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Zapisnik sestanka

Naziv projekta 1. sestanek strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, 
prispelih na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitve 
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji

Status dokumenta             

Datum zadnje spremembe

Verzija dokumenta 0.1

Avtor dokumenta mag. Mateja Jenko Paš, predsednica komisije

Namen sestanka Seznanitev Strokovne 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: komisija) z nalogami, predstavitev preteklih 
aktivnosti in vsebine v zvezi s predlogom za podelitev koncesij, 
pregled koncesijskega akta in strukture besedila javnega razpisa 
ter obravnava odprtih vprašanj

Datum sestanka 7.11.2019 ob 13.00 uri

Trajanje sestanka 180 min

Lokacija sestanka MDDSZ, S3, sejna soba v 3. nadstropju

Prisotni Prisotni:

mag. Mateja Jenko Paš, predsednica komisije, MDDSZ,

Mateja Ušlakar, namestnica predsednice komisije, MDDSZ,

Tomaž Čebulj, član, predstavnik MDDSZ,

Majda Rojc, članica, predstavnica MDDSZ,

Višnja Delak, članica, predstavnica MDDSZ,

Majda Erzar, članica, predstavnica MDDSZ,

dr. Zdenka Tičar, članica, predstavnica MZ.
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1. Vsebina, ki je bila obravnavana na konkretnem sestanku:

Seznanili smo se z nalogami komisije. Predsednica komisije predstavi pretekle aktivnosti in vsebine v 
zvezi s predlogom za podelitev koncesij ter izpostavi odprta vprašanja na tem področju. Člani komisije 
se seznanijo s koncesijskim aktom in predvidenimi spremembami koncesijskega akta, v delu, ki se 
nanaša na naziv javnega razpisa za podelitev koncesij oziroma storitve. Predsednica seznani člane 
tudi z manjšo spremembo članov komisije (iz 9 članov se število spremeni na 7 članov komisije). V 
nadaljevanju se odpre razprava o odprtih vprašanjih. Na koncu komisija pregleda strukturo besedila 
javnega razpisa po posameznih vsebinah.

2. Kratek povzetek razprave

Predsednica komisije, mag. Mateja Jenko Paš, predstavi pravne nejasnosti vezano na Zakon o 
socialnem varstvu ter Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev v povezavi z 
ločeno obravnavo oseb po pridobljeni možganski poškodbi. V razpravi se izpostavi nujna potreba po 
sistemski ureditvi tega področja, ki se v posameznih delih storitve razlikuje od področja obravnave 
oseb z motnjami v razvoju. Predstavnica Ministrstva za zdravje (MZ), dr. Zdenka Tičar, potrdi, da se 
program dolgotrajne rehabilitacije oseb po pridobljeni možganski poškodbi razlikuje in ločeno vodi v 
primerjavi z osebami, ki imajo motnje v razvoju. Člani se strinjajo, da bi bilo potrebno v okviru 
postopkov spremembe zakonodaje to vprašanje uskladiti s stroko oziroma z javno razpravo. 

Glede na aktualne potrebe oseb po pridobljeni možganski poškodbi na terenu in podatke v opravljenih 
analizah (število vlog za vključitev v socialno varstveno storitev, povečano število hospitalizacij, 
čakalne dobe) v zadnjem desetletju je bilo ugotovljeno, da je potrebno za to ciljno skupino zagotoviti 
širitve v javni mreži socialno varstvenih storitev, pri čemer je v primeru dolgotrajne potrebe po 
rehabilitaciji teh oseb potrebno zagotoviti čim hitrejše prehode iz akutne oziroma neakutne 
zdravstvene obravnave v sistem socialnega varstva, ki z ustrezno zdravstveno podporo omogoča 
ohranjanje in razvoj posameznikovih sposobnosti. Načrtovani javni razpis se zato z vidika kriterijev in 
meril, ki bodo upoštevani v vsebinski presoji usmeri na ciljno skupino odraslih oseb, ki potrebujejo 
dolgotrajno rehabilitacijo po pridobljeni možganski poškodbi.

Razprava se nadaljuje glede načina določitve predvidenega stroška storitve. Majda Rojc zato 
predstavi izhodišča oziroma elemente za izračun cene za izvajanje socialno varstvene storitve.

Višnja Delak opozori na posamezna dokazila, ki jih je potrebno izločiti iz osnutka besedila javnega 
razpisa in so vezani na dokazovanje ustreznosti pogojev v primeru, ko ponudnik še ne razpolaga s 
primernim objektom oziroma prostori za izvajanje storitve, kar v predmetnem javnem razpisu ni 
relevantno, saj gre za koncesije s takojšnjim začetkom izvajanja.

Daljša razprava nato poteka glede postavitve potrebnih kriterijev in meril vezano na vsebinsko presojo 
ponudb, pri čemer se več točk nameni specifičnim metodam dela in izkazovanju priznanega programa 
dolgotrajne rehabilitacije oseb po pridobljeni možganski poškodbi kot predlaga Ministrstvo za zdravje, 
ki je podalo soglasje k začetku postopka izvedbe javnega razpisa za podelitev koncesij na podlagi 8. 
člena Zakona o zdravstveni dejavnosti z dopisom, št. 007-138/2019/1 z dne 26. 7. 2019, zgolj za ožjo 
ciljno skupino, ki se vključuje v dolgotrajno rehabilitacijo.

Razprava se zaključi z ugotovitvijo, da je potrebno v prihodnje medresorsko obravnavati to vsebino in 
jo uskladiti na podlagi strateških dokumentov kot tudi v okviru nadgradnje zakonodaje.

3. Zaključki in predlogi

1) Koncept besedila javnega razpisa se potrdi, javni razpis se osredotoči na ciljno skupino oseb po 
pridobljeni možganski poškodbi.

2) Koncesijski akt se spremeni in uskladi na podlagi pravnih mnenj, javni razpis se objavi za storitev 
vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji pri čemer se popravi naslov.

3) Predsednica komisije, mag. Mateja Jenko Paš, pripravi osnutek besedila javnega razpisa z 
upoštevanjem obravnavanih pripomb in ga članom komisije posreduje v pregled. Dopolnjeni predlog 
osnutka besedila javnega razpisa se obravnava na prihodnjem sestanku komisije.
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4) Predsednica komisije, mag. Mateja Jenko Paš, pripravi predlog razpisne dokumentacije, ki bo 
posredovan članom v pregled in bo obravnavan na naslednjem sestanku komisije.
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