2019 so občinski sveti občin ustanoviteljic sprejeli Odlok 

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni 

list RS, št. 38/2019) in Odlok o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega zavoda 

Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni list RS, št. 64/19).  

 



 

 
 

Stran 5 od 43 

 

 

 

Organi zavoda: 

 
Svet zavoda 

V skladu z novim odlokom Svet zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje šteje enajst članov, ki imajo 

petletni mandat. Sestavlja ga: pet predstavnikov ustanoviteljic, štirje predstavniki delavcev zavoda, en 

predstavnik pacientov, ki ga ustanovitelji imenujejo na podlagi izvedenega javnega poziva in en 

predstavnik ZZZS-ja.  

Člani sveta zavoda od 27.8.2019: 

- predstavnika Občine Trbovlje: Franc Blaznek, Asja Strgaršek, 

- predstavnica Občine Hrastnik: Nada Seničar Žagar, 

- predstavnika Občine Zagorje: Matej Drobež, Anica Ule Maček, 

- predstavnica ZZZS: mag. Staša Baloh Plahutnik, 

- predstavnica zavarovancev in drugih uporabnikov: Nika Potrpin (imenovana 22.4.2020),  

- predstavnice delavcev zavoda: Kristina Dolanc, Monika Meglič, Nina Štefane, Martina Lobnikar. 

 
Predsednica sveta zavoda je mag. Staša Baloh Plahutnik in njena namestnica Kristina Dolanc. 

 

Svet zavoda ima naslednje naloge: 

- nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika sprejetega strateškega in  

letnega načrta zavoda, 

- nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda, 

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda, 

- odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki iz izvajanja dejavnosti v skladu z zakonom, ki 

ureja lekarniško dejavnost, 

- ustanoviteljicam predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda, v skladu z 

zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, vrne ustanoviteljicam, 

- nadzoruje finančno poslovanje zavoda, 

- obravnava dolgoročno strategijo razvoja zavoda, jo potrdi in predloži ustanoviteljicam v sprejetje, 

- sprejme letni program dela in določa finančni načrt zavoda, 

- sprejme normative za delo na predlog direktorja, 

- preveri in potrdi letno poročilo zavoda, 

- odloča o delovni uspešnosti direktorja, 

- spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja, 

- uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju, 

- obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo, 

- spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, 

- najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda, 

- s soglasjem ustanoviteljic imenuje in razrešuje direktorja, 

- imenuje vršilca dolžnosti direktorja v skladu zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, 

- sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljic, 

- imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot na predlog direktorja, 

- sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov, če 

ni določeno drugače, 

- ustanoviteljicam predlaga spremembo, razširitev ali ukinitev dejavnosti zavoda, 

- odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil s 

soglasjem ustanoviteljic, 

- obravnava predloge in mnenja zainteresirane javnosti, 

- daje ustanoviteljicam in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 

- sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda, 

- odloča o zadolževanju zavoda v soglasju z ustanoviteljicami, 
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- opravlja druge naloge, določene z zakonom, odlokom in statutom zavoda. 

 

 
Direktor 

Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor 

zavoda je tudi strokovni vodja zavoda in je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda. S 1.8.2017 

je svet zavoda imenoval,  po predhodnem soglasju ustanoviteljic, za direktorico  Sabina Drobnič za 

mandatno dobo 4 let. 

 

Direktor zavoda opravlja naslednje naloge: 

- organizira delo in poslovanje javnega zavoda, 

- predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda, 

- predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda, 

- zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev, 

- poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev, 

- farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške 

dejavnosti, 

- zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov 

ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, 

- določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski 

odgovornosti delavcev, o razporejanju delavcev k določenim nalogam, imenuje delavce s 

posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 

- pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, poročila o izvajanju 

dejavnosti in poslovanju zavoda, 

- sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu, 

- izvršuje odločitve sveta zavoda, 

- druge naloge, določene z zakonom, odlokom in statutom. 

 

Strokovni kolegij 

Strokovni kolegij je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih in 

organizacijskih vprašanjih. Imenuje ga svet zavoda na predlog direktorja. Sestavlja ga sedem članov: 

direktor zavoda in šest farmacevtov, ki so zaposleni v zavodu. 

 

Naloge strokovnega kolegija so: 

- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda, 

- določa in predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela, 

- daje mnenje k nabavi medicinske in druge opreme, 

- svetu zavoda in direktorju daje mnenja in predloge o organizaciji in strokovnemu delu in razvoju 

zavoda, 

- predlaga plan izobraževanja in specializacij, 

- imenuje delovne skupine zavoda, 

- opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi splošnimi akti zavoda. 

 

Podrobnejša organizacija zavoda 
Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda 

Zasavske lekarne Trbovlje (UVZ, št. 12/91 in 2/92), njegovo delovanje pa usklajeno z Odlokom o 

ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni list RS, št. 4/10, Uradni vestnik 

Zasavja št. 26/9, 2/10) za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti. 

Občine ustanoviteljice so uskladile delovanje Javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje 

s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost (ZLD-1) z Odlokom o ustanovitvi javnega lekarniškega 

zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni list RS št. 81/2018, Uradni vestnik Zasavja št. 31/2018) in z 
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Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje 

(Uradni list RS 38/2019) ter Odlokom o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega 

zavoda Zasavske lekarne Trbovlje(Uradni list RS 64/2019) . 

 

 

Dejavnosti 

Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna zdravstvena služba, s katero 

se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter 

farmacevtsko obravnavo pacientov, in vključuje: 

- izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta, 

- izdajo živil za posebne zdravstvene namene, 

- farmacevtsko obravnavo pacienta, 

- dejavnost farmacevta svetovalca, 

- farmacevtsko intervencijo, 

- storitve telefarmacije, 

- pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, 

- pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, 

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

- spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje, 

- prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 

odpadnimi zdravili, 

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

varno   uporabo. 

 

Zavod opravlja še naslednje dejavnosti: 

- preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, 

- preskrbo z veterinarskimi izdelki, 

- preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami, 

- izvajanje samodiagostičnih meritev in testov, 

- preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost, 

- pedagoško izobraževalno dejavnost, 

- znanstveno raziskovalno dejavnost, 

- druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja, 

- dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in  

fizičnim osebam, 

- druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo. 

 

Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 69/07, 17/08) razvrščena v: 

47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 

47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki 

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

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

47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne 

socialne varnosti 

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje. 
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V Zasavskih lekarnah Trbovlje izvajamo lekarniško dejavnost kot del javne zdravstvene službe na 

primarni ravni v skladu z mrežo zdravstvene dejavnosti na območju občin ustanoviteljic. S tem se 

zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter 

farmacevtska obravnava pacientov. 

 

Dejavnost zavoda izvajajo lekarniške enote in podružnice v obsegu, za katerega so verificirane. 

Zasavske lekarne Trbovlje so vključene tudi v mrežo izvajalcev, ki zagotavljajo neprekinjeno 

zdravstveno varstvo (Sklep o določitvi seznama dežurnih lekarn, ki zagotavljajo 24-urno preskrbo 

prebivalstva z zdravili, Ur. l. RS, št. 69/2017) . V Lekarni Trbovlje tako poteka 24 urna neprekinjena 

oskrba z zdravil. V času dežurne službe izdajamo v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, predpisovanju 

in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – 

ZZdr-2) zdravila na recept predpisana tistega dne in označena z NUJNO ter tudi ostala zdravila z 

režimom izdaje na recept in brez recepta in ostalo blago.  

 

LEKARNA TRBOVLJE 

Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje 

Vodja lekarne: Sabina Drobnič, mag.farm., mag. 

posl. in ekon. ved 

Verifikacija do 3.6.2021 

 

Poslovni čas: 

od ponedeljka do petka od 7:00 do 19:30 ure; 

sobota od 7:00 do 13:00 ure. 

Neprekinjena dežurna služba 

LEKARNA CENTER 

Trg revolucije 28a, 1420 Trbovlje 

Vodja lekarne: Lijana Brvar, mag.farm. 

Verifikacija do 19.12.2021 

 

Poslovni čas: 

od ponedeljka do petka od 7:00 do 19:00 ure; 

sobota od 7:00 do 13:00 ure: 

LEKARNA HRASTNIK 

Novi dom 11, 1430 Hrastnik 

Vodja lekarne: Nina Štefane, mag.farm. 

Verifikacija do 19.12.2021 

 

Poslovni čas: 

od ponedeljka do petka od 7:00 do 19:30 ure; 

sobota od 7:00 do 13:00 ure. 

LEKARNIŠKA PODRUŽNICA DOL PRI 

HRASTNIKU 

Trg borcev NOB 18, 1431 Dol pri Hrastniku 

Farmacevt I: Simona Gričar, mag.farm. 

Verifikacija do 3.6.2021 

 

 

Poslovni čas:  

od ponedeljka od 12:00 do 19:00 ure; od torka do 

petka od 7:00 do 14:00 ure. 

LEKARNA ZAGORJE 

Ulica talcev 4c, 1410 Zagorje 

Vodja lekarne: Kristina Dolanc, mag.farm. 

Verifikacija do 18.10.2021 

 

Poslovni čas:  

od ponedeljka do petka od 7:00 do 19:30 ure; 

sobota od 7:00 do 13:00 ure. 

LEKARNIŠKA PODRUŽNICA IZLAKE 

Izlake 15a, 1411 Izlake 

Farmacevt I: Nea Brečko, mag.farm. 

Verifikacija do 11.8.2020   

 

Poslovni čas: 

torek in četrtek od 12:00 do 19:00 ure; 

ponedeljek, sreda, petek - od 7:00 do 14:00 ure 

 

 

Vodstvo zavoda 
Vodstvo zavoda sestavljata direktor in vodja finančno-računovodske službe. Vodilni delavci so: vodja 

finančno-računovodske službe in vodje lekarn. Vodje lekarn so magistre farmacije, ki izpolnjujejo 

pogoje  v ZLD-1  in imajo namestnike. Organizacija zavoda je določena s Pravilnikom o organizaciji 

in sistematizaciji Zasavskih lekarn Trbovlje (26.8.2013 s spremembami). 

 

Vodstvo zavoda sodeluje s sindikatoma v katera so vključeni zaposleni in sicer Sifarm - sindikat 

farmacevtov (sindikalna zastopnica je Tanja Brvar Šuštar) in Sindikat  zdravstva in socialnega varstva 

Slovenije (sindikalna zaupnica je Monika Meglič). 

 
Zavod  ima iz svojih strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje: 
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PROGRAM DELA ZASAVSKIH LEKARN TRBOVLJE ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET 2017-2021 
 

Pričakovanja deležnikov 

1. javni zavod bo na področju lekarniške dejavnosti  ostal na primarni ravni in vzdrževal obstoječo 

lekarniško mrežo (lekarniška dejavnost na primarni ravni se izvaja v lekarni oziroma v podružnici 

lekarne). Mreža izvajalcev lekarniške dejavnosti na primarni ravni je določena na podlagi 

naslednjih meril: potreb prebivalstva po dostopu do zdravil in drugih izdelkov za podporo 

zdravljenja in ohranitev zdravja, števila prebivalcev na gravitacijskem območju lekarne, cestne 

razdalje med lekarnami in  prisotnosti zdravstvene dejavnosti na primarni ravni (ZLD-1), 

2. kontinuirana skrb za uspešno poslovanje zavoda in uvajanje novosti na področju javne službe in  

tržne dejavnosti, 

3. vzdrževanje vrednosti nabave,  

4. analiza in optimizacija poslovanja, 

5. kontinuirano izboljševanje kakovosti lekarniških storitev - večje zadovoljstvo uporabnikov 

lekarniških storitev (analiza vsakoletnih anket o zadovoljstvu uporabnikov lekarniških storitev, 

pacientom prijazna lekarna), 

6. razvijanju spodbud za integrirano oskrbo bolnikov ter med nivojsko in med poklicno sodelovanje 

zdravstvenih izvajalcev, 

7. zagotavljanje t. i. brezšivne (neprekinjene) skrbi za bolnike,  

8. nadgradnja in posodabljanje informacijske in komunikacijske tehnologije, 

9. sodelovanje z ustanovitelji lekarniškega zavoda, 

10. e-Zdravje. 

 

Procesi in procesne zmožnosti 

- redni notranji nadzori, 

- posodabljanje in uskladitev SOP-jev in ISOP-jev z ZLD-1, 

- vzpostavitev sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015,  

- vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS  18001:2007, 

- spodbujanje zaposlenih za dodatna izobraževanja (strokovna, informatika, komunikologija, 

menedžment), 

- kontinuirano izboljševanje delovnega okolja zaposlenih, 

- delavnice farmacevtske skrbi, predavanja, časopisni in spletni članki, 

- novi komunikacijski kanali z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci (e- mail, skupna 

strokovna srečanja), 

- 1x letno motivacijske delavnice za zaposlene. 

 

Organizacijska kultura in organizacija 

- večje zadovoljstvo zaposlenih (analiza delovnega okolja),  

- specialna znanja in kompetence zaposlenih (pridobivanje kompetenc za izvajanje kognitivnih 

storitev v lekarnah (osebna kartica zdravil, pregled uporabe zdravil in farmako-terapijski pregled), 

informatika, homeopatija, menedžment). 

 

Organizacijska kultura zavoda Zasavske lekarne Trbovlje vpliva na njegovo uspešnost. Sestavljajo jo 

vrednote, pravila, skupne lastnosti, način izvajanja procesov in postopkov, vedenja in stališča 

zaposlenih. Pomemben dejavnik organizacijske kulture zavoda so definirani skupni cilji. Preko vseh 

navedenih elementov se organizacijska kultura tudi razvija, krepi, ohranja in obenem spreminja. 

Organizacijska kultura omogoča doseganje zastavljenih ciljev lekarniškega zavoda. 

Organizacijska kultura javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje: 

- usmerjenost k strankam, 

- razvojne možnosti in možnosti napredovanja, 

- sodelovanje znotraj lekarniških enot zavoda, vsesplošno sodelovanje in pretok informacij, 

- ocena vodij organizacijskih enot, 
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- identifikacija/povezanost z zavodom, 

- zagotovilo za delovno mesto in zaupanje v zavod, 

- splošno zadovoljstvo, 

- ustrezno plačilo/nagrajevanje, 

- učinkoviti delovni pripomočki.             

 

Vodenje 

Vodje ustvarjajo kulturo vrednot. Vodenje temelji na kvantnih načelih, ki predpostavljajo, da so 

delovno okolje in delovne situacije kompleksne in dinamične, vendar na okoliščine in posledice 

sprememb, ki se dogajajo povsod in vedno, lahko vplivamo oziroma jih usmerimo. Temeljni koncepti 

kvantnega vodenja so: k uporabniku lekarniških storitev osredotočeni procesi in nove kompetence 

zaposlenih (medosebne, sodelovalne, interdisciplinarnost) in na dokazih podprt menedžment.  

 

Ključna področja: 

- motiviranje vodij organizacijskih enot lekarniškega zavoda k ustvarjalnosti, kreativnosti in 

razvijanju človeških virov, 

- vodje s svojim zgledom motivirajo zaposlene za spremembe in razvoj lekarniške dejavnosti, 

- vključevanje in spodbujanje zaposlenih k aktivnemu sodelovanju pri izboljšavah organizacije dela 

in implementaciji sprememb, ki jih zahteva razvoj lekarništva v vseh organizacijskih enotah 

zavoda (uprava, lekarne, lekarniške podružnice), 

- ustvarjanje vzdušja varnosti in ustreznosti pri uvajanju sprememb, 

- sodelovanje z občinami ustanoviteljicami.  

 

Sistematično preverjanje organiziranosti in delovanja lekarniškega zavoda nam omogoča boljšo 

implementacijo sprememb, ki so potrebne za razvoj. Lekarniški zavod potrebuje strategijo za uspešno 

implementacijo zahtevanih sprememb (dolgoročni razvojni cilji Zasavskih lekarn Trbovlje). Pri 

uvajanju sprememb so zelo pomembni komunikacijski kanali med nivoji vodenja. Ti nam morajo 

zagotavljati zadostno informiranost znotraj lekarniškega zavoda. 

 

Financiranje in poslovanje 

Izvajanje lekarniške dejavnosti je financirano iz javnih in zasebnih sredstev. Država v skladu s svojimi 

pristojnostmi zagotavlja vzdržni sistem financiranja lekarniške dejavnosti, ki omogoča izvajanje in 

razvoj lekarniške dejavnosti v skladu s smernicami in priporočili, ki jih sprejme Lekarniška zbornica 

Slovenije. Izvajalec lekarniške dejavnosti ločeno izkazuje podatke o finančnem in materialnem 

poslovanju, kar omogoča spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja z javnimi sredstvi ločeno 

od spremljanja poslovanja z zasebnimi sredstvi. V skladu s Splošnim dogovorom za tekoče leto z 

aneksi in s Prilogo LEK II/c: Oblikovanje in financiranje programov za lekarniško dejavnost partnerji 

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

koncesionarji), merila za obračun in obveznosti ter odgovornosti izvajalcev in ZZZS-ja. 

 

Viri sredstev javnega lekarniškega zavoda in razpolaganje s presežki (ZLT-1): 

 javni zavod pridobiva sredstva za delo: 

- s plačili za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci 

zdravstvenih zavarovanj, 

- s plačili iz proračunskih sredstev, 

- z izvajanjem lekarniške dejavnosti, ki je financirana iz zasebnih sredstev, 

- iz sredstev ustanovitelja oziroma iz namenskih sredstev za izvajanje in razvoj lekarniške 

dejavnosti, 

- iz drugih virov, doseženih na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi; 

 presežek prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari javni zavod, se nameni za: 

- solventno in likvidno poslovanje javnega zavoda, 

- investicije v prostor in opremo lekarne, 
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- razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev; 

 kot solventno poslovanje javnega zavoda se šteje poslovanje, ki omogoča: 

- dolgoročni vir sredstev v poslovanju javnega zavoda, 

- nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki v višini šestmesečne povprečne vrednosti zalog 

blaga in šestmesečne povprečne vrednosti terjatev, ki presegajo obveznosti do dobaviteljev v 

preteklem letu. 

 

Za likvidno poslovanje javnega zavoda mora ostati kot dolgoročni vir sredstev trajno v poslovanju 

javnega zavoda nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki najmanj v višini povprečnih 

enomesečnih stroškov poslovanja javnega zavoda v preteklem letu. Svet zavoda predlaga 

ustanovitelju, da se del presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda iz zasebnih sredstev vrne 

ustanovitelju, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje javnega zavoda. Ta sredstva sme 

ustanovitelj uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti. 

 

Ključni cilji: 

- stabilno finančno poslovanje, 

- učinkovito upravljanje s finančnimi viri (finančno načrtovanje in uporaba sodobnih orodij pri 

poslovnem odločanju), 

- spremljanje finančnih kazalnikov,  

- v sodelovanju z Lekarniško zbornico Slovenije izvesti javno naročilo za zdravila in ostalo blago, 

- priprava dolgoročnega investicijskega načrta,  

- ustrezno vrednotenje lekarniških storitev, 

- standardi in normativi v lekarniški dejavnosti (ustrezna kadrovska struktura, zaposlovanje 

magistrov farmacije), 

- rast števila lekarniških storitev, 

- financiranje razvoja lekarniškega zavoda s prihodki iz tržne dejavnosti (presežke, po predhodnem 

soglasju ustanoviteljic, usmeriti v posodabljanje lekarniške dejavnosti), 

- izvajanje notranjih revizij s ciljem preverjanja poslovanja in delovanja notranjih kontrol,  

- optimalno gospodarjenje z opremo in prostori,  

- nadgradnja in razvoj informacijske in komunikacijske infrastrukture, 

- razvoj vpeljanih varnostnih politik (e-zdravje),  

- dostopnost in točnost informacij, ki so potrebne za vodenje in delo lekarniškega zavoda, 

- redno izobraževanje in nadgradnja finančno-računovodskega sektorja. 

 

Investicije 

Plan vsakoletnih investicij je predstavljen v letnem programu dela in finančnem načrtu. Potrjujejo ga 

svet zavoda in občine ustanoviteljice. Letni načrt investicij se pripravi glede na razpoložljiva sredstva 

in potrebe. Vir investicij je amortizacija in presežki prihodkov nad odhodki. 

 

Leto 2017 - 2021 

- posodabljanje informacijske in komunikacijske infrastrukture ter nadgrajevanje modulov 

lekarniškega programa Recipe ter računovodskega programa IS. Edico, 

- redno vlaganje v lekarniško opremo in prostore, s ciljem zagotavljanja uporabnikom in 

zaposlenim prijazen in varen prostor ter dobre pogoje za delo, 

- dolgoročni plan investicij (robotizacija lekarn). 

 

Upravljanje s človeškimi viri 

Človeški viri postajajo osrednji razvojni dejavnik vseh organizacij. Njihovo načrtovanje opredelimo 

kot proces analiziranja obstoječega in načrtovanje prihodnega organizacijskega okolja. Njihovo 

načrtovanje je povezano s procesom razvijanja poslovne strategije na osnovi pregleda poslovnega 

okolja (ekonomsko, zakonodajno, tehnološko, kulturno in demografsko) in notranjega okolja 

(finančno stanje, zmožnosti zaposlenih, organizacijska klima, kultura in zadovoljstvo zaposlenih). 
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Ključna področja: 

- ustrezen strateški kadrovski menedžment,  

- redno strokovno izobraževanje vseh zaposlenih in razvijanje ter nadgradnja kompetenc in 

specialnih znanj, 

- izobraževanje na področjih informatike, ekonomije, prava, menedžmenta, kozmetologije, 

homeopatije, 

- licence v lekarniški dejavnosti, 

- učinkoviti redni letni razgovori ter načrtovanje kariernih poti, 

- zmanjševanje obremenjenosti zaposlenih z nadgradnjo informacijske in komunikacijske 

infrastrukture, 

- razvijanje organizacijske kulture – prizadevanje za timsko delo, kreativnost posameznikov in 

osebno rast zaposlenih, 

- analiza letnih anket o zadovoljstvu zaposlenih, 

- omogočanje aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih,  

- mentorska služba, 

- izvajanje pripravništva ter praktičnega usposabljanja za dijake in študente. 

 

S kadrovsko politiko zagotavljamo strokovne, kompetentne in motivirane zaposlene, ki razvijajo in 

pridobivajo nove kompetence in znanja. Strokovni kader je razvojno usmerjen v kakovost ter nudi 

uporabnikom lekarniških storitev neodvisno strokovno svetovanje in informiranje.  

 

Posebna pozornost kadrovske politike zajema predvsem: 

- optimalno organizacijo delavnih procesov, 

- timski pristop, 

- konstantno strokovno izpopolnjevanje, 

- motiviranje za delo in ustrezno nagrajevanje, 

- zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev in opreme ter varnega in zdravega okolja.  

 

Plan izobraževanj leto 2017 - 2021 

- izobraževanje vodij enot iz menedžmenta in komunikologije, 

- vpis nove specializacije iz klinične farmacije, 

- pridobivanje novih kompetenc in specialnih znanj. 

 

Nosilec oziroma nosilka lekarniške dejavnosti je magister oziroma magistra farmacije z licenco. V 

okviru svoje pristojnosti zagotavlja smiselno uporabo zdravil pri zdravljenju in izdelkov za podporo 

zdravljenja in ohranitev zdravja, prepreči nepravilno uporabo zdravil in izdelkov za podporo 

zdravljenja in ohranitev zdravja, prepreči škodo ali zdravstvene težave pacienta, ki bi lahko nastale kot 

posledica napačnega zdravljenja ali nepravilne uporabe zdravil in izdelkov za podporo zdravljenja in 

ohranitev zdravja. Nosilec lekarniške dejavnosti ravna tako, da ohranja nepristranskost in strokovno 

neodvisnost pri izvajanju lekarniške dejavnosti, varuje ugled svojega poklica in lekarniške dejavnosti. 

Pri sprejemanju strokovnih odločitev je neodvisen, pri svojem delu pa ravna po najnovejših spoznanjih 

znanosti in stroke ter varuje javno zdravje in zdravje posameznega pacienta. Pri svojem delu upošteva 

Kodeks lekarniške deontologije (ZLD-1). 

 

Sistem kakovosti in varnosti 

Izvajalci lekarniške dejavnosti vzdržujemo sistem kakovosti, ki vključuje organizacijsko strukturo, 

postopke, procese in vire, potrebne za izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s njenimi standardi in 

pravili dobre lekarniške prakse, ki jih sprejme LZS. 

 

Pravila dobre lekarniške prakse  

Pravila dobre lekarniške prakse zagotavljajo, da vsi farmacevtski strokovni delavci v lekarni vsakemu 

pacientu ponudijo storitev poenotene in primerne kakovosti. Poudarek je na delovanju in svetovanju o 
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pravilni uporabi zdravil in preostalih izdelkov za varovanje zdravja. Zato dobra lekarniška praksa 

zahteva, da ( LZS, 2015): 

1. je pri vseh dejanjih dobrobit pacientov prva skrb, 

2. so jedro lekarniške dejavnosti preskrba z zdravili in drugimi izdelki za varovanje zdravja,   

3. primerne informacije in nasveti za pacienta ter spremljanje učinkov uporabe zdravil, 

4. farmacevtski strokovni delavci promovirajo ustrezno uporabo zdravil, 

5. je cilj vsake lekarniške storitve jasno opredeljen in učinkovito posredovan vsem vpletenim. 

Pravila dobre lekarniške prakse določajo potek strokovnega dela v javnih in bolnišničnih lekarnah ter 

v njihovih organizacijskih enotah. Ta pravila obravnavajo (LZS, 2015): 

1. farmacevtske strokovne delavce, ki so magistri farmacije, inženirji farmacije in farmacevtski 

tehniki. Nosilec lekarniške dejavnosti je magister farmacije. Pri opravljanju poklica morajo 

farmacevtski strokovni delavci nenehno skrbeti za stalno strokovno usposobljenost na svojem 

delovnem področju, za kar so tudi osebno odgovorni, 

1. prostore: lekarniški prostori morajo ustrezati določbam predpisov, ki urejajo področje pogojev za 

opravljanje lekarniške dejavnosti, 

2. opremo: minimalno opremo določa predpis, ki ureja področje pogojev za opravljanje lekarniške 

dejavnosti, 

3. strokovno dokumentacijo: strokovna dokumentacija v lekarnah je primarna in sekundarna in je 

lahko v tiskani ali elektronski obliki. Biti mora overjena, ažurna in dostopna organom strokovnega 

nadzora in pooblaščenim osebam, določenim z zakonom. Primarna dokumentacija je verodostojen 

zapis strokovnih opravil (zdravniški, veterinarski recept, evidence o izdaji, evidence o izdelavi in 

prometu z zdravili, knjiga reklamacij in odpoklicev, dokumentacija o umerjanju, overjanju, 

validaciji in vzdrževanju opreme ...). Sekundarna dokumentacija je predpis strokovnih opravil, 

vanjo uvrščamo Kodeks magistralnih pripravkov, Standardne operacijske postopke in Navodila za 

delo, Varnostne liste in vso drugo dokumentacijo, ki jo zahtevajo veljavni predpisi,  

4. strokovno odgovornost: naloga farmacevtskih strokovnih delavcev v lekarnah je zagotavljanje 

zdravil in drugih izdelkov ter kakovostne storitve pri preskrbi z zdravili in medicinskimi 

pripomočki, podajanje primernih informacij in nasvetov, spremljanje učinkov zdravljenja, 

promocija zdravja in optimizacija predpisovanja ter uporabe zdravil. Lekarniške storitve 

vključujejo dejavnosti, ki zagotavljajo dobre izide zdravljenja in dejavnosti za preventivo. 

Magister farmacije nadzoruje in usmerja delo strokovno manj usposobljenih oseb v lekarni. Vodja 

lekarne je odgovoren za ustrezen potek strokovnega dela v lekarni. Strokovne odgovornosti 

vodstva morajo biti jasno določene in opredeljene ter v skladu z določili Dobre lekarniške prakse. 

 

Lekarniška zbornica Slovenije določa seznam, obliko in vsebino obveznih Standardnih operacijski 

postopkov (v nadaljevanju SOP). Lekarna mora imeti vse Standardne operacijske postopke, ki se 

nanašajo na dela, za katera je verificirana (Pravila dobre lekarniške prakse, 2015).  

 

Seznam SOP-ov v Zasavskih lekarnah Trbovlje 
 

Šifra Naziv Datum 

veljavnosti 

Revizija 

SOP 01 Priprava splošnih postopkov 24.4.2019 03 

SOP 02 Začetek dela v lekarni 24.4.2019 03 

SOP 03 Spremljanje temperature in vlage v prostoru ter temperature 

v hladilniku 

24.4.2019 03 

SOP 04 Dnevna kontrola tehtnic v lekarni 24.4.2019 03 

SOP 05 Čiščenje prostorov in opreme v lekarni 24.4.2019 03 

SOP 06 Sprejem blaga od dobavitelja in shranjevanje v lekarni 24.4.2019 03 

SOP 07 Vodenje evidenc prometa s prepovedanimi drogami 

(mamila) 

24.4.2019 03 

SOP 08 Vodenje dnevnika substanc za farmacevtsko uporabo 15.10.2020 04 

SOP 09 Izdaja zdravil na zdravniški recept 24.4.2019 03 
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SOP 10 Izdaja MP na naročilnico za MP 24.4.2019 03 

SOP 11 Izdaja zdravil brez recepta 24.4.2019 03 

SOP 12 Signiranje zdravil, galenskih izdelkov in magistralnih 

pripravkov  

24.4.2019 03 

SOP 13 Delo v brezprašni komori 24.4.2019 03 

SOP 14 Reševanje reklamacij in odpoklicev v lekarni 15.10.2020 04 

SOP 15 Poročanje o neželenih učinkih zdravil 24.4.2019 03 

SOP 16 Vodenje evidenc o prometu in kupcih kemikalij 15.10.2020 04 

SOP 17 Izdelava magistralnih pripravkov 12.12.2019 03 

SOP 18 Odpoklic/umik živila iz lekarne 24.4.2019 03 

SOP 19 Shranjevanje in uničevanje receptov in druge dokumentacije 

iz lekarn 

12.12.2019 04 

SOP 20 Ravnanje z odpadki 15.10.2020 03 

 

 

 V Zasavskih lekarnah Trbovlje imamo dodatne iSOP-je 

 

Šifra Naziv Datum 

veljavnosti 

Revizija 

ISOP 01 Protokol oskrbe z zdravili Doma starejših občanov Prebold 26.01.2020 04 

ISOP 02 Izdaja zdravil na veterinarski recept 30.1.2019 02 

ISOP 03 Izdaja homeopatskih zdravil v lekarni 08.3.2018 01 

ISOP 04 Prodaja ostalih izdelkov v lekarni                                                            15.10.2020 02 

ISOP 05 Vodenje zalog v lekarni v izdelavi  

ISOP 06 Vodenje evidenc samoplačniških receptov 8.3.2018 01 

ISOP 07 Obravnava kršitve pacientovih pravic v javnem zavodu 

Zasavske lekarne Trbovlje 

24.4.2019 01 

ISOP 08 Izdelava raztopin metadonijevega klorida v konzerviranem 

pomarančnem soku 

26.12.2020 01 

ISOP 09 Dostava zdravil od drugih izvajalcev lekarniške dejavnosti 26.12.2020 01 

ISOP 10 Dostava zdravil in ostalih izdelkov k drugim izvajalcem 

lekarniške dejavnosti 

26.12.2020 01 

 

 

Seznam standardnih operativnih postopkov pripravljenih s strani Lekarniške zbornice Slovenije 

 

Naziv Datum 

veljavnosti 

Revizija 

Standardni operativni postopek za storitev pregled uporabe zdravil 6.9.2016 01 

Standardni operativni postopek za storitev farmakoterapijski pregled 6.9.2016 01 

Standardni operativni postopek izvajanja intervencij pri izdaji zdravil na recept 18.4.2019 02 

 

 

Seznam ostalih navodil 

 

Enota Naziv Datum 

veljavnosti 

Revizija 

H,I,T,Z Navodilo za ravnanje z odpadnimi zdravili pri izvajalcu 

zdravstvene dejavnosti 

5.9.2017 01 

C,D,H,I,T,Z Navodilo higiena rok v lekarni; Shema umivanja in 

razkuževanja rok 

7.11.2018 01 
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C,D,H,I,T,Z Navodilo o preskrbi z magistralnimi pripravki 12.12.2019 01 

C,D,H,I,T,Z Obvestilo v zvezi s kršitvijo pacientovih pravic v ZLT 12.4.2019 01 

C,D,H,I,T,Z Obvestilo o načinu reševanja reklamacij potrošnikov v ZLT 20.10.2020 01 

H,T,Z Navodilo o ravnanju z magistralnim pripravkom z 

metronidazolom 

8.6.2016 01 

C,D,H,I,T,Z Navodilo za preverjanje avtentičnosti zdravil 26.12.2020 02 

C,D,H,I,T,Z Navodilo za delo – nova zaposlitev 1.7.2019 02 

 

 

Kazalniki kakovosti objavljeni na spletni strani Zasavskih lekarn Trbovlje 

 

Kazalnik 2016 2017 2018 2019 2020 
Cilj 

2021 

Kazalnik gospodarnosti 
1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 

(celotni prihodki / celotni odhodki) 

Kazalnik ekonomičnosti 
1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 

(poslovni prihodki / poslovni odhodki) 

Donosnost sredstev 
0,08 0,06 0,08 0,09 0,05 0,04 

(presežek prihodkov nad odhodki / povp. sredstva) 

Delež amortizacije v celotnem prihodku 
0,005 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 

(stroški amortizacije / celotni prihodki) 

Stopnja odpisanosti opreme 
0,85 0,87 0,85 0,83 0,82 0,78 

(popravek vrednosti opreme / nabavna vrednost opreme) 

Delež terjatev v celotnem prihodku 
9,13 6,99 9,05 10,66 7,23 6,96 

(stanje terjatev/celotni prihodki) 

Dnevi vezave zalog blaga 
23 24 24 24 26 25 

(pov. stanje zalog / stroški nabav. vred. prod. blaga x 365) 

Prihodkovnost sredstev 
6,13 6,23 6,5 6,74 6,92 6,55 

(poslovni prihodki/osnovna sredstva po nabavni vrednosti) 

Stroškovnost dela 
11,98 11,51 11,18 11,35 13,04 12,13 

(stroški dela / poslovni prihodki) 

Pokrivanje kratk. obv. z gibljivimi sredstvi  
2,56 2,7 2,71 3,01 4,13 4,65 (kratk. sredstva, PČR in zaloge)/(kratk. obveznosti in 

PČR) 

 

 

Varnost in zdravje pri delu 

kazalnik 
2016 2017 2018 2019 2020 

Cilj 

2021 

Nezgode pri delu 0 0 0 0 0 0 

Veljavnost usposabljanja s področja 

VZD in VPP 

vsi 

zaposleni 

vsi 

zaposleni 

vsi 

zaposleni 

vsi 

zaposleni 

vsi 

zaposleni 

vsi 

zaposleni 

Preiskave delovnega okolja 
po 

evidenci 

po 

evidenci 

po 

evidenci 

po 

evidenci 

po 

evidenci 

po 

evidenci 

Pregledi in preizkusi delovne opreme 
po 

evidenci 

po 

evidenci 

po 

evidenci 

po 

evidenci 

po 

evidenci 

po 

evidenci 

 

 



 

 
 

Stran 16 od 43 

 

 

 

 

Ključna področja razvoja: 

- beleženje kazalnikov kakovosti pri organizaciji dela, poslovanju in strokovnem delu,  

- revidiranje SOP-ov Zasavskih lekarn Trbovlje,  

- notranji nadzori,  

- nadaljevati s projektom vzpostavitve sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015,  

- nadaljevati s projektom vzpostavitve sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS  

18001:2007. 

 

Skrb za strokovnost in kvaliteto storitev  

Farmacevtska skrb (FS) 

I. nivo: primarna preventiva: preprečevanje nastanka bolezni 

Ozaveščanje ljudi o bolezni z individualnim ali skupinskim pristopom. 

Glavni cilj je promocija zdravega načina življenja. 

II. nivo: zgodnje prepoznavanje 

Glavni cilj je aktivno sodelovanje magistra farmacije pri zgodnjem prepoznavanju oseb z velikim 

tveganjem za razvoj bolezni ali prepoznavanju simptomov nezdravljene bolezni. Takšne osebe 

magister farmacije v lekarni napoti k zdravniku. 

III. nivo: sodelovanje pri zdravljenju bolnikov 

Magister farmacije sodeluje z zdravnikom, medicinsko sestro in bolnikom pri zdravljenju. Vloga 

magistra farmacije je: prepoznavanje, reševanje in preprečevanje težav povezanih z zdravili in 

zdravjem → zagotavljanje čim bolj učinkovitega zdravljenja in s tem izboljšanje kakovosti 

bolnikovega življenja → opolnomočenje bolnika. 

 

Uvajanje novih kognitivnih storitev: 

- osebna kartica zdravil, pregled uporabe zdravil, farmakoterapijski pregled, 

- beleženje farmacevtskih intervencij, 

- pregled terapije ob predpisu ali nakupu novega zdravila, 

Ocena zadovoljstva uporabnikov  

lekarniških storitev  
2016 2017 2018 2019 2020 

Cilj  

2021 

Odpiralni čas 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Čakalna doba 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 

Pestrost ponudbe 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Urejenost prostorov 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 

Odnos strok. delavca do uporabnika 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 

Povprečna ocena  3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Kazalnik 
2016 2017 2018 2019 2020 

Cilj 

2021 

Število izdaj na recept 403.163 400.160 403.358 405.856 411.853 411.853 

Število izdaj na obnovljivi recept 82.528 92.552 103.934 105.201 114.747 114.747 

Število izdaj na beli recept 9.169 9.144 9.548 8.887 7.774 7.774 

Število izdaj na tuje recepte 635 671 611 435 566 566 

Št Rp in naročilnic/magistra farmacije  22.866 22.707 21.116 18.833 18.264 18.264 

Število vseh zaposlenih v organizaciji 43 43 45 45 44 44 

Število farmacevtskih intervencij 4.308 2.852 3.455 4.798 2.604 2.604 

Število strokovnih nekritičnih FINT 3.026 2.111 2.636 3.444 2.319 2.319 

Število kritičnih FINT 391 322 401 268 246 246 

Število izdelanih pregledov uporabe zdravil  5 5 8 11 7 7 

Število usposobljenih izvajalcev za PUZ 1 2 2 3 4 4 

Število izdanih oseb. kartic zdravil (OKZ) 69 58 134 111 33 33 
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- pregled terapije ob izdaji zdravila s klinično pomembnimi interakcijami. 

 

Odgovorno zagotavljanje zdravljenja z zdravili z namenom pozitivnih kliničnih izidov, katerih 

namen je optimizirati bolnikovo kakovost življenja, povezano z zdravjem. 

Strokovna storitev, ki jo izvaja magister farmacije v sodelovanju z bolnikom, zdravnikom in ostalimi 

zdravstvenimi delavci pri: 

- preprečevanju bolezni, 

- ocenjevanju, spremljanju in prilagajanju uporabe zdravila na način, da je uporaba varna in 

učinkovita. 

V okviru FS gre za individualni pristop, ki vključuje: 

- svetovanje in informiranje o zdravljenju z zdravili, 

- vzpodbujanje k zdravljenju in k zdravemu načinu življenja, 

- svetovanje glede optimalnega načina vključevanja samokontrole v vodenju bolezni, 

- svetovanje in informiranje pri samozdravljenju, 

- identifikacijo, preprečevanje in reševanje z zdravili povezanih težav. 

V okviru FS uvajamo kognitivne storitve stopenjsko: 

- osebna kartica zdravil, 

- izvajanje farmacevtskih intevencij - PCNE, 

- pregled uporabe zdravil, 

- farmakoterapijski pregled, 

- načrt zdravljenja z zdravili. 

 

Ob uvedbi obnovljivih receptov se je vloga lekarniških farmacevtov še okrepila in sicer bolniki manj 

pogosto obiskujejo zdravnika ter povečala se je usklajenost vodenja in pomoč s strani zdravstvenih 

strokovnjakov. 

 

Zadovoljstvo pacientov 

Ključna področja: 

- analiza vsakoletnih anket o zadovoljstvu uporabnikov lekarniških storitev, 

-  skrb za varovanje podatkov, 

- omogočena možnost pritožb – knjiga pritožb in pohval, 

- izvajanje farmacevtske skrbi na vseh nivojih, 

- predstavitve izdelkov s strani uvoznikov oziroma proizvajalcev, 

- partnerski odnos z bolnikom: 

o odprta izmenjava informacij, 

o vključevanje bolnika v načrtovanje zdravljenja, 

o zastavljeni cilji zdravljenja, 

o razumevanje in sprejemanje terapije s strani bolnika, 

o aktiven odnos bolnika v terapiji. 

 

 

 

2. ZAKONSKE PODLAGE 

 
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 

‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – 

ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 

1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP), 

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

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z ZZZS. 
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b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: 

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

96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list 

RS, št. 33/11), 

‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 

popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 

75/17, 82/18 in 79/19), 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 

82/18), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Uradni list RS, 46/03), 

 

c) Interni akti zavoda  

- Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni list RS št. 

81/2018, Uradni vestnik Zasavja št. 31/2018) in Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni list RS 38/2019) ter Odlok o ustanovitvi 

organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje(Uradni list 

RS 64/2019), 

- Statut javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, 28.3.2019,  

- Pravilnik o notranji organizaciji, 20.10.2015,  

- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (26.8.2013) in spremembe pravilnika 

18.4.2014, 1.1.2016, 28.9.2016, 8.9.2017, 18.12.2017, 7.1.2019, 13.2.2019 in 20.8.2020, 

- Katalog informacij javnega značaja, zadnja sprememba 9.11.2020,  

- Pravilnik o računovodstvu, 22.12.2014,  

- Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil, 21.11.2019,  

- Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo, 12.1.2011,  

- Pravilnik o dežurstvu, 3.2.2016,  

- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 1.12.2013,  

- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost ter določitvi odgovorne osebe za zagotavljanje 

javnosti dela javnega zavoda, 23.11.2002,  

- Pravilnik o popisu, 22.12.2014,  

- Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi, 25.4.2019,  

- Revizija Izjave o varnosti z ocenami tveganja, 16.9.2020,  

- Pravilnik o oblikovanju cen lekarniških storitev in trgovinskih storitev, 03.02.2016,  

- Pravilnik o notranjem revidiranju, 3.1.2006,  

- Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov, 1.9.2014,  

- Pravilnik o izobraževanju, 1.12.2014,  

- Pravilnik o službenih potovanjih, 22.10.2015,  

- Pravilnik o notranjem nadzoru, 16.11.2018,  

- Pravilnik o porabi sredstev za reprezentanco, 22.10.2015,  

- Pravilnik in navodila informiranja in komuniciranja, 22.10.2015,  
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- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom, 25.10.2015,  

- Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov, 25.10.2015,  

- Register tveganj, oktober 2008 s posodobitvami,  

- Pravilnik o videonadzoru (15.12.2008) s prilogo 2020, 

- Pravilnik o delovnem času, 19.11.2013,  

- Pravilnik o izbiri kandidata za delovno mesto farmacevt in farmacevtski tehnik, 30.3.2016,  

- Pravilnik o letovanju v počitniški kapaciteti, 1.10.2013,  

- Pravilnik o sprejemanju daril v zvezi z opravljanjem službe, 24.6.2014,  

- Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, 16.6.2012,  

- Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter opredelitvi in izvajanju 

preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc, 16.6.2012,  

- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za 

dodeljevanje zaporednih številk računov, 16.11.2015,  

- Interni akt o postopkih za obračunavanje plač, dodatkov in nadomestil plače, 9.12.2015,  

- Pravilnik o finančnem poslovanju, 9.12.2015,  

- Poslovnik o delu sveta zavoda, 28.3.2019,  

- Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov zaposlenih v svet zavoda, 28.3.2019, 

- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom in klasifikacijski načrt, 12.12.2019, 

- Pravilnik o sodilih za razmejevanje stroškov po posameznih dejavnostih, 27.3.2020,  

- Načrt integritete, 27.6.2014 s posodobitvami. 

 

 

 

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 
 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021, 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni 

list RS, št. 174/20), 

‒ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 

ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021, 

‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 

‒ Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, 

‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 

46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18). 

 

 

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu: 

 

1) Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2020 Urada za makroekonomske analize in 

razvoj za leto 2021 so (rasti so izražene v %): 

- realna rast bruto domačega proizvoda     5,1 % 

- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega   0,9 % 

 od tega v javnem sektorju     1,0 % 

- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega             - 0,7 % 

 od tega v javnem sektorju               - 0,6 % 

- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)    1,6 % 

- letna stopnja inflacije (dect/dect-1)     1,5 % 

- inflacija (povprečje leta)      1,6 %. 
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2) Pri oceni prihodkov smo upoštevali: 

- vrednost lekarniške točke za izdajo zdravil na recept v višini 3,43  EUR, ki je določena v 

Splošnem dogovoru za leto 2020 in Aneksom št. 1; 

- vrednost točke za izdajo zdravil brez recepta v višini točke, ki jo je potrdil svet zavoda na seji 

21.3.2017 in znaša 5,16 EUR; 

- obseg planirane dejavnosti v letu 2021; 

- obseg planiranih prihodkov in odhodkov iz proračuna Republike Slovenije, prejetih na podlagi 

Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni 

list RS, št. 175/20, 203/20-ZIUOPDVE in 15/20-ZDUOP): zagotavljanje sredstev za dodatek po 

11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor  (Uradni list RS, št. 

57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 410/12,46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) na podlagi 

123. člena ZIUOPDVE. Pri tem smo upoštevali razglasitev epidemije nalezljive bolezni COVID-

19 do 18. 3. 2021 (Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju 

Republike Slovenije (Uradni list, št. 5/21)). 

 

3) Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h 

Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva; Zakon o minimalni plači (Uradni list 

RS, št. 13/10,92/15 in 83/18) in Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 12/21): 

- minimalna plača za leto 2021 znaša 1.024,24 EUR, v minimalno plačo se ne vštevajo dodatki, 

določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno 

uspešnost; 

- izplačilo redne delovne uspešnosti za celo leto 2021; 

- v letu 2021 javni uslužbenci napredujejo v vplačilne razrede in nazive, vendar pravico do plače iz 

naslova napredovanja dobijo s 1.12.2021; 

- izplačila dodatka za delo v izrednih razmerah (11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne 

pogodbe za javni sektor);   

- pri stroških regresa smo upoštevali regres v višini minimalne plače (1.024,24 EUR), kot to določa 

131. člen Zakona o delovnih razmerjih; 

- da se premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence izplačujejo 

skladno s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 204/20);  

- izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin v višini zneskov, ki veljajo za zaposlene v  javnem 

sektorju; 

- regres za prehrano v višini 3,99 EUR. 

 

 

 

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021 

 

4.1. LETNI CILJI 

 

- nadaljnji strokovni in poslovni razvoj lekarniškega zavoda,  

- mesečna analiza poslovanja in optimizacija ter stabilno poslovanje, 

- izpolniti letni obseg obveznosti do ZZZS in druge pogodbene obveznosti, 

- izvajanje aktivnosti pri projektu digitalizacije zdravstva e-Zdravje (poudarek na reševanju 

problematike eRecepta), 

- oskrba deležnikov v Zasavju z zdravili in ostalim blagom,  

- širitev asortimana kvalitetne lekarniške ponudbe, 

- nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izvedbo skupnega javnega naročila za nabavo zdravil in ostalega 

blaga v okviru LZS, 

- izvajanje aktivnosti v skladu z Načrtom pripravljenosti na pandemijo in epidemijo Covid 19,  
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- izvajanje aktivnosti, ki jih zahteva Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679 (ZVOP -2 še 

ni sprejet), 

- delovanje ZLT v skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti, v pripravi je 

posodobitev Pravil dobre lekarniške prakse, 

- pridobitev dovoljenja za opravljanje lekarniške dejavnosti za enote, ki jim je v letu 2020 in 2021 

potekla verifikacijska odločba, 

- izvesti načrt notranjih nadzorov,  

- revidiranje standardnih operativnih postopkov in internih standardnih operativnih postopkov v 

Zasavskih lekarnah Trbovlje ter priprava ostalih navodil,    

- beleženje kazalnikov kakovosti v javni lekarniški dejavnosti ter pridobiti primerjave v dejavnosti 

- farmakovigilančno spremljanje zdravil, 

- izvajanje aktivnosti in sodelovanje z Zavodom za preverjanje avtentičnosti zdravil Slovenije 

zaradi sistema verifikacije in dekomisioniranja zdravil v skladu z novo evropsko zakonodajo, 

- letno revidiranje ocene tveganja za magistralna zdravila v skladu s smernicami JAZMP, 

- priprava načrta in izvedba kratkoročnih investicij Zasavskih lekarn Trbovlje, 

- izvedba 1. redne presoje sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015 ter sistema vodenja 

varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018, 

- revidiranje Registra tveganj, 

- revidiranje Načrta integritete, 

- revidiranje Izjave o varnosti z ocenami tveganja,  

- zagotavljati in nadgrajevati sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo,  

- organiziranje, izboljševanje, optimiziranje in razvijanje delovnih procesov, 

- razvijanje in nadgradnja znanja in kompetenc zaposlenih (v pripravi je Pravilnik o dodatnih 

specialnih znanjih farmacevtskih strokovnih delavcev) ter spremljanje in  načrtovanje 

specializacij, 

- letni razgovori in ocenjevanje zaposlenih, 

- stalno informiranje zaposlenih, razvijanje organizacijske kulture, motivacijske delavnice za 

zaposlene in osebna rast zaposlenih, 

- sodelovanje s sindikatoma Sifarm in Sindikatom  zdravstva in socialnega varstva Slovenije, 

- zmanjšati obremenjenost farmacevtov s številom receptov, 

- izvajanje ukrepov s področja varstva in zdravja pri delu ter promocijo zdravja na delovnem mestu, 

- omogočiti praktično usposabljanje študentom Fakultete za farmacije in dijakom Srednje šole za 

farmacijo, zdravstvo in kozmetiko ter omogočiti opravljanje pripravništva za farmacevtske 

tehnike, 

- razvijanje partnerskega odnosa z uporabniki lekarniških storitev (vsakoletne ovrednotene ankete, 

pacientom prijazna lekarna), 

- izvajanje farmacevtske skrbi in projektov promocije zdravja v sodelovanju z ZZZS, NIJZ, SFD in 

LZS, 

- predavanja in objava časopisnih člankov, 

- povezovanje in učinkovitejša komunikacija z drugimi zdravstvenimi delavci, zlasti na področju 

brezšivne skrbi,  

- zagotavljati urejene in sodobne lekarniške prostore ter okolico lekarn, 

- skrb za okolje – v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili. 

 

 

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 

 

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 

 
S ciljem učinkovitega upravljanja s tveganji smo vzpostavili sistem prepoznavanja, proučevanja in 

ocenjevanja tveganj, s katerimi se srečujemo pri izvajanju strategije razvoja in doseganja ciljev 
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Zasavskih lekarn Trbovlje. V letu 2021 bomo revidirali Register tveganj Zasavskih lekarn Trbovlje in 

Načrt integritete. 

 

Poslovni cilji na področju NNJF se nanašajo na sprejet Načrt integritete: 

- aktivnosti v zvezi z izvedbo javnega naročila za nabavo materiala, blaga in storitev, 

- aktivnosti v zvezi z izvedbo javnega naročila za nabavo zdravil in drugega blaga, ki se bo izvedel v 

okviru Lekarniške zbornice (k skupnemu naročilu smo se pridružili že v letu 2017). 

 

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 

 
Obstoječa tveganja: 

- zmanjšanje obsega poslovanja oziroma prihodkov kot posledica spremenjenih navad uporabnikov 

lekarniških storitev, ki jih je povzročila razglašena epidemija COVID-19 oziroma slabše poslovanje 

Zasavskih lekarn Trbovlje, 

- nepredvidene izredne razmere (nepredviden razvoj dogodkov v zvezi z epidemijo COVID-19, kar 

lahko povzroči kadrovske težave oziroma težave pri organizaciji dela, izpad prihodkov, povečanje 

stroškov in posledično slab poslovni rezultat); 

- izvajanje javnega naročila za nabavo zdravil, blaga, materiala in storitev, 

- nenačrtovano pomanjkanje kadrov. 

 

Izvedbeni ukrepi: 

- mesečno spremljanje poslovanja (mesečne bilance, izdelava plana denarnih tokov); 

- spremljanje tekočih dogajanj in hiter odziv na spremenjene razmere (organizacijske prilagoditve, 

visok odstotek precepljenosti zaposlenih, zagotavljanje varnega delovnega okolja (zaščitna 

sredstva, razkuževanje in prezračevanje prostorov, ipd);   

- sodelovati pri aktivnostih z LZS pri izvedbi skupnega javnega naročila za nabavo zdravil in 

ostalega blaga, 

- izvajati dejavnosti učnega zavoda (spoznavanje in motiviranje bodočih kadrov).  

 

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF 

 
Notranja revizija, katere namen je presoditi zakonitost delovanja zavoda in učinkovitost notranjega 

kontrolnega sistema, se izvaja v tekočem letu za tekoče leto. Lastne notranje – revizijske službe 

nimamo, zato izvajamo notranjo revizijo z zunanjimi revizorji. 

 

Na osnovi ocene tveganja in izvedenih notranjih revizije bomo v letu 2021 izvedli notranjo revizijo z 

zunanjim izvajalcem na kadrovskem področju – vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol na 

področju zaposlovanja (nove zaposlitve, prenehanje delovnega razmerja, napredovanja), skladnost 

dokumentacije v personalnih mapah s predpisi. 

 

Vsa priporočila preteklih notranjih revizij smo že izvedli. 
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5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO 

ZASTAVLJENE CILJE 

 

Tabela1: Načrtovani finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK 2016 2017 2018 2019 2020 
FN 

2021 

Indeks 
FN 2021/ 

2020 

Kazalnik gospodarnosti 
1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 100,0 

(celotni prihodki / celotni odhodki) 

Kazalnik ekonomičnosti 
1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 100,0 

(poslovni prihodki / poslovni odhodki) 

Donosnost sredstev 
0,08 0,06 0,08 0,09 0,05 0,04 80,0 

(presežek prih. nad odhodki / povp. sredstva) 

Delež amortiz. v celotnem prihodku 
0,005 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 100,0 

(stroški amortizacije / celotni prihodki) 

Stopnja odpisanosti opreme 
0,85 0,87 0,85 0,83 0,82 0,78 95,12 

(popr. vred. opreme / nabavna vred. opreme) 

Delež terjatev v celotnem prihodku 
9,13 6,99 9,05 10,66 7,23 6,96 96,27 

(stanje terjatev/celotni prihodki) 

Dnevi vezave zalog blaga 
23 24 24 24 26 25 96,15 (pov. stanje zalog / stroški nabavne vred. prod. 

blaga x 365) 

Prihodkovnost sredstev 
6,13 6,23 6,5 6,74 6,92 6,55 94,65 

(poslovni prihodki/osn. sred. po nabavni vred.) 

Stroškovnost dela 
11,98 11,51 11,18 11,35 13,04 12,13 93,02 

(stroški dela / poslovni prihodki) 

Pokrivanje kratk. obv. z gibljivimi 

sredstvi  2,56 2,7 2,71 3,01 4,13 4,65 112,59 

(krat.sred.,PČR in zaloge)/(kratk. obv. in PČR) 

Zadolženost 
40,03 38,38 28,86 26,16 18,96 16,83 88,77 

(tuji viri / obveznosti do virov sredstev) 

Prihodki na delavca 
274.634 285.292 315.062 315.541 326.289 330.323 101,2 

(poslovni prihodki / delavci iz ur) 

Odhodki na delavca 
270.288 281.382 309.674 309.808 322.677 327.653 101,5 

(poslovni odhodki / delavci iz ur) 
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6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 

 

Tabela 2: Delovni program zavoda za 2021 v primerjavi z realizacijo obdelanih receptov in naročilnic 

za MP  za leto 2018, 2019 in 2020  

 
ENOTA  

2018 

 

2019 

 

2020 

FN 

2021 

Indeks 
FN 21/20 

Indeks  
FN 21/19 

HRASTNIK 89.452 88.202 91.953 91.953 100,0 104,3 

DOL 13.140 14.559 9.833 9.833 100,0 67,5 

SKUPAJ 102.592 102.761 101.786 101.786 100,0 99,1 

TRBOVLJE 141.341 140.953 143.398 143.398 100,0 101,7 

CENTER 29.158 30.184 28.073 28.073 100,0 93,0 

SKUPAJ 170.499 171.137 171.471 171.471 100,0 100,2 

ZAGORJE 124.765 125.967 135.031 135.031 100,0 107,2 

IZLAKE 14.405 14.463 11.779 11.779 100,0 81,4 

SKUPAJ 139.170 140.430 146.810 146.810 100,0 104,5 

SKUPAJ ZAVOD 412.261 414.328 420.067 420.067 100,0 101,4 

 

Tabela 3: Delovni program opravljenih storitev točk za leto 2021 v primerjavi z realizacijo 2020, 

2019 in 2018 po enotah v zavodu 

 

OBLIKA DEJAVNOSTI 2018 2019 2020 
FN 

2021 

Indeks  
FN 21/20 

Indeks  
FN 21/19 

LEKARNA HRASTNIK         

1. Zdravila na Rp 71.885 71.314 73.796 73.796 100 103,5 

2. Zdravila v ročni 7.281 6.646 6.779 6.779 100 102,0 

3. Izdaja na dobavnice 499 475 515 515 100 108,4 

   S K U P A J: 79.665 78.435 81.090 81.090 100 103,4 

LEKARNA TRBOVLJE        

1. Zdravila na Rp 111.526 111.677 108.606 108.606 100 97,3 

2. Zdravila v ročni 9.575 9.160 8.589 8.589 100 93,8 

3. Izdaja na dobavnice 9.191 9.147 8.904 8.904 100 97,3 

4. Izdelava mag. pripravkov 

na zalogo 

 

140 

 

131 132 132 

100 

100,8 

   S K U P A J: 130.432 130.115 126.231 126.231 100 97,0 

LEKARNA ZAGORJE        

1. Zdravila na Rp 106.117 108.442 111.274 111.274 100 102,6 

2. Zdravila v ročni 13.185 12.565 11.800 11.800 100 93,9 

3. Izdaja na dobavnice 434 328 321 321 100 97,9 

4. Izdelava mag. pripravkov 

na zalogo 

 

105 

 

105 125 125 

 

100 119,0 

   S K U P A J: 119.841 121.440 123.520 123.520 100 101,7 

LEKARNA CENTER        

1. Zdravila na Rp 23.230 24.292 21.862 21.862 100 90,0 

2. Zdravila v ročni 5.488 4.933 4.178 4.178 100 84,7 

3. Izdaja na dobavnice 60 63 81 81 100 128,6 

4. Izdelava mag. pripravkov 

na zalogo 

 

14 

 

10 6 6 

 

100 60,0 

   S K U P A J: 28.792 29.298 26.127 26.127 100 89,2 

LEK. PODR. DOL       
 

 

1. Zdravila na Rp 10.294 11.514 7.772 7.772 100 67,5 

2. Zdravila v ročni 1.024 891 777 777 100 87,2 
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3. Izdaja na dobavnice 22 8 3 3 100 37,5 

   S K U P A J: 11.340 12.413 8.552 8.552 100 68,9 

LEK. PODR. IZLAKE        

1. Zdravila na Rp 11.933 12.095 9.785 9.785 100 80,9 

2. Zdravila v ročni 1.699 1.605 1.410 1.410 100 87,9 

3. Izdaja na dobavnice 233 259 204 204 100 78,8 

   S K U P A J: 13.865 13.959 11.399 11.399 100 81,7 

SKUPAJ ZAVOD 383.936 385.660 376.919 376.919 100 97,7 

 

Tabela 4: Primerjava načrtovane marže za 2021 z leti 2018, 2019 in  2020 po enotah v zavodu 

 

      MARŽA   

 OBLIKA 

DEJAVNOSTI 
2018 2019 2020 

FN 

2021 

Indeks 

FN 21/20 

Indeks  

FN 21/19 

LEKARNA HRASTNIK       

 1. MP 19.023,9 17.775,0 17.889 17.889 100 100,6 

2. recepti 178,2 225,0 246      246 100 109,3 

3. gotovinska prodaja 56.656,7 58.976,0 66.224 66.224 100 112,3 

4. dobavnice 3.109,9 3.065,0 2..668 2..668 100 87,0 

SKUPAJ 78.968,7 80.041,0 87.027 87.027 100 108,7 

LEKARNA TRBOVLJE   

 

  

 1. MP 32.891,0 32.386,0 31.739 31.739 100 98,0 

2. recepti 216,5 270,0 263      263 100 97,4 

3. gotovinska prodaja 91.272,5 99.261,0 105.781 105.781 100 106,6 

4. dobavnice 3.170,6 -967,0 699        699 100 - 72,3 

SKUPAJ 127.550,6 130.950,0 138.482 138.482 100 105,8 

LEKARNA ZAGORJE       

 1. MP 18.003,4 17.182,0        16.791    16.791 100 97,7 

2. recepti 209,8 173,0             187      187 100 108,1 

3. gotovinska prodaja 107.076,6 113.488,0      127.457  127.457 100 112,3 

4. dobavnice 2.646,0 2.183,0          4.171    4.171 100 191,1 

SKUPAJ 127.935,8 133.026,0      148.606  148.606 100 111,7 

LEKARNA CENTER       

 1. MP 7.053,8 5.957,0          5.704   5.704 100 95,8 

2. recepti 42,9 18,0               15      15 100 83,3 

3. gotovinska prodaja 46.774,0 47.457,0        38.449 38.449 100 81,0 

4. dobavnice 368,2 436,0             573      573 100 131,4 

SKUPAJ 54.238,9 53.868,0        44.741 44.741 100 83,1 

LEK. PODR. DOL       

 1. MP 2.330,8 2.156,0          1.942 1.942 100 90,0 

2. recepti 101,3 112,0               58     58 100 51,8 

3. gotovinska prodaja 7.378,3 7.921,0          6.598 6.598 100 83,3 

4. dobavnice 68,9 185,0             638    638 100 344,9 

SKUPAJ 9.879,28 10.374,0          9.236 9.236 100 89,0 

LEK. PODR. IZLAKE       

 1. MP 2.129,8 2.264,0          1.740    1.740 100 76,8 

2. recepti 3,1 10,0                 3       3 100 30,0 

3. gotovinska prodaja 11.916,5 12.153,0        12.968 12.968 100 106,7 

4. dobavnice 501,8 491,0             327      327 100 66,8 

SKUPAJ 14.551,2 14.915,0        15.038 15.038 100 100,8 

SKUPAJ ZAVOD 413.124,4 423.174,0      443.130  443.130 100 104,7 
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7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

 

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

                                                       v EUR, brez centov 

Elementi 2019 2020 FN 2021 
Razlika                   Indeks        

FN 2021-     

2020 

FN 2021-

2019 

FN 2021/ 

2020 

FN 2021/ 

2019 

PRIHODKI               

A) Prihodki od poslovanja 14.017.562 14.683.002 14.534.217 -148.785 516.655 99,0 103,7 

-prihodki od storitev 156.584 416.451 254.707 -161.744 98.123 61,2 162,7 

-prihodki od prodaje blaga 13.860.978 14.266.551 14.279.510 12.959 418.532 100,1 103,0 

blago OZZ 5.941.251 6.311.920 6.311.920 0 370.669 100,0 106,2 

storitve OZZ 551.128 554.078 561.679 7.601 10.551 101,4 101,9 

blago PZZ 3.281.509 3.204.172 3.202.140 -2.032 -79.369 99,9 97,6 

storitve PZZ 515.386 536.470 543.485 7.015 28.099 101,3 105,5 

medicinski pripomočki OZZ 468.452 452.128 452.128 0 -16.324 100,0 96,5 

medicinski pripomočki PZZ 26.168 27.090 27.090 0 922 100,0 103,5 

blago dobavnice 46.127 69.892 69.892 0 23.765 100,0 151,5 

storitve dobavnice 1.386 1.377 1.377 0 -9 100,0 99,3 

blago dobavnice pror. upor. 267.841 281.238 281.238 0 13.397 100,0 105,0 

storitve dobavnice pror. upor. 32.207 32.858 33.232 375 1.025 101,1 103,2 

blago blagajna 2.188.944 2.262.522 2.262.522 0 73.578 100,0 103,4 

storitve blagajna 205.934 192.196 192.196 0 -13.738 100,0 93,3 

doplačila rp blago blagajna 220.533 213.726 213.726 0 -6.807 100,0 96,9 

doplačila rp storitve blagajna 1.597 1.868 1.868 0 271 100,0 117,0 

dežurna taksa 4.092 3.642 3.642 0 -450 100,0 89,0 

blago socialno ogroženi 89.583 100.653 100.653 0 11.070 100,0 112,4 

storitve socialno ogroženi 18.840 20.721 20.721 0 1.881 100,0 110,0 

B)  finančni prihodki 3 163 0 -163 -3 0,0 0,0 

C) drugi prihodki 30.423 21.974 14.609 -7.364 -15.814 66,5 48,0 

D) CELOTNI PRIHODKI 14.047.988 14.705.139 14.548.826 -156.313 500.838 98,9 103,6 

ODHODKI               

E) Str. blaga,mat. in storitev 12.090.055 12.521.408 12.569.935 48.527 479.880 100,4 104,0 

nabavna vred.prod. blaga 11.799.848 12.204.726 12.238.733 34.007 438.885 100,3 103,7 

stroški materiala 56.633 69.830 60.811 -9.018 4.178 87,1 107,4 

stroški storitev 233.574 246.852 270.391 23.539 36.817 109,5 115,8 

F) Stroški dela 1.591.120 1.915.256 1.762.294 -152.962 171.174 92,0 110,8 

plače in nadomestila 1.091.547 1.370.838 1.279.507 -91.331 187.960 93,3 117,2 

delovna uspešnost trg 166.513 150.000 119.000 -31.000 -47.513 79,3 71,5 

prisp.za soc. varnost 207.360 240.613 221.641 -18.971 14.281 92,1 106,9 

drugi stroški dela 125.700 153.805 142.145 -11.659 16.445 92,4 113,1 

G) Amortizacija 63.271 60.768 61.425 657 -1.846 101,1 97,1 

H) Ostali drugi stroški 18.408 23.032 23.091 59 4.683 100,3 125,4 

I) Finančni odhodki 0 213 603 391 603 283,8  

J) Drugi odhodki 6 1 1 0 -5 100,0 16,7 

K) CELOTNI ODHODKI 13.762.860 14.520.678 14.417.349 -103.329 654.489 99,3 104,8 

L) BRUTO PRESEŽEK 285.128 184.461 131.477 -52.984 -153.651 71,3 46,1 

Davek iz dohodka 26.382 17.968 9.745 -8.223 -16.637 54,2 36,9 

NETO PRESEŽEK 258.746 166.493 121.732 -44.761 -137.014 73,1 47,0 
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7.1.1. Načrtovani prihodki 
 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 14.548.826  EUR in bodo za 1,1 % nižji od doseženih 

v letu 2020. V letu 2021 smo planirali nižje prihodke iz proračuna Republike Slovenije prejetih na 

podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, in 

sicer 139.944 EUR nižja sredstva za financiranje dodatka zaposlenim za delo v izrednih razmerah (po 

11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, pri tem smo upoštevali 

razglasitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19 do 18. 3. 2021), prihodkov iz naslova pokrivanja 

stroškov osebne varovalne opreme in razkužil  ter pokrivanje izpada prihodkov nismo planirali (v letu 

za te namene prejeli 21.750 EUR). 

 

Tabela 5: Struktura načrtovanih prihodkov za 2021 v primerjavi z 2020, FN 2020 in 2019  

 
                                                       v EUR, brez centov 

Prihodki 2019 
FN         

2020 
2020 

FN      

2021 

Indeks             

FN 2021 

 /2020 

Indeks             

FN 2021/ 

FN 2020 

Načrt. 

struktura 

2021 

iz obveznega zavarovanja 7.069.253 7.050.253 7.439.500 7.447.101 100,10 105,63 51,19 

iz prostovoljnega 

zavarovanja 
3.823.062 3.822.062 3.767.732 3.772.715 100,13 98,71 25,93 

iz doplačil do polne cene 222.130 222.130 215.594 215.594 100,00 97,06 1,48 

drugi prihodki od prodaje 

blaga in storitev 

(dobavnice) 

347.560 347.560 385.364 385.739 100,10 110,98 2,65 

prihodki od prodaje blaga  

- blagajna 
2.398.972 2.398.972 2.454.719 2.454.719 100,00 102,32 16,87 

dežurstvo (plačnik ZZZS) 103.813 103.813 115.445 115.445 100,00 111,20 0,79 

Povračila za pripravnike 

(plačnik ZZZS) 
25.098 25.098 17.355 17.355 100,00 69,15 0,12 

iz proračuna RS za omilitev 

posledic epidemije 
0 0 256.227 94.483 36,87 

 
0,65 

drugi prihodki 58.099 54.916 53.203 45.676 85,85 83,17 0,31 

Skupaj prihodki 14.047.988 14.024.804 14.705.139 14.548.826 98,94 103,74 100,00 

 

V letu 2021 načrtujemo višje prihodke iz obveznega zavarovanja in iz prostovoljnega zavarovanja iz 

naslova višje vrednosti lekarniške točke (v preteklem letu povprečna vrednost lekarniške točke 3,39 

EUR, načrtovana vrednost za leto 2021 je 3,43 EUR). Zaradi poslabšanja gospodarske situacije 

načrtujemo nižje prihodke iz naslova oddaje informativnih prostorov.   
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7.1.2. Načrtovani odhodki 
 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 14.417.349 EUR in bodo za 0,7 % nižji od doseženih 

v letu 2020. 

 

Tabela 6: Struktura načrtovanih odhodkov za 2021 v primerjavi z 2020, FN 2020 in 2019 

 
                                                       v EUR, brez centov 

Odhodki 2019 FN 2020 2020 FN 2021 
Indeks             

FN 2021 

 /2020 

Indeks             

FN 2021/ 

FN 2020 

Načrt. 

struktura 

2021 

Nabavna vrednost 

prodanega blaga 
11.799.848 11.799.848 12.204.726 12.238.733 100,28 103,72 84,89 

stroški materiala 56.633 59.633 69.830 60.811 87,08 101,98 0,42 

stroški storitev 233.574 250.761 246.852 270.391 109,54 107,83 1,88 

stroški dela 1.591.120 1.664.434 1.915.256 1.762.294 92,01 105,88 12,22 

amortizacija 63.271 63.172 60.768 61.425 101,08 97,23 0,43 

drugi stroški 18.408 19.108 23.032 23.091 100,26 120,84 0,16 

finančni odhodki 0 0 213 603 283,10  0,00 

drugi odhodki 6 6 1 1 100,00 16,67 0,00 

Prevred. posl. odhodki 0 0 0 0   0,00 

Skupaj odhodki 13.762.860 13.856.962 14.520.678 14.417.349 99,29 104,04 100,00 

 

 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 12.569.935  

EUR in bodo za 0,4 % višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke 

zavoda znaša 87,19 %. 

 

Načrtujemo 34.007 EUR višje stroške nabavne vrednosti prodanega blaga kot posledico nižjih 

popustov zaradi predčasnih plačil in popustov na nabavljene količine zdravil. Višina popustov zaradi 

predčasnih plačil se znižuje zaradi rasti negativnih obresti na sredstva na računih bank, prav tako 

dobavitelji nižajo popuste na dobavljene količine zdravil in ostalega blaga (zaradi višje povprečne 

cene). 

 

Nižje stroške materiala v višini 9.018 EUR načrtujemo kot posledico manj potrebnih osebnih zaščitnih 

sredstev in razkužil zaradi končanja epidemije COVID-19. 

  

Za 23.539 EUR načrtujemo višje stroške storitev iz naslova pomoči pri pripravi in izvedbi javnega 

naročila za zdravila in ostalo trgovsko blago. 

  

 

Načrtovani stroški dela 

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 1.762.294  EUR in bodo za 7,99 

% nižji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 12,22 %. 

 

Nižji načrtovani stroški dela so posledica nižjega izplačila dodatka zaposlenim za delo v izrednih 

razmerah po KPJS (samo za obdobje od 1.1. do 18.3.2021, v preteklem letu je bilo izplačilo za 

obdobje od 13.3. do 31.5. in od 19. 10. do 31.12.2020), nižje delovne uspešnosti iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu in nižjih stroškov odpravnin ter višjih stroškov regresa (višja minimalna 

plača), načrtovanega izplačila redne delovne uspešnosti za leto 2021 v višini 2 % letnih sredstev za 

osnovne plače (v preteklem letu izplačana redna delovna uspešnost samo za obdobje od 1.7. do 31. 12. 

2020) in napredovanj zaposlenih v letu 2020 (izplačilo s 1. 12. 2020). Sredstva za izplačilo dodatka 
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zaposlenim za delo v izrednih razmerah dobimo na podlagi 123. člena ZIUOPDVE povrnjeno iz 

proračuna Republike Slovenije. 

 

V letu 2021 načrtujemo akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu v višini 119.000 EUR in znaša 39,39 % dosežene razlike med prihodki in odhodki 

preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu oziroma 49,62 % načrtovane razlike med prihodki 

in odhodke 2021 (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, 

Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Višino akontativno izplačane delovne uspešnosti bomo mesečno 

spremljali in prilagajali poslovnem rezultatu.  

 

 

Načrtovani stroški amortizacije 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 84.655 EUR.  

-      del amortizacije, ki se združuje  po ZIJZ 0 EUR 

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 61.425  EUR,  

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 23.230 EUR 

in  

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0 EUR. 

 

 

7.1.3. Načrtovan poslovni izid 
 

Tabela 7: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v  2021 v primerjavi z 2020 

 
                                                       v EUR, brez centov 

ENOTA 

  

CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI POSLOVNI IZID 

2020 FN 2021 2020 FN 2021 2020 FN 2021 

Trbovlje 5.318.677 5.265.291 5.230.030 5.194.740 88.647 70.551 

Hrastnik 2.743.875 2.712.271 2.693.979 2.673.087 49.897 39.184 

Zagorje 4.957.545 4.911.420 4.852.269 4.821.779 105.276 89.641 

Center 978.975 964.027 992.518 982.637 -13.543 -18.610 

Dol 262.320 257.195 284.010 280.622 -21.690 -23.427 

Izlake 442.688 437.563 465.333 461.945 -22.645 -24.382 

Počitniška gar. Ravne 1059,34 1.059 2.539 2.539 -1.480 -1.480 

SKUPAJ pred davki 14.705.139 14.548.826 14.520.678 14.417.349 184.461 131.477 

Davek od dohodka         17.968 9.745 

SKUPAJ ZAVOD         166.493 121.732 

 

 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje 

presežek prihodkov nad odhodki v višini 121.732 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 26,9 % nižji od 

doseženega v letu 2020. Na nižji rezultat poslovanja bodo vplivali predvsem višji stroški nabavne 

vrednosti prodanih zdravil in ostalega blaga, višji stroški storitev ter nižji prihodki od oddaje 

informativnih prostorov.  
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7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

VRSTAH DEJAVNOSTI 
 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti  

 

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti 

(storitev): 

- prihodki iz naslova izdaje medicinskih pripomočkov, 

- prihodki iz naslova prodaje zdravil brez recepta, ki se lahko izdajajo tudi v specializiranih 

prodajalnah; 

- prihodki iz naslova izdaje živil za posebne zdravstvene namene, ki se lahko izdajajo tudi v 

specializiranih prodajalnah; 

- prihodki iz naslova prodaje blaga in veterinarskih izdelkov, 

- prihodki od drugih storitev – obdelava podatkov za PZZ, 

- dežurna taksa, 

- prihodki od informiranja, 

- prihodki od opravljanja pedagoško izobraževalne dejavnosti, 

- ipd. 

 

Finančni, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki se izkazujejo v dejavnosti javne službe, razen v 

primeru, da je iz knjigovodske listine razvidno, da se nanašajo na dejavnost trga.   

 

Stroške zavoda pripišemo posamezni dejavnosti glede na to, na katero dejavnost se nanašajo. Stroške, 

za katere lahko na podlagi knjigovodskih listin ugotovimo, kateri dejavnosti pripadajo, razporedimo na 

odhodke dejavnosti javne službe in trga ob nastanku. Ostale stroške, za katere ob nastanku ne moremo 

ugotovimo, kateri dejavnosti pripadajo, se razporedijo po dejavnostih na podlagi sodil: 

- stroški nabavne vrednosti prodanega blaga: naknadni popusti na promet, ki jih ni mogoče 

neposredno razporediti, se razporedijo glede na strukturo stroškov nabavne vrednosti prodanega 

blaga. Popusti za predčasna plačila se razporedijo glede na strukturo presežka prihodkov nad 

odhodki preteklega leta. Ostali stroški, ki jih ni mogoče neposredno razporediti, se razporedijo 

glede na strukturo stroškov nabavne vrednosti prodanega blaga,  

- stroške materiala in storitev smo razdelili na podlagi deleža poslovnih in drugih prihodkov, 

- stroški amortizacije se razporedijo po dejavnostih glede na delež poslovnih in drugih prihodkov 

posamezne dejavnosti. Stroški amortizacije, ki bremenijo prihodke dejavnosti javne službe in se 

ne pokrivajo iz cene storitev javne službe (lekarniška točka in točka v ročni) se pokriva v breme 

obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje,   

- stroški dela: stroški dela (redno delo, nadomestila, prehrana na delu, povrnitev stroškov prevoza na 

delo in z dela, regres, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 

uslužbence), ki jih ni mogoče neposredno razporediti oziroma za katere ob nastanku ne moremo 

ugotovimo, kateri dejavnosti pripadajo, se razporedijo po dejavnostih glede na delež poslovnih in 

drugih prihodkov posamezne dejavnosti.  

Stroški plač v delu izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v celoti 

bremenijo prihodke dejavnosti trga. 

Stroški prispevkov delodajalcev se razporedijo glede na delež stroškov dela (redno delo in 

nadomestila) posamezne dejavnosti. 

 

Finančni, drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki se izkazujejo v dejavnosti javne službe, razen v 

primeru, da je iz knjigovodske listine razvidno, da se nanašajo na dejavnost trga.   

 

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 897 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti 

pa 120.835 EUR. 
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7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 
 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka  

 

V letu 2021 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 120.835 

EUR, kar je za 138.523 EUR manj kot je znašal presežek prihodkov nad odhodki preteklega leta. Nižji 

načrtovani presežek prihodkov nad odhodki je posledica predvsem posledica nižjih prihodkov oz. 

manj prejetih sredstev ZZZS (načrtujemo poravnavo zahtevkov do ZZZS v dogovorjenih 30 dneh za 

obdobje 1.12.2020 do 30.11.2021; v preteklem letu smo prejeli sredstva za zahtevke obdobja 

10.11.2019 do 30.11.2020) ter višjih investicijskih odhodkov.   

 
 

 

8. PLAN KADROV 
 

Priloga - Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2021  

 

8.1. ZAPOSLENOST 

 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 se glede na število zaposlenih na dan 31. 12. 2020  ne bo 

spremenilo in bo znašalo 44 zaposlenih. Od tega bo en zaposlen za skrajšan delovni čas, ena zaposlena 

bo na porodniškem dopustu in zaposlena bosta dva pripravnika (na dan 31.12.2020 zaposlen en 

pripravnik). V letu 2021 načrtujemo tri upokojitve (magistre farmacije in dveh lekarniških strežnic), ki 

jih bomo nadomestili. V Zasavskih lekarnah Trbovlje se je cepilo več kot 90% zaposlenih. 

 

 

8.2. OSTALE OBLIKE DELA 
 

V letu 2021 ne načrtujemo ostalih oblik dela. Zaradi narave dela ne bomo omogočili dela preko 

študentskih servisov in preko javnih del.   

 

 

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 
 

Zavod ima zunanje izvajalce za vzdrževanje programov, računalnikov in AOP opreme, vzdrževalca za 

elektro storitve, vodovodne storitve, varovanje objekta in prevoz gotovine ter zdravil, varstvo pri delu, 

pravno svetovanje, opravljanje storitev pooblaščene osebe za varstvo podatkov, notranjo revizijo in 

pravne storitve. Lastnih zaposlenih v teh dejavnosti nimamo. V letu 2021 načrtujemo višje stroške, ki 

bodo nastali zaradi pomoči pri pripravi in izvedbi javnega naročila za nabavo zdravil in ostalega blaga 

(javno naročilo za zdravila je bilo že enkrat razveljavljeno). 

 

Tabela 8: Načrtovane vrste storitev zunanjih izvajalcev v letu 2021  v primerjavi z 2020 

 
                                                       v EUR, brez centov 

Vrste storitev, ki se 

opravljajo preko zunanjih 

izvajalcev za ne zdravstvene 

storitve 

2019 
FN    

2020 
2020 

FN     

2021 

Indeks 
Št. 

zunanjih 

izvajalcev 

FN 2021/ 

2020 

vzdrževanje programov 37.327 37.327 38.785 40.085 103,4 2 

varovanje objektov  7.719 7.719 7.359 7.359 100,0 1 

vzdrževanje računalnikov 6.734 6.734 6.831 7.831 114,6 1 

prevoz gotovine 7.759 7.759 7.793 7.793 100,0 1 

elektro vzdrževanje  2.366 2.366 1.743 743 42,6 1 
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prevoz zdravil 2.255 2.405 1.589 2.289 144,0 1 

varstvo pri delu 4.624 4.924 4.420 4.420 100,0 1 

odvetniške storitve 911 3.911 1.938 25.628 1.322,4 3 

svetovalne storitve (GDPR) 1.388 1.388 1.800 5.870 326,1 1 

revizijska storitev 1.729 2.500 3.460 3.500 101,2 2 

 

 

 

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 
 

V letu 2021 se bodo zaposleni v skladu z določili Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju 

zdravstvenih delavcev in sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/2006, 42/2017) in Pravilnika o  licencah 

magistrov farmacije (Uradni list RS, št. 39/18) udeleževali izobraževanj s ciljem razvijanja kompetenc 

in pridobivanja novih znanj. Dokler se ne bo izboljšala epidemiološka slika v Sloveniji oz. svetu bodo 

izobraževanja predvidoma potekala v e-obliki. 

Zaposleni se bodo udeležili strokovnih izobraževanj, ki jih bodo organizirali Fakulteta za farmacijo, 

Lekarniška zbornica Slovenije, Slovensko farmacevtsko društvo in Zasavska podružnica SFD-ja, 

Klinika Golnik, Onkološki inštitut, Center za klinično toksikologijo UKC, spletna portala FarmaPro in 

Doctrina, Društvo ekonomistov, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in 

proizvajalci izdelkov, ki so na voljo v lekarnah.  

 

V letu 2021 bosta dve magistri farmacije nadaljevali s specializacijo iz klinične farmacije. Ena 

magistra farmacije bo pridobila kompetenco za FTP in ena za PUZ. Dve zaposleni bosta pridobili 

certifikat za opravljanje notranje presoje za ISO 9001:2015. 

Zavod ima status učnega centra. Kot učni zavod opravljamo mentorsko dejavnost.  V letu 2021 

načrtujemo izvedbo praktičnega pouka za dijake Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, 

usposabljanja iz naslova prekvalifikacij iz naslova pridobitve naziva farmacevtski tehnik ter praktično 

usposabljaje za študente Fakultete za farmacijo. Omogočili bomo opravljanje pripravništvo 2 

farmacevtskim tehnikom, ki bodo financirani s strani ZZZS. Vendar pod pogojem, da se 

epidemiološka slika izboljša.  
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9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021  

 

9.1. PLAN INVESTICIJ 
 

Priloga - Obrazec 2: Načrt investicijskih vlaganj 2021  

 

Tabela 9: Načrtovane investicije  v letu 2021  
                                                       v EUR, brez centov 

Neopredmetena sredstva   0  

Zgradbe   0  

Oprema   98.093  

Računalniška oprema (računalniki, monitorji, mobilni terminal, ipd) 5.931  

zaščitna nadpultna stekla 5.695  

avtomatske blagajne 7x (Lekarna Trbovlje, Lekarna Zagorje in Lekarna Center) 64.812  

klima v Lekarni Hrastnik 800  

pohištvo za officine 3.300  

odkup opreme v Lekarni Zagorje 10.000  

pisarniški stoli 4x 1.400  

zunanja omara za sol, lopate, metle (Lekarna Zagorje) 1.500  

drobni inventar 1.655  

nepredvidene nabave  3.000  

SKUPAJ   98.093 

 

 Načrtovane investicije bomo financirali iz sredstev amortizacije leta 2021 v višini 61.425 EUR in v 

višini 36.668 EUR iz sredstev neporabljene amortizacije preteklih let. 

 

 

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 
 

Priloga - Obrazec 3: Načrt vzdrževalnih del 2021  

 

V letu 2021 načrtujemo stroške tekočega vzdrževanja v višini 61.146 EUR oz. za 300 EUR več kot so 

bili stroški v preteklem letu (vzdrževanje programov Edico in Recipe, računalniške opreme in tekoče 

vzdrževanje) ter stroške investicijskega vzdrževanja v višini 19.560 EUR oziroma za 2.341 EUR manj 

kot so znašali stroški preteklega leta..  

 

 

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 
 

V letu 2021 ne načrtujemo zadolževanja. 

 

 

 

Datum: 10.3.2021 

 

 

                                                                                            Direktorica: 

                                                  Sabina Drobnič, mag.farm., mag. posl. in ekon. ved    

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


