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1. UVOD  
 

 

Spoštovani! 

V Lekarni Ajdovščina smo pripravili dokument Strategija Javnega zavoda Lekarna Ajdovščina in načrt 

razvoja za petletno obdobje (2017-2021). Njegov namen je prikazati razvoj in rast Lekarne Ajdovščina. 

Namenjen je vsem zaposlenim. 

Strategija je pripravljena s pomočjo analize poslovnih in drugih podatkov zavoda v primerjavi z drugimi 

lekarniškimi zavodi v Sloveniji. Pomemben vidik je vključevanje lekarniške dejavnosti in lekarniških 

farmacevtov v nadaljnji razvoj slovenskega zdravstvenega sistema. 

Zastavili smo si ambiciozne cilje in načrt za izvajanje našega poslanstva z uvajanjem novih storitev 

celovite farmacevtske obravnave, investicije v poslovne prostore in računalniško opremo in  dodatna 

delovna mesta.  

Predvideli smo stabilno poslovanje zavoda. 

Prizadevali si bomo uresničiti naše poslanstvo s tem, da bomo uporabnikom lekarniških storitev 

zagotavljali kakovostne in strokovno neodvisne storitve. 

 

 

            Direktorica 

               Katja Krušič, mag. farm. 
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2. POVZETEK  
 

V Poslanstvu in viziji Lekarne Ajdovščina smo opredelili najpomembnejše strateške projekte za dosego 

dolgoročnih ciljev. Za njihovo realizacijo smo pripravili načrt izvedbe za obdobje 2017-2021. 

Osnova za strateške projekte je analiza zunanjega in notranjega okolja. 

Ključni dejavniki uspešnega poslovanja Lekarne Ajdovščina bodo: optimalna dostopnost lekarniških 

storitev in izdelkov, povečanje ustvarjanja dodane vrednosti z uvajanjem zahtevnejših lekarniških storitev 

in sodobni pristopi komunikacij za uporabnike lekarniških storitev (v nadaljevanju: uporabnike), tesnejše 

sodelovanje z drugimi zdravstvenimi delavci ter razpršitev tveganj in zmanjšanje odvisnosti od velikega 

plačnika. Osredotočili se bomo na uporabnike kot koristnike in plačnike storitev, povečali kompetence in 

kapacitete strokovnjakov in poglobili sodelovanje z ustanovitelji in drugimi deležniki za boljše pogoje 

poslovanja lekarniške dejavnosti. 

Prioritetna strateška razvojna področja Lekarne Ajdovščina so: 

1. povečanje usposobljenosti in kapacitet lekarniškega tima in nove organizacijske rešitve, 

2. uvajanje novih storitev z višjo dodano vrednostjo v ponudbo lekarne, 

3. uvajanje novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki bodo okrepile komunikacijo in 

omogočile več osebnih stikov farmacevtov z uporabniki in povečale učinkovitost poslovanja in 

dostopnost storitev. 

Strateški cilji, ki jih želimo s tem doseči so: 

1. da smo za uporabnike lekarniških storitev prvi in najbolj dostopen strokovni svetovalec za zdravje 

in zdravljenje z zdravili, 

2. dosegati najmanj prav dobro oceno zadovoljstva uporabnikov s storitvami lekarn, 

3. zagotavljati storitve z visoko vrednostjo za uporabnike, 

4. dosegati visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih z organizacijo in delom, 

5. zagotavljati višjo dodano vrednost in hitrejšo rast zaslužka od prodaje, 

6. zagotavljati visoko stopnjo družbene odgovornosti, 

7. dosegati stopnjo poslovne odličnosti in s tem kakovost in varnost naših storitev. 

Naše ključne strateške opredelitve zajemajo posodabljanje procesov poslovanja, ponudbo zahtevnejših 

storitev, širitev ponudbe izdelkov in naših storitev za zdravstvene strokovnjake ter uvajanje stalnih 

izboljšav in s tem poslovne odličnosti. 

Zaposleni predstavljajo največji potencial, zato bomo razvijali njihove kompetence in jih motivirali za 

odlične rezultate. Povečali bomo število farmacevtov in enemu farmacevtu omogočili specializacijo iz 

klinične farmacije. To nam bo omogočilo izvajanje zahtevnejših storitev in ustvarjanje višje dodane 

vrednosti. 
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Predvidevamo povečanje vlaganj v informacijske in komunikacijske tehnologije. Investicije bomo 

usmerjali v podporo kognitivnim storitvam in povečanje mobilnosti delovanja. Vzdrževali bomo visok 

nivo opremljenosti in funkcionalnosti obstoječih lekarn in selektivno širili mrežo glede na potrebe ljudi in 

ekonomske možnosti. 

Intenzivneje bomo povezani z lokalnim zdravstvom. Sledili bomo načelom poslovne odličnosti – 

celovitega upravljanja kakovosti. 

Finančni rezultati bodo izkazovali uravnoteženo in vzdržno rast in podpirali interese vseh deležnikov. 
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3. POSLANSTVO, VIZIJA IN POSLOVNA NAČELA  
 

 

 

 

 

 

Poslanstvo je bistvo našega delovanja in obstoja. Je skladno s poslanstvom lekarniške dejavnosti, ki 

temelji na sodobnih pristopih izvajanja lekarniške dejavnosti, ki presega oskrbo ljudi z zdravili. 

Poudarki: 

• ciljne skupine uporabnikov vključujejo poleg laičnih uporabnikov tudi zdravstvene delavce; 

• sodobna znanja, na osnovi katerih lahko ponudimo poleg objektivnih in neodvisnih informacij o 

izdelkih tudi spoznanja o ohranjanju zdravja in obvladovanju zdravstvenih problemov z zdravili; 

• novi načini izvajanja, kjer poleg preskrbe z zdravili skrbimo za proaktivnost in inovativnost v vseh 

procesih lekarniške dejavnosti. 

 

3.1. VREDNOTE IN POSLOVNA NAČELA LEKARNE AJDOVŠČINA 
 

Zaposleni Lekarne Ajdovščina smo del zdravstvene dejavnosti. Zagotavljamo dostopnost zdravstvene 

oskrbe z geografskega, časovnega in finančnega vidika. Za vse uporabnike zagotavljamo učinkovitost, 

varnost, kakovost proizvodov in storitev, solidarnost, strokovnost in etičnost ter zaupanje med 

uporabniki in izvajalci. Vrednote predstavljajo temelj našega poslovanja in izkazujejo način in odnos do 

uporabnikov, poslovna načela pa poudarjajo načela našega notranjega delovanja in so vodilo delovanja 

vseh zaposlenih Lekarne Ajdovščina ter odnos do ustanoviteljev in drugih deležnikov. 

 

Univerzalne zdravstvene vrednote 
 
Dostopnost zdravstvene oskrbe z geografskega, 

časovnega in finančnega vidika za vse uporabnike 

lekarniških storitev 

Učinkovitost, varnost, kakovost izdelkov in storitev 

Solidarnost in odgovornost 

Diskretnost  

Strokovnost  

Zaupanje med uporabniki in izvajalci 

Poslovna načela Lekarne Ajdovščina 
 
Strokovnost  

Etičnost 

Ciljna usmerjenost 

Timsko delo 

Medsebojno zaupanje 

Ambicioznost 

Lojalnost 

Lekarna Ajdovščina posreduje uporabnikom lekarniških storitev, 

zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem najsodobnejša 

spoznanja, informacije, zdravila in druge izdelke za zagotavljanje in 

ohranjanje zdravja ter izboljšanje kakovosti življenja. 
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3.2. VIZIJA LEKARNE AJDOVŠČINA 
 
Vizija opredeljuje razvoj lekarne in dosežke, ki jih s svojim delovanjem želimo uresničiti in jim slediti z 

dolgoročnimi cilji, strategijo in vsakoletnim finančnim načrtom. Lekarno Ajdovščina želimo umestiti med 

prepoznavne lekarne po širini in kakovosti storitev za uporabnike. Ti cilji predstavljajo tudi osebne cilje 

zaposlenih.  

Naš bodoči razvoj vidimo predvsem v: 

1. širitvi oskrbe z izdelki z opravljanjem sodobnih lekarniških storitev,  

2. razvoju poslovanja, ki temelji na znanju in vključevanju visoko usposobljenih strokovnjakov 

različnih strok, 

3. graditvi celovitega upravljanja kakovosti kot dela naše poslovne kulture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizija Lekarne Ajdovščina 

Uporabnikom lekarniških storitev predstavljamo prvega in najbolj dostopnega strokovnega 

svetovalca za zdravje in zdravljenje. Omogočamo jim možnost izbire ter zagotavljamo prijazne 

storitve. 

Razvijamo se na temelju znanja in kakovosti izvajanja storitev, uporabnikom prijazne, celovite 

osebne obravnave s ciljem ohranjanja zdravja in učinkovitega, varnega in kakovostnega 

zdravljenja z zdravili.  

Naši zaposleni so motivirani in ambiciozni. Zaposleni smo strokovnjaki s področja farmacije in 

drugih strok. Delujemo timsko. 

Z znanjem in proaktivnostjo zagotavljamo ustanovam in posameznikom farmakoterapevtsko in 

farmakoekonomsko optimalno uporabo zdravil. 

Razvijamo partnerske odnose z ustanovitelji, zavarovalnicami in drugimi deležniki za 

uresničevanje našega poslanstva. 

Z ustvarjanjem dodane vrednosti za uporabnike zagotavljamo ekonomsko vzdržno poslovanje in 

razvoj dejavnosti. 

Uvrščamo se med prepoznavne lekarne po naboru in kakovosti ponudbe izdelkov in storitev. 
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4. LEKARNA AJDOVŠČINA IN OKOLJE, V KATEREM DELUJEMO  

4.1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU  
 

IME: Lekarna Ajdovščina 

SEDEŽ: Tovarniška cesta 3e, 5270 Ajdovščina 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053498000 

DAVČNA ŠTEVILKA: SI71037519 

ŠIFRA UPORABNIKA: 27413 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI5601201-6030274109 

TELEFON, FAX: tel.: 05 364 38 30, fax.: 05 364 38 35 

SPLETNA STRAN: http://www.lekarna-ajdovscina.si 

USTANOVITELJICI: Občina Ajdovščina in Občina Vipava 

DATUM USTANOVITVE: 2. 2. 1993 

 

4.2. DELOVANJE ZAVODA  

 

DEJAVNOST 

 

Lekarna Ajdovščina v skladu s Statutom zavoda izvaja lekarniško dejavnost kot del zdravstvene dejavnosti 

na primarni ravni. Osnovna dejavnost je javna služba, s katero zagotavljamo preskrbo prebivalstva, 

zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept, 

izdajo zdravil brez recepta, magistralno pripravo zdravil in izdajo veterinarskih zdravil na recept. 

 

Poleg osnovne dejavnosti zavod opravlja še naslednje dejavnosti: izdajo zdravil brez recepta, ki se smejo 

izdajati tudi v specializiranih prodajalnah, oskrbo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, preskrbo s 

prehranskimi dopolnili, medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za zdravljenje in 

varovanje zdravja. 

 

Zavod opravlja dejavnost na dveh lokacijah: 

- lekarna Ajdovščina, Tovarniška cesta 3e, 5270 Ajdovščina, 

- lekarna Vipava, Cesta 18. aprila 8, 5271 Vipava. 

 

SREDSTVA ZA POSLOVANJE 

 

V skladu s Statutom zavoda Lekarna Ajdovščina pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:  

- po pogodbah z izvajalci obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja, 

- s prodajo blaga in storitev na trgu, 

- iz drugih poslovnih razmerij,  

- iz drugih virov v skladu z zakonom. 
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ORGANI ZAVODA 

 

Organi zavoda so: 

- svet zavoda, 

- direktor, 

- strokovni svet.  

 

SVET ZAVODA 

 

Svet zavoda upravlja zavod in opravlja naloge, ki jih določa Statut zavoda. Sestavlja ga sedem članov: 

- štirje predstavniki ustanoviteljic, 

- dva predstavnika delavcev zavoda,  

- en predstavnik uporabnikov.  

 

Mandat članov traja štiri leta. 

 

DIREKTOR 

 

Direktor zavoda je poslovodni organ in strokovni vodja zavoda. Zavod predstavlja in ga zastopa. Opravlja 

naloge, ki jih določa Statut zavoda. 

 

Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic. Poleg  splošnih pogojev, določenih z zakonom, 

mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v Statutu zavoda.  

 

Mandat direktorja traja štiri leta.  

 

STROKOVNI SVET 

 

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki ga imenuje svet zavoda na predlog direktorja.  

 

V strokovni svet so imenovani vsi v zavodu zaposleni magistri farmacije. Pristojnosti strokovnega sveta 

določa Statut zavoda. 

 

4.3. ORGANIZIRANOST ZAVODA 
 

Zavod ima v svoji sestavi organizacijske enote: 

- lekarno Ajdovščina, 

- lekarno Vipava, 

- finančno računovodsko službo zavoda. 

Lekarni izvajata dejavnost poslovnega predmeta. Finančno računovodska služba zavoda opravlja finančno 

računovodske, splošne in kadrovske naloge. 
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ORGANIGRAM 

 

 

 

 

OKOLJE ZAVODA, V KATEREM DELUJEMO  

Lekarna Ajdovščina pokriva področje z nekaj manj kot 25.000 prebivalci. Svoji enoti ima v dveh občinah. 

Občina Ajdovščina 

 2012 2013 2014 2015 

Število prebivalcev 18.958 18.955 18.848 18.959 

Število moških 9.586 9.570 9.543 9.593 

Število žensk 9.372 9.385 9.305 9.366 

Površina naselja, km2 245,2 245,2 245,2 245,2 

Gostota prebivalstva, preb./km2 78 78 77 78 

Vira podatkov: SURS, GURS 
Stanja: 1. 1. posameznega leta. 

Občina Vipava 

 2012 2013 2014 2015 

Število prebivalcev 5.600 5.553 5.592 5.608 

Število moških 2.784 2.759 2.782 2.795 

Število žensk 2.816 2.794 2.810 2.813 

Površina naselja, km2 107,4 107,4 107,4 107,4 

Gostota prebivalstva, preb./km2 52 52 52 52 

Vira podatkov: SURS, GURS 
Stanja: 1. 1. posameznega leta. 

 

DIREKTOR 

FINANČNO-
RAČUNOVODSKA 

SLUŽBA 

LEKARNA 
AJDOVŠČINA 

LEKARNA VIPAVA 
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Pokritost področja z lekarnami in farmacevti je manjša od slovenskega povprečja in močno zaostaja za 

evropskim. 

Pokritost prebivalstva s farmacevti v letu 2015 

Občina 
Št. 
prebivalcev 

Št. 
lekarn 

Št. 
farmacevtov 

Št. prebivalcev/ 
lekarno 

Št. prebivalcev/ 
farmacevta 

Ajdovščina 18.959 2 6,5 9.480 2.917 

Vipava 5.608 1 2 5.608 2.804 

Lekarna Ajdovščina 24.567 3 8,5 8.189 2.890 

Slovenija 2.063.077 326 1.134 6.328 1.819 

*Preračuni narejeni glede na število farmacevtov iz ur 

 

Lekarne 
Prebivalcev/ 
lekarno 

Prebivalcev/ 
farmacevta 

Receptov/ 
farmacevta/ leto 

Prebivalcev/ 
farmacevta 
specialista 

Lekarna Ajdovščina 8.189 2.890 25.094 - 

Slovenske lekarne 6.230 2.105 17.368 20.000 

Evropske lekarne povp. 4.000 1.408 12.000 Ni podatka 

 

 

 

4.4. ŠIRŠE ZUNANJE OKOLJE  
 
Ob pripravi strategije smo analizirali pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na razvoj lekarništva in s tem 

Lekarne Ajdovščina. Zunanji dejavniki so pomembno področje, na katerega deloma lahko vplivamo skozi 

delovanje v zbornici in še učinkoviteje skupaj z našimi ustanovitelji z vplivom na zakonodajo in 

zdravstveno politiko. Delujemo na temelju skupnih interesov - izboljšanja lekarniških in s tem 

zdravstvenih storitev za prebivalce našega območja. 
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ZDRAVSTVENI IN TERAPEVTSKI TRENDI 

Zdravstvo se sooča z vedno novimi izzivi, kot so višja stopnja izobrazbe in boljša informiranost 

uporabnikov, kompleksnost ponudbe, nove tehnologije in problemi financiranja. Te spremembe 

zdravstvene strokovnjake usmerjajo v zdravstvene svetovalce in izvajalce zahtevnejših storitev. Pojavlja 

se potreba po drugače kvalificiranih svetovalcih, po zanesljivih virih informacij in storitev v zdravstvu. 

Trendi, ki jih opažamo, so: 

• številčnejša zdravila za bolezni, ki so posledica sodobnega življenjskega sloga, 

• širitev uporabe generičnih zdravil kot standardne terapije, 

• širitev biofarmacevtike in genomike, 

• individualizacija terapije, 

• uveljavljanje klinične farmacije in timskega pristopa v zdravljenju, 

• popačena podoba lekarniške dejavnosti v javnosti zaradi uveljavljanja komercializacije in 

prevlade učinkov kapitalskih trgov v farmacevtski industriji. 

Lekarniška dejavnost lahko najde priložnosti v nerešenih terapevtskih problemih (farmacevtske 

intervencije v zvezi s predpisovanjem zdravil) in drugih aktualnih področjih, kot so: vpliv na življenjski slog 

in izbor izdelkov za to področje, primarna in sekundarna preventiva, kronične bolezni, alergije, 

protimikrobna zdravila in odpornost mikroorganizmov. 

UPORABNIKI 

Soočamo se s trendom staranja populacije, ki se bo v naslednjih letih povečeval. Spreminja se obolevnost 

in tudi pristop uporabnikov do zdravja in zdravljenja. Uporabniki postajajo vse zahtevnejši zaradi višje 

stopnje izobrazbe in dostopnosti informacij. Želijo biti subjekt v zdravstvenem procesu in imeti možnost 

izbire. Po drugi strani pa so uporabniki cilj trženjskih aktivnosti in drugih pristopov potrošniške družbe in 

alternativnih metod zdravljenja, kar vpliva na položaj tradicionalnega lekarništva in zdravstva. 

PLAČNIKI 

Lekarniška dejavnost se ob uspešnem poslovanju v preteklosti v zadnjih letih spopada z velikimi izzivi v 

financiranju, zaposlovanju in nagrajevanju zaposlenih. Največji plačnik lekarniških storitev je ZZZS. 

Varčevanje v zdravstvu poteka intenzivneje pri izvajalcih, predvsem v lekarniški dejavnosti. 
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Graf: Primerjava deleža odhodkov za lekarniške storitve, 2004-2015, Slovenija (Vir: Letna poročila ZZZS) 

ZZZS plačuje lekarniške storitve v realiziranem obsegu, vendar se zaradi spreminjanja nabavne vrednosti 

zdravil dejanska vrednost realiziranega programa zmanjšuje. Lekarna Ajdovščina realizira več kot 80 % 

vseh prihodkov z opravljanjem javne službe. 

Z zmanjševanjem sredstev iz leta v leto, z vztrajanjem pri normativih in metodologijah vrednotenja dela 

iz leta 1982 in uveljavljanjem dodatnih, predvsem administrativnih nalog, medsebojno zamenljivih 

zdravil, terapevtskih skupin in hkratnemu nepriznavanju dodatnega kadra, se ob izdaji zdravil povečuje 

možnost strokovnih napak in s tem zmanjšuje varnost uporabnikov. 

ZAKONODAJA  

Zakonodaja na področju zdravstva in lekarniške dejavnosti je potrebna posodobitve. Novi zakon o 

lekarniški dejavnosti predstavlja napredek, a ne vključuje vseh potrebnih sprememb. Nova zdravstvena 

zakonodaja je lahko za lekarne priložnost, lahko pa tudi velika past. Potrebno je zadržati zdravstveni 

status lekarn in ob tem posodobiti mnoge lekarniške predpise. Lekarna Ajdovščina vpliva na spreminjanje 

zakonodaje preko članstva v LZS, potrebovali pa bi tudi vključevanje ustanovitelja za pomoč pri 

uresničevanju naše vizije. 

PARTNERJI  

Lekarna Ajdovščina dobro sodeluje s proizvajalci zdravil, veledrogerijami ter zdravniki in ostalimi 

zdravstvenimi delavci.  

Farmacevtska industrija je uspešna panoga, vendar njena inovativna sposobnost peša in vse manj je 

novih zdravil. Marketinške kapacitete so najmočnejši del poslovanja, ki “kreirajo trge” tudi na področju 

zdravja. Konkurenčnost v panogi se sicer povečuje, hkrati pa prihaja do koncentracije velikih 

multinacionalnih družb. Pripravljenost na sodelovanje je tesno povezana z njihovimi komercialnimi cilji. 

Zdravniki predstavljajo pomembne partnerje v sodobnem multidisciplinarnem pristopu v zdravstvu. 

Večina zdravnikov, ki delujejo na primarnem in sekundarnem nivoju, je korekten partner in pozitivno 
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pristopa k sodelovanju s farmacevti pri skupni skrbi za bolnike. S še boljšo komunikacijo bi farmacevti 

lahko utrdili partnerstvo na individualni osnovi in ožjih timih na lokalnem nivoju. Glede na zdravstvene 

potrebe in kapacitete je dovolj prostora za konstruktivno sodelovanje in razvoj obeh strok v korist 

bolnikov. 

Medicinske sestre različnih nivojev usposobljenosti postajajo vse vplivnejši dejavnik v zdravstvu. 

Postopoma prevzemajo nekatere nove pristojnosti, npr. preventivne programe. Z množičnostjo in 

organiziranostjo lahko posežejo na mejna področja. Lekarne lahko razvijamo partnerstvo na področjih 

komplementarne oskrbe bolnikov v bolnišnicah, ambulantah ali na terenu. Z boljšim sodelovanjem in 

vključevanjem farmacevtov v izobraževalni proces v zdravstvu, na področju sodelovanja s socialnimi 

zavodi, predvsem domovi starejših občanov, lahko najdemo področja za skupno sodelovanje. 

TEHNOLOŠKI RAZVOJ  

Lekarniška dejavnost se sooča z dinamičnim razvojem tehnologij na svojem področju. Informacijske in 

komunikacijske tehnologije bodo najmočneje vplivale na nadaljnji razvoj. 

Področja sprememb, ki jih lahko pričakujemo v farmaciji so: 

• spletno poslovanje, 

• priročna diagnostika, 

• eRecept, 

• kartice kot nosilci podatkov, 

• telefarmacija, 

• robomati za lekarne, 

• mobilna telefonija, povezana s “pametnimi telefoni”, 

• avtomati za uporabnike. 

V Lekarni Ajdovščina pozorno vrednotimo priložnosti na teh področjih in se vključujemo v nacionalne 

projekte, npr. eZdravje. 

RAZVOJ LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI  

Lekarništvo v EU in svetu 

Sodobni trendi lekarniške dejavnosti vključujejo nova znanja s področja farmakoekonomike, 

farmakoinformatike, osebne lekarniške obravnave in klinične farmacije. Vse bolj se širi obseg in 

raznovrstnost zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo lekarne, ki tako postajajo vse pomembnejši element 

ustvarjanja vrednosti. Sodobne tehnologije obetajo farmacevtom več časa za uporabnike zaradi vse večje 

avtomatizacije in informacijske podpore fizičnega upravljanja z zdravili in z njimi povezanimi 

administrativnimi deli. Kljub visoki usposobljenosti pa zaradi majhne kapitalske in organizacijske moči 

lekarništvo ne more ustrezno uveljaviti svojih strokovnih in poslovnih interesov v takšni meri, kot bi bila 

potrebna za optimalno zdravljenje z zdravili. 
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Lekarniška dejavnost v Sloveniji  

Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti, posluje po načelih zdravstvene dejavnosti in skladno 

z zdravstveno zakonodajo ter opredeljenimi standardi kakovosti.  

Farmacevti so med najbolj deficitarnimi poklici v slovenskem zdravstvu, saj dosegajo manj kot polovico 

števila farmacevtov na 100.000 prebivalcev v primerjavi z EU. Razmerja v Lekarni Ajdovščina se bistveno 

razlikujejo od slovenske situacije. Farmacevt v slovenskih lekarnah je v letu 2015 povprečno izdal 17.368 

receptov, v Lekarni Ajdovščina pa 25.094 receptov. Evropsko povprečje je 12.000 receptov na leto na 

farmacevta. 

 

Graf 6: Pregled obremenitev magistrov farmacije, glede na število izdanih receptov na priznanega 

oziroma dejansko zaposlenega magistra farmacije v obdobju od leta 2001-2015, Slovenija 
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4.5. POSLOVANJE LEKARNE AJDOVŠČINA V ZADNJIH LETIH 
 
Poslovanje Lekarne Ajdovščina je bilo v zadnjih letih odlično, kar prikazujejo rezultati in primerjave v 

dejavnosti, kjer dosegamo nadpovprečne rezultate v večini finančnih parametrov. Ti rezultati so 

posledica prizadevanja in dobrega dela zaposlenih ter restriktivnega zaposlovanja zaradi ukrepov vlade. 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Naziv 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIHODKI           

Poslovni prihodki 6.159.998 5.910.068 5.944.434 5.649.630 5.914.971 

Recepti 3.100.462 2.836.027 2.806.378 2.645.595 2.765.660 

Recepti - doplačila 1.683.142 1.703.735 1.744.435 1.577.290 1.628.840 

Prosta prodaja 1.298.140 1.281.765 1.297.321 1.311.760 1.357.794 

Prodaja pravnim osebam 55.442 66.186 74.313 96.717 141.759 

Provizija dopolnilno zavarovanje 11.818 11.768 12.002 8.406 11.134 

Dežurstvo 10.994 10.587 9.985 9.862 9.784 

Najemnine 0 0 0 0 0 

Izobraževanje           

Finančni prihodki 8.460 7.616 8.803 3.624 2.077 

Drugi prihodki 666 1.264 4.569 3.506 10.632 

Prevrednotovalni posl. prihodki 275 154       

PRIHODKI SKUPAJ 6.169.399 5.919.102 5.957.806 5.656.760 5.927.680 

            

ODHODKI           

Stroški materiala in energije 25.233 30.469 30.384 22.498 25.682 

Stroški storitev 68.804 80.170 67.032 74.726 69.565 

Amortizacija 38.273 44.300 42.209 33.181 36.543 

Stroški dela 614.292 592.347 569.188 575.955 557.422 

Drugi stroški 3.607 3.851 3.978 2.688 4.212 

SKUPAJ STROŠKI 750.209 751.137 712.791 709.048 693.424 

            

Nabavna vrednost blaga 5.261.599 5.061.001 5.079.046 4.794.043 5.030.241 

Finančni odhodki           

Izredni odhodki 69 943       

Prevrednotovalni posl. odhodki     482     

SKUPAJ ODHODKI 5.261.668 5.061.944 5.079.528 4.794.043 5.030.241 

            

DAVEK OD DOBIČKA 16.546 9.986 14.969 14.722 19.473 

            

REZULTAT 140.976 96.035 150.518 138.947 184.542 
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ZAPOSLENI 

Lekarna Ajdovščina je imela konec leta 2015 17,5 zaposlenega, kar je manj kot pred petimi leti, kljub 

bistveno višjemu fizičnemu obsegu poslovanja. 

Delovno mesto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Direktor VII/2 1 1 1 1 1 1 

Magister farmacije VII/2 8 7 7 7,5 7,5 7,5 

Farmacevtski tehnik V 5 5 5 4 4 4 

Lekarniški strežnik II 3 3 3 2 2 2 

Računovodja VII/1 1 1 1 1 1 1 

Finančno računovodski delavec V 2 2 2 2 2 2 

SKUPAJ 20 19 19 17,5 17,5 17,5 

Premajhno število zaposlenih se kaže tako v številu prebivalcev na zaposlenega farmacevta kot v številu 

receptov, izdanih letno na farmacevta. Tako visoka produktivnost ni prednost, temveč predstavlja 

manjšo dostopnost za uporabnike in potencialno tveganje za več napak in slabšo kakovost. Sledeče 

tabele ilustrirajo tako statično kot dinamično podhranjenost z zaposlenimi. 

  

Graf: Gibanje števila zaposlenih po zavodih (Vir: Poročila o poslovanju JZ (Ministrstvo za zdravje)) 
 
Kljub preobremenjenosti smo držali visoko stopnjo organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, kar 

kažejo rezultati na grafikonu. Zaposleni so seznanjeni s cilji Lekarne Ajdovščina. Podajajo predloge za 

izboljšave na področju dela, investicij in vzdrževanja ter izobraževanj. 
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Graf: Povprečne ocene zadovoljstva zaposlenih v lekarni (Vir: lastni podatki) 

UPORABNIKI  

Dosegamo odlične rezultate zadovoljstva uporabnikov z našimi storitvami, kar kažejo tudi rezultati 

primerjav v dejavnosti. 

 

Graf: Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami Lekarne Ajdovščina (Vir: lastni podatki) 

KONKURENTI  

Zasebna lekarna v Ajdovščini ne predstavlja bistvenega konkurenčnega dejavnika niti strokovno niti 

ekonomsko. Zaposlenega ima enega farmacevta, ki je po produktivnosti primerljiv z zaposlenim v Lekarni 

Ajdovščina. 

TEHNOLOGIJE  

Razvoj tehnologij v lekarnah spremljamo in jih implementiramo v naše poslovanje. V zadnjih letih smo 

vzpostavili zmogljivejše internetne povezave, višjo stopnjo varovanja objekta in zaposlenih. Posodobili 

smo računalniško infrastrukturo in sistem beleženja temperaturnih vrednosti v hladilnih omarah ter 

nabavili delovno opremo. 
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4.6. OCENA PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI TER PRILOŽNOSTI IN 

NEVARNOSTI LEKARNE AJDOVŠČINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA 

Ocenjujemo, da so ključni dejavniki našega prihodnjega uspešnega razvoja sledeči: 

1. Pokriti geografski prostor in zagotoviti optimalno dostopnost lekarniških storitev. 

2. Povečati dodano vrednost za uporabnike z uvajanjem zahtevnejših lekarniških storitev in širitve 

portfelja izdelkov. 

3. Razpršiti tveganja in vezanost na velikega plačnika. 

4. Osredotočiti se na uporabnike kot koristnike in plačnike storitev in se z njimi komunikacijsko 

tesneje povezati.  

5. Tesneje sodelovati z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci. 

6. Dvigniti kompetence in kapacitete strokovnih delavcev. 

7. Poglobiti sodelovanje z ustanovitelji za ureditev pogojev poslovanja lekarniške dejavnosti. 

8. Graditi svojo prepoznavnost s kakovostnimi storitvami in izdelki. 

Prednosti: 

Strokovnost  in kakovost storitev 

Timsko delo 

Dostopnost 

Finančna moč 

Pomanjkljivosti: 

Pomanjkanje specialistov 

Prepoznavnost zavoda 

Kadrovska podhranjenost 

Odvisnost od največjih plačnikov 

Priložnosti: 

Nove storitve 

Nove tehnologije 

Promocija lekarne 

Novi pristopi do uporabnikov lekarniških 

storitev 

Zasebnost v lekarnah 

Tesnejše sodelovanje z zdravniki, ustanovitelji, 

dobavitelji in proizvajalci zdravil 

Nevarnosti: 

Poznavanje dejavnosti in presoja ustanoviteljev 

Nelojalna konkurenca 

Odliv talentov 

Vrednotenje storitev zavarovalnic 

Razdelitev zavoda  

Finančno izčrpavanje lekarne 

Konkurenca (liberalizacija, nove enote drugih 

zavodov) 

Poslabšanje sistemskih pogojev poslovanja 

lekarništva 

Zaostrovanje financiranja dejavnosti 

Kupna moč uporabnikov 
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5. STRATEŠKI CILJI LEKARNE AJDOVŠČINA 
 
Strateški cilji predstavljajo dolgoročne cilje, ki jim zavod sledi v prihodnjem desetletnem obdobju. 

Vloga pri svetovanju za zdravje in zdravljenje  1 

Število prebivalcev na farmacevta* 1.800 

Število izdanih receptov na farmacevta na leto 15.000 

Število neželenih dogodkov pri izdaji zdravil na Rp na število vseh Rp <0,001 % 

Stopnja poslovne odličnosti Zgornja tretjina 

*iz ur 

 

 Strateški cilj Kazalnik 

1 Smo prvi strokovni svetovalci za zdravje in 

zdravljenje in najbolj dostopen partner 

uporabnikom lekarniških storitev. 

Večina uporabnikov prepozna lekarne kot 

prvega partnerja za zdravje in zdravljenje z 

zdravili. Ocena dostopnosti >4(od 5). 

2 Dosegamo visoko stopnjo zadovoljstva 

uporabnikov s storitvami lekarn. 

Ocena zadovoljstva uporabnikov s storitvami 

lekarn med 4 in 5 (od 5).  

3 Zagotovimo storitve z visoko vrednostjo za 

uporabnike v obeh lekarnah. 

Delež zaslužka lastnih storitev in izdelkov v 

celotnem RVC med 2-5 % v prvih petih letih in 

nadaljnja rast do 10 %. 

4 Dosegamo visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih 

z organizacijo in delom. 

Povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih >4  

(od 5). 

5 Zagotovimo bistveno hitrejšo rast zaslužka od 

prodaje. 

Rast dodane vrednosti na zaposlenega (izraženo 

z bruto RVC) >1. 

6 Uravnotežimo strukturo plačnikov storitev. Delež bruto zaslužka največjega plačnika       

<50 %. 

7 Dosežemo vzdržno nominalno rast bruto zaslužka 

in presežka v drugem petletnem obdobju. 

Rast bruto zaslužka in presežka na predhodno 

leto >1 (razen dogovorjeno obdobje). 

8 Zagotavljamo visoko stopnjo družbene 

odgovornosti. 

Zadovoljstvo deležnikov >4 (od 5). 

9 Dosegamo stopnjo poslovne odličnosti na stopnji 

primerljivih organizacij. 

Stalne izboljšave kazalnikov uspešnosti. 
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6. PRIORITETNE STRATEŠKE USMERITVE LEKARNE AJDOVŠČINA  
 

Temeljna razvojna področja za dosego strateških ciljev Lekarne Ajdovščina so: 

1. Povečanje usposobljenosti in kapacitet lekarniškega tima in nove organizacijske rešitve.  

 

2. Uvajanje novih storitev z višjo dodano vrednostjo v ponudbo lekarne. 

 

3. Uvajanje novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki bodo okrepile komunikacijo z 

uporabniki, omogočile več osebnih stikov farmacevtov z uporabniki ter povečale učinkovitost 

poslovanja in dostopnost storitev. 
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7. STRATEGIJA 
 

Strategija opredeljuje strateške prioritete, usmeritve in politike poslovanja za nadaljnje desetletno 

obdobje. Zajema najpomembnejše deležnike in področja poslovanja: 

Zunanji uporabniki storitev in izdelkov 

• Povečevali bomo dostopnost naših storitev uporabnikom: podaljšanje odpiralnega časa (Vipava), 

storitve na daljavo (telefarmacija). 

• Uvedli bomo sodobne pristope za ugotavljanje potreb, pridobivanje in zadržanje uporabnikov ter 

komunikacijo z njimi. Uporabnike bomo s tem vključevali v razvoj naših storitev. 

• Pridobili bomo sodobne tehnologije za neposredno povezanost in komunikacijo z uporabniki. 

• Razvijali bomo nove pristope dela s kupci, plačniki in dobavitelji – upravljanje ključnih partnerjev; 

povečali pogajalsko moč in pridobili nove plačnike. 

• Sistematično bomo razvili in uvedli storitve za zdravstvene strokovnjake in krepili sodelovanje z 

njimi. 

• Merili bomo izide svojih storitev in zadovoljstvo uporabnikov. 

Zaposleni 

Zaposleni s svojimi kompetencami predstavljajo najpomembnejši vir in potencial zavoda in so poleg 

uporabnikov naša najvišja prioriteta. Ključne usmeritve politike upravljanja s človeškimi potenciali so: 

• Razvijali se bomo kot učni zavod.  

• Spodbujamo timsko sodelovanje zaposlenih in usklajevanje skupnih ter osebnih ciljev. 

• Razširimo možnosti kariernih poti. 

• Vpeljemo kompetenčni model in vodenje s cilji. 

• Razširimo interdisciplinarne kompetence na zaposlene (projekti, nova enota, vodenje strokovnih 

področij, področje medicinskih pripomočkov). 

• Prioritetno razvijamo kompetence na področju klinične in socialne farmacije ter 

komunikativnosti. 

• Pospešujemo inovativnost, gospodarnost in iniciativnost. 

• Zaposlene vključujemo, motiviramo in opolnomočimo za aktivno vlogo pri razvoju poslovanja. 

Procesi  

• Vpeljemo aktivno triažo in druge sodobne pristope pridobivanja uporabnikov in usmerjanja v 

zdravstvene procese. 

• Razvijamo kognitivne storitve in jih vključimo v celovito osebno lekarniško obravnavo. 

• Povečamo mobilnost storitev in neposrednost kontaktov z uporabniki. 

• Procese podpremo z novimi tehnologijami, predvsem na informacijskem in komunikacijskem 

področju. 

• Uvedemo spremljanje izidov obravnave in zdravljenja ter to dokumentiramo. 
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• Podporne procese razvijamo v smeri učinkovite podpore prioritetnih lekarniških storitev. 

• Izvajali bomo ustrezno vrednotenje in uvedli plačevanje novih storitev. 

Izdelki 

• Vzdržujemo dostopnost in izbiro izdelkov na najvišji ravni. 

• Vplivamo na razvoj in širitev poznavanja magistralnih izdelkov s strani zdravnikov in širše 

uporabe magistralnih izdelkov (npr. izdelava protibolečinskih mešanic v večdnevnih črpalkah, 

paliativa). 

• Optimiramo portfelj izdelkov in prioritet glede na zdravstveno relevantnost, donosnost, potencial 

rasti in obremenjenost ljudi in sistemov. 

Identiteta 

• Oblikujemo celostno podobo Lekarne Ajdovščina. 

• Promoviramo identiteto in pripadnost. 

Kakovost 

• Razvijamo sistem celovitega upravljanja kakovosti po načelih poslovne odličnosti na vseh 

področjih poslovanja. 

• Izvajamo sistem stalnih izboljšav. 

• Merimo kakovost izvajanja procesov in učinke na deležnike, spremljamo jih s pomočjo 

uravnoteženih kazalnikov. 

• Analiziramo in povezujemo aktivnosti/dejavnike z rezultati. 

• Sistematično upravljamo s tveganji (identificiramo, vrednotimo, spremljamo, ukrepamo). 

• Zagotavljamo okoljsko aktiven, prijazen in vzdržen razvoj. 

Drugi deležniki 

• Zagotavljamo sistematično, načrtno in učinkovito sodelovanje z vsemi deležniki. 

• Povezujemo se zaradi izmenjave znanj (s proizvajalci, zdravniki) in pridobivanja finančnih virov (z 

dobavitelji, proizvajalci, zavarovalnicami). 

• Prispevamo k razvoju lokalnega okolja in iščemo podporo za interese razvoja lekarniške 

dejavnosti na nacionalnem nivoju. 

• Aktivno delujemo v interesnih združenjih pri razvoju predpisov, standardov in sistemov 

financiranja dejavnosti. 

 

Organizacija dela in vodenje 

• Razvijamo sistem vodenja s cilji. 

• Spremembe izvajamo projektno. 

• Postopno prestrukturiramo procese in delitev dela med zaposlenimi ob pomoči in uvajanju 

sodobnih tehnologij (avtomatizacije) in organizacijskih ukrepov. 
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Mreža lekarn 

• Vzdrževali bomo visok nivo opremljenosti in funkcionalnosti obstoječih lekarn in v kolikor bo 

potrebno povečali število poslovnih enot glede na potrebe ljudi, konkurenčno situacijo in 

ekonomske možnosti. 

• Intenzivneje bomo povezani z lokalnim zdravstvom s sodobnimi komunikacijskimi pristopi in 

novimi, sodobnimi oblikami oskrbe z zdravili. 

Vlaganja 

 Vlaganja bodo sledila prioritetnim strateškim usmeritvam: 

 Vzdrževanje in obnavljanje obstoječe infrastrukture na visoki ravni.  

 Vlaganje sredstev v nove objekte, opremo in širitev mreže bo racionalno glede na gibanja 

uporabnikov in konkurenčne potrebe ter ekonomske možnosti. 

 Vlaganja v nove komunikacijske tehnologije.  

 Investicije bomo usmerjali v podporo kognitivnim storitvam in povečanju mobilnosti delovanja. 

Finančni rezultati 

• Finančni rezultati bodo izkazovali uravnoteženo in vzdržno rast in podpirali interese vseh 

deležnikov, posebej ustanovitelja, kateremu bomo zagotavljali visok nivo storitev za uporabnike, 

hkrati pa prispevali k vsestranskemu razvoju zdravstvenega varstva v lokalnem okolju. 

• Zmanjševali bomo delež stroškov prodanega blaga. 

• Povečevali bomo prihodke iz storitev in popustov dobaviteljev in proizvajalcev. 

• Zagotovili bomo rast zaslužka z opravljanjem novih storitev. 

• Povečali bomo vlaganja v zaposlene in s tem stroške dela, ki se bodo povečali zaradi 

kvalifikacijske strukture zaposlenih, novih vsebin dela in novih zaposlitev. 

• Povečali bomo vlaganja v razvoj. 

• Amortizacija se bo prehodno povečala, kasneje pa ostajala na enakih relativnih nivojih. 

• Presežki bodo v prvem obdobju zaradi vlaganj v razvoj nominalno prehodno padli, v sledečem 

obdobju pa dosegali primerljive v dejavnosti. 
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8. POTENCIALNA TVEGANJA ZA URESNIČEVANJE DOLGOROČNEGA 

NAČRTA IN STRATEGIJE  
 

Potencialna tveganja, ki jih vidimo za uresničevanje dolgoročnega načrta, so predvsem sledeča: 

 poslabšanje plačevanja storitev s strani ZZZS lahko poveča stroške financiranja, 

 zaostrovanje pogojev poslovanja in vrednotenja lekarniških storitev v javni službi, 

 poslabšanje kupne moči uporabnikov, 

 z nadaljnjim zmanjšanjem števila priznanih farmacevtov se izrazito povečajo pravna in finančna 

tveganja zaradi možnih strokovnih napak, 

 spremembe zakonodaje v neustrezni smeri in odmik lekarniške dejavnosti od zdravstvene dejavnosti 

ter neracionalna širitev števila lekarn (storitve, liberalizacija mreže), 

 nerazumno povečanje števila lekarn v regiji, 

 izčrpavanje lekarn in preprečevanje razvoja dejavnosti z nesorazmernim razporejanjem presežkov, 

 spremembe poslovnih dogovorov z dobavitelji in proizvajalci. 

 

Razvijali bomo sistem obvladovanja tveganj in aktivnosti za njihovo obvladovanje. Tveganja bomo 

ocenjevali pri načrtovanju, jih ovrednotili in razvrstili po verjetnosti in teži možnih posledic ter s tem 

zagotovili sistem za njihovo obvladovanje. 
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9. SREDNJEROČNI POSLOVNI NAČRT 2017-2021  

9.1. LEKARNIŠKA MREŽA  
 
Prioritetno bomo vzdrževali visok nivo obstoječe infrastrukture s posodabljanjem obeh lekarn.  

Glede na razvoj situacije smo predvideli v ali po letu 2021 novo enoto na mestu večjega pretoka ljudi, v 

občini Ajdovščina. Ne bomo pa investirali v odpiranje lekarn, ki bi bile organizacijsko problematične in 

ekonomsko neupravičene. Dostopnost bomo pospeševali tudi z novimi tehnološkimi možnostmi in 

povečanjem kapacitet. 

 

9.2. FINANČNI NAČRT  
 

Obseg prihodkov v naslednjih letih načrtujemo z nizko stopnjo rasti. Razlog so predvsem predvidena 

gibanja cen zdravil in omejenih virov iz javnih financ. Fizični obseg dela se bo predvidoma povečeval kot 

doslej, 1-2 % rast števila receptov. Aktivnosti, opredeljene v strateških opredelitvah zavoda, so: močnejša 

pogajalska pozicija do dobaviteljev, upravljanje portfelja izdelkov in uvajanje novih storitev, kar nam 

omogoča v obdobju 2017-2021 načrtovati postopno zmerno rast zaslužkov. 

Glede na stopnjo napovedljivosti gibanj pogojev poslovanja v projekcijskem obdobju smo pripravili 

gibanje struktur prihodkov in odhodkov, ki odražajo naše strateške opredelitve. Osnovne predpostavke 

pa so sledeče: javna služba: 1 % letna rast števila receptov in 0,5 % letna rast vrednosti točke, trg: 3 % 

letna rast prodaje, RVC bo predvidoma rasla hitreje kot prodaja. Investicije bodo postopne, predvsem v 

posodabljanje infrastrukture, leta 2021 ali kasneje pa predvidevamo novo enoto, česar pa še ne 

upoštevamo v naših finančnih projekcijah. Predvidevamo nove zaposlitve za zagotovitev specialističnih in 

drugih novih storitev. To se odraža v gibanju stroškov dela tudi v strukturi. 

 

PRIHODKI 2017 2018 2019 2020 2021 

Recepti 70,61 % 70,08 % 69,49 % 68,87 % 68,26 % 

Prosta prodaja skupaj 28,81 % 29,35 % 29,95 % 30,58 % 31,19 % 

- zdravila 9,16 % 9,31 % 9,45 % 9,59 % 9,73 % 

- trgovsko blago 19,49 % 19,80 % 20,10 % 20,39 % 20,69 % 

- nove storitve 0,16 % 0,24 % 0,40 % 0,60 % 0,77 % 

Ostali posl. prihodki 0,36 % 0,36 % 0,36 % 0,36 % 0,36 % 

Ostali prihodki 0,21 % 0,21 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 

SKUPAJ: 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 
Tabela: Struktura prihodkov in projekcija za obdobje 2017-2021 
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ODHODKI 2017 2018 2019 2020 2021 

Stroški BMS 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Nabavna vrednost na recept 64 % 63 % 63 % 62 % 62 % 

Nabavna vrednost brez recepta 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 

Nabavna vrednost trgovsko blago 15 % 15 % 15 % 16 % 16 % 

Stroški dela 11 % 11 % 11 % 12 % 12 % 

Amortizacija 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Drugo 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Celotni odhodki 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Tabela: Struktura odhodkov in projekcija v obdobju 2017–2021 

 

CILJNA STRUKTURA PO PLAČNIKIH % 

ZZZS 40,00 

Zasebne zavarovalnice 30,00 

Individualni, institucionalni plačniki 30,00 

Skupaj 100,00 

                                   Tabela: Struktura RVC po plačnikih 

LIKVIDNOST 

V preteklosti likvidnost ni predstavljala težav. Stroški obresti niso obremenjevali poslovanja. 

Predvidevamo, da bomo lahko vzdrževali stabilno likvidnostno situacijo ne glede na predvidene 

investicije. 

INVESTICIJSKA VLAGANJA 

Investicije bomo izvajali skladno s prioritetnimi strateškimi usmeritvami.  

Načrtujemo: 

• prenovo obstoječih poslovnih prostorov (lekarna Ajdovščina), 

• posodobitev delovne in računalniške opreme. 
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9.3. NAČRT RAZVOJA ZAPOSLENIH  

ZAPOSLOVANJE IN RAZVOJ TALENTOV  

Glede na načrtovano širitev lekarniških storitev načrtujemo, da bomo v naslednjih letih povečali število 

zaposlenih ter nekoliko spremenili izobrazbeno strukturo. Predvidevamo, da bomo pridobili ali usposobili 

dodatnega specialista s področja klinične farmacije. Za zagotovitev poslovanja bomo zaposlili 2 dodatna 

farmacevta. Vsem zaposlenim, predvsem pa specialistu, bomo omogočili bolj strukturirano delo in 

razvojne možnosti.  Prioritetno bomo zaposlili mlade, talentirane farmacevte (kriterij: kompetence, 

ambicije, razvojni potencial) in sprostili ter angažirali specialista na storitvah, za katere bo usposobljen. 

Gibanje števila zaposlenih je prikazano v spodnji tabeli. 

 

Delovno mesto  2017 2018 2019 2020 2021 

Direktor VII/2 1 1 1 1 1 

Magister farmacije + specializacija VIII     1 

Magister farmacijeVII/2 9 10 10 10 10 

Farmacevtski tehnik V 4 4 4 4 3 

Lekarniški strežnik II 2 2 2 2 2 

Računovodja VII/1 1 1 1 1 1 

Finančno računovodski delavec V 2 2 2 2 2 

SKUPAJ 19 20 20 20 20 

 

USPOSABLJANJE – RAZVOJ KOMPETENC IN DELOVNA UČINKOVITOST 

Področje usposabljanja bomo uredili sistematično, zato bomo načrtovanje usposabljanja povezali s 

sistemom upravljanja kompetenc. Potrebe po izobraževanju bomo ugotavljali na letnih pogovorih. Večjo 

pozornost bomo namenili znanjem na področjih, za katera ocenjujemo, da so šibkejša (socialna in 

klinična farmacija, novi pristopi do uporabnikov in tehnike prodaje ter vodenja). V primeru potreb 

usposabljanja več zaposlenih na istem področju bomo organizirali tudi interna usposabljanja, predvsem s 

področja komunikacijskih tehnik, specifičnih strokovnih vsebin in praktičnega usposabljanja po enotah, ki 

jih bodo izvajali usposobljeni zaposleni. Načrtujemo povečanje obsega vlaganj v usposabljanje in ciljano 

porabo sredstev. 

Povečanje delovne učinkovitosti bomo pospeševali z uvajanjem sistema vodenja s cilji, ocenjevanjem 

kompetenc in rezultatov ter dodatno motivacijo zaposlenih za dobro delo. 

TIMSKO DELO 

Z vključevanjem zaposlenih v različne projekte, z rednim obveščanjem vseh zaposlenih o dogajanju v 

zavodu in novostih, bomo krepili pripadnost, povezanost med zaposlenimi, sodelovanje, timsko zavest 

ter pripadnost zavodu. Načrtujemo postopno prestrukturiranje vsebine dela tako, da bo delo deljeno 

med standardne in nove osebne lekarniške obravnave in tako bo delo organizirano učinkoviteje. 

Farmacevtski tehniki bodo lahko prevzemali večji obseg administrativno tehničnih del, farmacevti pa se 
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bodo lažje posvetili zahtevnejšemu delu s pacienti na področju upravljanja zdravja in zdravljenja z 

zdravili. 

MOŽNOSTI KARIERNEGA RAZVOJA 

V zavodu omogočimo karierni razvoj posameznika na strokovnem in vodstvenem področju glede na 

ambicije ter sposobnosti posameznika in potrebe zavoda. Spodbujali in motivirali bomo zaposlene k 

samoiniciativnosti in ambicioznosti. Glede na smer kariernega razvoja bodo prilagojena usposabljanja in 

izobraževanja zaposlenega ter skrb za sistematično pridobivanje izkušenj ter znanj. Napredovanje bo 

temeljilo na doseženih rezultatih in kompetencah. Določili in pripravili bomo sistem kariernega razvoja v 

zavodu in ga predstavili zaposlenim. 

Karierne poti lekarniških farmacevtov: 

 farmacevt z osnovnimi kompetencami, 

 farmacevt receptar, 

 farmacevt svetovalec zdravstvenim sodelavcem, 

 farmacevt s specialnimi znanji, 

 mentor, 

 specialist klinične farmacije, 

 vodja lekarne, 

 direktor (strokovni direktor). 

Karierne poti farmacevtskih tehnikov:  

 farmacevtski tehnik z osnovnimi kompetencami, 

 samostojni farmacevtski tehnik, 

 farmacevtski tehnik kot referent pri nabavi trgovskega blaga, 

 farmacevtski tehnik s specialnimi znanji. 

VODENJE 

Vodenje predstavlja eno pomembnih področij, čeprav gre za majhen zavod. Vodstvene vloge razvijamo 

pri izbranih zaposlenih skozi vodenje projektov, kar je predpogoj za prevzemanje vodenja lekarniške 

enote ali zavoda. 

MOTIVACIJA, NAGRAJEVANJE, SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI 

Analiziramo dejavnike motivacije posameznikov in ugotavljamo potrebe za razvoj naših zaposlenih. 

Spodbujamo inovativnost zaposlenih, zaposlene motiviramo in nagrajujemo najboljše predloge. 

Nadgradili bomo sistem nagrajevanja in ga povezali z rezultati poslovanja in posameznikov. Finančne 

nagrade, izobraževanja, napredovanja in pohvale bodo temeljile tudi na ocenah delovne uspešnosti ali 

posameznih dosežkih. 
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ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Zadovoljstvo zaposlenih merimo in primerjamo z vodilnimi dosežki v dejavnosti. S spremembami na 

navedenih področjih in upoštevanjem konstruktivnih predlogov zaposlenih (podanih ob izpolnjevanju 

anket ali drugače) bomo vplivali tudi na njihovo zadovoljstvo. Naš cilj je, da povečamo zadovoljstvo 

zaposlenih in dosežemo povprečno oceno vsaj 4 (od 5). 

Za realizacijo načrtovanih ukrepov na področju upravljanja s človeškimi potenciali bomo opredelili 

poseben strateški projekt Kadri. 

 

9.4. KAKOVOST 

Poslujemo skladno z načeli celovitega upravljanja kakovosti na osnovi sistema stalnih izboljšav. 

Standardi, ki jih implementiramo, so: 

• dobra lekarniška praksa, 

• dobra laboratorijska praksa, 

• kodeks magistralnih pripravkov, 

• sistem vodenja kakovosti in poslovne odličnosti, 

• varnost in zdravje pri delu, 

• vodenje varovanja informacij. 

Certifikacije bomo izvajali v okviru zakonskih in drugih formalnih zahtev. 

 

9.5. PROIZVODI/BLAGOVNE ZNAMKE 

Skrbeli bomo za primerno širino in konkurenčnost ponudbe. Skrbeli bomo za identiteto in prepoznavnost 

Lekarne Ajdovščina. Urejenost lekarne bomo prilagodili sodobnim trendom. 
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9.6. PROCESI 

V Lekarni Ajdovščina smo opredelili osrednje procese, katerih rezultati so naše storitve in proizvodi za 

uporabnike ter podporne procese, ki vplivajo na delovanje poslovnega sistema v celoti.  

 

V sledečem obdobju načrtujemo začetek razvoja ali vpeljavo naslednjih novih procesov:  

• aktivna triaža,  

• celovita osebna lekarniška obravnava, 

• svetovanje zdravstvenim sodelavcem, 

 klinična farmacija v socialnih zavodih. 

Načrtujemo tudi nadaljnji razvoj procesa nabave v smeri obvladovanja močnejše pogajalske pozicije do 

dobaviteljev. 

Prioritetno pozornost bomo posvetili uvajanju ali izboljševanju kognitivnih in drugih storitev v lekarnah. 

Prednost bodo imele tiste z višjo dodano vrednostjo. Izvajali jih bomo dokumentirano in merili rezultate. 

Potencial storitev oz. aktivnosti, ki ustvarjajo novo vrednost, predstavljajo predvsem: 

Kratkoročno 

• osebna kartica zdravil, 

• pregled uporabe zdravil, 

• farmakoterapijski pregled, 

• uvajanje plačljive biometrije s svetovanjem, 

• klinična farmacija v socialnih zavodih, 

• svetovanje pri samozdravljenju. 
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Srednjeročno 

• svetovanje zdravstvenim delavcem, 

• preventiva in izobraževanje v šolah, vrtcih, 

• novi pristopi celovite osebne lekarniške obravnave. 

Postopno bomo uvedli sodobne pristope komunikacije z javnostmi (celostna podoba zavoda, internetna 

stran, strokovne vsebine). 

 

9.7. TEHNOLOGIJE 

Pozornost bomo prioritetno usmerili v posodabljanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij in 

orodij za interaktivno povezanost in komunikacijo z uporabniki in zdravstvenimi izvajalci. 

Zagotovili bomo informacijsko podporo procesom in funkcijam, kakor tudi sistemu vodenja in upravljanja 

z viri. Vzdrževali bomo kapacitete in znanja s področja IT v obsegu, ki nam bo zagotavljal status 

kvalificiranih kupcev in uporabnikov, razvojne aktivnosti pa bomo naročali zunanjim izvajalcem. 

Avtomatizacijo poslovanja za izvajalce in uporabnike lekarniških storitev bomo prevzemali taktno glede 

na ekonomske in socialne učinke in skladno s cilji kakovosti, varnosti in etičnimi standardi lekarniške 

dejavnosti. Uvedli bomo avtomatsko prikazovanje cen. 
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9.8. NAČRT IZVEDBE IN STRATEŠKI PROJEKTI  

 

 

 

Projekti s potencialno pozitivnimi kratko 

/srednje-ročnimi vplivi na poslovanje 

2017 2018 2019 2020 2021 Vodi/ 

sodeluje 

Širitev mreže      Dir./Ekon. 

Mobilna izkaznica zdravja      Vodja proj. 

Vrednotenje storitev       Ekon./Farm. 

Kadri in organizacija        

 Specializacije      Dir./ MF 

 Osebni pogovori      Dir./Vodja 

 Kompetence       Direktorica 

 Upravljanje del. učinkovitosti/BSC      Ekon./Dir. 

 Nagrajevanje      Ekon./Dir. 

 Karierne poti       Direktorica 

 Inovativnost, iniciativnost      MF 

 Projektno vodenje      Tim 

 Nabava in pogajanja      Ekon./Dir. 

Kakovost      Odg. os./Dir. 

      Vodja proj. 

Razvojni projekti       

Klinična farmacija v soc. zavodih      MF 

Strokovno svetovanje zdr. sodelavcem      MF 

Celovita osebna lekarniška obravnava       MF tim 

Novi plačniki      Ekon./Dir. 
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9.9. ORGANIZIRANOST 

Organizacijska shema ostaja enaka kot doslej. Pomembnejši nov element v organiziranosti prinaša 

pristop k projektnemu upravljanju, kjer bodo vodje projektov imeli (v formalnem in praktičnem smislu) 

nove pristojnosti in odgovornosti. Projektno vodenje bo element kariernih poti, povezovali ga bomo z 

usposabljanji, s specializacijo in drugimi vidiki razvoja posameznikov. 

 

9.10. SPREMLJANJE IZVAJANJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM STRATEGIJE 

IN DOLGOROČNIH NAČRTOV POSLOVANJA  

Izvajanje strategije in nujne korekcije bomo preverjali enkrat letno. Strategija bo predstavljala temeljno 

usmeritev načrtovanja poslovanja na letnem nivoju za vsebino in prioritete posameznih organizacijskih 

enot. Cilji se bodo odrazili na vseh nivojih, kar bomo ne le načrtovali, ampak tudi nadzorovali. Dinamiko 

bomo prilagajali primarno našim potrebam, formalno pa dinamiki planiranja v javnem sektorju.  
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10. VIRI  

1. Poslovna poročila Lekarne Ajdovščina. 

2. Strateški dokumenti Ministrstva za zdravje. 

3. Nacionalna strategija vključevanja lekarniške dejavnosti in lekarniških farmacevtov v nadaljnji 

razvoj slovenskega zdravstvenega sistema, maj 2011, Slovensko farmacevtsko društvo. 

4. Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016-2025 “Skupaj za družbo zdravja”. 

5. Publikacije ZZZS. 

6. Publikacije Statističnega urada RS. 

7. Lastne analize. 

 

 

Legenda kratic (okrajšav) 

BSC – angl. Balanced Scorecard – uravnoteženi sistem kazalnikov 

BMS – blago, material in storitve 

EU – Evropska Unija 

GURS – Geodetska uprava Republike Slovenije 

IT – informacijska tehnologija 

JZ – javni zavod 

LZS – Lekarniška zbornica Slovenije 

MF – magister farmacije (farmacevt) 

RVC – razlika v ceni 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije 

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

 

 


