
Združenje za informatiko in telekomunikacije 
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, 01 5898 102 
zit@gzs.si 

Ljubljana, 31.5.2022 
Glavna pisarna 
Ministrstvo za zdravje 
e-pošta: gp.mz@gov.si 
 
 
Spoštovani, 
 
Dne 28.04.2022 je bil objavljen razpis »Izdelava projektne in investicijske dokumentacije projekta Digitalna 
preobrazba zdravstva«. 
Veseli nas, da je v pripravi prvi koraki za črpanje sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost, vendar 
menimo, da razpis za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ne ustreza strokovnim podlagam 
in praksam izvajanja tovrstnih projektov. 
Potencialni ponudniki so izrazili veliko pomislekov preko vprašanj na portalu za javna naročila. Povzemamo 
in podpiramo večino pomislekov: 

• Prekratek rok za oddajo ponudbe; 

• Neskladnost določenih meril s ZJN-3, predvsem kršitev načela sorazmernosti; 

• Ob zahtevi po aktivnem sodelovanju v vseh fazah izvedbe javnih naročil ni jasno ali bo izvajalec za 
navedeno plačan; 

• Zahtevane tehnične in strokovne sposobnosti niso sorazmerne predmetu javnega naročila; 

• Bolj smotrno bi bilo za vsak podprojekt oz. projekt znotraj programa posebej izdelati za to 
predvidene investicijske dokumente; 

• Za pripravo vsebinskih specifikacij oz. analizo je namenjeno veliko manj kot 1 % načrtovanih 
sredstev celotnega projekta oz. programa, kar je veliko manj od strokovnih standardov; 

• Priprava vse potrebne dokumentacije za izvedbo javnih naročil naj bi se izločila iz tehnične 
specifikacije tega JN, saj ni finančno pokrita v razpisu; 

• Vrstni red izvajanja je v neskladju s priporočenim pristopom priprave projektov, saj naj bi projekt 
oz. program eZdravje izhajal iz Strategije eZdravja, ki je šele v pripravi. Prav tako je investicijsko 
študijo primerno izvajati ko je znan obseg in vsebina projekta in ne obratno. 

 
Predlagamo naročniku, da ponovno preuči dokumentacijo in jo uskladi z določili ZJN-3 ter pravili stroke 
oziroma dobrih praks in postavi realne zahteve za izvedbo. 
Menimo, da je cena nesorazmerna vrednosti investicijskih  sredstev, ter da je treba najprej definirati 
projekte in šele na osnovi tega narediti investicijsko študijo in nato razpis. Predvsem pa predlagamo 
razveljavitev trenutnega razpisa ter razbitje na manjše, obvladljive sklope. 
Za dodatna vprašanja in razlage sem vam na voljo. 

S prijaznimi pozdravi, 

Nenad Šutanovac,  
direktor 
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 Borut Potočnik, 
predsednik upravnega odbora 
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