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UVOD

Letno poročilo 2020 je najpomembnejša informacija o poslovanju zavoda, v katerem je
predstavljeno delovanje in poslovanje JZ Lekarna Krško.
Letno poročilo 2020 JZ Lekarna Krško je sestavljeno iz dveh delov:
-

Poslovno poročilo za leto 2020
Računovodsko poročilo za leto 2020.

1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
Ime: JZ LEKARNA KRŠKO
Sedež: CKŽ 132C, 8270 KRŠKO
Matična številka: 5053846000
Davčna številka: 35510277
Šifra uporabnika: 27499
Številka transakcijskega računa: SI56011006000029511
Telefon, fax: 07/48 81 099; 07/48 81 099
Spletna stran: www.lekarna-krsko.si
Ustanovitelj: Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki
Datum ustanovitve: 20.10.2011
Organi zavoda: svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet zavoda
Podrobnejša organizacija zavoda: Lekarniška enota Krško,
Lekarniška enota Kostanjevica na Krki
Vodstvo zavoda: Simona Jalovec Pavlovič, mag. farm.
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2. PREDSTAVITEV ZAVODA
2.1.

ZGODOVINA

Lekarna Krško je bila ustanovljena leta 1948 kot javna lekarna s sedežem na Cesti krških 46,
Krško. Sestavljali sta jo dve poslovni enoti: Lekarna Krško in Lekarna Kostanjevica, ki sta bili
pred tem zasebni lekarni. Lekarna Krško je bila pred nacionalizacijo v lasti družine Šušteršič,
Lekarna Kostanjevica pa magistre Emilije Fon.
Leta 1974 se je javna Lekarna Krško preoblikovala v delovno organizacijo Lekarna Krško s polno
odgovornostjo.
Na podlagi Zakona o zavodih je Občina Krško leta 1991 sprejela Statutarni sklep in izdala
Soglasje k statutarnemu sklepu o preoblikovanju delovne organizacije v javni zavod.
Ustanoviteljica javnega zavoda je Občina Krško.
Javni zavod Lekarna Krško, s skrajšanim imenom Lekarna Krško in sedežem na Cesti krških žrtev
46, je bil registriran in vpisan na Okrožnem sodišču v Krškem. Na tej lokaciji je zavod deloval
do januarja leta 2003, ko smo se preselili na novo lokacijo na Cesti krških žrtev 132 c, Krško.
Oktobra leta 2011 je bil sprejet nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško.
Ustanoviteljici zavoda sta postali Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki.
2.2.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

JZ Lekarna Krško je bil ustanovljen za opravljanje javne službe na področju lekarniške
dejavnosti, in sicer za izvajanje nemotene in učinkovite preskrbe prebivalcev z zdravili in
drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanja glede njihove varne,
pravilne in učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu.

Poleg lekarniške dejavnosti JZ Lekarna Krško opravlja še naslednje dejavnosti:
- izvajanje farmacevtske obravnave pacientov v smislu varne uporabe zdravil,
- svetovanje na področju varovanja zdravja,
- izvajanje farmacevtskih intervencij,
- preskrba s homeopatskimi zdravili in svetovanje glede njihove uporabe,
- preskrba z veterinarskimi zdravili,
- preskrba z biocidi in kemikalijami,
- sodelovanje v nacionalnih projektih za ohranjanje in krepitev zdravja,
- izvajanje mentorske dejavnosti,
- izvajanje dodatnih kognitivnih storitev (izdelava osebne kartice zdravil in pregled
uporabe zdravil),
- izvajanje različnih diagnostičnih meritev,
- zbiranje odpadnih zdravil.
2
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Zavod ima dve organizacijski enoti: lekarno in upravo zavoda. V okviru zavoda delujeta dve
poslovni enoti:
-

Lekarna Krško in
Lekarna Kostanjevica.

Sedež zavoda in uprava je na Cesti krških žrtev 132 c, v Krškem.
Lekarni pokrivata preskrbo z zdravili v občini Krško, kjer deluje še zasebna Lekarna na Vidmu,
in v občini Kostanjevica na Krki.
Ministrstvo za zdravje je z odločbo št.1600-16/2011-10 z dne 11.03.2016 ugotovilo, da so
kadri, oprema in prostori ustrezni, zato JZ Lekarna Krško izpolnjuje pogoje za opravljanje
lekarniške dejavnosti in se verificira. Odločba je izdana za dobo petih let. Ker je bil tekom leta
sprejet Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti in zahteva novo verifikacijo za vse
lekarne. V letu 2021 bomo vložili vlogo za ponovno verifikacijo v obeh enotah.
Lekarna Krško opravlja tudi dežurno službo, in sicer od srede do sobote od 19. do 21. ure ter
ob nedeljah od 9. do 12. ure in od 17. do 19. ure.

2.3.

ORGANIGRAM
JZ LEKARNA KRŠKO
Direktorica zavoda

LEKARNE

UPRAVA
ZAVODA

Lekarna
Krško
Lekarna
Kostanjevica

2.4. ORGANI ZAVODA
Organi zavoda JZ Lekarna Krško so svet zavoda, direktor in strokovni svet zavoda.
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SVET ZAVODA
Svet zavoda upravlja zavod in opravlja naloge, ki jih določa Statut zavoda.
Svet zavoda se je v letu 2020 srečal dvakrat.
Na 10. redni seji v januarju je svet zavoda:
-

potrdil poročilo popisa sredstev in obveznosti za leto 2019,
dal soglasje k dopolnitvi sistematizacije delovnih mest – farmacevt začetnik.

Zaradi epidemije covid-19 je bila konstitutivna seja sveta zavoda šele v juniju, ko so to
dovoljevali ukrepi.
Nov svet zavoda sestavlja devet članov:
-

trije predstavniki ustanoviteljice Občine Krško, ki jih imenuje Občinski svet Občine
Krško (Meta Fekonja, Mirica Olovec in Božidar Resnik),
en predstavnik ustanoviteljice Občine Kostanjevica na Krki, ki ga imenuje Občinski svet
občine Kostanjevica na Krki (Omar Hanuna),
en predstavnik, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Nataša
Hočevar),
en predstavnik pacientov, ki ga imenuje Skupni organ na podlagi izvedenega javnega
poziva (Jožica Mikulanc) in
trije predstavniki zaposlenih v JZ Lekarna Krško (Lidija Širola, Tanja Lisec in Saša Kralj).

Mandat sveta zavoda traja 5 let.
Nov svet zavoda je na 1. redni seji sveta zavoda:
-

potrdil finančni izid za leto 2019,
sprejel letno poročilo JZ Lekarna Krško za leto 2019,
določal redno delovno uspešnost direktorice,
obravnaval in sprejel program dela in finančni načrt za leto 2020,
določil dinamiko izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu za vse delavce za leto 2020 in
določil višino sredstev za delovno uspešnost direktorice iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu za vse delavce za leto 2020.

DIREKTOR
Direktor je poslovodni organ zavoda. Predstavlja in zastopa zavod, vodi in organizira delo in
poslovanje zavoda ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktorja
zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic. Mandat
direktorja traja 5 let.
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STROKOVNI SVET ZAVODA
Strokovni svet zavoda sestavljajo trije magistri farmacije, ki jih imenuje direktor. Strokovni
svet zavoda sestavljajo:
-

Tanja Lisec,
Meta Longo in
Lidija Širola.

V letu 2020 se je strokovni svet sestal enkrat in obravnaval:
-

poročilo o poslovnem in finančnem izidu za leto 2019,
program izobraževanja za leto 20120,
razporejanje dežurstev in dopustov,
izplačilo dodatkov po KPJS (39. člen KPJS) in covid dodatek (71. člen ZIUZEOP) in
izplačilo dodatne delovne uspešnosti v letu 2020,
kadrovsko problematiko,
tekočo problematiko (MTP, beleženje intervencij, obračun zdravil),
finančni načrt (beleženje prisotnosti preko registratorja, nova spletna stran, dlančnika,
novi računalniki, blagajne),
razno (telefonska tajnica, pripravljanje zdravil po predhodnem klicu za prevzem).

2.5.

FINANCIRANJE ZAVODA

JZ Lekarna Krško pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
•
•

iz sredstev državnega proračuna (javna služba) in
iz neproračunskih sredstev (tržna dejavnost).

Pridobivanje sredstev iz državnega proračuna – javna služba
Delitev sredstev zdravstvene blagajne med izvajalce v zdravstvu poteka po dogovornem
postopku. Vsako leto se Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) in Lekarniška zbornica Slovenije, ki zastopa naše interese, pogajajo in dogovorijo za letni
obseg dela in dežurne službe za posamezno pogodbeno leto – Splošni dogovor za posamezno
leto. Pravna podlaga za takšno dogovarjanje je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.
JZ Lekarna Krško ima sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa lekarniških storitev za obdobje
2018–2022 z ZZZS OE Krško. Osnova za Pogodbo in Anekse k pogodbi je vsakoletni Splošni
dogovor.
Plačnik za izdajanje zdravil na recept je ZZZS in se izvaja po storitvenem sistemu. Relativna
vrednost storitve se izraža v točkah. Vrednost točke določa plačnik ZZZS in je enaka za vse
lekarne v Sloveniji. Seznam storitev, ki jih plača zavod, so sestavni del Splošnega dogovora.
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Tudi pri izdaji medicinskih pripomočkov na naročilnice je plačnik storitev ZZZS. JZ Lekarna
Krško se je prijavila na razpis kot dobavitelj medicinskih in tehničnih pripomočkov (MTP) in
ima z ZZZS sklenjeno pogodbo. Višino cenovnega standarda pripomočka določa ZZZS. Zaslužek
lekarne tu ni določen s storitvijo, temveč z razliko med ceno pripomočka in višino standarda
pripomočka. Lekarna je dolžna priskrbeti bolnikom ustrezne pripomočke, ki jih ima v pogodbi
z ZZZS. Osnova za sklenitev pogodbe je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju ter Dogovor o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki.
Neproračunska sredstva – tržna dejavnost
JZ Lekarna Krško pridobiva sredstva:
•
•
•

s sodelovanjem z zavarovalnicami prostovoljnih zavarovanj,
s sodelovanjem z dobavitelji zdravil in blaga,
iz prodaje blaga.

2.6.

INTERNI STROKOVNI NADZOR

V juniju 2020 je bil na osnovi Pravilnika o internem lekarniškem strokovnem nadzoru izveden
interni strokovni nadzor v Lekarni Krško in Lekarni Kostanjevica. Komisija je pregledala
ustreznost strokovnega kadra, strokovnega izpopolnjevanja kadra, strokovne literature in
vodenje evidenc. Pri pregledu komisija ni ugotovila nepravilnosti in je podala eno priporočilo
za posodobitev evidence izrabe delovnega časa.

2.7.

INTEGRIRAN SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

V začetku leta 2020 smo imeli prvo presojo za pridobitev certifikata za sistem vodenja
kakovosti ISO 9001:2015. V začetku julija smo opravili še drugo presojo in pridobili certifikat
za sistem vodenja ISO 9001:2015.

2.8.

SPLETNA STRAN

Po koncu poletja 2020 je zaživela posodobljena spletna stran, ki našim uporabnikom nudi
koristne informacije, aktualne novosti in kakšen nasvet farmacevta.

2.9.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH

V decembru 2020 smo v zavodu izvedli anketo preverjanja zadovoljstva med zaposlenimi. V
anonimni anketi je sodelovalo petnajst zaposlenih. Analiza rezultatov je pokazala, da je
organizacijska klima med zaposlenimi zelo dobra, saj je pri enajstih vprašanjih 84 % zaposlenih
6
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odgovorilo z oceno odlično, 13 % z oceno prav dobro in 3 % z oceno dobro. Povprečna ocena
v letu 2020 je bila 4,82, kar je bolje kot v letu 2019, ko je bila povprečna ocena 4,58.

2.10.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV LEKARNIŠKIH STORITEV

V mesecu decembru 2020 smo v Lekarni Krško in Lekarni Kostanjevica izvedli anketo o
zadovoljstvu naših uporabnikov z nudenjem storitev. V anketi je sodelovalo 42 uporabnikov,
ki so odgovarjali na enajst vprašanj. 0,4 % anketiranih je naše storitve ocenilo z najnižjo oceno,
4,6 % s srednjo oceno in 95 % z najvišjo oceno. Analiza rezultatov je pokazala, da je večina
naših uporabnikov zelo zadovoljnih z opravljenimi storitvami v obeh enotah. V primerjavi z
letom 2019 je rezultat zelo podoben, ko je 94,2 % anketirancev ocenilo naše storitve z najvišjo
oceno, 5,4 % s srednjo oceno in 0,4 % anketirancev z najnižjo oceno.

II.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒
‒

‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20,
152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE),
Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19),
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13
– ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in
47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18, 71/18 in 5/20),
Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19),
Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni
list RS, št. 57/14),
Pravilnik o oglaševanju zdravil (Uradni list RS, št. 105/08, 98/09 – ZMedPri, 105/10 in 17/14 –
ZZdr-2),
Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini
(Uradni list RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – ZZdr-2),
Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS.

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

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
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‒
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Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št.
75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni
list RS, št. 33/11),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,
104/10, 104/11, 86/16 in 80/19)
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17,
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),
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št.
97/09 in 41/12),
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)

c) Interni akti zavoda
‒ Statut lekarne
‒ Pravilnik o računovodstvu,
‒ Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti
ter ostali zakonski in podzakonski predpisi.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Poslanstvo lekarne je zagotavljanje nemotene, trajne, kakovostne in učinkovite preskrbe z
zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede
njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v
zdravstvu.
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JZ Lekarna Krško ima dolgoročno zastavljene cilje:
• na področju finančnega poslovanja:
- dosegati pozitiven poslovni rezultat v javni službi in tržni dejavnosti,
• na strokovnem področju:
- zagotavljati farmakoterapevtsko in farmakoekonomsko optimalno uporabo zdravil
posameznikom in ustanovam,
- z znanjem in kakovostnim izvajanjem farmacevtske skrbi postati ključen partner
uporabnikom pri svetovanju o uporabi zdravil, samozdravljenju in preventivi,
- ustvarjati nove kognitivne storitve za uporabnike (osebna kartica zdravil, pregled
uporabe zdravil),
• na pedagoškem področju:
- razvijati se kot učni zavod,
• krepitev povezav in sodelovanja:
- razvijati partnerske odnose z ustanovitelji, zavarovalnicami in drugimi poslovnimi
partnerji za uresničevanje poslanstva lekarne,
- krepitev povezav in sodelovanja med zaposlenimi,
- krepitev sodelovanja: bolnik - zdravnik - farmacevt,
• na področju prostorske ureditve in opreme:
- zagotavljati sodobno in ustrezno prostorsko ureditev lekarne in opreme,
- zagotavljati dobre delovne pogoje za zaposlene,
- zagotavljati sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo za izvajanje
lekarniških storitev.

3. LETNI CILJI ZAVODA

Letni cilji JZ Lekarna Krško:
-

dosegati pozitiven poslovni izid na javni službi in tržni dejavnosti,
preskrba prebivalstva z zdravili, medicinskimi pripomočki in ostalimi izdelki za
ohranjanje in varovanje zdravja,
realizirati načrtovan obseg opravljenih storitev ZZZS,
izvajanje farmacevtske obravnave pacientov v smislu varne uporabe zdravil,
svetovanje na področju varovanja zdravja in izvajati diagnostične meritve za
uporabnike,
izvajanje farmacevtskih intervencij,
preskrba s homeopatskimi zdravili in svetovanje glede njihove uporabe,
sodelovanje v nacionalnih projektih za ohranjanje in krepitev zdravja (svetovni dan
hipertenzije, svetovni dan sladkorne bolezni, dan slovenskih lekarn),
izvajanje mentorske dejavnosti,
izvajanje dodatnih kognitivnih storitev (izdelava osebne kartice zdravil in pregled
uporabe zdravil),
zagotavljati redno strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
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zagotavljati pozitivno klimo med zaposlenimi in pri uporabnikih naših storitev,
razvijanje, dograjevanje in posodabljanje informacijskega sistema,
investiranje v prostore in opremo z namenom ustvarjati prijaznejše prostore in pogoje
za zaposlene in uporabnike storitev,
varovanje okolja in
izvajati integriran sistem kakovosti ISO 9001:2015.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev
Letni cilji
Zagotavljati nemoteno
preskrbo z zdravili na
recept in brez recepta
ter magistralno
pripravo zdravil

Realizirane naloge
Zagotavljali smo
nemoteno preskrbo z
zdravili na recept in
brez recepta ter
magistralno pripravo
zdravil

Realizirati načrtovani
obseg opravljenih
storitev ZZZS
Izdaja živil za posebne
zdravstvene namene
Preskrba s sredstvi za
nego in varovanje
zdravja
Preskrba z
ortopedskimi
pripomočki
Farmacevtska
obravnava pacientov
pri zagotavljanju
ustrezne in varne
uporabe zdravil
Svetovanje na
področju varovanja
zdravja

Izdajali smo živila za
posebne zdravstvene
namene
Izvajali smo preskrbo s
sredstvi za nego in
varovanje zdravja
Izvajali smo preskrbo z
ortopedskimi
pripomočki
OKZ = 4
PUZ = 4

Nerealizirane naloge

Odstotek realizacije

Obseg storitev ZZZS in
število receptov ni bilo
realizirano kot je bilo
načrtovano

Realizacija storitev
ZZZS = 93,95 %
Število receptov ZZZS
= 93,53 %

Storitve na naročilnice
= 116,46 %
Zaradi ukrepov za
obvladovanje bolezni
Covid-19 v času
epidemije nismo
izvajali PUZ in OKZ

Izvajali smo svetovanje
na področju varovanja
zdravja, izvajali meritve
krvnega tlaka in telesne
teže in druge
diagnostične meritve
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Farmacevtska
intervencija

Preskrba z
veterinarskimi zdravili
Sodelovanje na
nacionalnih projektih
za ohranjanje in
krepitev zdravja

Izvajanje mentorska
dejavnosti

Osebnostni razvoj
zaposlenih skozi
izobraževalni in
delovni proces
Razvijanje,
dograjevanje in
posodabljanje
informacijskega sistem
Uresničevanje
zastavljenih finančnih
načrtov

Letno poročilo 2020

Administrativne
napake = 597
Strokovne kritične
napake = 13
Strokovne nekritične
napak = 848
Izvajali preskrbo z
veterinarskimi zdravili
Sodelovali smo pri
projektu:
svetovni
dan
hipertenzije,
- 16. dan slovenskih
lekarn – Zdravila in
moški
Omogočili smo
pripravništvo dvema
farmacevtskima
tehnikoma, PUD eni
dijakinji in PUD
študentki
Realizirali smo
načrtovana
izobraževanja

Dosežena vrednost =
61,5 %

Realizirali smo
načrtovano
posodabljanje
informacijskega
sistema
Uresničili smo
zastavljene finančne
načrte

Dosežena vrednost =
90,5 %

Javna služba = 108 %
Tržna dejavnost = 104
%

Zaradi ukrepov za obvladovanja širjenja nalezljive bolezni covid-19 v letu 2020 nismo realizirali
vseh zastavljenih letnih ciljev v celoti.
Realizirali smo 93,95 % načrtovanih storitev, katerih je plačnik ZZZS. V letu 2020 je bilo
realiziranih za 6,47 % manj receptov. Manjše število receptov je posledica ukrepov za
obvladovanja širjenja nalezljive bolezni covid-19, saj je bila dostopnost do zdravstvenih
storitev težja.
V letu 2020 smo realizirali 16,46 % več storitev na naročilnice kot v letu 2019. Vendar je obseg
storitev na naročilnice majhen, saj predstavljajo le 0,13 % vseh storitev.
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V letu 2020 je bilo izvajanje lekarniških storitev izdelava osebne kartice zdravil (OKZ) in pregled
uporabe zdravil (PUZ) zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19
omejeno. Dve magistri farmacije, ki sta pridobili kompetenco PUZ, sta izdelali štiri osebne
kartice zdravil in štiri preglede uporabe zdravil.
V lanskem letu smo zabeležili 1458 farmacevtskih intervencij, od tega je bilo 40,9 %
administrativnih, 58,1 % strokovnih nekritičnih in manj kot 1 % kritičnih farmacevtskih
intervencij. Farmacevtske intervencije so pogoste in učinkovite, vendar predstavljajo dodatno
obremenitev za farmacevte in niso finančno ovrednotene.
Maja smo ob dnevu svetovnega dneva hipertenzije delili knjižico Spremljanje krvnega tlaka
doma. Zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 nismo opravljali
meritev, vendar smo samo svetovali o pravilnem merjenju krvnega tlaka.
V septembru smo ob 16. dnevu slovenskih lekarn našim uporabnikom predstavili temo
Zdravila in moški. V knjižici, ki smo jo ob dnevu slovenskih lekarn ponudili našim obiskovalcem,
opozarjamo predvsem na pravilno in dosledno uporabo predpisanih zdravil, pri
samozdravljenju pa na pravilno izbiro zdravila brez recepta. Izpostavljamo smiselnost uporabe
prehranskih dopolnil in njihov varen nakup. V knjižici smo namenili prostor tudi temi
»Sodelovanje in ravnanje bolnikov pri zdravljenju z zdravili« in izpostavili odnos posameznika
do jemanja zdravil in razlike med spoloma. Na koncu smo se dotaknili še neplodnosti, saj ta
narašča, nezmožnost zanositve je v približno polovici primerov na strani moških.
V letu 2020 sta pri nas opravljali pripravništvo dve farmacevtski tehnici. Zaradi ukrepov za
obvladovanje epidemije covid-19 smo v marcu prekinili praktično usposabljanje dijakinji
srednje farmacevtske šole, v juliji pa je dijakinja opravila praktično usposabljanje. Praktično
usposabljanje je uspešno opravila tudi študentka Fakultete za farmacijo.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

V delovnem programu spremljamo opravljene storitve na recepte (recepti ZZZS in ostali
recepti), storitve po blagajni, storitve na naročilnice in laboratorijsko delo. Realizacijo
delovnega programa primerjamo z realizacijo v letu 2019.
Tabela 2: Opravljene storitve JZ Lekarna Krško
Leto 2019

Leto 2020

Indeks 2020/2019

Storitve na recepte

138.236

129.553

93,7

Storitve po blagajni

17.350

17.664

101,8

Storitve na naročilnice

168

196

116,7

Laboratorijsko delo

805

1198

148,8

Največji obseg storitev v JZ Lekarna Krško predstavljajo storitve pri izdaji na recept, in sicer
87,2 %, storitve opravljene po blagajni 11,9 %, laboratorijsko delo 0,8 % in storitve na
naročilnicah 0,1 % vseh storitev (Graf 1).
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Deleži storitev JZ Lekarna Krško
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Graf 1: Deleži storitev v JZ Lekarna Krško
Na nivoju zavoda je bilo opravljeno 6,3 % manj storitev na receptih, 1,8 % več storitev po
blagajni, 16,7 % več storitev na naročilnice in 48,8 % več laboratorijskega dela kot v letu
2019.

Tabela 3: Indeks opravljenih storitev v letu 2020 glede na leto 2019 v posamezni enoti

Lekarna Krško
Lekarna
Kostanjevica

Recepti

Blagajna

93,53 %
94,68 %

100,01 %
113,09 %

Laboratorijsko
delo
148,73 %
/

Naročilnice
114,89 %
137,17 %

V Lekarni Krško smo v letu 2020 beležili padec storitev pri receptih v višini 6,47 %. Pri storitvah
po blagajni beležimo rast za 0,01 %, pri laboratorijskem delu rast v višini 48,73 % in pri
naročilnicah rast za 14,89 % glede na leto 2019.
V Lekarni Krško je delež storitev naslednji (Graf 2):
-

86,87 % vseh storitev predstavljajo storitve na recepte,
12,02 % vseh storitev predstavljajo storitve po blagajni,
0,97 % vseh storitev predstavlja laboratorijsko delo in
0,14 % vseh storitev predstavljajo naročilnice.
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Graf 2: Delež storitev v Lekarni Krško

V Lekarni Kostanjevica smo v letu 2020 beležili padec storitev pri receptih v višini 5,32 %, rast
storitev po blagajni v višini 13,09 % in na naročilnice v višini 37,17 % glede na leto 2019. Delež
storitev na naročilnice je majhen in predstavlja le 0,07 % vseh storitev v Lekarni Kostanjevica.
V Lekarni Kostanjevica je delež storitev naslednji (Graf 3):
-

88,74 % vseh storitev predstavljajo storitve na recepte,
11,19 % vseh storitev predstavljajo storitve po blagajni in
0,07 % vseh storitev predstavljajo naročilnice.

Deleži storitev Lekarna Kostanjevica
11%0%
NA RECEPT
PO BLAGAJNI
NA NAROČILNICE

89%

Graf 3: Delež storitev v Lekarni Kostanjevica
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Delež storitev enot JZ Lekarna Krško

16%

Lekarna Krško
Lekarna Kostanjevica

84%

Graf 4: Delež storitev po enotah v JZ Lekarna Krško

V letu 2020 je bilo v Lekarni Krško realiziranih 83,73 % vseh storitev, v Lekarni Kostanjevica
16,27 % vseh storitev (Graf 4). V primerjavi z letom 2019 se je delež storitev Lekarne
Kostanjevica povečal za 0,26 %.

REALIZACIJA ŠTEVILA IZDANIH RECEPTOV V LETU 2020

V letu 2020 smo v JZ Lekarna Krško prejeli 157.826 receptov, kar je za 5,8 % manj kot v letu
2019. Od tega smo prejeli 152.951 receptov, katerih plačnik je ZZZS, kar je 5,4 % manj kot v
letu 2019.
V Grafu 5 vidimo gibanje receptov v zadnjih sedmih letih. V letu 2020 je po večletnem
naraščanju števila receptov prišlo do padca, kar je posledica ukrepov za obvladovanje širjenja
nalezljive bolezni covid-19 in težjega dostopa do zdravstvenih storitev.
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Graf 5: Število receptov po letih

REALIZACIJA STORITEV V BREME ZZZS V LETU 2020
Plan po Pogodbi o opravljanju lekarniških storitev JZ Lekarna Krško z ZZZS je bil v višini 135.319
točk. Dosežena realizacija opravljenih storitev v letu 2020 je znašala 127.138 točk, kar pomeni,
da smo plan dosegli v višini 93,95 %.
V letu 2020 nam je ZZZS priznal 12,51 delavcev iz ur, kar je za 3,5 % manj kot v letu 2019.

4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 4: Poslovni izid po letih v EUR

CELOTNI PRIHODKI

5.062.061

4.948.737

INDEKS
INDEKS
Real. 2020 / Real. 2020 /
Real. 2019
FN 2020
5.411.110
107
109

CELOTNI ODHODKI

4.814.239

4.845.861

5.166.069

107

107

247.822

102.876

245.041

99

238

27.173

24.000

25.952

96

108

222.173

78.876

220.230

99

279

0,04

0,02

0,04

93

255

LETO 2019

POSLOVNI IZID
Davek od dohodka pravnih oseb
POSLOVNI IZID Z
UPOŠTEVANJEM
DELEŽ
PRIM ANJKLJAJA/PRESEŽKA

FN 2020
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Poslovanje v letu 2020 je bilo uspešno, saj smo dosegli presežek prihodkov nad odhodki po
obdavčitvi v višini 220.230 EUR, kar je 1 % manj od doseženega v letu 2019.
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi iz javne službe je bil 105.903 EUR, kar je 8 %
več od doseženega v letu 2019.
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi iz tržne dejavnosti je bil 114.327 EUR, kar je 4
% več od doseženega v letu 2019.
Naša manjša enota Lekarna Kostanjevica že tretje leto ustvarja presežek prihodkov nad
odhodki in zmanjšuje minus, ki se je ustvaril skozi leta.

5. NASTANEK MOREBITNIH DOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU
PROGRAMA DELA

V prvem valu epidemije covid-19 smo se soočili s pomanjkanjem zaščitne opreme (zaščitne
maske, rokavice in razkužila) za zaposlene in tudi za naše uporabnike. Ko smo končno uspeli
nabaviti zaščitno opremo, je bila težava cena in kvaliteta. Vendar smo z veliko truda uspeli
zagotoviti zadostno količino zaščitne opreme, da smo lahko zagotovili varno delo za naše
zaposlene. Ravno zaradi zaščitne opreme so nastali višji stroški, ker jih prvotno nismo
načrtovali.
Tudi Odredba o omejitvi izdaje zdravil na mesec je prinesla veliko težav. Prišlo je dodatnega
povečevanja vrst v lekarni, saj jo bili uporabniki storitev primorani večkrat prihajati v lekarno.
Zaradi težko dostopnih zdravstvenih storitev in zaprtega zdravstvenega sistema je prišlo do
padca števila receptov posledično verjetno tudi do opuščanja določenih terapij.
V drugem valu epidemije covid-19 smo se soočali s povečano bolniško odsotnostjo zaposlenih
zaradi obolevanja z novim koronavirusom. Vendar smo uspeli organizirati delo in nismo
skrajševali delovnega časa lekarn. Tudi dežurna služba je nemoteno delovala.
Še vedno opažamo počasno delovanje celotnega sistema, ker se podatki berejo in zapisujejo
na več nivojih (eZdravje, On-line ZZZS, ZAPAZ, Finančna uprava Republike Slovenije) in prihaja
do podaljševanja vrst v lekarni.
Zaradi bolnikovih potreb se je povečala nabava dragih zdravil (nabavna vrednost je višja od
200 €), kar nas bremeni z višjimi nabavnimi cenami, ZZZS pa poravna obveznosti v 30 dneh po
fakturiranju.
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6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2020 smo bili uspešni:
-

-

-

na poslovnem področju smo dosegli pozitiven poslovni rezultat na javni in tržni
dejavnosti v obeh enotah,
na strokovnem področju:
▪ smo zagotavljali nemoteno, trajno, kakovostno in učinkovito preskrbo z
zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter
svetovali glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe pacientom
in zdravstvenim delavcem v zdravstvu,
▪ izvajali smo dodatne kognitivne storitve (osebna kartica zdravil, pregled
uporabe zdravil)
▪ izvajali preskrbo s homeopatskimi zdravili in svetovali glede njihove
uporabe,
▪ izvajali farmacevtske intervencije,
▪ sodelovali na nacionalnih projektih farmacevtske skrbi,
na pedagoškem področju:
▪ smo izvajali mentorsko dejavnost dijakom srednje farmacevtske šole in
študentom Fakultete za farmacijo,
pri krepitvi povezav in sodelovanja z zaposlenimi, uporabniki naših storitev, zdravniki,
poslovnimi partnerji in ustanovitelji,
pri dograjevanju in posodabljanju računalniške, programske in informacijske opreme.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

V Tabeli 5 so predstavljeni finančni kazalniki poslovanja.
V letu 2020 smo ravnali gospodarno, saj so prihodki večji od odhodkov. Kazalnik
gospodarnosti znaša 1,05 in je enak kot v letu 2019 in 2018.
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Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja
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8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

JZ Lekarna Krško je skladno z zahtevami Zakona o javnih financah in Pravilnika o usmeritvah za
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ zavezana k vzpostavitvi in
delovanju ustreznega sistema finančnega poslovodenja, notranjih kontrol in notranjega
revidiranja.
Tveganja opredelimo, ovrednotimo, določi se skrbnika tveganja, navedejo se ukrepi
(aktivnosti) za obvladovanje tveganja in roki za vzpostavitev in/ali izvajanje ukrepov
(aktivnosti) za obvladovanje tveganja. Register tveganj posodobljamo letno.
Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ poda direktorica na predpisanem obrazcu, ki
je priloga letnega poročila. V tej izjavi je podana ocena vzpostavljenega notranjega nadzora.

NOTRANJA REVIZIJA
V novembru 2020 je bila izvedena notranja revizija, katere namen je bil ugotoviti, ali ima
lekarna vzpostavljen ustrezen sistem notranjih kontrol na področju priprave letnih
računovodskih izkazov in ali le-ta deluje tako, da ne prihaja do nepravilnosti pri pripravi
računovodskih izkazov.
Revizijska hiša je na podlagi opravljene notranje revizije notranjih kontrol sistema na področju
priprave računovodskih izkazov za leto 2019 podala oceno dobro in ni ugotovila neskladij.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Zaradi epidemije covid-19 in ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19
zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi.

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

JZ Lekarna Krško preskrbuje 28.446 prebivalcev občin Krško in Kostanjevica na Krki (Vir:
Statistični urad RS, 31.12.2019) z zdravili, medicinskimi pripomočki in sredstvi za nego in
ohranjanje zdravja ter zagotavlja 17 delovnih mest.
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10.1. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA PODROČJU VAROVANJA OKOLJA

Z zbiranjem odpadnih zdravil (neuporabljena zdravila, zdravila s pretečenim rokom) skrbimo
za pravilno odlaganje nevarnih snovi in skrbimo za okolje v skladu z Uredbo o ravnanju z
odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08).
V lekarni imamo obvestilo, da zbiramo odpadna zdravila. Uporabniki storitev prinašajo
odpadna zdravila, ki jih brez sekundarne ovojnine zbiramo v sodčke. Polne sodčke vračamo na
Kemofarmacijo, ki jih primerno uniči.

Tabela 6: Količina odpadnih zdravil po letih v kg
Količina odpadnih zdravil (kg)

Leto 2018
205

Leto 2019
237

Leto 2020
190

Opažamo trend rasti odpadnih zdravil, predvsem zaradi boljše osveščenosti uporabnikov glede
pravilnega odlaganja le-teh.

10.2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA PODROČJU SOCIALE

V letu 2020 smo v okviru sredstev, ki smo jih namenili za donacije, donirali 150 € VID-u Kranj
in 150 € Zvezi prijateljev mladine Krško.

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA
11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

V JZ Lekarna Krško je bilo na dan 31.12.2020 skupaj 17 zaposlenih:
-

devet magister farmacije (52,9 %),
dve farmacevtski tehničarki (11,8 %),
tri delavke v finančno kadrovski službi (17,6 %),
dve lekarniški delavki (11,8 %) in
ena farmacevtska tehnica - pripravnica (5,9 %).
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Od tega je 14 zaposlenih za nedoločen čas, trije zaposleni pa za določen čas. Ob koncu leta je
bila ena magistra farmacije na porodniškem dopustu.
V letu 2020 je povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur znašalo 15,75 delavcev, kar
je 1 % več kot v letu 2019.
Marca 2020 je pri nas nastopila z delom strokovna sodelavka za ekonomsko področje zaradi
upokojitve in farmacevt - začetnik zaradi nadomeščanja porodniškega dopusta.
V sredini marca je magistra farmacije zaradi nosečnosti in razglašene epidemije covid-19
nastopila z bolniško, ki je v juniju vodila v porodniški dopust. V mesecu juniju se je magistra
farmacije vrnila s porodniškega dopusta.
Farmacevtska tehnica - pripravnica je junija uspešno zaključil pripravništvo z opravljenim
strokovnim izpitom. V septembru smo na pripravništvo za šest mesecev sprejeli farmacevtsko
tehnico - pripravnico.

11.1.2. Ostale oblike dela

V avgustu smo zaradi potreb v času dopustov omogočili dijaško delo dijakinji preko
napotnice študentskega servisa.

11.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Zaposlenim skozi celo leto omogočamo izobraževanja in strokovna usposabljanja. Le
strokovno podkovan kader lahko suvereno in kvalitetno svetuje našim uporabnikom storitev.
O planu in izbiri izobraževanj odločata direktorica in strokovni svet glede na potrebe zavoda
in razpoložljivost. V letu 2020 so se zaposleni skupaj udeležili 363 ur strokovnih usposabljanj,
planirali smo jih 590 ur. Zaradi ukrepov za obvladovanja širjenja nalezljive bolezni covid-19 so
mnoga predvidena izobraževanja odpadla ali bila prestavljena in izvedena v e-obliki.

Magistri farmacije in tehniki so se izobraževali iz naslednjih tem:
-

Radimukozitis
Vulvovaginitis - kako svetovati, da akutno stanje ne preide v ponavljajočo okužbo
Učna delavnica o pravilih konkurenčnega prava: AVK
Nove možnosti zdravljenja za sladkorne bolnike
Urgentna kontracepcija
Pripravljeni na zimo
Optimalno zdravljenje bolnikov s kronično koronarno boleznijo
Anxemil - novo zdravilo za lajšanje blagih simptomov psihičnega stresa
Vsakodnevna nega zobne proteze
SARS-CoV-2 in covid-19
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Izzivi zdravljenja srčnega popuščanja v današnjem času
Biološka in podobna biološka zdravila
Ameriški slamnik proti COVID-19 in čebelji pridelki za imunski sistem
Črevesni imunski sistem in temeljni gradniki imunske hemostaze
Obravnava hipertenzije s poudarkom na zgodnjem odkrivanju, učinkovitem
zdravljenju in spremljanju
Lekofusin - Moč kombinacije za lajšanje bolečine
Probiotiki in imunski sistem
Priporočila za uporabo kanabinoidov pri obravnavi bolnika z rakom
Obravnava hipertenzije s poudarkom na zgodnjem odkrivanju, učinkovitem
zdravljenju in spremljanju
Hipogonadizem
Protitrombotično zdravljenje pri bolniku z arterijsko fibrilacijo in pridruženo
koronarno boleznijo (po AKS/PCI)
Lekove delavnice – Luč
Varna uporaba zdravil
Sladkorna bolezen
Respiratorne težave in mesto homeopatije v pandemiji COVID – 19
Zdravila v času nosečnosti
Progresivna MS
Zdravila za zdravljenje nevropatske bolečine pri zmanjšani ledvični funkciji
Priporočila za uporabo kanabinoidov pri obravnavi bolnika z rakom
Bolezni kože in podkožja kot neželeni učinek zdravil
Demenca in pridružene vedenjske motnje
Nas naše srce posluša
Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov
Šola klinične obravnave v ginekologiji in nosečnosti
Covid-19: preventiva, diagnostika in terapija
Svetovanje pri samozdravljenju urogenitalnih težav

Strokovna izobraževanja so organizirali Lekarniška zbornica Slovenija, Sekcija za klinično
toksikologijo SZD UKC Ljubljana, Slovensko farmacevtsko društvo, Posavska podružnica SFD in
Zdravniškega društva Posavje, EDMED Društvo za strokovno izpopolnjevanje v medicini in
zdravstvu, Homeopatska sekcija SFD, Fakulteta za farmacijo, Slovensko menopavzno društvo
in proizvajalci zdravil. Zaposleni so se izobraževali tudi preko spletnih mest FarmaPro in
Doktrine.
Zaposleni so se udeležili tudi izobraževanj drugih strokovnih usmeritev, ki so jih organizirali:
-

Zgodovinski arhiv Celje,
Datainfo d.o.o.,
Akademija za management in projektno vodenje,
Lekarniška zbornica Slovenije,
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in
Dashofer Ljubljana.
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Lekarna Krško ima po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l.
RS, št. 30/06) dve usposobljeni delavki z opravljenim preizkusom strokovne usposobljenosti.
V letu 2020 se je usposobila in opravila preizkus strokovne usposobljenosti na novo zaposlena
strokovna sodelavka za ekonomsko področje, ker se prejšnja delavka upokojila.
Na podlagi predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi,
imamo od leta 2013 usposobljeno svetovalko magistro farmacije za kemikalije z opravljenim
tečajem in preizkusom znanja. Največja skupina nevarnih kemikalij v lekarnah so biocidni
proizvodi. V lekarnah imamo repelente za zaščito pred klopi in komarji ter dezinfekcijska
sredstva, ki spadajo v skupino biocidnih proizvodov.
Po programu izobraževanje za dajanje prve pomoči se je v letu 2019 v zavodu usposobila ena
magistra farmacije.
V zavodu imamo dve magistri farmacije s pridobljenimi kompetencami za pregled uporabe
zdravil (PUZ). Magistra farmacije, ki se je v letu 2020 izobraževala za pridobitev kompetence,
zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 ni uspela dokončati
izobraževanja zaradi zamrznitve izvajanja izobraženja.
V JZ Lekarna Krško izdajamo tudi homeopatska zdravila, zato imamo v lekarni usposobljene
štiri magistre farmacije s posebnimi specialnimi znanji in opravljenim izpitom iz homeopatije.
V zavodu imamo štiri magistre farmacije, ki opravljajo tudi mentorsko dejavnost dijakom in
študentom na praktičnem usposabljanju. Mentorice se vsako leto udeležujejo učnih delavnic
za mentorje v lekarniški dejavnosti.
V marcu 2020 smo za tri tedne na praktično usposabljanje sprejeli dijakinjo 4. letnika Srednje
farmacevtske in kemijske šole Novo mesto, vendar smo zaradi ukrepov za obvladovanje
širjenja nalezljive bolezni covid-19 morali praktično usposabljanje prekiniti.
Januarja smo na pripravništvo sprejeli farmacevtsko tehnico, ki je v mesecu juniju uspešno
opravila zaključni izpit.
V skladu z uredbo GDPR (Uredba EU 2016/679) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov smo
v letu 2020 vsi zaposleni opravili izobraževanje Varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu.

11.1.4. Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Zunanji izvajalci, s katerimi imamo sklenjene pogodbe, za nas opravljajo naslednje storitve:
- računalniške storitve (vzdrževanje računalniške in programske opreme),
- tehnično varovanje in prevoz gotovine v obeh enotah,
- vzdrževanje ionizatorja,
- notranje revizije,
- integriran sistem kakovosti ISO 9001:2015,
- varnost in zdravje pri delu,
- registracija delovnega časa in
- pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov.
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Za čiščenje prostorov, opreme, pribora in delovne obleke in ostala pomožna dela imamo
zaposleni dve lekarniški delavki.

11.2.

POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020

Obrazec 2: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020

Investicijska vlaganja so potekala na podlagi Finančnega načrta za leto 2020 in so bila
financirana iz tekočega poslovanja.
V finančnem načrtu za leto 2020 smo planirali nabavo osnovnih sredstev v višini 15.200 € in
realizirali 13.752€, kar predstavlja 90,5 % planiranih investicijskih vlaganj.
V lekarni Krško smo nabavili:
-

osnovna sredstva: dlančnik, precizna tehtnica, trije računalniki, monitor, registrirna
naprava,
drobni inventar: tri pleksi stekla, pralni stroj, router, štirje blagajniški vložki, avtomatski
dozirnik.

V lekarni Kostanjevica smo nabavili:
-

osnovna sredstva: dva računalnika, dlančnik, registrirna naprava,
drobni inventar: dva pleksi stekla, router, higienska postaja.

V počitniški hiški v Nerezinah smo za obnovo infrastrukture, ki je še v teku (nepremičnine v
gradnji oz. izdelavi), namenili 338,58 €.

11.3.

POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020

Obrazec 3: Poročilo o vzdrževalnih delih

V finančnem načrtu 2020 smo za redna vzdrževalna dela osnovnih sredstev in računalniških
programov predvideli 30.854 €, realizirali smo 29.180 €, kar je za 5,4 % manj od načrtovanega.
55,8 % odstotkov porabljenih sredstev za vzdrževanje predstavljajo stroški vzdrževanja strojne
in programske opreme.
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

JZ Lekarna Krško je pravna oseba javnega prava, ustanovljena za opravljanje lekarniške
dejavnosti, to je zagotavljanje preskrbe z zdravili za humano in veterinarsko uporabo, drugimi
sredstvi za zdravljenje in ohranjanje zdravja ter svetovanje pri varni in učinkoviti uporabi
zdravil. Zavod je ustanovljen za opravljanje lekarniške dejavnosti za območji občine Krško in
občine Kostanjevica na Krki. To opredeljuje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško
iz oktobra leta 2011, s katerim sta zavod ustanovili dve ustanoviteljici – Občina Krško in Občina
Kostanjevica na Krki.
Osnovno dejavnost preskrbe z zdravili JZ Lekarna Krško opravlja kot javno službo, ki ima nalogo
zadovoljevanja javnih interesov na področju zdravstva. To pomeni, da je zavod pravna oseba,
ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Razen dejavnosti javne službe opravlja lekarna tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje
osnovno dejavnost in ustvarja dobiček (dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu).
Poslovanje, ki obsega dve dejavnosti z nasprotujočima si ciljema - ena nepridobitna, druga pa
naravnana za ustvarjanje dobička, narekuje tudi način vodenja poslovnih knjig.
Javni zavod Lekarna Krško je na podlagi 4. odstavka 15. člena Zakona o računovodstvu
opredeljen kot določen uporabnik enotnega kontnega načrta in je pravna oseba javnega
prava. Določeni uporabniki pridobivajo prihodke tudi iz prodaje blaga in storitev na trgu.
Lekarna Krško je posredni uporabnik proračuna in vodi poslovne knjige ter izdeluje letna
poročila v skladu z določili Zakona o računovodstvu in izvedbenimi predpisi. Za vse kar ni
posebej določeno z Zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi, pa se uporabljajo
Slovenski računovodski standardi.

1. RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE
Sestavni del letnega poročila so računovodski izkazi in pojasnila k izkazom in sicer (v prilogi):
a) Bilanca stanja s prilogama
▪ stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
▪ stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
b) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in razčlenjen po
▪ vrstah dejavnosti in
▪ načelu denarnega toka
ter
▪ izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
▪ izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
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Dodatne priloge ministrstva:
- Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2020
- Obrazec 2: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020
- Obrazec 3: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020
Pravilnik o sestavljanju letni poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava, poleg predpisanih vrednostnih pojasnil k bilanci stanja in izkazu prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov, določa še druge računovodske informacije, ki se nanašajo
na razkrivanje podatkov. Tako je potrebno razkriti zlasti:
-

sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost
prodaje blaga in storitev na trgu

-

podatke o stanju terjatev in obveznosti

-

vire sredstev, uporabljene za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva

-

naložbe prostih denarnih sredstev

-

vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence.

V nadaljevanju so podana pojasnila, ki vsebujejo informacije, ki so pomembne za predstavitev
poslovanja v obdobju 1.1. do 31.12.2020 in premoženjsko stanje JZ Lekarne Krško na dan
31.12.2020.

2. POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih
virov s stanjem na dan 31.12.2020. Podlaga za sestavo bilance stanja so podatki iz poslovnih
knjig. Bilančna vsota na dan bilance stanja znaša 3.133.943 EUR in se je v primerjavi s
predhodnim letom povečala za 10%.
Tabela 7: Sredstva JZ Lekarne Krško
Stanje sredstev na dan

(v EUR)

31.12.2019 Delež v %

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVJANJU
Neopremetena dolgoročna sredstva
Nepremičnine
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

31.12.2020 Delež v %

Indeks 20/19

310.356

11

294.672

9

786

0

45

0

95
6

289.114

10

270.526

9

94

20.456

1

24.101

1

118

Dolgoročne finančne naložbe

0

0

0

0

0

Dolgoročni depoziti

0

0

0

0

0

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

0

0

0

0

0

2.190.053

77

2.456.544

78

112

KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG
Kratkoročne terjatve iz poslovanja
Kratkoročne finančne naložbe

501.134

18

404.982

13

81

1.629.000

57

1.737.000

55

107

Druge kratkoročne terjatve

1.338

0

7.677

0

574

57.336

2

302.490

10

528

1.245

0

4.395

0

353

336.316

12

382.727

12

114

2.836.725

100

3.133.943

100

110

Denarna sredstva
Aktivne časovne razmejitve
ZALOGE
SREDSTVA
Aktivni konti izvenbilančne evidence

52

27

52

100
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Dolgoročna sredstva
Tabela 8: Vrste dolgoročnih sredstev JZ Lekarne Krško
Vrsta dolgoročnih srestev

(v EUR)

Dol goročno odl oženi s troš ki

Sedanja vrednost
Sedanja vrednost
31.12.2019
31.12.2020
257
45

Indeks
Delež v %
Delež v %
2020/2019
2019
2020
18
0
0

Neopredmetena s reds tva

529

0

0

0

0

Zeml ji š če

497

497

100

0

0

4.000

4.000

100

1

1

284.617

266.030

93

92

90

20.456

24.100

118

Predujem za zeml ji š če
Nepremi čni ne - zgra dbe
Oprema i n druga opredmetena os novna s reds tva

7

8

Dol goročne ka pi ta l s ke na l ožbe

0

0

Dol goročno da na pos oji l a i n depozi ti

0

0

100

100

SKUPAJ

310.356

294.672

95

Sedanja vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v letu 2020 zmanjšala
za 5%. To pomeni, da so bila nova vlaganja (povečanje vrednosti) nižja od zmanjšanja sedanje
vrednosti zaradi rednega popravka vrednosti (amortizacije) obstoječih in na novo nabavljenih
sredstev.
Dolgoročni odloženi stroški se morajo amortizirati v času veljavnosti pravice uporabe – za
antivirusni program znaša 3 leta.
Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev se je zmanjšala za redni popravek vrednosti v letu
2020 (projektna dokumentacija in premoženjske pravice – kanalizacija Nerezine).
Sedanja vrednost funkcionalnega zemljišča Lekarne v Krškem se ni spremenila (zemljišča se ne
amortizirajo).
Sedanja vrednost nepremični - zgradb se je v letu 2020 zmanjšala za 7 % in sicer za redni
popravek vrednosti v letu 2020 in povečala za investicijo v teku za obnovo infrastrukture v
počitniški hišici Nerezine v višini 338,58 EUR. Investicija je financirana iz presežka prihodkov
preteklih let.
Sedanja vrednost opreme se je povečala za 18%. V letu 2020 so bile nove nabave opreme v
vrednosti 13.414 EUR. Nove nabave je zavod financiral iz neporabljene amortizacije.
Amortizacijo obračunavamo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Drobni
inventar pa ob nabavi 100 % odpišemo. Sredstva z vrednostjo manj kot 500 EUR, katerih isto
vrsto že imamo v registru med osnovnimi sredstvi, po metodi istovrstnosti, evidentiramo kot
osnovna sredstva.
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Tabela 9: Odpisanost dolgoročnih sredstev JZ Lekarne Krško
Vrsta dolgoročnega sredstva

(v EUR)

Dol goročno odl oženi s troš ki i n
neopredmetena os novna s reds tva
Predujem za zeml ji š če
Zeml ji š če
Nepremi čni ne-zgra dbe
Oprema i n druga opredmetena os novna
s reds tva (brez drobnega i nventa rja )
Drobni i nventa r
SKUPAJ

Nabavna
vrednost

Popravek vrednosti

Odpisanost
sredstev

Neopisana vrednost

39.530

39.485

45

100

4.000

0

4.000

0

497

0

497

0

631.202

365.173

266.030

58

275.771

251.671

24.100

91

40.619

40.619

0

0

991.618,76

696.947

294.672

70

Splošna stopnja odpisanosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je
na ravni zavoda 70 % in se je povečala v primerjavi z letom 2019 (69 %).
Neopredmetena sredstva imajo stopnjo odpisanosti 100 %, kar pa nima velikega vpliva na
pogoje poslovanja. Najpomembnejša skupina med neopredmetenimi sredstvi so računalniški
programi, ki se preko vzdrževanja posodabljajo z novimi programskimi rešitvami in usklajujejo
s spremembami zakonskih predpisov.
Oprema ima stopnjo odpisanosti 91 %. Za največji del opreme (pohištvo, laboratorijska
oprema) takšna stopnja odpisanosti ne pomeni neustreznosti v zagotavljanju primernih
pogojev poslovanja. Amortizacijska stopnja za pohištvo je 12 %, za laboratorijsko opremo pa
20 %. Znotraj te skupine pa so tudi računalniki in druga računalniška oprema, ki imajo
amortizacijsko stopnjo 50 %, kar posledično hitro povečuje stopnjo odpisanosti.
Najnižjo stopnjo odpisanosti imajo zgradbe in sicer 58 %. Kljub nevlaganju v zgradbe v letu
2020 smo s stopnjo odpisanosti zgradb za opravljanje dejavnosti v enoti Krško in enoti
Kostanjevica zadovoljni, ker po obnovah v letu 2009 in 2011 omogočajo primerne pogoje za
delo, čeprav pa se kažejo potrebe po novih večjih prostorih v enoti Lekarne Krško.

Kratkoročna sredstva
Tabela 10: Kratkoročna sredstva JZ Lekarne Krško
Konti
skupine
10
11
12
14
15
16
17
19

Kratkor. Sred. razen zalog
(v EUR)
Dena rna s reds tva v bl a ga jni
Dobroi metje pri ba nka h i n dr. fi n.us ta nova h
Kra tkoročne terja tve do kupcev
Kra tkoročne terja tve do upor. EKN
Kra tkoročne fi na nčne na l ožbe
Kra tkoročne terja tve i z fi na nci ra nja
Druge kra tkoročne terja tve
Akti vne ča s ovne ra zmeji tve
Skupaj

2019
20.240
37.096
102.265
397.567
1.629.000
1.302
1.338
1.245
2.190.053

Indeks
2020 20/19
18.397
91
284.093
766
89.001
87
314.744
79
1.737.000
107
1.237
95
7.677
574
4.395
353
2.456.544
112

Stanje sredstev v blagajni in na računih kaže na stabilno likvidnostno stanje zavoda.
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Denarna sredstva v blagajni izhajajo iz gotovinske prodaje zadnjega dneva poslovnega leta, ki
še ni položen na račun pri Upravi za javna plačila. Kljub prenehanju veljavnosti zakonskega
določila, da se izkupiček mora položiti na račun prvi naslednji delovni dan, smo zaradi varnosti
obdržali takšen način polaganja gotovine. Denarna sredstva v blagajni so v primerjavi z letom
2019 manjša za 9 %, in sicer na račun denarnih sredstev na poti, ki še niso prispela na
podračun.
Sredstva na računu konec leta 2020 so bila višja kot konec leta 2019 oz. višja za 246.997 EUR,
zaradi plačila računov konec leta s strani ZZZS. Tako konec leta 2020 do ZZZS nismo imeli
zapadlih terjatev, ki pa smo jih imeli v preteklem letu 2019.
Kratkoročne terjatve do kupcev so bile konec leta 2019 za 13 % nižje kot konec leta 2019 oz.
nižje za 13.264 EUR.
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 89.001. Zapadlih neplačanih terjatev nimamo.
Razvrstitev kratkoročnih terjatev po poslovnih parterjih in velikosti: Vzajemna d.v.z. 53.321
EUR, Generali d.d. Ljubljana 15.688 EUR, Triglav d.d. zdravstvena zavarovalnica 13.376 EUR,
ostali 6.616 EUR.
Največji del teh terjatev izhaja iz zaračunane izdaje zdravil in medicinskih pripomočkov
zavarovancem prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, to je kar 93 % v kratkoročnih terjatvah
do kupcev.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do
ZZZS 287.482,12 EUR in Občine Krško za dodatke na podlagi 11. točke 39. člena KPJS v višini
26.953 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN so nižje za 21 %, ker smo imeli konec
leta 2019 odprte zapadle terjatve do ZZZS v višini 154.283 EUR, ki pa so jih poravnali 3.1.2020.
V letu 2020 pa smo imeli odprte le tekoče terjatve do ZZZS, ki zapadejo v januarju 2021.
Gibanje terjatev je obratno sorazmerno z gibanjem sredstev na računu.
Kratkoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v bančne depozite. Vsa denarna sredstva,
ki jih nismo potrebovali za redno poslovanje, smo kratkoročno vezali pri poslovnih bankah. V
letu 2020 smo povečali vezavo denarnih sredstev za 7 % oz. za 108.000 EUR.
Kratkoročne terjatve iz financiranja so se zmanjšale za 65 EUR, kar predstavlja zmanjšanje za
5 % glede na preteklo leto. Te terjatve izhajajo iz obresti za vezane depozite. Kljub povečanju
višine depozitov konec leta 2020 v primerjavi z višino konec leta 2019 niso porastle terjatve iz
naslova obresti, ker so bile obrestne mere v letu 2020 nekoliko nižje kot leta 2019.
Druge kratkoročne terjatve so večje glede na preteklo leto za 6.339 EUR, in sicer so odprte
terjatve za refundacije plač do ZZZS v višini 2.394 EUR (izolacija, sobivanje, nega) za november
in december 2020. Izkazujemo tudi terjatev iz naslova dobropisov dobaviteljev v višini 3.733
EUR.
Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na vnaprej vplačano strokovno literaturo 713 EUR,
vnaprej plačani stroški za kurilno olje za Lekarno Kostanjevica 499 EUR in vnaprej plačani
stroški za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov 800 EUR. Aktivno časovne razmejitve so
večje v primerjavi s preteklim letom, ker smo lansko leto izkazovali le vnaprej plačano
strokovno literaturo in vnaprej plačani stroški za kurilno olje v Lekarni Kostanjevici.
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V okviru aktivnih časovnih razmejitev prikazujemo tudi prehodno nezaračunane prihodke, ki
se nanašajo na prihodke za dodatek delavcem v plačni skupini J. Dne 30.12.2020 je bil sprejet
PKP 7 (87. člen), da v zdravstvu in socialnem varstvu od 19.10.2020 dalje, za čas epidemije, da
delavcem v plačni skupini J pripada dodatek v višini 30%, če so nadpovprečno izpostavljeni
tveganju za svoje zdravje ali prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije.
Tako je bil dodatek obračunan in izplačan v višini 1.900 EUR za pet zaposlenih od 19.10.2020
do 31.12.2020. Zahtevek bo posredovan na Ministrstvo za zdravje.

Zaloge
Zaloge blaga v lekarniških enotah vodimo po nabavnih cenah, za obračun stroškov prodanih
zalog blaga se uporablja metoda FIFO.
Lekarno zavezuje zakonska obveznost k upravljanju s primerno zalogo zdravil, kar izhaja iz
Pogodbe o izvajanju programa lekarniških storitev sklenjene z ZZZS. Zakon o lekarniški
dejavnosti lekarno obvezuje, da vzdržuje primerne zaloge po količini in vrsti zdravil glede na
potrebe pacientov ter fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na njenem
območju. Lekarna mora zagotoviti vsa zdravila, ki so na trgu RS, najpozneje v 24 urah od
naročila oziroma naslednji delovni dan.
Za zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva z zdravili se je potrebno prilagajati z obsegom
in raznovrstnostjo zalog v lekarni, kar zahtevajo liste medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ) ter
terapevtske skupine (TSZ) z najvišjimi priznanimi vrednostmi (NPV). Lista medsebojno
zamenljivih zdravil in terapevtskih skupin zdravil se je spreminjala in dopolnjevala vsaka dva
meseca. Skozi celo leto smo se trudili imeti optimalne zaloge glede na dopolnitev list MZZ in
TSZ, ponudbo, možnost dobave, spremembo cen in ostale dejavnike na trgu zdravil in ostalega
blaga.
Vrednost zaloge blaga na dan 31.12.2020 na ravni zavoda znaša 383.188 EUR. Vrednost zalog
se je povečala za 13,8 % glede na predhodno leto. Glede na predhodno leto se je v Lekarni
Kostanjevica zaloga povečala za 13,9 %, v Lekarni Krško pa povečala za 13,8 %.
Tabela 11: Zaloge po enotah in letih
Zaloge na dan

Vrednost
zaloge
Skupaj

Indeks
n/n-1

Vrednost zaloge
Krško

Indeks
n/n-1

Vrednost zaloge
Kostanjevica na
Krki

Indeks
n/n-1

31.12.2020

383.188

113,8

306.874

113,8

76.314

113,9

31.12.2019

336.732

112,0

269.745

111,8

66.987

112,2

31.12.2018

300.569

102,6

241.283

97,2

59.705

132,0

31.12.2017

292.921

113,4

248.265

123,7

45.226

77,5

31.12.2016

258.395

200.688

31

58.351
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Tabela 12: Kazalnik obračanja zaloge
OBRAČANJE ZALOG
Prodano blago v letu dni po NC v evrih
Povprečna zaloga blaga po NC v evrih
Koeficient obračanja zalog blaga
Število dni vezave zalog

Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020
3.349.523 3.679.518 4.062.808 4.335.254
259.985
305.821
310.563 367.920
12,88
12,03
13,08
11,78
28,33
30,34
27,90
30,98

Povprečna vrednost zalog v letu 2020 znaša 367.920 EUR in je višja glede na preteklo leto za
18,5 % oz. 57.357 EUR. Zaloge so v povprečju vezane za 31 dni, kar pomeni, da se v toliko
dneh proda celotna zaloga.

Kratkoročne obveznosti
Tabela 13: Kratkoročne obveznosti JZ Lekarne Krško
Konti
skupine

Kratkororočne obveznosti

(v EUR)

Indeks
20/19

2019

2020

21 Kra tk.obv.do za pos l eni h

18.112

87.554

483

22 Kra tk.obv.do doba vi tel jev

77.421

88.835

115

23 Druge kra tk. obv. i z. pos l ova nja

14.667

13.818

94

24 Kra tk.obv.do dob. upora b. EKN

1.361

3.245

238

29 Pa s i vne ča s ovne ra zmeji tve
Skupaj

0

0

0

111.561

193.452

173

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 87.554 EUR in so višje glede na predhodno
leto, zaradi izplačila decembrskih plač v januarju 2021 ter poračuna tržne delovne uspešnosti.
Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev gospodarskih družb se je na dan 31.12.2020
zvišalo za 15 % oz. za 11.414 EUR v primerjavi s preteklim letom. Obveznosti do dobaviteljev
poravnavamo v dogovorjenih rokih od 15 do 30 dni. Zapadlih neplačanih obveznosti nimamo.
Obveznosti do dobaviteljev iz druge polovice meseca decembra leta 2020 smo poravnavali ob
dogovorjenem roku zapadlosti, v januarju 2021. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev po
partnerjih in velikosti: Kemofarmacija d.d. 76.687 EUR, Salus d.d. 7.542 EUR, Medigo d.o.o.
1.045 EUR in ostali poslovni partnerji 3.561 EUR.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so se znižale za 6 % glede na preteklo leto. Druge
kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na obveznosti za davek od dohodka pravnih
oseb 3. 308 EUR in obveznosti za DDV 9.936 EUR.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN na dan 31.12.2020 znašajo 3.245 EUR in
predstavljajo večje obveznosti do: Zdravstveni dom Krško 2.322 EUR, Gorenjske lekarne 496
EUR, Mariborske Lekarne Maribor 208 EUR in Občina Krško 152,64 EUR.

32

JZ Lekarna Krško

Letno poročilo 2020

Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznosti izkazujemo v pasivi bilance stanja obveznosti za
sredstva prejeta v upravljanje, ki jih sestavljajo obveznosti za neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva, obveznosti za dolgoročne finančne naložbe, presežek
prihodkov nad odhodki in presežek odhodkov nad prihodki. Sredstva v upravljanju so
usklajena z ustanoviteljicama tako z Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki.

Tabela 14: Lastni viri in dolgoročne obveznosti JZ Lekarne Krško
Lastni viri in dolgoročne obveznosti

(v EUR)

31.12.2019

Obveznos ti za opredmetena i n neopredmetena s reds tva 466.928

31.12.2020 Indeks 20/19
463.504

99

Obveznosti za OOS in NOS

310.356

294.672

95

Obveznosti za neporabljeno amortizacijo

156.572

168.832

108

0

0

0

Pres ežek pri hodkov nad odhodki

2.258.236

2.476.987

110

Skupaj

2.725.164

2.940.491

108

Obveznos ti za dol goročne fi nančne nal ožbe

Obveznosti za sredstva v upravljanju za opredmetena sredstva in neopredmetena osnovna
sredstva so na ravni preteklega leta.
Obveznosti za opredmetena in neopredmetena sredstva so se povečala za vlaganja v opremo
v višini 13.414 EUR, nepremičnine v gradnji so se povečala za 339 EUR, zmanjšala pa za reden
popravek vrednosti v višini 29.436 EUR in ker so bila zmanjšanja višja od povečanj, se je
vrednost teh sredstev v upravljanju zmanjšala.
Vir za vlaganja v opremo je bila amortizacija tekočega leta v višini 13.752 EUR.
Vir za vlaganja v nepremične v gradnji – obnova infrastrukture v Nerezinah v višini 339 EUR je
presežek prihodkov preteklih let.

Tabela 15: Spremembe opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
Spremembe OOS in NOS
Predujem za zemljišče
zemljišče
zgradbe

Začetno stanje

Spremembe

Spremembe

Stanje

01.01.2020

povečanja

zmanjšanja

31.12.2020

4.000

4.000

497

497
339

284.617

a morti za ci ja

-18.926

s a l do
OOS in NOS

266.030
21.242

a morti za ci ja

-10.510

nove na ba ve

13.414

s a l do
SKUPAJ

24.146
310.356

13.752

33
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Presežek prihodka nad odhodki se je povečal za pozitivni poslovni rezultat.
Stanje presežka prihodkov nad odhodki (konto 985 – presežek preteklih in tekočega leta) je
konec leta 2020 v primerjavi s koncem leta 2019 višje za 10 % zaradi pozitivnega poslovnega
rezultata.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020 bo odločal svet zavoda ob
sprejemu Programa dela in finančnega načrta za leto 2021.
Vrednost vseh sredstev v upravljanju je konec leta 2020 znašala 2.940.491 EUR in je za 8 %
višja glede na preteklo leto.

Sredstva na izvenbilančnih kontih

Na izvenbilančnih kontih vodimo zalogo zdravila Kalijev jodid - KI. V skladu s pogodbo in
pravilnikom o uporabi tablet KI ob jedrski nesreči (Uradni list RS, št. 59/10), zagotavlja
Nuklearna elektrarna Krško – NEK brezplačno tablete KI po eno škatlico na osebo. Na dan
31.12.2020 izkazujemo stanje 51,68 EUR, kar pomeni, da smo imeli na zalogi še 5.168 škatlic
KI po nabavni vrednosti 0,01 EUR. V letu 2020 smo izdali le 1 škatlico KI.

3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODHOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov
upoštevamo načelo poslovnega dogodka. Razčlenjeni so v skladu z enotnim kontnim načrtom
za proračunske uporabnike in slovenskimi računovodskimi standardi.
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Tabela 16: Realizacija prihodkov in odhodkov v primerjavi planom in preteklim letom
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV

REALIZACIJA
LETO 2019
1

PLAN
LETO 2020
2

INDEKS
P20/R19
3 (2:1)

REALIZACIJA
LETO 2020
4

INDEKS
R20/P20
5 (4:2)

INDEKS
R20/R19
6 (4:1)

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA

5.057.632

4.944.837

98

5.407.320

109

107

Pri hodki od proda je proi zvodov i n s tori tev
Pri hodki od proda je ma teri a l a i n bl a ga
B. FINANČNI PRIHODKI
C. DRUGI PRIHODKI
Č. PREVREDNOTOV. POSLOV. PRIH.
D. CELOTNI PRIHODKI
E. STROŠKI BLAGA, MATER. IN STOR.
Na ba vna vrednos t proda nega ma ter. i n bl .
Stroš ki ma teri a l a
Stroš ki s tori tev
F.STROŠKI DELA
Pl a če i n na domes til a pl a č
Pri s pevki za s oci a l no va rnos t del oda ja l .
Drugi s troš ki del a
G. AMORTIZACIJA
J. DRUGI STROŠKI
K. FINANČNI ODHODKI
L. DRUGI ODHODKI
M.PREVREDNOT.POSL.ODHODKI
N.CELOTNI ODHODKI
O. PRESEŽEK PRIHODKOV
Da vek od dohodka pra vni h os eb
PRESEŽ.PRIHOD.Z UPOŠTEV.DAVKA
PRESEŽ.PRIH.IZ PREJŠNJIH LET
PRESEŽEK PRIHODKOV

40.621
5.017.011
3.244
1.185

122.493
4.822.344
3.100
800

302
96
96
68

119.166
5.288.154
3.320
470

97
110
107
59

293
105
102
40

5.062.061
4.145.363
4.062.808
19.754
62.801
631.975
497.530
82.061
52.384
26.400
7.124
12
3.365
0
4.814.239
247.822
27.173
220.649
1.524
222.173

4.948.737
4.036.108
3.934.308
21.200
80.600
767.141
612.156
99.394
55.591
26.562
10.000
50
6.000

98
97
97
107
128
121
123
121
106
101
140
417
178

109
110
110
91
88
92
92
89
92
97
79
60
55

107
107
107
97
113
111
113
108
97
97
110
250
99

4.845.861
102.876
24.000
78.876
2.000
80.876

101
42
88
36

5.411.110
4.425.428
4.335.254
19.242
70.932
703.743
564.339
88.366
51.038
25.673
7.868
30
3.327
0
5.166.069
245.041
25.952
219.089
1.141
220.230

107
238
108
278

107
99
96
99

272

99
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Analiza prihodov
Celotni prihodki so se povečali za 7 % glede na preteklo leto, in sicer zaradi povečanja
poslovnih prihodkov (prihodki, ki izhajajo iz naše osnovne dejavnosti – prihodki od prodaje
materiala in blaga, ki so najpomembnejši za poslovni izid zavoda) so za 10 % višji od
načrtovanih in 5 % višji v primerjavi s preteklim letom.
Prihodki od poslovanja so sestavljeni iz :
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev v strukturi prihodkov od poslovanja pomenijo 2,2
% in so se v primerjavi z letom 2019 povečali za 193 %, zaradi prihodov iz naslova kritja
stroškov covid (dodatki, materialni stroški, nedoseganje plana). Brez upoštevanja prihodkov,
ki smo jih prejeli za pokrivanje stroškov epidemije covid, so prihodki na ravni leta 2019.
Ustvarili smo jih z opravljeno prodajo proizvodov in storitev (provizije PZZ, prihodki od
refundacij pripravnikov, prihodki oglaševanja, prihodki od oddaje počitniške hišice ter ostale
storitve).
Prihodki od prodaje materiala in blaga pomenijo 97,8 % poslovnih prihodkov in smo jih
ustvarili za 5 % več kot v letu 2019. To so prihodki od prodaje zdravil in medicinskih
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pripomočkov, ki se financirajo in obveznega zdravstvenega zavarovanja – OZZ, prodaja zdravil
in medicinskih pripomočkov, ki se financirajo iz naslova prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja – PZZ, prodaja zdravil in ostalega blaga iz ročne prodaje in prodaje na naročilnice
ter drugi prihodki (dežurstvo).

Finančni prihodki so višji za 2 % glede na preteklo leto. V strukturi celotnih prihodkov je le
0,06 % finančnih prihodkov, to so prihodki od obresti za vezana prosta likvidna sredstva in
zanemarljiv del drugi prihodki od obresti in izravnav. Obrestne mere za vezavo prostih
denarnih sredstev so zelo nizke. Povprečna obrestna mera za vezavo sredstev za 365 dni je
bila v letu 2020 0,15 %.
Tabela 17: Realizacija po vrstah prihodkov v primerjavi s planom in preteklim letom
PRIHODKI

Realizacija 2019

Pri hodki od proda je s tori tev

Realizacija 2020

27.283

27.291

0

78.632

13.338

13.243

Pri hodki od proda je bl a ga i n s tori tev - OZZ

2.303.726

Pri hodki od proda je bl a ga i n s tori tev - PZZ
Pri hodki od proda je bl a ga i n s tori tev -gotovi ns ka proda ja

Delež v % Plan 2020 Indeks R20/R19 Indeks R20/P20
1

22.663

100

120

82.625

-

95

17.205

99

77

2.607.307

62 2.255.453

113

116

1.349.262

1.296.037

31 1.314.942

96

99

1.334.173

1.340.093

32 1.220.736

100

110

Pri hodki od proda je bl a ga i n s tori tev -doba vni ce

17.992

30.826

1

17.992

171

171

Pri hodki od opra vl ja nja dežurne s l užbe

11.857

13.891

0

13.219

117

105

Fi na nčni pri hodki

3.244

3.320

0

3.100

102

107

Drugi pri hodki

1.185

470

0

800

40

59

Prihodki skupaj

5.062.061

5.411.110

129 4.948.737

107

109

Pri hodki - veza epi demi ja COVID
Pri hodki od refunda ci j pl a če pri pra vni ku

0

Analiza odhodkov
Stroški blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež naših odhodkov zaradi
nabavne vrednosti blaga (zdravil, ortopedskih pripomočkov, drugih sredstev za zdravljenje in
vzdrževanje zdravja ter blaga široke potrošnje), ki ima svojo protipostavko v prihodkih od
prodaje blaga in materiala.
Stroški nabavne vrednosti prodanega blaga v izkazu prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikih na strani odhodkov predstavlja največjo postavko. Zavod uporablja za vodenje
stroškov prodanega blaga metodo FIFO. Nabavno vrednost prodanega blaga sestavlja nabavna
vrednost blaga po fakturi dobavitelja, ki je korigirana za presežke, primanjkljaje, naturalne
rabate, casaskonte, popuste in bonuse, ki so priznani s strani dobaviteljev. Delež nabavne
vrednosti prodanih zalog v celotnih odhodkih je 84 %. Nabavna vrednost je glede na preteklo
leto višja za 7 %. Višji stroški nabavne vrednosti prodanega blaga so posledica višjih nabavnih
cen zdravil (novejša in biološka zdravila).
Stroški materiala so v primerjavi s preteklim letom so za 3 % nižji in za 9 % nižji glede na plan.
V to skupino stroškov uvrščamo stroške materiala za lekarno, delovno obleko in obutev,
materiala za čiščenje, pisarniškega materiala, električne energije, stroški časopisov, revij, knjig
in strokovne literature ter drug pomožni material. V letu 2020 so porastli stroški za osebna
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zaščitna sredstva (razkužila, rokavice, maske) za 92 % oz. 2.156 EUR, ostali stroški so na ravni
preteklega leta.
Stroški storitev so stroški za opravljanje dejavnosti, stroški storitev za tekoče vzdrževanje
programske opreme, komunikacijske opreme in računalnikov ter druge opreme, stroški
investicijskega vzdrževanja, stroški varovanja, komunalnih storitev, zavarovanja, revizijskih
storitev, svetovalne storitve (GDPR), storitve ISO standarda, stroški izobraževanja, dnevnic,
kilometrin, stroški komunikacij za telefon, internet, bančnih storitev, sejnine članom sveta
zavoda in razni drugi stroški storitev.
Stroški storitev so v primerjavi s preteklim letom višji za 13 % in nižji za 12 % glede na plan.
Delež stroškov storitev predstavlja 1,4% celotnih odhodkov, med njimi so najvišji stroški
vzdrževanja računalniških programov 16.270 EUR, provizija bankam za plačila s karticami
7.561 EUR, plačila banki za pologe 2.643 EUR, stroški izobraževanja 4.047 EUR, stroški
računovodske, revizorske in svetovalne storitve 6.690 EUR (notranja revizija, državna revizija,
odvetniška pisarna za javna naročila zdravil, ISO in pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov)
in članarina LZS 4.815 EUR in izdelava spletne strani 2.510 EUR. V letu 2020 smo imeli dodatne
stroške investicijskega vzdrževanja 4.728 EUR (beljenje v lekarni Krško in Kostanjevici,
menjava radiatorja in ventilov na radiatorjih v Lekarni Krško).
Stroški dela so v letu 2020 znašali 703.743 EUR, kar je 11 % več v primerjavi s preteklim letom
in 8 % nižji glede na plan.
V letu 2020 je povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur znašalo 15,75 in 15,59 v
letu 2019, kar pomeni da se je povečalo za 1 %.
Plače zaposlenih smo izplačali v skladu s predpisi s področja delovnih razmerij, z določili
kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, Zakona o javnih uslužbencih,
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem
sektorju za leto 2020 ter Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS in
Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 ter v skladu s protikoronskim paketi.
V letu 2020 so bili stroški dela z dodatki in nadurami višji za 13 % v primerjavi s preteklim
letom, zaradi vpliva sprememb uvrstitve delovnih mest v plačen razrede, ki so bila v letu 2017
pred odpravo anomalij uvrščena:
- v plačne razrede do 26 PR, se uvrstijo višje za 1 PR (1.1.2019),
- v plačne razrede nad 26 PR, tarifni razred VII/1 in VII/2, se uvrstijo višje za 2 PR
(1.1.2019 in 1.11.2019),
- v plačne razrede nad 26 PR, tarifni razred VIII in IX, se uvrstijo višje za 3 PR
(1.1.2019, 1.11.2019 in 1.9.2020).
Stroški dela so višji, ker je minimalna plača s 1.1.2020 v višini 940,58 EUR (886,63 EUR v letu
2019). Od 1.1.2020 se vsi dodatki in del plače za uspešnost ne vštevajo več v minimalno plačo.
S 1.7.2020 je bila sproščena redna delovna uspešnost v višini 2% sredstev za osnovne plače.
V letu 2020 so redno napredovale štiri zaposlene. Stroški dela – tržna delovna uspešnost je
bila nižja kot je bila načrtovana za 12 % oz. 15.931 EUR, kajti načrtovana je bila okvirno in
odvisno od planiranega rezultata poslovanja. Dejanski rezultat poslovanja v letu 2020 je
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omogočal tržno delovno uspešnost v dovoljenem obsegu izračunano v obrazcu Elementi za
določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu za leto 2020. V letu 2020 je bilo dodatno izplačanih dodatkov v višini
60.350,53 EUR v času razglašene epidemije covid-19. Dodatek covid-19 za nevarnost in
posebne obremenitve 10.588,29 EUR, dodatek po KPJS za delo v rizičnih razmerah 45.908,26
EUR, dodatek direktorici za delo v rizičnih razmerah 1.953,98 EUR in dodatek delavcem
skupine J za nadpovprečno izpostavljenost tveganju ali prekomerne obremenitve zaradi
obvladovanja epidemije 1.900 EUR.
V letu 2020 je bilo izplačano 15.966 EUR regresa za letni dopust, kar je 10,2 % (1.478 EUR) več
v primerjavi s preteklim letom, zaradi nadomestne zaposlitve in zaposlitve za določen čas. Za
leto 2020 je zaposlenim pripadal regres v višini minimalne plače 940,58 EUR, v preteklem letu
pa je pripadal nižji regres v višini minimalne plače leta 2019 886,63 EUR ter poračun regresa
za zaposlene osebe do 20 PR v višini do 1.050 EUR.
Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so bile v letu 2020 izplačane v višini
6.809 EUR, kar je za 4,5 % (6.516 EUR) več v primerjavi s preteklim letom, zaradi nove
nadomestne zaposlitve ter višjih premij s 1.1.2020.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 640 ur, v
breme ZZZS pa 440 ur (192 ur - izolacija, 240 ur – boleznina do 90 dni in 8 ur – spremstvo).
Boleznine skupaj predstavljajo 3,2 % obračunanih delovnih ur. V letu 2019 je bilo izplačanih
nadomestil v breme zavoda 464 ur in v breme ZZZS 40 ur (24 ur - nega, 16 ur - spremstvo).
V letu 2020 smo imeli 2.112 ur odsotnosti dveh farmacevtk zaradi porodniškega dopusta. V
preteklem letu pa 1176 ur odsotnosti farmacevtke zaradi porodniškega dopusta.

Amortizacija
Obračunana amortizacija je razdeljena na dejavnost javne službe in dejavnost na trgu po
razmerju poslovnih prihodkov. Tako izračunani stroški za dejavnost na trgu v celoti bremenijo
prihodke dejavnosti na trgu.
Delež obračunane amortizacije, ki glede na razmerje poslovnih prihodkov pripada javni službi
(JS), ne bremeni prihodkov JS v celoti. Prihodke bremeni le del, ki je tudi realiziran v storitvah
JS. Strošek amortizacije, realiziran po receptih v storitvah javne službe znaša v letu 2020 3,19
% vrednosti realiziranih storitev. Procent izhaja iz deleža stroškov amortizacije v vrednosti
celotnega finančnega načrta iz pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS).
V letu 2020 je bil delež amortizacije v kalkulaciji cene lekarniške storitve 3,19 %, kar je
posledica višine amortizacije v vrednosti točke 0,1083 EUR ter povprečna vrednost točke ZZZS
3,39 EUR za leto 2020. Delež amortizacije v ročni točki pa predstavlja 5,62%.
Razlika do polne obračunane amortizacije JS (del, ki ni vračunan v ceno storitve) se pokriva v
breme virov – zmanjša se obveznost (vrednost) za sredstva v upravljanju.
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Tabela 18: Prikaz obračunane amortizacije po vrstah dejavnosti
Obračunana amortizacija (v EUR)

Tržna dejavnost

Amortizacija
Del ež v %
v breme stroškov

Javna služba

6.373

23.063

22

78

6.373

v breme vira

Skupaj

Delež v %

29.436

100

19.300

25.673

87

3.762

3.762

13

Celotni odhodki so se povečali za7 % v primerjavi s preteklim letom.

Davek od dohodka pravnih oseb
Zavodi smo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb za del prihodkov, ki izhaja iz
pridobitne dejavnosti. Od leta 2008 davek obračunavamo po Zakonu o davku od dohodkov
pravnih oseb iz leta 2006 in Pravilniku o pridobitni in nepridobitni dejavnosti, objavljenem na
podlagi Zakona v letu 2007. Pravilnik opredeljuje obdavčljive (pridobitne) in neobdavčljive
(nepridobitne) prihodke.
V letu 2009 je objavljena sprememba tega pravilnika, ki je bila za zavode zelo pomembna in
sicer so v njej kot nepridobitni opredeljeni tudi prihodki za izvajanje javne službe iz javnih
sredstev. To nam je omogočilo, da razen obresti od nočnih depozitov in dela obresti iz
depozitov pri poslovnih bankah, ki so bili že prej opredeljeni kot nepridobitni, izvzamemo iz
davčne osnove tudi prihodke za izvajanje javne službe s strani ZZZS za zdravila, dežurno službo.
Tako je bilo v letu 2020 obdavčeno 53,44% celotnih prihodkov. Davčna stopnja v letu 2020 je
19%.
Po metodologiji obračuna smo morali izvzeti (zmanjšati) tudi proporcionalni del odhodkov
(delež odhodkov, ki se nanašajo na nepridobitne prihodke). Tako je ugotovljen del odhodkov,
ki zmanjšujejo davčno osnovo. Tudi nekateri drugi odhodki, ugotovljeni po računovodskih
predpisih, niso davčno priznani v celoti ali so priznani delno, kot so stroški reprezentance,
sejnin, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanja za javne uslužbence, donacije.
Uveljavljali smo dovoljene olajšave in sicer za donacije humanitarnim organizacijam,
ustanovljenim za te namene in investicijsko olajšavo samo v deležu obdavčljivih prihodkov.
Posamezno dejavnost je davek bremenil glede na delež prihodkov v davčni osnovi. To pomeni,
da smo najprej od prihodkov javne službe, ugotovljenih po izkazu prihodkov in odhodkov po
vrstah dejavnosti odšteli prihodke javne službe iz javnih sredstev (nepridobitne - neobdavčene
prihodke). Od prihodkov javne službe smo odšteli tudi obresti, ki jih pravilnik opredeljuje kot
nepridobitne in sicer v deležu, ki pripada javni službi po sodilu razmejitve prihodkov od obresti
na javno službo in tržno dejavnost. Tako smo dobili davčno priznane prihodke za dejavnost
javne službe. Davčno priznane prihodke tržne dejavnosti smo ugotovili tako, da smo od
prihodkov tržne dejavnosti, ugotovljenih po izkazu prihodkov in odhodkov po dejavnostih,
odšteli nepridobitne obresti, ki po sodilu razmejitve obresti pripadajo tržni dejavnosti. Po
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udeležbi posamezne dejavnosti v seštevku davčno priznanih prihodkov obeh dejavnosti smo
razdelili na le-te po obračunu ugotovljeno davčno obveznost.

Poslovni izid
V našem zavodu smo ustvarili presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo, ki ga je
zmanjšal obračunan davek. Tako je presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi znašal
219.089 EUR. Z upoštevanje porabe presežka iz prejšnjih let za pokrivanje odhodkov
obračunskega obdobja (sejnine članom sveta zavoda) v višini 1.141 EUR je bil presežek
prihodkov nad odhodki 220.230 EUR, kar je za 1 % manj glede na preteklo leto.
Tabela 19: Prikaz presežka prihodkov nad odhodki za JZ Lekarna Krško
Leto
Presežek prihodkov nad odhodki

2020
220.230

2019 Indeks 20/19
222.173
99

Poslovni izid po enotah
Poslovni rezultat enot v sestavi zavoda je pozitiven. Enota Krško je v letu 2020 poslovala s
presežkom prihodkov nad odhodki. Enota lekarna Kostanjevica je sedaj že dve leti zapored z
realiziranimi prihodki pokrila odhodke poslovanja, tako je presežek prihodkov z upoštevanim
presežkom preteklih let v Kostanjevici znašal 28.863 EUR in v Krškem 191.367 EUR.
Tabela 20: Izkaz prihodkov in odhodkov po enotah
Izkaz prihodkov in odhodkov po enotah (v
EUR)

Enota
Enota Krško
Kostanjevica
2019
2019

Zavod
2019

Enota
Indeks
Enota Krško
Indeks
Indeks Krško
Kostanjevica
Kostanjevica
2020
Zavod 20/19
20/19
2020
20/19

Zavod
2020

PRIHODKI

5.062.061

4.308.548

753.513 5.411.110

4.606.214

804.896

107

107

107

Pri hodki od pos l ova nja

5.057.632

4.304.917

752.715 5.407.320

4.603.079

804.241

107

107

107

Fi na nčni pri hodki

3.244

2.783

461

3.320

2.822

498

102

101

108

Drugi pri hodki

1185

848

337

470

313

157

40

37

47

ODHODKI

4.814.239

4.088.644

725.595 5.166.069

4.393.726

772.343

107

107

106

Stroš ki bl a ga , ma teri a l a i n s tori tev

4.145.363

3.514.369

630.994 4.425.428

3.754.810

670.618

107

107

106

Stroš ki del a

631.975

547.680

84.295

703.743

611.136

92.607

111

112

110

Amortiza ci ja

26.400

17.265

9.135

25.673

18.336

7.337

97

106

80

Drugi s troš ki

7.124

6.378

746

7.868

6.554

1.314

110

103

176

Fi na nčni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotova l ni pos l .odhodki
Razlika med prihodki in odhodki
Da vek od dohodkov pra vni h os eb
Presežek prihodkov po davku
Presežek prih. iz prejšnjih let, namenjen za
pokrivanje odhodkov obračunskega obdobja
PRESEŽEK PRIHODKOV/ ODHODKOV

12

11

1

30

27

3

250

245

0

3.365

2.941

424

3.327

2.863

464

99

97

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247.822

219.904

27.918

245.041

212.488

32.553

99

97

117

27.173

23.128

4.045

25.951

22.091

3.860

96

96

95

220.649

196.776

23.873

219.089

190.397

28.692

99

97

120

1.524

1.308

216

1.141

970

171

75

74

79

222.173

198.084

24.089

220.230

191.367

28.863

99

97

120

40
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4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
V skladu z 9. členom Zakona o računovodstvu morajo poslovne knjige in poročila zavoda
zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in ločen prikaz izida poslovanja na področju
izvajanja dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti. Lekarniško dejavnost kot javno službo
opredeljuje Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1). Lekarna poleg lekarniške dejavnosti opravlja
tudi druge dejavnosti.
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava v 23. členu določa, da se podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah
dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi
pristojno ministrstvo. Če ministrstvo sodila ne določi, oziroma če ni ustreznejšega sodila, se
kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste
dejavnosti. Ministrstvo posebnih sodil za odhodke za lekarniško dejavnost do sedaj še ni
določilo. Zavod ima za razmejitev stroškov sprejeta sodila, ki so bila potrjena na Svetu zavoda
ter so sestavni del Pravilnika o računovodstvu Lekarne Krško - Priloga 6. Sodila na podlagi 9.
člena ZPFOLERD-1 preveri zunanji revizor in poda pisno mnenje. Sodila, ki so bila uporabljena
pri sestavi Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu
2020 so opisana v nadaljevanju poročila.

Sodila za prihodke:
Prihodki od poslovanja (prihodki od prodaje proizvodov in storitev in prihodki od prodaje blaga
in materiala) se razdelijo na posamezno dejavnost v skladu s krovnim zakonom t.j. ZLD-1,
neposredno na podlagi knjigovodskih evidenc oz. izpisov iz lekarniškega programa (rec567) v
katero dejavnost prihodek sodi.

Prihodki od poslovanja
Med prihodke javne službe smo upoštevali:
- prihodke od prodaje zdravil in magistralnih zdravil na recept, ki se financirano
iz OZZ in PZZ,
- prihodke od prodaje zdravil brez recepta, ki se prodajajo samo v lekarni,
- prihodke ZZZS za opravljanje dežurne službe
- prihodke ZZZS od refundacij stroškov dela pripravnikov
- prihodke od povračil stroškov dela pripravnikov in mentorjev, če je plačnik
Fakulteta za farmacijo
- prihodki iz naslova dodatkov za čas razglašene epidemije, prihodki za
povračila materialnih stroškov covid in prihodki za nedoseganje plana za
mesec marec in april v času epidemije, ker so kriti iz sredstev proračuna RS
Med prihodke tržne dejavnosti smo upoštevali:
- prihodke od prodaje zdravil brez recepta, ki se lahko izdajajo v lekarnah in
specializiranih trgovinah
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prihodke od prodaje medicinsko tehničnih pripomočkov, ki se lahko izdajajo v
lekarnah in specializiranih trgovinah
prihodke od najemnin
prihodke od prodaje storitev (kalijev jodid, webinarji, oglaševanje)
prihodke od provizij za opravljanje storitev prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja
prihodke od bivanja v počitniških objektih
prihodke od prodaje trgovskega blaga
ostale druge prihodke od prodaje blaga na trgu

Finančni prihodki
Finančne prihodke smo delili po deležu presežka prihodkov nad odhodki po posamezni
dejavnosti v obdobju zadnjih pet let.
Drugi prihodki
Druge prihodke delimo neposredno na dejavnost v katero sodijo oz. iz katere izvirajo, če so
podatki razvidni iz knjigovodske dokumentacije, če pa to ni možno, kot sodilo uporabimo
razmerje poslovnih prihodkov.

Sodila za odhodke:
Zavod deli odhodke na posamezno vrsto dejavnosti po naslednjih sodilih:
-

-

-

-

-

če so podatki po vrstah dejavnosti razvidni iz dokumentacije, se odhodki razporedijo
neposredno na dejavnost, v katero sodijo oziroma iz katere izvirajo,
nabavna vrednost prodanega blaga, ki se deli na javno službo in tržno dejavnost
neposredno na to, v katero dejavnost strošek blaga sodi (izpis iz lekarniškega programa
rec567),
popusti za predčasna plačila razporejamo na tržno dejavnost, ostale naknadne
popuste, ki znižujejo stroške prodanega blaga in jih ni mogoče direktno razporediti,
delimo po strukturi nabavne vrednosti prodanega blaga na posamezni dejavnosti
stroške dela delimo po deležu priznanih delavcev s strani ZZZS za tekoče leto glede na
dejansko število delavcev iz ur v zavodu brez pripravnikov, ker ti neposredno
bremenijo javno službo,
stroški delovne uspešnost iz naslova tržne dejavnosti s pripadajočimi prispevki, ki se v
celoti izkažejo kot stroški tržne dejavnosti,
stroški redne delovne uspešnosti s pripadajočimi prispevki, ki se v celoti prikažejo kot
stroški javne službe,
direktno na javni del razporedimo stroške dela razlika stroškov do minimalne plače in
prispevke iz tega naslova, nadure na dežurnem delovnem mestu, osnovna jubilejna
nagrada (jubilejna nagrada za člane sindikata +20% trg),
davek od dohodkov pravnih oseb, ki se deli na javno službo in tržno dejavnost v
razmerju posamezne dejavnosti v davčni osnovi,
v kolikor ni možno odhodke razporediti neposredno ali na podlagi oblikovanega sodila,
uporabimo kot sodilo razmerje poslovnih prihodkov posamezne dejavnosti.
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Zavod sodila prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost razkriva kot
obvezno računovodsko informacijo.
Na podlagi zgornje opredelitve smo za leto 2020 dobili razmerje poslovnih prihodkov
posamezne dejavnosti in sicer za dejavnost javne službe 78,35 % in tržno dejavnost 21,65 %

Tabela 21: Izkaz prihodkov in odhodkov po dejavnostih v primerjavi s planom in preteklim letom
Izkaz prihodkov in
odhodov po
dejavnostih
( v EUR)
Javna s l užba

Prihodki

Odhodki

Prihodki

Odhodki

Prihodki

Odhodki

3.953.854

3.828.887

16.861

109.297

4.255.455

4.134.860

15.586

105.009

108

108

3.921.192

3.890.165

Tržna dejavnos t

1.108.207

985.352

10.312

112.876

1.155.655

1.031.209

10.366

114.080

104

105

1.027.545

955.696

9.120

62.729

112

108

Skupaj zavod

5.062.061

4.814.239

27.173

222.173

5.411.110

5.166.069

25.952

219.089

107

107

4.948.737

4.845.861

24.000

78.876

109

107

LETO 2019
Davek od
dohodka

LETO 2020
Poslovni
izid

Davek od
dohodka

Poslovni
izid

Indeks
Indeks
prihodkov odhodkov
2020/2019 2020/2019

FN 2020
Davek od
dohodka
14.880

Indeks
prihodkov
2020/
FN2020
16.147
109

Poslovni
izid

Indeks
odhodkov
2020/
FN2020
106

Primerjava izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih tekočega in preteklega leta kaže
povečanje celotnih prihodkov za 9 %. V letu 2020 so se prihodki javne službe povečali za 8 %
in tržne dejavnosti za 4 %.
Celotni odhodki javne službe so se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 povečali za 8
%. Povečale so se vse vrste stroškov, ki zaradi svoje višine vplivajo na poslovni rezultat. Med
njimi so se stroški nabavne vrednosti blaga, ki pomenijo 85,5 % vseh odhodkov javne službe
povečali za 7,1 % in stroški dela, ki v strukturi pomenijo 12,1 % so se povečali za 14,6% zaradi
vplivov, ki so bili navedeni pri analizi odhodkov stroškov dela.
Celotni prihodki tržne dejavnosti so v primerjavi z letom 2019 povečali za 4 %. Prihodki od
prodaje proizvodov in storitev so nižji za 1,7 % v primerjavi s preteklim letom. Prihodki od
prodaje blaga, ki pomenijo 97,5 % vseh prihodkov tržne dejavnosti so povečali za 4,5 %.
Celotni odhodki tržne dejavnosti so se v primerjavi z letom 2019 povečali za 5 %.
Poslovni izid z upoštevanim davkom od dohodka, dosežen pri izvajanju javne službe, znaša
105.903 EUR, iz naslova tržne dejavnosti pa 114.327 EUR.

Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
V letu 20120 je bilo izplačano 114.327 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu.
Dodatna delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je bila realizirana nižje
od dovoljene 50 % razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Za leto
2020 smo izračunali dovoljen obseg sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova blaga
in storitev na trgu, na obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Izplačana sredstva ne presegajo
dovoljenega obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu. Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu je priložen v prilogi.
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5. POJASNILA K OSTALIM IZKAZOM
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb v tekočem letu kot tudi v preteklem letu izkazuje
nič.
Izkazu stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil v tekočem letu kot tudi v
preteklem letu izkazuje nič.
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih porabnikov po načelu denarnega toka izkazuje v
primerjavi z lanskim letom povečanje skupnih prihodkov za 10,7 % (prihodki javne službe so
se povečali za 12,3 %, prihodki iz tržne dejavnosti so se povečali za 4,8 %). Ker prihodki javne
službe pomenijo 79 % vseh prihodkov, je povečanje le-teh vzrok za povečanje celotnih
prihodkov.
Skupni odhodki so se povečali za 7,4 % v primerjavi s preteklim letom (odhodki javne službe
so se povečali za 8,6 %, odhodki tržne dejavnosti pa za 8,2 %).
Obrazec izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, kar pomeni, da so bila v letu 2020 vplačila
(prilivi) na naš račun višja od izplačil (odlivov). Pozitiven denarni tok leta 2020 kaže na zelo
dobro likvidno stanje zavoda.
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov izkazuje, da so se sredstva na računu
povečala za presežek prihodkov nad odhodki, izračunan po denarnem toku v višini 204.311
EUR.

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI
SVETA ZAVODA
V letu 2020 smo iz presežka preteklih let izplačali sejnine članom sveta zavoda v višini 1.141
EUR na podlagi soglasja Skupnega organa ustanoviteljic, ki je v skladu s Pravilnikom o plačah
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov
drugih organov občine Krško in članov svetov krajevnih skupnosti Ul. RS. št. 30/2016.
Iz presežka preteklih let smo financirali obnovo infrastrukture v Nerezinah v znesku 338,58
EUR. PSK je podpisal gradbeno pogodbo s podjetjem Teleg-M d.o.o. šele 5.10.2020, zato se je
začela obnova infrastrukture tako pozno in tako je bil financiran šele prvi od štiriindvajsetih
obrokov.
Vodja III:
mag. Mateja Žibert Kos
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ZAKLJUČEK

Leto 2020 je bilo za JZ Lekarno Krško velik izziv zaradi epidemije covid-19. V prvem valu smo
se srečali z pomanjkanjem zaščitne opreme, da smo lahko zagotavljali varno in nemoteno
preskrbo z zdravili. Soočili smo se tudi z novimi ukrepi za obvladovanje širjenja epidemije, ki
so nas postavljali v težko situacijo pri organizaciji dela. Ukrepi so se spreminjali z dneva v dan
in smo jim morali dnevno slediti in upoštevati. V prvem valu epidemije covid-19 je Odredba o
omejitvi izdaje zdravil na mesec povzročila veliko težav, saj smo bili primorani pacientom
zmanjševati število izdanih škatlic zdravil. Zaradi tega smo naleteli na veliko nejevoljo pri
pacientih. Namesto da bi manj pogosto hodili v lekarno, so se morali čez en mesec spet vrniti
in stati v vrsti pred lekarno.
Preskrbo z zdravili smo izvajali tako, da so ljudje čakali v vrsti pred lekarno in posamezno
vstopali v lekarno. Tako smo omejili prenos okužbe med pacienti in zaposlenimi. Uvedli smo
dodatno razkuževanje v lekarni, namestili pleksi stekla na pulte in dodatno prezračevali
prostore. Starejše in bolnike z več pridruženimi bolezni smo naprošali, da jim po dogovoru
zdravila pripravimo in se dogovorimo za prevzem, da se dodatno ne izpostavljajo.
V drugem valu epidemije covid-19 smo se srečali z okužbami in bolniškimi odsotnostmi, kar je
predstavljalo težavo pri organizaciji dela. S sprejetimi ukrepi na delovnem mestu smo uspeli
okužbe omejiti in preprečili širjenje znotraj kolektiva.
Leto 2020 je bilo za Lekarno Krško pomembno, saj smo po večletnih pripravah pridobili
certifikat za integriran sistem kakovosti ISO 9001:2015, kar za nas predstavlja potrditev
kakovostnega delovanja in nas zavezuje, da sistem nenehno izboljšujemo.
V »čudnih časih korone« smo se uspeli izobraževati, naučili smo se komunicirati tudi preko
drugih medijev in spletnih mest. Posodobljena spletna stran je mnogim uporabnikom olajšala
iskanje določenih informacij. Porabili smo veliko časa in truda, da smo kljub zaprtemu
zdravstvenemu sistemu stopili pacientu naproti in mu pomagali, da pride do potrebne
terapije.
Kljub vsem težavam in izzivom, ki smo jih imeli v preteklem letu, nam je z prizadevnostjo vseh
zaposlenih uspelo uspešno zaključiti leto ter ohraniti nemoteno in kakovostno delovanje v
obeh enotah, kar je bilo v tem času zdravstvene krize najbolj pomembno za naše uporabnike
storitev.
Direktorica:
Simona Jalovec Pavlovič, mag.farm.
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