
KAZALNIKI KAKOVOSTI – LEKARNA ORMOŽ 

KAZALNIK LETO 2018 LETO 2019 LETO 2020 LETO 2021 

Kazalnik gospodarnosti 1,03 1,03 1,04 1,04 

Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,85 0,58 0,41 0,50 

Stopnja odpisanosti opreme 0,78 0,84 0,82 0,76 

Dnevi vezave zalog materiala 35,62 33,68 42,88 36,50 

Delež terjatev v celotnem prihodku 0,11 0,15 0,11 0,13 

Koeficient plačilne sposobnosti 0,50 0,50 0,50 0,50 

Koeficient zapadlih obveznosti 0 0 0 0 

Kazalnik zadolženosti 0,09 0,08 0,08 0,09 

Prihodkovnost sredstev 4,31 4,60 4,29 8,88 

 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU LETO 2018 LETO 2019 LETO 2020 PLAN 2021 

Nezgode pri delu 0 0 0 0 

Veljavnost usposabljanja s področja 

VZD in VPP 

vsi zaposleni vsi zaposleni vsi zaposleni vsi zaposleni 

Preiskave delovnega okolja po evidenci po evidenci po evidenci po evidenci 

Pregledi in preizkusi delovne opreme po evidenci po evidenci po evidenci po evidenci 

 

OCENA ZADOVOLJSTVA 

UPORABNIKOV LEKARNIŠKIH 

STORITEV 

LETO 2018 LETO 2019 LETO 2020 LETO 2021 

 4,82 4,83 4,90 4,91 

 

KAZALNIK LETO 2018 LETO 2019 LETO 2020 LETO 2021 

opravljeno število točk 150.298 152.397 153.545 172.741 

obdelano število receptov 151.035 153.951 160.755 150.613 

obdelano število naročilnic MP 4.188 4.256 4.222 4.007 

  



Kazalnik Merilo Rezultat 

Delež vseh farmacevtskih intervencij 

glede na število receptov 

število intervencij/število Rp 

(%) 

2,34% 

Delež strokovnih farmacevtskih 

intervencij glede na vse farmacevtske 

intervencije 

število strokovnih intervencij/ 

število intervencij (%) 

94,30% 

Delež strokovnih kritičnih 

farmacevtskih intervencij glede na vse 

farmacevtske intervencije 

število strokovnih kritičnih 

intervencij/ 

število intervencij (%) 

43,29% 

Delež strokovnih kritičnih 

farmacevtskih intervencij glede na vse 

strokovne farmacevtske intervencije 

število strokovnih kritičnih 

intervencij/ 

število strokovnih intervencij (%) 

45,91% 

Delež rešenih strokovnih kritičnih 

farmacevtskih intervencij glede na 

strokovne kritične farmacevtske 

intervencije 

število rešenih strokovnih 

kritičnih intervencij/ 

število strokovnih kritičnih 

intervencij (%) 

45,91% 

Število napak pri izdaji zdravil na 

10000 receptov 

(število Rp, pri katerih je prišlo 

do napake * 10000)/število vseh 

Rp pri izvajalcu lekarniške 

dejavnosti 

0,16% 

Ocena prihrankov iz farmacevtskih 

intervencij v časovnem obdobju 

 
Kazalnik pričnemo spremljati, ko 

bo opredeljena metodologija 

vrednotenja 

Število vseh receptov glede na število 

vseh zaposlenih magistrov farmacije 

število Rp/ št. zaposlenih 

magistrov farmacije 

20.082 

Število vseh receptov glede na število 

priznanih magistrov farmacije 

število Rp/ št. priznanih 

magistrov farmacije 

20.082 

Število vseh receptov glede na število 

vseh zaposlenih magistrov farmacije 

primerjalno glede na sprejete 

standarde in normative* 

(število Rp/ št. zaposlenih 

magistrov farmacije)/ št. Rp po 

normativu  

1,54 

Število magistrov farmacije s 

kompetenco za PUZ glede na število 

vseh zaposlenih magistrov farmacije 

št. mag. farm. kompetentnih za 

izvajanje storitve PUZ/št. 

zaposlenih mag. farm. (%) 

25% 

Število magistrov farmacije s 

kompetenco za FTP glede na število 

vseh magistrov farmacije 

št. mag. farm. kompetentnih za 

izvajanje storitve FTP/št. 

zaposlenih mag. farm. (%) 

0% 



Število izdelanih OKZ glede na število 

zaposlenih magistrov farmacije 

število OKZ/št. zaposlenih mag. 

farm. 

2 

Število opravljenih storitev PUZ na 

magistra farmacije s kompetenco 

št. primerov PUZ/št. mag. farm. 

kompetentnih za izvajanje 

storitve PUZ 

3,5 

Zadovoljstvo uporabnikov 
 

4,92 

Število prijav domnevnih neželenih 

učinkih zdravil glede na število vseh 

farmacevtskih strokovnih delavcev 

št. prijav domnevnih neželenih 

učinkih zdravil/ št. vseh 

farmacevtskih strokovnih 

delavcev 

0 

 


