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Zapisnik sestanka

Naziv projekta 2. 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 aktualnimi informacijami v zvezi s 
postopkom za podelitev koncesij, pregled podrobnejše vsebine 
besedila javnega razpisa, obravnava odprtih vprašanj, priprava 
dopolnitev besedila javnega razpisa, pregled osnutka razpisne 
dokumentacije in časovnice javnega razpisa, dogovor o terminih.

Datum sestanka 4.12.2019 ob 13.00 uri

Trajanje sestanka 120 min

Lokacija sestanka MDDSZ, S4, sejna soba v 1. 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,

Majda Erzar, članica, predstavnica MDDSZ,

dr. Zdenka Tičar, članica, predstavnica MZ.

Opravičeno odsotna:

Višnja Delak, članica, predstavnica MDDSZ.
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1. Vsebina, ki je bila obravnavana na konkretnem sestanku:

Predsednica komisije, mag. Mateja Jenko Paš, člane seznani z aktualnimi informacijami v zvezi s 
postopkom za podelitev koncesij, izpostavi odprta vprašanja in vsebine vezano na osnutek besedila 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Člani komisije se seznanijo s spremembo koncesijskega 
akta. V nadaljevanju se odpre razprava o odprtih vprašanjih. Komisija pregleda podrobnejšo vsebino 
besedila javnega razpisa po posameznih točkah kot tudi obrazce osnutka razpisne dokumentacije ter 
predlaga dopolnitve. Na koncu komisija pregleda časovnico javnega razpisa in se dogovori o 
predvidenih terminih ter možni objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS. 

2. Kratek povzetek razprave

Predsednica komisije, mag. Mateja Jenko Paš, seznani člane komisije z objavo koncesijskega akta in 
spremembo sklepa o setavi komisije, povzame zaključke prejšnjega sestanka komisije in pripombe, 
predstavi nov predlog gradiva ter odprta vprašanja po točkah besedila javnega razpisa. In sicer glede 
opredelitve cene storitve oziroma določanja predvidenega stroška storitve pri čemer član Tomaž 
Čebulj predlaga, da se obrazca 8 in 9 oziroma dokazila v zvezi z izračunom cene za 
socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusnimi normativi, izloči iz zahtevanih nujnih 
dokazil na podlagi Pravilnika o koncesijah, glede na to, da še ni bila sprejeta metodologija za izračun 
cene, zato bi bilo s tega vidika zahtevanje dokazila neprimerno. Člani se strinjajo, da ponudnik vseeno 
priloži informativni izračun predvidenega stroška storitve.

Predstavnica Ministrstva za zdravje, dr. Zdenka Tičar, izpostavi vprašanje ureditve potrebnih 
postopkov za povečanje sredstev v okviru Splošnega dogovora za leto 2020 (predlog za širitev) in 
zaprosi, da MDDSZ preveri pri pogajalcu ali so navedeni postopki v teku. Predsednica komisije, mag. 
Mateja Jenko Paš, pojasni, da smo postopke v zvezi z izpostavljenim vprašanjem sicer že preverili, da 
pa se bomo s poizvedbo ponovno obrnili na SOUS.

V točki, ki se navezuje na delovna razmerja zaposlenih se doda tudi zaposlene na področju 
zdravstvenega varstva. Izračun predvidenega kadra se pripravi na podlagi opredelitev v Splošnem 
dogovoru za leto 2019. Skladno z navedenim se dopolni tudi obrazce v razpisni dokumentaciji.

Predsednica komisije, mag. Mateja Jenko Paš, izpostavi tudi vprašanje ustreznega izračuna višine 
bančne garancije za resnost ponudbe glede na razlike v sistemu financiranja in materialnih stroških 
varstveno delovnih centrov v primerjavi z domovi za starejše. Izvajalci na področju varstveno delovnih 
centrov imajo prostore večinoma v najemu, pri čemer Pravilnik o koncesijah ne opredeli, kaj pomeni 
ocenjena vrednost investicije.

Daljša razprava se nadaljuje glede postavitve potrebnih kriterijev in meril vezano na vsebinsko presojo 
ponudb, pri čemer se doda naslednje kriterije: raznolikost programa, metode dela, program 
dolgotrajne rehabilitacije, vključenost v mednarodne projekte, certifikat kakovosti in reference. Člani 
pregledajo razporeditev točk in se strinjajo s točkovanjem. Komisija predlaga nekaj dopolnitev pri 
obrazložitvah kriterijev. Kriterij cena storitve se izloči iz besedila javnega razpisa. Člani preverijo tudi 
možnosti ocenjevanja po posameznih kriterijih.

Razprava se zaključi z pregledom časovnice in možnosti za objavo. Obravnava se tudi vprašanje 
rokov vezano na pravočasnost ponudbe. Navedeno preveri predsednica komisije, mag. Mateja Jenko 
Paš in vključi v besedilo.

3. Zaključki in predlogi

1) Potrdi se besedilo javnega razpisa. Predsednica komisije, mag. Mateja Jenko Paš, dopolni besedilo 
z zadnjimi popravki in po potrebi uskladi roke vezano na možnosti javne objave razpisa oziroma 
možnosti izvedbe postopkov.

2) Potrdi se predlog razpisne dokumentacije. Predsednica komisije, mag. Mateja Jenko Paš, dopolni 
besedilo z zadnjimi popravki in dopolnitvami sprejetimi na sestanku.

3) Predsednica komisije, mag. Mateja Jenko Paš, pripravi razpisno gradivo za objavo v Uradnem 
listom kot tudi gradivo objavi na spletišču državne uprave ter uredi, da se besedilo javnega razpisa 
objavi po skrajšanem postopku z dnem 6.12.2019.
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4) Predsednica komisije, mag. Mateja Jenko Paš, seznani SOUS, pogajalca v okviru Splošnega 
dogovora za leto 2020, glede objave javnega razpisa za podelitev koncesij ter preveri ali so v teku vsi 
ustrezni postopki.

5) Član Tomaž Čebulj pravno pregleda pogodbo o koncesiji, ki je priloga razpisne dokumentacije. 
Mag. Mateja Ušlakar v okviru pogodbe o koncesiji pregleda določila, ki se vežejo na financiranje 
storitve.

6) Informativno srečanje zainteresiranih ponudnikov bo organizirano 18.12.2019, informacije bodo 
zagotavljale mag. Mateja Jenko Paš, mag. Mateja Ušlakar in Majda Rojc. Predsednica komisije, mag. 
Mateja Jenko Paš, po potrebi, ostale člane po posameznih vsebinah obvesti o morebitnih odprtih 
vprašanjih ponudnikov.
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