
Številka: 0144-1/2018/16
Datum: 5. 11. 2019

Na podlagi 47. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 114/06-ZUTPG, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) in 14. 
člena Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve, št. 100-1/2012/17 z dne 16.1.2013 – s kasnejšimi spremembami in 
dopolnitvami, izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslednji

S  K  L  E  P

o imenovanju in nalogah Strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na 
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve 

pod posebnimi pogoji

I.

V Strokovno komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na Javni razpis za podelitev 
koncesije za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (v 
nadaljevanju: strokovna komisija) se imenujejo:

 mag. Mateja Jenko Paš, predsednica, predstavnica Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ),

 mag. Mateja Ušlakar, namestnica predsednice, predstavnica MDDSZ,
 Majda Rojc, članica, predstavnica MDDSZ,
 Tomaž Čebulj, član, predstavnik MDDSZ,
 Višnja Delak, članica, predstavnica MDDSZ,
 Majda Erzar, članica, predstavnica MDDSZ,
 dr. Zdenka Tičar, članica, predstavnica Ministrstva za zdravje.

II.

Naloge strokovne komisije so:

 priprava javnega razpisa,
 pregled in potrditev razpisne dokumentacije,
 priprava razpisnega gradiva za objavo v Uradnem listu in na spletni strani MDDSZ,
 odpiranje in presoja pravilne opremljenosti, pravočasnosti in popolnosti ponudb,
 vodenje zapisnika o odpiranju prispelih ponudb,
 pregled prispelih ponudb in presoja popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih 
na javnem razpisu,
 priprava poročila s predlogi za podelitev koncesij.



III.

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju in nalogah Strokovne komisije za 
pregled in presojo ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitve 
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe po pridobljeni možganski 
poškodbi ali okvari, št. 0144-1/2018/9 z dne 1. 8. 2019 in št. 0144-1/2018/14 z dne 10. 9. 2019.

IV.

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa ministrice.

mag. Ksenija Klampfer
MINISTRICA

Vročiti:
- vsem članom komisije po e-pošti.
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