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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJE »E-OSKRBA NA DOMU« (V NADALJNJEM 

BESEDILU: JR) 

 

1. Vprašanje: 
Spoštovani,  

zanima nas, ali se lahko na Javni razpis za izbor operacije »E-oskrba na domu« prijavijo tudi 

občine ali samo podjetja? Če se lahko samo podjetja, ali je v načrtu tudi kakšen razpis za 

občine glede storitve E-oskrba? 

 

Odgovor: 

V skladu z določili JR je lahko prijavitelj ponudnik e-oskrbe, ki ima v skladu s 15. členom 

Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 

popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 

– DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) 

in 7. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 

45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19,81/19 in 203/21) pridobljeno dovoljenje za 

opravljanje socialnega servisa, ki vključuje tudi opravljanje storitev celodnevne povezave preko 

osebnega telefonskega alarma ter poda izjavo, s katero v celoti prevzema odgovornost za 

neprekinjenost, učinkovitost, kakovost in varnost storitev e-oskrbe, ki jih bo zagotavljal.  

 

Vse javne objave Ministrstva za Zdravje lahko spremljate na: 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-

za-zdravje/ 

 

2. Vprašanje: 
Spoštovani, 

vezano na razpis za e-oskrbo nas zanima, ali lahko konzorcij vključuje tudi tretjega partnerja, 

npr. d.o.o., ki zagotavlja dodatno opremo.  Konzorcij bi tako vključeval prijavitelja, ki izpolnjuje 

razpisne pogoje, obveznega konzorcijskega partnerja, ki izpolnjuje razpisne pogoje, in tretjega 

dodatnega partnerja. 
 

Odgovor: 
Prijavitelj se za potrebe kandidiranja in izvajanja vsebin JR poveže v konzorcij, pri čemer je 
obvezni konzorcijski partner: 

- društvo oziroma zveze društev, ki delujejo v skladu Zakonom o društvih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), in sicer na področju 
prostovoljskih aktivnosti v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 
16/11 – popr. in 82/15) (v nadaljnjem besedilu: obvezni konzorcijski partner). 

 

3. Vprašanje: 
Pozdravljeni 
Prosila bi odgovore glede aktualnega razpisa E OSKRBA NA DOMU. 
Se lahko prijavim kot dipl.m.s., ki ima d.o.o.zdravstvena dejavnost? 
Hvala in lep pozdrav. 
 

Odgovor: 
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Odgovora, kdo sta lahko prijavitelj in obvezni konzorcijski partner, sta navedena v odgovorih na 
1. in 2. vprašanje (zgoraj). 


