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Zapisnik sestanka

Naziv projekta 4. 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 ugotovitev vezano na 
presojo ponudb po kriterijih in merilih javnega razpisa ter 
točkovanje ponudb in priprava predloga podelitve koncesij.

Datum sestanka 19.2.2020 ob 10.00 uri

Trajanje sestanka 60 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,

Višnja Delak, članica, predstavnica MDDSZ,

dr. Zdenka Tičar, članica, predstavnica MZ.

Opravičeno odsotni:

Majda Erzar, članica, predstavnica MDDSZ,

Majda Rojc, članica, predstavnica MDDSZ.
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1. Vsebina, ki je bila obravnavana na konkretnem sestanku:

Predsednica komisije, mag. Mateja Jenko Paš, je strokovno komisijo uvodoma seznanila z aktualnimi 
informacijami v zvezi s postopkom za podelitev koncesij, in sicer da je Socialna zbornica Slovenije v 
zakonitem roku posredovala mnenji o opravljanju socialno varstvene storitve vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji ter da sta obe mnenji pozitivni. Poudari, da je pisne odzive glede 
posameznih vsebinskih presoj prejela s strani Višnje Delak, dr. Zdenke Tičar, Majde Rojc in mag. 
Mateje Ušlakar, pri čemer je bilo iz mnenj razvidno, da ponudniki vsebinsko izpolnjujejo pogoje.

Pojasnila je, da je predmet sestanka pregled vsebinskih presoj, ki so jih člani opravili, uskladitev mnenj 
vezano na kriterije in merila javnega razpisa. Na tej podlagi bo pripravljeno poročilo o delu komisije, ki 
bo vsebovalo predlog podelitve koncesij.

V nadaljevanju je predsednica komisije predstavila del, ki ga je vsebinsko presojala in podala nekaj 
mnenj vezano na vsebinsko presojo raznolikosti programa v okviru predloženih programov dela 
ponudnikov. Člane je seznanila glede dodatnih poizvedb vezano na kriterije in merila mednarodnih 
projektov. Podala je pojasnila glede upoštevanja certifikatov kakovosti. Vezano na navedene vsebine 
je podala mnenje, da ponudniki izpolnjujejo pogoje.

Člani so uskladili vse vsebine, zato so opravili točkovanje ponudb.

2. Kratek povzetek razprave

Predstavnica Ministrstva za zdravje, dr. Zdenka Tičar, v razpravi izpostavi, da kot je bilo že govora na 
prejšnjih sestankih strokovne komisije, v prihodnosti še naprej izvajamo aktivnosti, ki bodo doprinesle 
ureditvi področja dolgotrajne rehabilitacije in obravnave oseb po pridobljeni možganski poškodbi pri 
čemer sta se s predsednico komisije strinjali, da je potrebno ukrepe usklajevati in sprejeti na 
medresorski ravni.

3. Zaključki in predlogi

1) Potrdi se zapisnik 3. sestanka strokovne komisije.

2) Predsednica komisije pripravi osnutek poročila o delu komisije, ki vsebuje predlog za podelitev 
koncesij na podlagi izvedenega točkovanja po kriterijih in merilih javnega razpisa s strani strokovne 
komisije. Osnutek poročila o delu komisije bodo člani prejeli v elektronski podpis, poleg tega bo pred 
objavo na državnem spletišču posredovan v kabinet MDDSZ.
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