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Zapisnik sestanka

Naziv projekta 3. 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 - Javno 
odpiranje ponudb

Status dokumenta             

Datum zadnje spremembe

Verzija dokumenta 0.1

Avtor dokumenta mag. Mateja Jenko Paš, predsednica komisije

Namen sestanka Javno odpiranje ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev 
koncesije za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji

Datum sestanka 28.1.2020 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,

Majda Erzar, članica, predstavnica MDDSZ.

Na odpiranju opravičeno odsotni:

Višnja Delak, članica, predstavnica MDDSZ,

Majda Rojc, članica, predstavnica MDDSZ,

Dr. Zdenka Tičar, članica, predstavnica MZ.

1. Vsebina, ki je bila obravnavana na konkretnem sestanku:

Javno odpiranje je namenjeno presoji pravilne opremljenosti, pravočasnosti, popolnosti ponudb in 
preverjanju, če so ponudbe podane za v razpisu določena krajevna območja izvajanja storitve. O 
odpiranju prispelih ponudb se vodi zapisnik. Odpiranje ponudb za izvedbo javnega razpisa za 
podelitev koncesije za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je 
potekalo dne 28.1.2010, od 10.00 do 11.00 ure, v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Ljubljana, Štukljeva cesta 44, v prvem nadstropju četrtega stolpiča (S4).
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2. Kratek povzetek razprave

Predsednica komisije, mag. Mateja Jenko Paš, na odpiranju ponudb prispelih na Javni razpis za 
podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji, uvodoma pojasni, da je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu, št. 73/19 z dne 
6.12.2019 in s spremembo, v Uradnem listu, št. 77/19 z dne 20.12.2019. Pojasni tudi, da bo komisija 
dne 28.1.2020 pregledala formalno popolnost vlog, vsebinsko popolnost vlog pa bo presojala na 
naslednjih sejah.

3. Zaključki in predlogi

1. Na odpiranju ponudb so bili navzoči naslednji predstavniki ponudnikov: 

Ponudnik Predstavnik

1.
NAPREJ, Center za osebe s pr idobl jeno 
možgansko poškodbo Maribor, Ulica heroja 
Jevtiča 9, 2000 Maribor

Zvonka Novak (po pooblastilu)

2.
Center  KORAK za  osebe s  p r idob l jeno  
možgansko poškodbo, Kidričeva 53, 4000 Kranj Mateja Korošec, Eva Ristič

2. Na javni razpis so prispele 3 ponudbe. Vse ponudbe so bile pravilno opremljene. Pravočasno, to je 
do dne 20.1.2020 do 15.00 ure, so prispele ponudbe naslednjih ponudnikov in to v vrstnem redu kot 
sledi:

Ponudnik Datum prevzema Ura

1. NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo 
Maribor, Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor 17.1.2020 8.00

2. NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo 
Maribor, Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor 17.1.2020 8.00

3. Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, 
Kidričeva 53, 4000 Kranj 17.1.2020 8.40

3. Pripomb ali vprašanj predstavnikov ponudnikov, ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb ni 
bilo.

4. Pri odpiranju ponudb je komisija ugotovila naslednje:

Zap. št. ponudbe: 1 – NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor, Ulica 
heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor, se prijavlja za storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji za 8 koncesijskih mest, na lokaciji v Mariboru, s takojšnjim pričetkom izvajanja koncesijske 
dejavnosti. Komisija je ob pregledu dokumentacije ugotovila, da vloga vsebuje vsa v razpisu 
zahtevana dokazila.

Zap. št. ponudbe: 2 – NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor, Ulica 
heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor, se prijavlja za storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 
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pogoji za 8 koncesijskih mest, na lokaciji v Murski Soboti, s takojšnjim pričetkom izvajanja koncesijske 
dejavnosti. Komisija je ob pregledu dokumentacije ugotovila, da vloga vsebuje vsa v razpisu 
zahtevana dokazila.

Zap. št. ponudbe: 3 – Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, Kidričeva 53, 
4000 Kranj, se prijavlja za storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za 20 
koncesijskih mest, na lokaciji v Kranju, s takojšnjim pričetkom izvajanja koncesijske dejavnosti. 
Komisija je ob pregledu dokumentacije ugotovila, da vloga vsebuje vsa v razpisu zahtevana dokazila.

5. Komisija je na seji dne 28.1.2020 ugotovila, da so 3 ponudbe (od prejetih 3) formalno popolne in se 
uvrstijo v nadaljnji postopek ocenjevanja. 

6. Komisija je ugotovila, da se vsi ponudniki prijavljajo na lokacijah, ki so predmet razpisa, z namenom 
širitve koncesijskih mest, pri čemer bo Komisija za ugotavljanje minimalnih tehničnih zahtev izvajalcev 
socialno varstvenih storitev dodatno opravila pregled izpolnjevanja pogojev po 12. členu Pravilnika o 
koncesijah na področju socialnega varstva.

7. Po odpiranju ponudb se na Socialno zbornico Slovenije pošlje pisno zahtevo za podajo mnenj o 
ponudbah na javnem razpisu skupaj s priloženimi programi dela, relevantnimi dokazili in vsebinami, ki 
so vezane na kadre.

8. Po pridobitvi mnenja s strani Socialne zbornice oziroma po poteku zakonsko določenega roka za 
podajo mnenja se opravi točkovanje ponudb. V času do točkovanja bodo ponudbe pregledane z vidika 
vsebin. Vsebine bodo pregledane po sledečem zaporedju: tehnični del bo pregledala Višnja Delak, 
kadrovski del mag. Mateja Ušlakar, Tomaž Čebulj in Majda Erzar pregledata pravno ustreznost 
vsebin, programe dela bosta pregledali  mag. Mateja Jenko Paš in dr. Zdenka Tičar, finančni del bo 
pregledala Majda Rojc.

9. Po zaključku javnega odpiranja ponudb je komisija potrdila zapisnika prvega in drugega sestanka 
strokovne komisije.

Zapisala:                              

mag. Mateja Jenko Paš
predsednica komisije, podsekretarka

Prilogi:

- lista prisotnih,

- register prispelih ponudb.

Vročiti:

- članom komisije.
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