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Zadeva: Zapisnik strokovnega dialoga – ProbIS

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l. RS št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) v 64. členu 
omogoča naročniku, da pred začetkom postopka javnega naročanja z gospodarskimi subjekti 
izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri 
pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne 
preprečujejo ali omejujejo konkurence, ter ne pomenijo kršenja načela enakopravne obravnave 
ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja. 

Uprava za probacijo je kot naročnik dne 11. 11. 2019 na svoji spletni strani objavilo povabilo 
zainteresiranim gospodarskim subjektom za sodelovanje pri strokovnem dialogu zvezi s 
pripravo javnega naročila za izvedbo prve faze razvoja informacijske rešitve ProbIS, kot izhaja 
iz Smernic za javno naročanje informacijskih rešitev (MJU -
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razno/Smernice_JN_IT.pdf). Interes za sodelovanje v 
strokovnem dialogu je izkazalo šest subjektov, eden je naknadno odstopil od sodelovanja, in 
sicer:

- IPMIT d.o.o., Kotnikova 30, 1000 Ljubljana
- Perftech d.o.o., Jadranska ulica 21, 1000 Ljubljana
- Ixtlan team d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana
- RRC d.o.o., Jadranska ulica 21, 1000 Ljubljana
- Agenda d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor
- IGEA d.o.o., Frana Supila 7/B, 42000 Varaždin, Republika Hrvaška - ODSTOPIL

Naročnik se je po pregledu prejetih prijav odločil, da se z vsemi zainteresiranimi gospodarskimi 
subjekti izvede individualne sestanke (varovanje poslovne skrivnosti) v dolžini cca. 1h, na 
katerih bodo gospodarski subjekti predstavili svoje poglede ter odgovarjali na naročnikova 
vprašanja. Strokovni dialog se je izvedel v času od 21. do 22. novembra 2019.

Individualni sestanki so se izvedli po sledečem urniku:
- četrtek, 21.11. ob 10:00 uri, IPMIT d.o.o.
- četrtek, 21.11. ob 12:00 uri Perftech d.o.o.
- petek, 22.11. ob 10:00 uri RRC d.o.o.
- petek, 22.11. ob 12:00 uri Ixtlan team d.o.o.
- petek, 22.11. ob 14:00 uri Agenda d.o.o.
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Dnevni red sestankov:
1) Kratka predstavitev dokumenta Osnutek specifikacij projekta »ProbIS«
2) Vprašanja in odgovori (Q&A) – razprava

V nadaljevanju podajamo povzetek razprave in zapis izpostavljenih ugotovitev v sumarni obliki. 
Naročnik je vsakokrat na kratko predstavil Osnutek specifikacij projekta in izpostavil ključne
vidike, ki so pomembni za uporabnost bodoče razvite informacijske rešitve za potrebe 
probacijskih uslužbencev. Sledila je razprava v obliki vprašanj in odgovorov, ki so jih 
predstavniki gospodarskih subjektov izpostavili na podlagi dokumentacije, ki je bila priložena
vabilu. 

Povzetek najbolj pogostih vidikov in dilem v razpravi:
- ključna je temeljita in čim bolj natančna analiza vseh poslovnih procesov, opredelitev

vlog vseh deležnikov, vizualizacija vseh procesov; 
- prednosti in slabosti razvoj IS v okviru enega ali dveh naročil;
- natančna definicija velikosti aplikacije in poslovnih opravil, tabel, šifrantov, opomnikov, 

zastavic;
- natančna definicija obdelave, uporabe in izmenjave osebnih podatkov, vloga ZVOP in 

GDPR, ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov (DPIA), Smernice Informacijskega 
pooblaščenca (IP);

- pravočasna implementacija dokumentnega sistema Krpan na MP in UPRO, zlasti 
zaradi vidika integracije v sistem ProbIS;

- do katerega nivoja se pripravi PZI v prvi fazi projekta – smiselno določiti in specificirati, 
sodelovanje z MJU, ki tudi daje soglasje na PZI;

- možnosti in oblika sodelovanja ali izključevanja izvajalca 1. faze projekta v 2. fazi; 
nadzorovanje, usmerjanje, prevzem odgovornosti in vezanosti na uspešno realizacijo 
projekta;

- sodelovanje z IP že v začetku priprave dokumentacije v 1. fazi projekta in nato v 
nadaljevanju razvoja informacijske rešitve;

- priprava tehnične rešitve za vse vrste elektronskih naprav, tudi za potrebe oddaljenega
dostopa do sistema;

- povezljivost sistema ProbIS z več uporabniki v istem časovnem obdobju, obremenitveni 
testi;

- povezljivost z drugimi viri podatkov izhajajoč iz zakonske podlage ZPro (Ur.l. RS, št. 
27/2017) neposredno z viri (npr. MDDSZ, MND, MP, MIZŠ) ali na podlagi različnih 
platform (Pladenj in PDSeP);

- osnovna in napredna BI orodja znotraj IS, opredelitev potreb;
- uporaba posameznih gradnikov in horizontalnih funkcij MJU (portal NIO);
- podrobnejša definicija nekaterih modulov (model ocenjevanja dejavnikov tveganja)
- pomen arhiviranja arhivskega gradiva, ločene virtualne baze, upoštevanje zakonskih 

omejitev, certificiranje sistema pri Arhivu RS;
- monitoring in projektno vodenje – definirane odgovornosti naročnika in izvajalca;
- priprava in izdelava tehnične dokumentacije, navodil za skrbnike, upravljalce in 

uporabnike sistema, vodena pomoč, video (»youtube«) pomoč z določenimi pravicami 
dostopa;

- možnost šolske postavitve za namen izobraževanja kadra (testiranje, šolsko in 
produkcijsko okolje);

- migracija podatkov iz obstoječih evidenc, centralizirano ali ločeno; natančna definicija 
integracije, API (SPIS4/Krpan, Excel, Word, meta podatki itd.) v ProbIS;

- prevzem in predaja v produkcijsko okolje;
- vzdrževanje IS po predaji v produkcijsko okolje – načini obračunavanja;
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- garancija in opredelitev izhodne strategije ob zamenjavi izvajalca, obvladovanje 
tveganj;

Individualni sestanki so se zaključili 22. 11. 2019, sam strokovni dialog pa 2. 12. 2019, ko smo 
prejeli zadnji pisni odziv po spletni pošti na gp.upro@gov.si. Ponovna srečanja v okviru 
strokovnega dialoga niso potrebna.

Skupni zapisnik se objavi na spletni strani www.gov.si

Delovna skupina za izvedbo strokovnega dialoga na strani naročnika:

Ime in Priimek Datum sodelovanja:

1. Emanuel Banutai, MP UPRO 21. in 22. november 2019

2. Petra Levstek, MP UPRO 21. in 22. november 2019

3. Dragana Stojmenović, MP UPRO 22. november 2019

4. Marko Reberšek, MP UPRO 21. november 2019

5. Marko Medved, MP SJNSZ 21. in 22. november 2019

6. Rok Dvornik, MP SIeP 22. november 2019

7. Boštjan Česen, MP SIeP 21. november 2019

Pripravila:
Petra Levstek dr. Emanuel Banutai
Uprava za probacijo vodja projekta
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