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SPLOŠNA BOLNIŠNICA, REGIJSKA (SP)

• 120.000 prebivalcev

• 2325 km2



NAŠE VREDNOTE,USMERITVE , CILJI

Profesionalnost strokovnega dela in poslovanja

Prijazni odnosi do strank in zaposlenih

Kolegialnost

Teamsko delo

Uravnoteženost uporabe virov,gospodarnost

Delo usmerjeno k bolnikom 

Povezovanje z lokalno skupnostjo



OBRAVNAVANI BOLNIKI

482 bolnišničnih 
postelj

17.500 ABO/Leto

160.000 ambulantnih 
pregledov/leto



URGENCA IN SPREJEM

40.000 OBRAVNAV /LETO 24.000 SPREJEMOV/LETO



Realizirane in priznane uteži akutne bolnišnične 
obravnave
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Prikaz gibanja stanja kadra
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Prihodki in odhodki 
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IZVAJANJE JAVNEGA NAROČANJA V SBG

• SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA (sestavni del nabavne službe) v 
sodelovanju z nosilci dejavnosti, člani od direktorja zavoda imenovano 
strokovno komisijo

• Zakonske podlage: ZJN-3, interni akti (pravilnik)

• Nabavne točke: Nabavna služba, Lekarna, TOS, Kuhinja, Laboratorij

• Odgovorna oseba: Direktor zavoda





POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA
• Potrebe služb in oddelkov po Z in MP za izvedbo pogodbenega programa z ZZZS

• Pobuda za javno naročilo (obrazec)�predlog za začetek postopka�sklep o začetku postopka

• Imenovanje strokovne komisije in komisije za pregled prispelih ponudb

• Raziskava trga

• Objava javnega naročila 

• Zbiranje ponudb in odgovarjanje na vprašanja ponudnikov

• Pregled in odpiranje  prispelih ponudb

• Objava odločitve 

• Priprava pogodb, podpis s strani dobavitelja in direktorja zavoda 

• Objava podpisane pogodbe na portalu JN

• Izvajanje povpraševanj na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov

• Zakonitost zagotavlja: SJN

• Ekonomičnost: računovodska služba, HTTP://INTRAVISOR.SS.EZDRAV.SI. 

• Informacijski sistem: GOSOFT



• Splošna bolnišnica „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica ima v 
temu trenutku sklenjene okvirne sporazume s 66 ponudniki za 
dobavo medicinskih pripomočkov.

• Medicinski pripomočki so razdeljeni na 32 sklopov. 

• Na podlagi potrebe po medicinskih pripomočkih se ponudnike 
vabi k oddaji ponudbe za posamezne sklope in za določeno 
obdobje.

• S ponudnikom, ki nam po vnaprej določenem merilu ponudi 
najugodnejšo ceno, sklenemo pogodbo o dobavi za obdobje 
povpraševanja.



Shema poteka izvedbe povpraševanja

• Pri izvedbi povpraševanja sodelujejo: Nabavna služba (SJN), Strokovna komisija 
ter Lekarna

• Izvedba povpraševanja se deli na več faz:

- Priprava povpraševanja (http://intravisor.ss.ezdrav.si)

- Aktivno povpraševanje (http://intravisor.ss.ezdrav.si)

- Prvi pregled ponudb (http://intravisor.ss.ezdrav.si)

- Drugi pregled ponudb (http://intravisor.ss.ezdrav.si)

- Zaključek povpraševanja in 

- Morebitna ponovitev povpraševanja za neuspele artikle.



Shema poteka izvedbe povpraševanja na podlagi okvir nega sporazuma 

1. Priprava povpraševanja

sistem Gosoft 5 mesecev pred potekom veljavnosti pogodbe o poteku obvesti Lekarno

Nabava Lekarna Strokovna komisija (SK)

Lekarna obvestilo o poteku pogodbe z obstoječo bazo, porabo v 
zadnjem letu in LPO pošlje v pregled in potrditev SK ter v vednost 
Nabavi, Strokovni direktorici

Nabava v Gosoft odpre šifro povpraševanja in o šifri obvesti Lekarno

SK Lekarni predlaga spremembe oz. potrdi bazo z LPO

SK predlaga nove šifre

SK Lekarni predlaga prenos šifer med skupinami (po potrditvi 
vpletenih SK vnese Lekarna, v primeru spora med SK po odločitvi 
strokovne direktorice)

Lekarna vnese nove šifre na podlagi predloga SK potrjenega s 
strani direktorice zavoda oz. šifre označi za neaktive

Lekarna s pomočjo Goinfa/računalniškega centra spremembe 
baze vnese v sistem

Lekarna bazo osveži in Nabavo o tem obvesti preko elektronske 
pošte  



Nabava bazo na šifri povpraševanja osveži in izvede obdelavo 
"Zaključen vnos podatkov pred objavo" 

Nabava SK v potrditev pošlje besedilo povpraševanja

SK Nabavi potrdi vsebino besedila povpraševanja

2. Aktivno povpraševanje

Nabava Lekarna Strokovna komisija (SK)

Nabava aktivira povpraševanje v sistemu Gosoft in o tem obvesti SK, 
Lekarno in Strokovno direktorico

Nabava spremlja vprašanja ponudnikov, jih posreduje SK ter objavlja v 
sistemu Gosoft 

SK odgovarja na strokovna vprašanja

Nabava odgovarja na pravna vprašanja



3. Pregled ponudb 1

Nabava Lekarna Strokovna komisija (SK)

Po roku za sprejem ponudb Nabava SK pošlje tabelo za pregled 
ponudb z rokom za pregled (V primeru da ponudnik kljub zahtevi 
naročnika ni ponudil vseh artiklov v sklopu, Nabava tako ponudbo 
izloči za celotni sklop)

SK opravi pregled ponudb, zahteva vzorčenje, pojasnila, 
referenčna potrdila. Tabelo za pregled artiklov v elektronski 
obliki posreduje Nabavi

Nabava ob pomoči Goinfo tabelo s pregledom artiklov prenese v 
sistem Gosoft oz. jo vnese ročno ter preveri pravilnost prenosa + SK 
opozori na morebitne nepopolnosti pregleda 

Nabava obvesti lekarno o zaključenem prvem pregledu



4. Pregled ponudb 2

Nabava Lekarna Strokovna komisija (SK)

Lekarna ponudnikom pošlje zahteve za vzorčenje. 

Lekarna pravočasno prejete vzorce pošlje SK, artikle, katerih 
vzorci niso bili prejeti do roka, pa v sistemu označi kot neustrezne

Nabava ponudnikom pošlje zahteve za pojasnila, referenčna potrdila. 

Nabava pravočasno prejeta pojasnila, referenčna potrdila pošlje SK, 
artikle, katerih zahtevani dokumenti niso bili prejeti do roka pa v 
sistemu označi kot neustrezne. 

SK v Lekarno pošlje izpolnjene liste o vzorčenju, Nabavi pa o 
pregledu referenčnih potrdil oz. se opredeli do prejetih 
pojasnil 

Lekarna v sistem Gosoft vnese ugotovitve SK, ki se nanašajo na 
vzorčenje.

Lekrna preko elektronske pošte Nabavi sporoči, da je vzorčenje 
zaključeno. 

Nabava v sistem Gosoft vnese ugotovitve SK, ki se nanašajo na 
referenčna potrdila in pojasnila ponudnikov. 

Nabava po zaključenem vnosu ugotovitev SK v sistemu Gosoft izvede 
obdelavo »obdelava JR zaključena«



5. Zaključek povpraševanja
Nabava Lekarna Strokovna komisija (SK)

Nabava pripravi Obvestilo o razvrstitvi ter obvestilo o neustreznih 
artiklih obvesti ponudnike 

Nabava pripombe na obvestilo o razvrstitvi strokovne narave 
posreduje SK

SK pri Nabavi lahko zahteva dodatne vzorce, referenčna 
potrdila in pojasnila

Nabava zahteve za dodatna pojasnila, referenčna potrdila pošlje 
ponudniku

Nabava zahteve za vzorce posreduje Lekarni.

Lekarna zahteve za dodatne vzorce pošlje ponudniku. Prejete 
vzorce posreduje SK. 

Nabava SK posreduje prejeta pojasnila in potrdila.

SK odgovore na pripombe strokovne narave posreduje Nabavi

Nabava odgovori na pripombe na obvestilo o razvrstitvi pravne 
narave 

Nabava ob pomoči Goinfa spremembe obvestila o razvrstitvi vnese v 
Gosoft 

Nabava morebitne spremembe obvestila o razvrstitvi pošlje 
ponudnikom

Nabava pogodbe za podpis/Sprejem ponudbe pošlje ponudnikom

Nabava aktivira cene in izvede obdelavo »Uskladi aktivni cenik z 
identi« ter o tem obvesti SK, Lekarno in Strokovno direktorico 



6. Neuspeli artikli

Nabava Lekarna Strokovna komisija (SK)

Nabava SK posreduje seznam neuspelih artiklov in jih pozove ali je 
potrebno povpraševaje za te artikle ponoviti

SK preveri razlog nepridobitve ponudbe in Nabavi sporoči za 
katere artikle je povpraševanje potrebno ponoviti

SK Lekarni sporoči morebitne spremembe baze za 
povpraševanje. 

Lekarna spremembe baze vnese v sistem Gosoft in o tem obvesti 
Nabavo

Nabava kreira novo povpraševanje in o tem obvesti SK, Lekarno in 
Strokovno direktorico



UPRAVLJANJE Z ZDRAVILI IN MEDICINSKIMI 
PRIPOMOČKI V SBG

• V državi ni urejene baze in s tem registra medicinskih pripomočkov

• V bolnišnici smo sami pristopili k pripravi klasifikacijskega drevesa za zdravila (9 
skupin) in medicinske pripomočke (15 skupin, ki se delijo še na podskupine)

• Na dan 24.5.2017 imamo v bolnišnici 9459 aktivnih artiklov Z in MP



Klasifikacijsko drevo za zdravila in medicinske pripomočke v SBG (1-10)



Klasifikacijsko drevo za zdravila in medicinske pripomočke v SBG ( 7-16, ZZ )



RAZVRSTITEV ZDRAVILA IN MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA NA 
BOLNIŠNIČNO LISTO Z, MP

Zdravilo ali medicinski pripomoček se lahko na bolnišnično listo Z, MP uvrsti na podlagi izpolnjenega 
Obrazca „Predlog za novo šifro“, podpisanega s strani:

- predlagatelja, nosilca dejavnosti,

- predstojnika oddelka ter

- direktorja zavoda oz. pomočnika direktorja za strokovno medicinske zadeve.

Na Obrazcu „Predlog za novo šifro“ so nujni podatki:

- naziv, opis artikla,

- enota mere,

- minimalna zaloga Z ali MP,

- predvidena letna poraba ter

- klasifikacijska skupina.



Predlog za novo šifro v programu Gosoft, podpisan s strani predlagatelja, 
predstojnika službe in direktorja zavoda 



NAROČANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IZ ODDELKOV V 
BOLNIŠNIČNO LEKARNO

• Na podlagi potreb na posameznem oddelku bolnišnice VMS/DMS dnevno naroča Z in MP preko 
INA (internih naročilnic)

• Po zaključku naročila predstojnik oddelka naročena Z in MP pregleda ter INA potrdi oziroma 
zavrne

• Nato INA odobri/zavrne še direktor zavoda oz. pomočnik direktorja za strokovno medicinske 
zadeve



Interna naročila iz oddelkov v lekarno v programu Gosoft (za prevzem čakajo na 
potrditev predstojnika oddelka, na 1.nivoju čakajo na potrditev direktorja zavoda oz. 
pomočnika direktorja za strokovno – medicinske zadeve)



Primer internega naročila iz oddelka v lekarno



NAROČANJE Z IN MP IZ BOLNIŠNIČNE LEKARNE 
DOBAVITELJEM

• Program Gosoft avtomatsko generira plan nabave na podlagi trenutnih zalog Z, MP, na podlagi INA 
– potreb oddelkov, naročil dobaviteljem, minimalnih zalog

• Plan nabave pregleda magister farmacije (doda, briše artikle, spremeni količino)

• Program avtomatsko generira naročilnice po dobaviteljih na podlagi sklenjenih okvirnih 
sporazumov

• Naročilnice potrdi vodja lekarne, odobri pa direktor zavoda



Plan nabave, ki ga avtomatsko generira program Gosoft in ga pregleda magister 
farmacije



Naročilnice dobaviteljem, ki jih na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov in 
pregledanega plana nabave avtomatsko generira program Gosoft



NADZOR IN SLEDLJIVOST PROCESA NAROČANJA 

V BOLNIŠNICI JE TRANSPARENTNOST DELA S SLEDLJIVOSTJO OMOGOČENA S 
POMOČJO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE GOSOFT. NADZOR SE IZVAJA NAD 
VSEMI FAZAMI PROCESA DELA.

- Bolnišnična lista MP – vnos novih šifer poteka na osnovi pisnih predlogov nosilcev dejavnosti 
odobrenih s strani predstojnika službe oz. vodje oddelka ter direktorja zavoda oz. pomočnika 
direktorja za SMZ

- Pregled prijavljenih razpisanih MP izvaja od direktorja zavoda imenovana strokovna komisija

- Pregled in potrjevanje dnevnih naročil v lekarno izvajajo predstojniki služb/vodje oddelkov ter 
direktor zavoda oz. pomočnik direktorja za SMZ

- Pregled in potrjevanje dnevnih naročil iz lekarne k dobaviteljem izvaja vodja lekarne, odobri pa jih 
direktor zavoda oz. pomočnik direktorja za SMZ





MOŽNA VSTOPNA MESTA IN VZROKI NEPRAVILNOSTI, KI 
LAHKO KAŽEJO NA KORUPTIVNO DEJANJE

• Zapletenost postopkov javnega naročanja

• Nesodelovanje ali slabo sodelovanje strokovnih komisij

• Nerazumni dolgi časovni intervali od začetka do zaključka postopka

• Nujnost nabave določenih zdravil in MP

• Pritožbe ponudnikov

• Eden in/ali edini ponudnik

• Nepravilnosti planiranja potreb

• Primanjkovanje artiklov na trgu 



� DELOVNA MESTA IN ZAPOSLENI KOT DEJAVNIKI TVEGANJA 

• Nosilci dejavnosti, predlagatelji za razvrstitev Z in/ali MP na bolnišnično listo

• Člani Strokovne komisije 

• Nabavne točke

• Komisija za pregledovanje prispelih ponudb

• Služba za javna naročila

• Direktor zavoda



� DELOVNA MESTA IN ZAPOSLENI KOT 
DEJAVNIKI TVEGANJA 

Služba za javna 
naročila

Strokovna komisija Nabavne točke
Komisija za 

pregledovanje 
ponudb

Direktor



Direktor
Služba 

za javna 
naročila
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komisija 
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pregledovanje 

ponudb



KAJ MORA O JAVNEM NAROČANJU VEDETI 
DIREKTOR ZAVODA?



• Proces javnega naročanja (zakonodaja)

• Predmet JN

• Sestava strokovne komisije

• Faza postopka

• Postopek izbiranja ponudnika, pogajanja

• Končni izhod

• Končna odločitev

• Podpis pogodbe 



Direktor 

Proces 
javnega 

naročanja ( 
zakonodaja )

Predmet JN

sestava 
strokovne 
komisije

Faza 
postopka

Postopek 
izbiranja 

ponudnika, 
pogajanja

Končni izhod

Končna 
odločitev

Podpis 
pogodbe





URGENTNI CENTER



HVALA ZA POZORNOST



Potek izvajanja povpraševanj na podlagi sklenjenih 
okvirnih sporazumov in predstavitev javnega naročila za 

kolčne proteze

- Člani strokovne komisije so pripravili opise in nabor razpisanih MP s predlagano letno 
porabo 

- Lekarna je spremembe v nazivih in letno porabo vnesla v program Gosoft

- Služba za javna naročila je izpeljala postopek povpraševanja 

- Člani strokovne komisije so pregledali prispele ponudbe

- Goinfo je v program Gosoft vnesel ustreznost/neustreznost prijavljenih artiklov 
pregledanih s strani strokovne komisije 

- Direktor zavoda je podpisal pogodbo 

- Lekarna vsakodnevno izvaja naročanje MP v skladu s sklenjenimi OS (program Gosoft
avtomatsko generira naročilnico dobavitelju izbranemu po JN)



BAZA PODATKOV – STARA - ANL11B - implantanti-
- proteze                              

(javno naročilo: razpisan artikel ali enakovreden, ponudniki so prijavljen enakovreden MP 
opisali v zahtevani strukturirani obliki, od direktorja zavoda imenovana strokovna komisija je 
pregledala prijavljene MP in ocenila enakovrednost)



BAZA PODATKOV - DANES - ANL11L – implantanti –
endoproteze kolkov in kolen (opisno)



INTERNA NAROČILNICA IZ ODDELKA V LEKARNO, POTRJENA S STRANI PREDSTOJNIKA 
SLUŽBE IN POMOČNICE DIREKTORICE ZA STROKOVNO MEDICINSKE ZADEVE



LEKARNA NA PODLAGI 2x POTRJENE INA PREKO PLANA NABAVE PRIPRAVI 
NAROČILNICO DOBAVITELJU, KI JE POTRJENA S STRANI VODJE LEKARNE IN 
DIREKTORICE ZAVODA



NAROČILNICA DOBAVITELJU, POTRJENA S STRANI VODJE LEKARNE IN DIREKTORICE 
ZAVODA



LEKARNA POKNJIŽI PREJEM NAROČENIH RAZPISANIH ARTIKLOV IN JIH IZDA NA 
ODDELEK, KI JE ARTIKLE NAROČIL



RAČUN V PROGRAMU GOSOFT



RAČUN V PROGRAMU GOSOFT


