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Na podlagi 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in v skladu 
z drugo in tretjo alinejo 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 –
ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 
189/20 – ZFRO, 51/21 in 159/21), 21. člena Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 
33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 –
ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US), 54. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21 in 112/21 – ZNUPZ; v nadaljnjem besedilu: ZDUOP), 5. 
odstavka 4. člena Pravilnika o zagotavljanju izvajanja podaljšane obravnave osebam, ki so 
prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 153/21; v nadaljnjem besedilu: 
Pravilnik), Javnega poziva kandidatom za izvajanje aktivnosti za zagotavljanje podaljšane 
obravnave (objavljeno na spletni strani Ministrstva za zdravje), Zakonom o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 –
ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122) in enajstim odstavkom 10.a člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 –
ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) minister za zdravje izdaja

S K L E P

o izbiri izvajalca za zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedila: ministrstvo) je na podlagi Javnega poziva 
kandidatom za izvajanje aktivnosti za zagotavljanje podaljšane obravnave (v nadaljnjem 
besedilu: Javni poziv), št. 0070-26/2021/89, z dne 8. 11. 2021, namenjenih osebam, ki so 
prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 in se po zaključenem bolnišničnem zdravljenju zaradi 
nepopolne samooskrbe ne morejo vrniti v domače okolje (v nadaljnjem besedilu: podaljšana 
obravnava) v skladu s 54. členom ZDUOP in Pravilnikom, izbralo naslednjega izvajalca: 

• Terme Dobrna, d. d., Dobrna 50, 3204 Dobrna.

Obrazložitev:

Ministrstvo je dne 8. 11. 2021 objavilo Javni poziv, z namenom pridobivanja informacij o 
zainteresiranih kandidatih za izvajanje podaljšane obravnave.

Pogoji za izvajanje podaljšane obravnave so bili, da ima izvajalec dovoljenje za izvajanje 
zdravstvene dejavnosti za področje zdravstvene nege in rehabilitacije (oziroma fizioterapije in 
delovne terapije) ali zdraviliškega zdravljenja. Izpolnjuje pogoje za izvajanje dejavnosti z 
nastanitvijo in umeščenost objekta omogoča gibanje upravičencev na zunanjih pohodnih 
površinah. Ponudnik razpolaga s kadrom, ki izpolnjuje pogoje iz 64. člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 
– ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 
73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ; v nadaljnjem 
besedilu: ZZDej) za izvajanje podaljšane obravnave in bo do začetka izvajanja podaljšane 
obravnave zagotovil odgovorno osebo za vodenje dejavnosti podaljšane obravnave, ki je 
diplomirana medicinska sestra in izpolnjuje pogoje iz 64. člena ZZDej, z ustreznimi delovnimi 



izkušnjami ter lahko za potrebe izvajanja podaljšane obravnave zagotovi najmanj 20 posteljnih 
zmogljivosti znotraj ene organizacijske enote.

Prednostni kriteriji za izbor izvajalcev so bili najkrajši datum možnega začetka izvajanja 
podaljšane obravnave za najmanj 20 upravičencev, skupno število posteljnih zmogljivosti, ki bi 
jih kandidat lahko namenil podaljšani obravnavi, višina cene najema objekta, preračunana na 20 
posteljnih zmogljivosti in podpisana izjava izvajalca ambulantne dejavnosti v javni zdravstveni 
mreži o nameri zagotavljanja ambulantne dejavnosti iz 12. člena Pravilnika.

Rok za zbiranje informacij je bil 5 dni od objave javnega poziva na spletni strani ministrstva. 

Ministrstvo je na javni poziv pridobilo štiri ponudbe zainteresiranih izvajalcev, ki so predložili
izjave, da imajo dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti, izpolnjuje pogoje za izvajanje 
dejavnosti z nastanitvijo, umeščenost objekta omogoča gibanje upravičencev na zunanjih 
pohodnih površinah, razpolaga s kadrom, ki izpolnjuje pogoje iz 64. člena ZZDej ter lahko za 
potrebe izvajanja podaljšane obravnave zagotovijo 20 posteljnih zmogljivosti znotraj ene 
organizacijske enote, in sicer:

� Terme Krka d. o. o. s Šmarješkimi toplicami (0070-26/2021-103)
� Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo d. o. o. (0070-26/2021-108),
� Terme Dobrna, d. d. (0070-26/2021-106) in
� Unitur, d. o. o. (0070-26/2021-107).

Ministrstvo je v prejetih vlogah preverilo izpolnjevanje pogojev, ki so bili opredeljeni v javnem 
pozivu in ugotovilo, da vsi štirje izvajalci v dokumentaciji zagotavljajo, da izpolnjujejo predpisane 
pogoje. V Javnem pozivu je bil predviden datum izvajanja programa predvidoma od 18. 
novembra 2021 do 31. decembra 2021 z možnostjo podaljšanja. Ponudnik Unitur, d. o. o. je v 
vlogi navedel, da program lahko začne izvajati šele 12. 12. 2021, zato je bil iz nadaljnjega 
postopka izločen. 

Nadalje je ministrstvo preverilo prednostne kriterije, ki so bili opredeljeni v Javnem pozivu in 
sicer najkrajši datum možnega začetka izvajanja podaljšane obravnave za najmanj 20 
upravičencev (najvišje število možnih točk 20), število posteljnih zmogljivosti, ki bi jih kandidat 
lahko namenil podaljšani obravnavi (najvišje število možnih točk 20), višina cene najema 
objekta, preračunana na 20 posteljnih zmogljivosti (najvišje število možnih točk 25), višina cene 
najema objekta, preračunana na največje število posteljnih zmogljivosti, ki bi jih izvajalec 
podaljšane obravnave lahko zagotovil za podaljšano obravnavo (najvišje število možnih točk 10)
in podpisana izjava izvajalca ambulantne dejavnosti v javni zdravstveni mreži o nameri 
zagotavljanja ambulantne dejavnosti iz 12. člena Pravilnika (najvišje število možnih točk 20). 

Ministrstvo je v postopku ocenjevanja prednostnih kriterijev zaradi razjasnitve dejanskega 
stanja, ki so ga predstavili ponudniki v dokumentaciji, obiskalo tri ponudnike, ki so v prijavi 
označili, da lahko z izvajanjem podaljšane obravnave začnejo takoj. Ob obisku je preverilo 
izpolnjevanje pogojev za izvajanje podaljšane obravnave in izpolnjevanje prednostnih kriterijev. 
Ugotovljeno je bilo, da Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo d. o. o. ne zagotavlja zadostnega števila
negovalnih postelj (20 negovalnih postelj), zato je bil ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka 
ocenjevanja. Nadalje je bilo pri obeh izvajalcih � Terme Krka d. o. o. s Šmarješkimi toplicami in 
Terme Dobrna, d. d. ugotovljeno, da ponudnika nista predložila vsebinsko pravilne podpisane
izjave izvajalca ambulantne dejavnosti v javni zdravstveni mreži o nameri zagotavljanja 
ambulantne dejavnosti iz 12. člena Pravilnik. Izvajalca sta bila pozvana, da podpisano izjavo 
posredujeta v najkrajšem možnem času. Do četrtka, 18. 11. 2021, do 14.00 ure je izjavo 
posredovala le Terme Dobrna, d. d.. Nadalje je ministrstvo preverjalo možnosti za povečanje 
posteljnih zmogljivosti in ugotovilo, da lahko le Terme Dobrna, d. d. zagotovijo več kot 20 
posteljnih zmogljivosti, in sicer 31 posteljnih zmogljivosti. 

V postopku končnega točkovanja je ponudnik Terme Dobrna, d. d. dosegle 95 točk, ponudnik 
Terme Krka d. o. o. - Šmarješke toplice pa 65 točk. 



Po končanem postopku in ob upoštevanju prednostnih kriterijev je bil izbran izvajalec Terme 
Dobrna, d. d. s 30 posteljnimi zmogljivostmi za izvajanje podaljšane obravnave, na podlagi 
sklepa svetovalne skupine ministra o trenutnih potrebah po novih posteljnih zmogljivosti in sicer 
najmanj 30. V primeru potrebe po dodatnih posteljnih zmogljivosti za izvajanje podaljšane 
obravnave se sklene pogodba tudi s Termami Krka, d. o. o. za 20 posteljnih zmogljivosti za 
izvajanje podaljšane obravnave, v kolikor sklenejo dogovor z izvajalcem o izvajanju ambulantne 
dejavnosti v javni zdravstveni mreži o nameri zagotavljanja ambulantne dejavnosti iz 12. člena 
Pravilnika.

Skrbnik tega sklepa je mag. Luka Gorup.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dovoljen upravni spor. Tožbo je potrebno 
vložiti v roku 30 dni od vročitve tega sklepa. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču 
RS, Fajfarjeva 3, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti, pri čemer se šteje, da je bila 
vložena tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto oziroma ko je bila neposredno vložena 
na sodišču. Tožba se vloži v toliko izvodih, koliko je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti 
upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, predpisu ali kopiji. 

Janez Poklukar
minister
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