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UVOD

• Problematika javnih naročil v javnih

lekarniških zavodih

• Izvedba javnega razpisa



Problematika javnih naročil v 

javnih lekarniških zavodih



ZJN - 3

4. odstavek 9. člena

Javni sklad, javna agencija, javni zavod 

in javni gospodarski zavod šteje za osebo 

javnega prava.



ZJN - 3

• 1. odstavek 9. člena

Naročniki po tem zakonu so:

a) organi Republike Slovenije,

b) organi samoupravnih lokalnih 

skupnosti,

c) druge osebe javnega prava,

č) javna podjetja, ki opravljajo eno ali več 

dejavnosti na infrastrukturnem področju,

d) itd.



ZLD - 1

5. Člen

Lekarniška dejavnost je del zdravstvene

dejavnosti, s katero se zagotavlja trajna

in nemotena oskrba prebivalstva in

izvajalcev zdravstvene dejavnosti z

zdravili in farmacevtska obravnava

pacientov.
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Zdravila v breme javnih financ



Lastništvo izvajalcev

• Lekarne – občine

• Zdravstveni domovi – občine

• Bolnišnice – Država

• ZZZS - Država



Splošni dogovor

16. člen – 8. točka

Lekarne Zavodu posebej zaračunavajo zdravila in živila 

za posebne zdravstvene namene, izdana v lekarnah na 

recepte, po nabavni ceni oziroma največ do najvišje 

priznane vrednosti. 
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Cena za obračun je regulirana cena, in sicer najvišja 

dovoljena cena (NDC) ali izredna višja dovoljena 

cena (IVDC), če pa se je Zavod s proizvajalci zdravil 

oziroma njihovimi zastopniki dogovoril za nižjo ceno, pa 

je cena za obračun dogovorjena cena. 



ZZdr-2

163. člen

Veljavne cene zdravil za uporabo v 

humani medicini so po tem zakonu lahko:
• izredna višja dovoljena cena zdravila,

• najvišja dovoljena cena zdravila, 

• nižja cena zdravila od najvišje dovoljene na podlagi 

dogovora iz prvega odstavka 159. člena tega zakona, 

• cena iz drugega odstavka 159. člena tega zakona, 

• najvišja dovoljena cena z obveznim popustom iz 160. 

člena tega zakona ali

• cena zdravila, ki je oblikovana prosto po pogojih trga za 

zdravila, ki niso financirana iz javnih sredstev oziroma 

niso namenjena za financiranje iz javnih sredstev.



Nepredvidena nabava

Vrste in količine zdravil je nemogoče 

predvideti vnaprej:

• spremembe doktrin zdravljenja, 

• vstop novih zdravil na trg, 

• umik zdravil s trga, 

• intervencijski uvozi, 

• spremembe razvrstitve zdravil na pozitivno ali 

vmesno listo zdravil, 

• »off label use«, 

• nepredvidljivi dogodki kot so epidemije, sezonske 

bolezni itd.



Popusti veletrgovcev

• Niso določljivi vnaprej;

• Vezani na realiziran promet.



ZLD – 1

26. člen

Izvajalci lekarniške dejavnosti ne smejo

omejevati preskrbe z zdravili, ki so dostopna

na trgu v Republiki Sloveniji, s sklepanjem

dogovorov o dobavah določenim proizvajalcem,

zastopanju določenih proizvajalcev, dajanjem

prednosti določenim proizvajalcem ali kakor koli

drugače omejevati izbire zdravil, s katerimi

lekarna oskrbuje paciente, v korist določenega

proizvajalca, skupine proizvajalcev ali

veletrgovca.



Izvajalci lekarniške 

dejavnosti (ZLD-1)

• Javni lekarniški zavodi

• Koncesionarji



ZZZS

zniževanje stroškov

Pogajanje z MAH-i

• Zniževanje NDC

Drugi mehanizmi

• TSZ

• MZZ

• Vpliv na NPV



Marže

Marže veletrgovcev in lekarn so fiksno 

določene:

• Pravilnik o določanju cen zdravil za 

uporabo v humani medicini;

• Splošni dogovor



Možnost določitve tehničnih 

specifikacij



ZJN – 3

68. člen (6 odstavek)

«Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v 

tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni 

določena izdelava ali izvor ali določen postopek, 

značilen za proizvode ali storitve določenega 

gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, 

patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki 

dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom 

ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma 

dovoljene, če v skladu s prejšnjim odstavkom ni 

mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati 

predmeta naročila. Te navedbe morajo vsebovati 

tudi besedi »ali enakovredni«.



Pravilnik o razvrščanju, ….. 

(48. člen)

Prvi odstavek izrecno pravi: 

„pooblaščena oseba za izdajo zdravil 

praviloma izda tisto zdravilo z lastniškim 

imenom, ki ga je predpisal zdravnik“.



Pravilnik o razvrščanju, ….. 

(48. člen)

Zgolj zdravilo, ki je na seznamu medsebojno 

zamenljivih zdravil, pa je mogoče brez poprejšnjega 

sporazuma z zdravnikom zamenjati z ustreznim 

zdravilom s tega seznama, če zdravnik na receptu z 

besedami “Ne zamenjuj!“ ni ustrezno označil, da 

zamenjava ni dovoljena, v naslednjih primerih:

- če je za predpisano zdravilo potrebno doplačilo, 

uporabnik oziroma prevzemnik pa zanj ni pripravljen 

plačati doplačila oziroma ne izkaže drugega ustreznega 

kritja, se predpisano zdravilo lahko zamenja z ustreznim 

cenejšim zdravilom s tega seznama;

- če pri veletrgovcih z zdravili predpisanega zdravila ni 

mogoče dobiti.



Primer

Atorvastatin

• Astator;

• Atoris;

• Atorvastatin Billev 

Pharma;

• Atorvastatin Lek;

• Atorvastatin Mylan;

• Atorvastatin STADA;

• Bisatum;

• Sortis;

• Stavra;

• Torvacard;

• Torvalipin;

• Tulip



ZJN – 3

5. člen

Naročnik mora izvesti javno naročilo 

tako, da ne omejuje konkurence 

oziroma možnih ponudnikov.

• Konkurenca na trgu zdravil ni mogoča 

kot na nereguliranih trgih (reguliran trg)

• Učinkovita preskrba prebivalcev z 

zdravili

• Dobava zdravila v 24 urah oz. prvi 

naslednji delovni dan



Izbira enega 

dobavitelja

• NI MOGOČA

• Dobava zdravila 24 ur

• Vsa zdravila mora biti možno 

dobaviti

• Ali bodo drugi dobavitelji imeli 

zaloge za določen javni zavod s 

katerim ne delajo?



CENE

Konkuriranje s ceno NI MOGOČE ker:

• Cene se spreminjajo vsaka dva 

meseca

• Neenake cene v sklopih



Izvedba javnega naročila

„Dobava zdravil za potrebe 

javnih lekarniških zavodov za 

obdobje 48 mesecev“



Razpis

• LZS je prejela pooblastilo 23 javnih 

zavodov in URI Soča

• Formiranje delovne skupine za javna 

naročila (2017)

• Najem podjetja Bonorum d.o.o. 

(2017)



Razpis

33. člen ZJN-3

• Priložnostno skupno javno naročilo

• LZS vodi naročilo v imenu in za 

račun posameznih javnih zavodov



Razpis

• Vsak javni zavod predstavlja skupino

• Oblikovani so sklopi (73)

• Lahko se konkurira na vse sklope 

znotraj ene skupine, izbran pa je 

lahko ponudnik samo v enem sklopu.



Razpis

Sklopi - primer

• Javni zavod naročilo 10 mio €

• Potrebuje 3 dobavitelje

• 3 Sklopi

- A1 – 6 mio €

- A2 – 3 mio €

- A3 – 1 mio €

• Vsak sklop je zaključen del javnega 

naročila



Razpis

cena

• Cena mora biti takšna kot je 

določena v xml obliki v CBZ

• V popise se ne vpisuje cen zdravil



Razpis

merila

• Popust na predčasna plačila

• Ugodnosti za obseg dobav

• Čas dobav

• Sortiranost zdravil

Vsak javni zavod ima določene uteži, ki 

mu omogočajo izbiro ekonomsko 

najugodnejše ponudbe



Zaključek



Hvala

za pozornost! ☺

miran.golub@lek-zbor.si


