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PREDSTAVITEV GORENJSKIH LEKARN 
 
 

 
 
Konec 2009 je v sestavi zavoda 22 lekarniških enot, od tega 20 lekarn in 2 lekarniški 
podružnici, poleg tega pa še galenski laboratorij, kontrolno-analizni laboratorij, 
farmakoinformativna služba in podporne službe; ekonomsko finančna služba, pravna in 
splošno kadrovska služba in služba informacijske tehnologije.  
 
Na območju Gorenjske poleg nas trenutno opravlja lekarniško dejavnost še 8 zasebnih 
lekarn – skupaj 30 enot oskrbuje z zdravili 200550 prebivalcev Gorenjske. S tem 
dosegamo povprečje 6685 prebivalcev na lekarno.  Za primerjavo – slovensko povprečje 
je 7339 prebivalcev na lekarno. Vzrok za to razliko je redkeje naseljeno prebivalstvo, 
posledično pa to v praksi pomeni boljšo dostopnost za ljudi po eni strani, po drugi strani 
pa manj racionalno organizacijo, saj imamo več zelo majhnih enot, ki same po sebi niso 
rentabilne, za ljudi pa pomenijo veliko, saj bi bile v nasprotnem primeru razdalje do 
najbližje lekarne lahko zelo velike.  
Po velikosti smo drugi oz. tretji lekarniški javni zavod izmed 24 v Sloveniji, po številu 
enot smo drugi, takoj za Lekarno Ljubljana, po prometu pa smo tretji, poleg omenjenega 
nas prehiteva tudi JZZ Mariborske lekarne. Takoj za nami pa so Celjske lekarne.  
 

Gorenjske lekarne smo javni lekarniški zavod, naše osnovno poslanstvo pa je opravljanje 
javne službe, ki zajema preskrbo prebivalstva Gorenjske z zdravili.  Poleg prebivalstva 
Gorenjske z zdravili oskrbujemo tudi nekatere zdravstvene in druge organizacije. Preskrba z 
zdravili obsega izdajanje zdravil na recept in brez recepta s svetovanjem o pravilni, racionalni 
in varni uporabi zdravil ter izdelovanje magistralnih zdravil. Prav svetovanje pa postaja naša 
glavna in vse bolj pomembna naloga, še zlasti, kadar gre za svetovanje samozdravljenja in s 
tem povezane prodaje zdravil brez recepta, ki je pri nas v porastu.  
Poleg te osnovne dejavnosti vršimo še: 

• preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinsko tehničnimi pripomočki, 
sredstvi za nego in drugimi sredstvi za zdravljenje, za varovanje zdravja ter s predmeti 
splošne rabe za ohranjanje dobrega počutja;   

• izdelovanje zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter preverjanje njihove kakovosti;  
• mentorsko dejavnost; 
• farmakoinformativno dejavnost; 
• svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil ostalim zdravstvenim delavcem;  
• zdravstveno–vzgojno in zdravstveno prosvetljevalno dejavnost;  

 
V vseh enotah Gorenjskih lekarn imamo urejene tudi drogerijske oddelke. V našem 
prodajnem programu imamo med drugim vrhunsko negovalno kozmetiko, sredstva za osebno 
higieno, varovalne pripravke za sončenje, izdelke za nego dojenčka, hrano za dojenčke in 
številne drobne pripomočke, ki se jih potrebuje ob rojstvu otroka. Poleg tega izvajamo 
svetovanje pri izbiri sredstev in pripomočkov za ohranjanje zdravja ali izboljšanje počutja. 
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V skladu s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije Gorenjske lekarne 
opravljamo tudi stalno dežurno službo v Kranju.  
 
Poleg tega v Lekarni Jesenice in Lekarni Škofja Loka opravljamo dežurstvo ob nedeljah in 
praznikih od 9. do 17. ure. V lekarni Zlatorog Bled je organizirana dežurna služba v soboto od 
13. do 18. ure. 
 
Imamo status učnega zavoda (sprejemamo na obvezno prakso dijake srednje farmacevtske 
šole in študente farmacije) in opravljamo mentorsko dejavnost za profile magister farmacije in 
farmacevtski tehnik.  
 
S patronažno službo iz Kranja sodelujemo v zgodnji materinski šoli v smislu osveščanja 
bodočih in zgodnjih nosečnic glede uporabe zdravil v času nosečnosti in racionalni uporabi 
vitaminsko mineralnih pripravkov.  
V zadnjem letu smo izvedli številna predavanja po šolah in vrtcih, namenjena staršem, o 
pravilni uporabi zdravil pri otrocih.  
 
Občasno po lekarnah izvajamo tudi merjenja krvnega sladkorja, holesterola in trigliceridov v 
krvi, količino CO v izdihanem zraku. Redno pa v vseh lekarnah merimo krvni tlak, telesno 
težo in višino, ob vsem skupaj pa svetujemo o zdravem načinu življenja ter opozarjamo na 
tveganja za zdravje.  
 
Posamezni zaposleni so redno vključeni tudi v organe Lekarniške zbornice Slovenije in 
Slovenskega farmacevtskega društva. S tem smo aktivno vključeni tudi v pripravo predlogov 
za spremembe na zakonodajnem področju, postavljanju smernic za naše strokovno delo, 
uvajanje »dobrih praks« v delo… 
 

• Kadri 
V Gorenjskih lekarnah je trenutno 149 vseh zaposlenih. Kar se tiče lekarniških strokovnih 
delavcev imamo 80 mag. farm, od tega jih ima 5 podiplomsko izobraževanje; 2 inženirja 
farmacije in 50 farm tehnikov.  
Če upoštevamo še univerzitetne izobrazbe na upravi (ekonomiste, pravnika, informatiki) je 
izobrazbena struktura v GL naslednja: 

� VIII stopnja (magisterij ali specializacija)      4% 
� VII stopnja (univerzitetna)                           54% 
� VI stopnja                                                    4% 
� V stopnja (srednja)                                 36% 
� Manj kot V stopnja                                        2% 

 

 
Veliko vlagamo v usposabljanje zaposlenih in vzdrževanje opreme. Naše uspešno 
poslovanje smo v zadnjih letih izkoristili za investiranje v nove tehnologije in 
opremljenost enot. Med velike investicije, ki so zaznamovale obdobje zadnjih 5 let spada 
odprtje novih lekarn (Lekarniška podružnica Žirovnica, Lekarna Lesce, Lekarna 
Primskovo, Lekarna Podlubnik, Lekarna Preddvor, Lekarna Planina II), posodobitev starih 
lekarn (prenova in povečanje lekarne v Bohinjski Bistrici, prenova v Žireh, preselitev in 
povečanje nekdanje podružnice v lekarno v Cerkljah, prenova na Planini, selitev in 
povečanje lekarne v Šenčurju, prenova v Gorenji vasi, prenova, povečanje in selitev v 
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Kropi) in postavitev novih prostorov za potrebe galenskega ter kontrolno-analiznega 
laboratorija.  

 
Poleg zadostitve zahtevnim tehnično tehnološkim standardom smo velik poudarek 
namenili varstvu okolja, pri čemer upoštevamo predvsem rokovanje z nevarnimi snovmi 
in ravnanje z odpadki. 
 
Kvaliteto našega dela nam potrjujejo tudi 3 certifikati kakovosti, ISO 9001, ISO 14001 in 
OHSAS 18001, ki smo jih prvič prejeli leta 2004. Vsa leta do sedaj smo jih uspeli uspešno 
obnavljati.  
 
• Kako naprej? 

 

Vizija 
Z znanjem, ki ga bomo ves čas nadgrajevali, z odgovornim svetovanjem, z lastnimi izdelki,  
z razvijanjem čim boljših odnosov z našimi ustanovitelji, s poslovnimi partnerji in z 
zadovoljnimi zaposlenimi, bomo ohranjali našo konkurenčno prednost na trgu. 
 
Naši konkretni načrti za naprej izvirajo iz že začetih aktivnosti: 

1. V letu 2010 preselitev lekarne Preddvor na novo lokacijo; trenutno poteka izgradnja 
novega zdravstvenega doma; selitev je predvidena za začetek julija;  

2. V letu 2010 preselitev lekarne v Kranjski Gori na novo lokacijo v neposredno bližino 
zdravstvenega doma. Trenutno je stavba, v kateri bo dobila prostor tudi lekarna, v 
izgradnji, pridobitev uporabnega dovoljenja je predvidena za konec avgusta.  

3. Odprtje nove lekarne v Škofji Loki v bodočem trgovskem centru na Kapucinskem 
predmestju v 2010. 

4. V letu … preselitev naše največje lekarne v Kranju na novo lokacijo; projekt je 
trenutno v fazi iskanja investitorja za nov poslovno zdravstveni center, ki ga je MOK 
uvrstila v svoj strateški razvoj MOK do leta 2023. 

5. preselitev naše lekarne na Jesenicah na novo lokacijo: projekt je v fazi dogovarjanja 
med Občino Jesenice, lastnikom potencialne stavbe in nami. 

 
 
 
 
Kranj, 5.3.2010                                                         Romana Rakovec, mag.farm. 
                                                                                                direktorica 
 
 
 


