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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVIL: Pisarniški referent Matej Kristan  

SKRBNIK 
DOKUMENTA: 

Pisarniški referent  Matej Kristan  

PREGLEDAL:    PVK Marija Trček  

ODOBRIL:  Direktorica Karmen Arko  

 
 
PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

1.  Skrbnik procesa  

2. 4.1  ND 37 

3. 4.2 OB SPL 33, 42 

 

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE  
Ta organizacijski predpis je namenjen opredelitvi procesa nabave v DFBJ 
 
2. KRATICE IN POJMI  
2.1 Kratice 
DFBJ Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 
OP organizacijski predpis 

VZNO vodja zdravstvene nege in oskrbe 

VP vodja prehrane 

VTS vodja tehnične službe 

FIFO  First in –First out (Prvi notri – Prvi ven) 

FEFO First expired –First out (Prvi potečen – Prvi ven) 

EKN Enotni klasifikacijski načrt 
 
2.2 Pojmi 

Nabava kadar omenjamo nabavo smatramo, da govorimo o nabavi proizvodov in storitev 

Uporabniki  so zaposleni v DFBJ, ki uporabljajo material oz. storitev pri svojem delu. 

Naročnik Odgovorne osebe za posamezna področja: 
 VTS, 

 Vodja ZNO 

 Pomočnik direktorja 

 FRSS 

 Vodja prehrane 

Odgovoren je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, izvajanje, nadzor in izboljševanje 
določene aktivnosti v procesu. 

Sodelujoči je oseba, ki je odgovorna za neposredno izvedbo določene aktivnosti ali dela te aktivnosti v 
procesu/postopku. 

Skrbnik procesa je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, izvajanje, nadzor in stalno izboljševanje 
procesa. 

Proces je skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki pretvarjajo vhode v izhode. 
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3. POSTOPEK  
3.1. Povezave z ostalimi procesi 
 

VHODI V PROCES PROCES IZHOD V PROCES 

Proces vodenja  
-letni plan dela ( investicijsko 
vzdrževanje, plan nabav OS, 
preventivno vzdrževanje) 
-sklepi kolegija direktorice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES NABAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proces vodenja 
- letno poročilo o delu 
- plan nabav in investicij 
- plan projektov 

Proces vodenja kadrov 
- program izobraževanj 
- izvedeni razgovori s kandidati  
- informacijo o pričetku opravljanja 
dela 
-informacija o letnem dopustu 
zaposlenih 
 

Proces vodenja kadrov 
-predlog izobraževanja 
-prijava poškodbe pri delu 
-ocena zaposlenega 
-potrebe po kadrih 

Proces zdravstvene nege in 
zdravstvene oskrbe  
- zahtevek oz. potreba po 
določenih artiklih (čistila,..) 
 
 

Proces zdravstvene nege in zdravstvene 
oskrbe  
-evidenca prejetega in izdanega materiala 
 

Proces dela v fizioterapiji in 
delovni terapiji 
- zahtevek oz. potreba po 
določenih artiklih 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
-evidenca prejetega in izdanega materiala 
 

Proces socialnega dela  
- zahtevek oz. potreba po 
določenih artiklih (pisarniški 
material) 
 

Proces socialnega dela  
-evidenca izdanega materiala 
 

Proces dela PND 
- naročilo materiala  (OVO, 
pripomočki za delo) 

Proces dela v PND 
-evidenca prejetega in izdanega materiala) 
 

Proces priprave, obdelave in 
postrežbe  prehrane 
-dnevna naročila živil po 
tedenskem jedilniku 
-ostali potrošni materiala, inventar, 
osnovna sredstva 
-dnevno evidenco porabe živil po 
obrokih po stanovalcu, zunanja 
uporabniki 
 

Proces priprave, obdelave in postrežbe 
prehrane 
-evidenca prejetega in izdanega materiala 
 

Proces ambulantne dejavnosti Proces ambulantne dejavnosti 
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Proces FRSS 
-obvestila o artiklih, ki odstopajo iz 
JN 
-odstopanja pri cenah JN 
-primerjalni podatki porabe 
 

Proces FRSS 
-knjiženje prejema in izdaje materiala 
-e-računi  (z garancijami) 
 

Proces tehnično vzdrževalne 
službe  
-letni plan dela ( investicijsko 
vzdrževanje, plan nabav OS, 
preventivno, tekoče vzdrževanje) 
 
 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
-prevzem OS, navodila za uporabo, delovni 
nalogi vzdrževanja, 
 

Obvladovanje dokumentacije 
-način in čas arhiviranja (EKN) 

Obvladovanje dokumentacije 
-dokumentacija za arhiviranje 

Proces izboljševanja 
-plan notranjih presoj 
-neskladnosti/priporočila 
-tveganja 
  

Proces izboljševanja 
-Ukrepi 
-koristni predlogi zaposlenih  

 
 
 
3.1.  Postopek izvajanja  

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

1.  Ugotavljanje potreb Naročniki, 
zaposleni 

Tekoče potrebe 
(Predlog za izdajo) 
 

Pripravljene 
potrebe 

  
  

 

Naročniki v sodelovanju z zaposlenimi ugotavljajo 
tekoče potrebe. Potrebe za nabavo materiala se 
ugotavljajo sprotno. 
 
Potrebe po storitvah ugotavljajo odgovorne osebe za 
posamezno področje na podlagi plana tekočega 
vzdrževanja in načrta investicijsko vzdrževalnih del 
letnega programa strokovnega izpopolnjevanja in 
izobraževanja in drugih potreb.  
 
Postopek nabave steče, ko so minimalne varnostne 
zaloge. 
 

2.  Iskanje dobaviteljev 
in priprava naročila 

Naročniki, 
Direktor, 
Zaposleni 

Pripravljene 
potrebe 
Internet, katalogi in 
ponudbe dobaviteljev 
ZJN 
 

Naročilnica, 
pogodba 

Objava na portalu  
Možni dobavitelji 

 
 

Na osnovi predvidenih  potreb po posameznih 
službah se zberejo ponudbe, ki jih direktor odobri, 
sledi naročilo (naročilnica, pogodba). 
 
Naročnik v sodelovanju z vodjo VTS in vodjo FRSS 
ter po potrebi z zunanjimi sodelavci, izvede objavo 
javnih naročil na Portalu v skladu ZJN. 
 
Za nabave pri dobaviteljih s katerimi so sklenjene 
pogodbe oz. letne naročilnice naročnik pripravi 
okvirne letne količine, ki jih posreduje dobavitelju na 
podlagi preteklih porab, ki jih spremlja ekonom.  
 
Odobrena naročila posreduje naročnik izbranim 
dobaviteljem. 
Za  odobreno naročilo s strani direktorja, kjer ni 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

sklenjenih letnih pogodb/naročilnic naročilnico 
dobavitelju posredujeta vodjo VTS ali pomočnik 
direktorja glede na vrsto materiala oz. storitve. 
 

3.  Prevzem 
proizvoda/storitve 

Ekonom, 
zaposleni 

Naročilnica/pogod
ba 
Dobavnica 
Delovni nalog 
Prevzemni 
zapisnik 
Garancijski list 
Navodila za 
uporabo  
 

Podpisana 
dobavnica 

Naročene proizvode prevzema Ekonom.  
Ekonom ugotavlja količinsko in kakovostno ustreznost 
materiala  na osnovi naročila oz. ponudbe oz. 
naročilnice z dobavnico.  
V primeru ugotovljenih neustreznosti Ekonom oz. 
naročnik v sodelovanju z zaposlenimi sproži pisno 
reklamacijo. 
Ustreznost storitve ugotavlja odgovorna oseba za 
posamezno področje na podlagi delovnega naloga ali 
prevzemnega zapisnika ali pogodbe oz. naročilnice.  
 

4.  Reševanje 
reklamacij 

Naročniki, 
Ekonom 
Direktor 

Podpisana  
Dobavnica 
 

Zapis o reševanju 
reklamacije 

 

V primeru odstopanj pri nabavi  ekonom oz. naročnik 
rešujejo reklamacijo ustno ali pisno. Po potrebi se pri 
reševanju reklamacije vključi tudi direktorica. 

5.  Predaja, 
skladiščenje in 
izdaja proizvodov 

Ekonom, 
zaposleni 

 

Dobavnica 
Navodila za 
uporabo  
 

Izdajnica 

Ekonom proizvode, ki jih ne more ob prevzemu 
predati uporabnikom,  hrani na za to predvidenem 
mestu (skladišče). Pri hrambi ekonom upoštevata 
metodi FIFO in FEFO  (živila in zdravila).   

6.  Ocenjevanje 
izbranih 
dobaviteljev 

Ekonom, 
Naročnik, 
Zaposleni 

Izbrani dobavitelji 
za ocenjevanje 
 
Izpolnjeni ocenjevalni 

list dobavitelja 

Vodja ZNO ocenjuje dobavitelje zdravstvenega 
materiala. 
Vodja prehrane in vodja VTS ocenjujeta dobavitelja 
živil, čistil, izvajalce storitev investicijskega in 
tekočega vzdrževanja. 
Ekonom  koordinira in usmerja ocenjevanje izbranih 
dobaviteljev na zgoraj navedenih področjih in jih hrani 
v e-obliki. 
 
Praviloma se ocenjujejo dobavitelje materiala na 
posameznih področjih: 

 Prehrana (5 dobaviteljev) 

 Saniteta (2 dobavitelja) 

 Čistila (2 dobavitelja) 
 
Praviloma se ocenjujejo storitev glede na promet in 
pomebnost nemotenega delovanja DFBJ (5 
ponudnikov storitev) 
 
Dobavitelje cenjujejo odgovorni  letno po izvedeni 
dobavi materila/storitve na ustrezen obrazec.  
Vsako odstopanje od ocene 10 se zapiše v obliki 
komentarja na drugi strani ocenjevalnega lista.  
 
Ocenjevanje liste arhivira vodja FRSS.  
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

7.  Analiza 
dobaviteljev-
izvajalcev 

Ekonom 
 

Ocenjevalni list  
dobavitelja-izvajalca 
 

Analiza dobavitelja –
izvajalca 

Korektivni ukrep 

Analiza se izvaja letno. Analiza dobavitelja zajema 
oceno kriterijev uspešnosti.  
 
 
Tabela 1: ocena dobavitelj - letna  

ocena A B C 

št. točk 50-40 39-25 24-0 

 
Kriterij uspešnosti dobavitelja: 
• Dobavitelj A je ustrezen.  
• Dobavitelj B je delno ustrezen, 
• Dobavitelj C ni ustrezen. 
 
Če dobavitelj zapade v razred C, ekonom v 
sodelovanju z direktorjem pripravi ukrepe za odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti dobaviteljev. Z 
dobaviteljem v razredu C se lahko prekine poslovno 
sodelovanje.  
 
 

 
 
 
 
4.1 Povezave z drugimi dokumenti 

 
4.2 Obrazci 

 
4.3 Kazalnik kakovosti 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

 Ni predviden 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

OB SPL 09 Ocenjevalni list dobavitelja -material  

OB SPL 10 Ocenjevalni list dobavitelja -storitve 

OB SPL 32 Reklamacijski zapisnik 

OB SPL 33 Izdaja ekonomat - živila 

OB SPL 43 Izdaja ekonomat - čistila 

Kazalnik kakovosti Enota Periodičnost 
poročanja 

Nosilec merjenja Komu poroča 

Delež dobaviteljev v razredu A delež letno Ekonom Direktor 


