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Povzetek

Predstavljen je kratek opis nekaterih aktivnosti, ki smo 
jih v Javnem zavodu Pomurske lekarne uporabili za 
povečanje učinkovitosti poslovanja. Večina aktivnosti je povečanje učinkovitosti poslovanja. Večina aktivnosti je 
potekala na izboljšanju informacijskega sistema z 
vpeljavo  projekta Podpora poslovanju z uvedbo 
SharePoint intraneta. Posledica izboljšanja 
informacijskega sistema je omogočila povečanje 
učinkovitosti poslovanja z zmanjšanjem števila kadrov 
v upravi in  povečanjem prihodkov iz tržne dejavnosti.



Uvod

Lekarniško dejavnost v Sloveniji ureja Zakon o 
lekarniški dejavnosti iz leta 1992. Zakon opredeljuje 
lekarniško dejavnost kot del zdravstvene dejavnosti, ki lekarniško dejavnost kot del zdravstvene dejavnosti, ki 
zagotavlja preskrbo prebivalstva z zdravili. Preskrba 
prebivalstva obsega izdajo zdravil na recept in brez 
recepta, ter magistralno pripravo zdravil. Poleg 
lekarniške dejavnosti lahko lekarne skrbijo za preskrbo 
z medicinsko-tehničnimi pripomočki, sredstvi za nego 
in varovanje zdravja ter veterinarskimi zdravili



JZ Pomurske lekarne

Pomurske lekarne skrbimo s svojimi štirinajstimi 
enotami za preskrbo prebivalcev z zdravili na področju 
pokrajine ob reki Muri. Z zdravili preskrbujemo pokrajine ob reki Muri. Z zdravili preskrbujemo 
prebivalce v okviru naslednjih organizacijskih enot: 
lekarna Beltinci, lekarna Črenšovci, lekarna Gornja 
Radgona, lekarna Lendava z lekarniškima 
podružnicama Dobrovnik in Turnišče, lekarna Ljutomer, 
lekarna Murska Sobota, lekarna Puconci, lekarna »Pri 
gradu« Murska Sobota, lekarna »V Šavel centru« 
Murska Sobota, lekarna v BTC Murska Sobota, lekarna 
v Maximusu Murska Sobota in lekarna Sveti Jurij ob 
Ščavnici.
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Lekarniško dejavnost opravljajo poleg Pomurskih 
lekarn v pomurskem prostoru še koncesijske lekarne v 
krajih Apače, Cankova, Rogaševci, Grad, Križevci pri krajih Apače, Cankova, Rogaševci, Grad, Križevci pri 
Ljutomeru, Martjanci, Moravci,  Gornji Petrovci, 
Radenci in Gornja Radgona. Skupaj s koncesijskimi 
lekarnami skrbijo Pomurske lekarne za preskrbo z 
zdravili za okoli 125 000 prebivalcev.    
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� V okviru uprave zavoda opravljamo splošna in 
finančno računovodska dela, v Lekarni Murska 
Sobota pa opravljamo tako imenovane regionalne Sobota pa opravljamo tako imenovane regionalne 
dejavnosti kot so: mentorstvo in vzgoja kadrov, 
aseptična priprava zdravil, centralna sterilizacija, ter 
po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
neprekinjeno dežurno službo za celotno zdravstveno 
regijo Pomurje.
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V zavodu je trenutno zaposlenih 88 delavcev od tega 
41 magistrov farmacije in 29 farmacevtskih tehnikov, 
ostalo je administrativno tehnični kader.ostalo je administrativno tehnični kader.

Lani smo realizirali 832.300 receptov in ustvarili  25,1 
milijona evrov prihodkov



Dolgoro čni  cilji  Pomurskih lekarn

Zavod ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:
a) Biti nosilec razvoja in zagotavljanja nemotene in 
varne preskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi varne preskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi 
pripomočki v pokrajini ob Muri
b) Skrbeti za čim kvalitetnejše izvajanje naših storitev 
in uvajanja novih projektov farmacevtske skrbi
c) Zagotavljati prijazne prostor našim uporabnikom ter 
dobre delovne pogoje zaposlenim
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d) Skupaj z ustanovitelji zagotavljati racionalno in 
učinkovito lekarniško mrežo v skladu z zastavljenimi 
merili in kriteriji;merili in kriteriji;
e) Zagotavljati pogoje in možnosti za stalno strokovno 
izpopolnjevanje zaposlenih;
f) Dosegati vsakokratni letni načrtovani obseg dela;
g) Ohranjati, če že ne povečevati delež prihodkov 
pridobljenih na trgu
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Gospodarske razmere, v katerih se izražajo 
globalizacija in procesi gospodarskega nazadovanja z 
izraženo gospodarsko krizo, v zadnjem času izrazito izraženo gospodarsko krizo, v zadnjem času izrazito 
vplivajo tudi na notranje razmere v gospodarskih in 
negospodarskih subjektih. V času, ko svetovno 
gospodarstvo zajemata gospodarska in finančna kriza 
ter obdobje recesije je za vsako podjetje ali zavod 
priložnost, da ovrednoti procese svojega poslovanja in 
oceni, kje lahko kaj prihrani. 



V zavodu smo se v letu 2009 soočili z nižjimi cenami 
naših lekarniških storitev, povečanjem materialnih in 
drugih stroškov in  nadpovprečno brezposelnostjo v 
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drugih stroškov in  nadpovprečno brezposelnostjo v 
Pomurju, ki je imelo za posledico zmanjšanje kupne 
moči prebivalstva in manjši obisk naših lekarn. Znašli 
smo se pred dejstvom, da akcije za povečanje 
prihodkov ne bodo dale rezultatov in da bomo morali 
ob zmanjševanju sredstev za naše delovanje v  
prihodnjih letih povečati učinkovitost poslovanja.



Leto Prihodki za 
lekarniške storitve

Cena lekarniške 
storitve- to čke

2009 2 068 674. - EUR 3,07 EUR

2010 2 019 888. - EUR 2,99 EUR



Leto Število izdanih ra čunov
obiskovalcem lekarn

2009 896 187 računov

2010 866 274 računov



� ZZZS uvedel on line sistem 
� Uvedba medsebojno zamenljivih zdravil- povečanje 

zalog
� Uvedba obnovljivega recepta
� Uvedba novega plačnega sistema- višji stroški
� Materialni stroški narasli –odprli dve novi lekarni
� Podaljšal se je čas za izdajo recepta



Število receptov letno Dodatni čas za izdajo 
zdravila

Skupaj ure

800 000 receptov 10 sekund 2222 ur

800 000 receptov 20 sekund 4444 ur
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Takoj na začetku se je pojavilo vprašanje, kaj lahko 
izboljšamo na področju kakovosti naših storitev in kaj 
lahko naredimo na področju obvladovanja stroškov. Kaj  lahko naredimo na področju obvladovanja stroškov. Kaj  
lahko spremenimo v razvojni poti zavoda in s čim 
pripomoremo  k povečanju učinkovitosti poslovanja 
našega zavoda v današnjih gospodarskih razmerah. 
Čas ki se je podaljšal pri izdaji zdravil na recept je bilo 
potrebno nadoknaditi pri ostalih opravilih v lekarni. 
Želeli smo povečati produktivnost in učinkovitost, 
posledično pa ohraniti uspešno poslovanje.
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Stroške lahko zmanjšujemo na različne načine  
vendar se  postavlja vprašanje, na čem naj temelji 
njihovo zmanjševanje. Kar nekaj podjetij se na njihovo zmanjševanje. Kar nekaj podjetij se na 
začetku odloči zmanjšati stroške na račun 
informacijske tehnologije. V našem zavodu je 
informacijska tehnologija že tako vpletena  v 
vsakodnevno delovanje in poslovanje zavoda, da bi 
bilo zmanjševanje naložb v njegov razvoj in podporo 
lahko slaba strateška odločitev.
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Razlog za to lahko najdemo v odločilni vlogi 
informacijsko tehnoloških rešitev, ki jo te imajo na 
poslovanje našega zavoda. Ugotovili smo, da bomo poslovanje našega zavoda. Ugotovili smo, da bomo 
morali še naprej vlagati v razvoj lastne informacijske 
tehnologije, če bomo želeli na trgu nastopati 
konkurenčno. Prav tako smo si želeli takšne 
informacijsko tehnološke rešitve, ki lahko dejansko 
zmanjšajo stroške svojega poslovanja, zavod pa 
postane učinkovitejši in poslovno uspešnejši. 



Odločili smo se za uvedbo projekta  Podpora 
poslovanju z uvedbo SharePoint intraneta. 
Kaj je pravzaprav SharePoint? *
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Kaj je pravzaprav SharePoint? *
Kljub temu da ga očitno uporablja po celem svetu na 
milijone ljudi, je še vedno dokaj težko enoznačno in 
preprosto povedati, čemu vse je namenjen ta 
vsestranski izdelek. Lahko bi mu preprosto rekli 
poslovni portal za komunikacijo znotraj podjetja , 
toda to je preozko, saj še zdaleč ni samo orodje za 
skupinsko delo in vsekakor ne samo za komunikacije 
znotraj podjetja.
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Lahko bi mu rekli tudi dokumentni sistem , vendar bi 
pri tem pozabili na vse ostale funkcionalnosti. Lahko bi 
ga poimenovali iskalnik za podatke v podjetju , ga poimenovali iskalnik za podatke v podjetju , 
spletna alternativa omrežnim diskom pa orodje za 
socialno mreženje, orodje za poslovno inteligenco, 
projektno vodenje, odjemalec za baze podatkov . 



Osnovni portal Sharepoint intraneta PL

























Primeri finan čnih poro čil
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V Sharepoint intranetu imamo možnost preverjanja 
zaloge v naših lekarnah, poenostavljeni so postopki 
izdaje blaga ter izdaje faktur, pri čemer lahko izdaje blaga ter izdaje faktur, pri čemer lahko 
enostavno analiziramo prodajo blaga po različnih 
kriterijih, vključno z blagajniškim poslovanjem. Na tak 
način zagotavljamo stalno razpoložljivost izdelkov na 
prodajnih policah in optimalno izvajanje prodaje, kar je 
pomembno tako za zadovoljstvo kupcev kot tudi za 
podjetje z vidika prihodkov od prodaje brez recepta.
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Pridobili smo nadzor nad stroški, pregled nad zapadlimi 
terjatvami, optimizirali smo zaloge in izboljšali pogoje 
pri obstoječih dobaviteljih.pri obstoječih dobaviteljih.
Poslovne informacije, sistem poročil in sistem za 
podporo odločanju zagotavljajo informacije,ki so 
pripomogle k dvigu kakovosti delovanja in storitev ter 
učinkovitosti poslovanja.



� Z uvedbo Sharepoint intraneta smo v Pomurskih 
lekarnah

� Boljše organizirani� Boljše organizirani
� Boljše vodeni
� Boljše kontrolirani
� Boljše načrtujemo



Z SharePointom intranetom smo vzpostavili enovit 
poslovni sistem, podprli finančno in materialno 
poslovanje ter prodajo. Pospešili smo pretok podatkov 

Zaklju ček

poslovanje ter prodajo. Pospešili smo pretok podatkov 
in  ustaljene delovne procese. Sharepoint intranet je 
prispeval k zmanjšanju uporabe papirja in elektronske 
pošte kot glavnega nosilca informacije ter posledično 
izboljšal učinkovitost internih procesov in pregled nad 
poslovnimi informacijami.



Hvala za pozornost


