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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 izvede preverjanje trga
(strokovni dialog), da bi pripravil oddajo javnega naročila in obvestil gospodarske subjekte o 
svojih načrtih in zahtevah v zvezi z javnim naročanjem. 

Uprava za probacijo je kot naročnik dne 13. 9. 2021 na svoji spletni strani objavilo povabilo 
zainteresiranim gospodarskim subjektom na strokovni dialog v zvezi z javnim naročilom, 
katerega predmet je izgradnja, vzpostavitev in vzdrževanje probacijskega informacijskega 
sistema (ProbIS).

Interes za sodelovanje v strokovnem dialogu je izkazal en subjekt, in sicer:

 MEDIUS d.o.o., Tehnološki park 21, Ljubljana, 1000 Ljubljana

Naročnik se je po pregledu prejete prijave odločil, da z zainteresiranim gospodarskim subjektom 
izvede individualni sestanek (varovanje poslovne skrivnosti), na katerem bo gospodarski subjekt
predstavil svoje poglede ter odgovarjal na naročnikova vprašanja. Strokovni dialog s prijavljenim 
subjektom se je izvedel dne 16.9.2021 ob 11:00 uri. 

Dnevni red sestanka:
1) Kratka predstavitev projekta vzpostavitev Probacijskega informacijskega sistema – ProbIS

vključno s postopkom zaključnega javnega naročila št. JN004328/2021-B01
2) Vprašanja in odgovori (Q&A) – razprava

V nadaljevanju podajamo povzetek razprave in zapis izpostavljenih ugotovitev:

 Naročnik je uvodoma predstavil ključne dosežke prve faze razvoja vzpostavitve 
probacijskega informacijskega sistema – ProbIS ter vso pripravljeno projektno 
dokumentacijo, na podlagi katere je dne 25.6.2021 objavil javno naročilo po odprtem 
postopku za izbor izvajalca za izvedbo druge faze razvoja informacijske rešitve ProbIS. 
Javno naročilo se zaradi prejetja nedopustnih ponudb ni oddalo.

 Naročnik je od subjekta želel strokovno mnenje glede pripravljene dokumentacije in 
razloga glede odstopanja prejetih ponudb od ocenjene vrednosti naročnika. Subjekt je 
izpostavil, da se je prvič srečal z dvofaznim postopkom javnega naročila za izdelavo 
informacijskega sistema in težavnostjo priprave ponudbe na osnovi obsežnega PZI. 
Prav tako je izpostavil spremembe na trgu razvoja informacijskih rešitev, ki so se 
zgodile kot posledica pandemije in imajo za posledico občutno povečanje 
povpraševanja po navedenih storitvah in cen na trgu. 

 Naročnik je seznanil subjekt, da bo glede na ugotovitve strokovnega dialoga sprejel 
odločitev za nadaljevanje postopka v obliki konkurenčnega postopka s pogajanji ali 
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ponovitev odprtega postopka. Naročnik je predstavil ključne predpostavke in časovne 
komponente obeh postopkov. 

Na podlagi ugotovitev se strokovni dialog zaključuje z zapisnikom. 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

1. Emanuel Banutai, MP UPRO

2. Petra Levstek, MP UPRO

3. Dragana Stojmenović, MP UPRO

4. Saša Renko, MP SPZJN 

Pripravila:
Dragana Stojmenović Barbara Starič Strajnar
Uprava za probacijo sekretarka 
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