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1. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA 

 
Občina Komenda na podlagi 44 b. 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, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 100/22 – ZNUZSZS; v nadaljevanju 

ZZDej), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – 

odl. US in 100/22 - ZNUZSZS) ter 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne 

službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine za 

boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika (Uradne objave Glasila Občine Komenda, 

št. 07/22), objavlja 

JAVNI RAZPIS 

za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za 

program splošne oziroma družinske medicine »za boljšo dostopnost do izbranega 

osebnega zdravnika« v občini Komenda 

 
1. KONCEDENT 

 
Koncedent (naročnik) javnega razpisa je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 

telefonska številka: (01) 724 74 00, e-naslov: obcina@komenda.si  

 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 

zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine »za boljšo 

dostopnost do izbranega osebnega zdravnika« v občini Komenda, na podlagi Odloka o 

podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program 

splošne oziroma družinske medicine za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika 

(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 07/22). 

 
3. OBSEG RAZPISANEGA PROGRAMA IN KRAJEVNO OBMOČJE, ZA KATEREGA SE 

KONCESIJA RAZPISUJE 
 
Koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne 
oziroma družinske medicine »za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika« 
(Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 – SD 2022) se podeli v predvidenem obsegu 0,50 
tima.  
 
Osnovna zdravstvena dejavnost na področju splošne oziroma družinske medicine za odrasle 
se izvaja za območje občine Komenda. Sedež ambulante je v občini Komenda na naslovu 
Glavarjeva cesta 61 a, 1218 Komenda. 
 
4. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
 
Koncedent podeljuje koncesijo za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa 

zdravstvene dejavnosti, z možnostjo podaljšanja za naslednjih 15 let, skladno z veljavno 

zakonodajo.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200523&stevilka=778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
mailto:obcina@komenda.si
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Izbrani kandidat je dolžan skleniti pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

v roku 7 dni od tedaj, ko jo dobi v podpis, in začeti opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje 

v roku 2 mesecev od dneva njene sklenitve, sicer se mu koncesija odvzame z odločbo. 

 
5. POGOJI, KI JIH MORA KONCESIONAR IZPOLNJEVATI IN DOKAZILA, KI JIH 

MORA PRILOŽITI 
 
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih 

določa 44.č člen ZZDej in dodatne pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.  
 

Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora kandidat v vlogi za 

prijavo na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. 

Posameznega zahtevanega dokazila kandidat ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali 

lastno nadomestno izjavo.  
 

I. Zakonsko predpisani pogoji za ponudnika:  
 

1. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Pogoj mora biti 

izpolnjen najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe; 

2. ponudnik ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene 

dejavnosti, ki je predmet koncesije, zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene 

dejavnosti, razen ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec 

zdravstvene dejavnosti, skladno z določili ZZDej. Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje 

z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti; 

3. ponudnik ima zaposlene ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število 

usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki bodo opravljali 

zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije in izpolnjujejo pogoje iz ZZDej in Zakona 

o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – 

ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-

K, 49/18 in 66/19, v nadaljevanju ZZdrS). Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje z dnem 

začetka opravljanja koncesijske dejavnosti. Pred začetkom opravljanja 

koncesijske dejavnosti mora ponudnik predložiti pogodbo o zaposlitvi za odgovornega 

nosilca zdravstvene dejavnosti in pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe 

civilnega prava drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev; 

4. ponudnik ima zase oziroma za zaposlene zavarovano odgovornost za škodo, ki bi 

nastala pri njegovem delu, skladno z ZZDej. Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje pred 

sklenitvijo koncesijske pogodbe; 

5. ponudniku v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j člena ZZDej. 

Pogoj mora biti izpolnjen na dan oddaje ponudbe; 

6. ponudnik (pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma zasebni zdravstveni delavec) 

in odgovorni nosilec in predvideni izvajalec dejavnosti (zdravnik) ni v postopkih pred 

organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem 

poklica. Pogoj mora biti izpolnjen na dan oddaje ponudbe; 

7. pri ponudniku ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih 

oddaje javnih naročil (skladno z 75. členom ZJN-3). Pogoj mora biti izpolnjen na dan 

oddaje ponudbe. 
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II. Drugi pogoji:  

 
8. ponudnik (oziroma predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) ima 

aktivno znanje slovenskega jezika; 

9. ponudnik se z izjavo zaveže, da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem 
razpisu od skupnega števila ur ordinacijskega časa zagotovil dvoizmenski ordinacijski 
čas izvajanja zdravstvene dejavnosti in bo en dan v tednu koncesijsko dejavnost 
opravljal v popoldanskem času, od tega priporočeno od 16. ure dalje najmanj v obsegu 
ene petine, sorazmerno z obsegom programa. 
 

6. PRIJAVA NA RAZPIS 
 

Na javni razpis se lahko prijavijo osebe, opredeljene v 41. členu ZDDej. Za izvajanje dejavnosti, 

ki je predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, 

določene v 44.č členu ZZDej in druge pogoje, ki jih določa koncedent.  
 

Kot dokaz o izpolnjevanju zahtevanih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni razpis: 

- predložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeno fotokopijo,  

- podati pisno soglasje, da koncedentu dovoljuje pridobitev teh podatkov iz uradnih evidenc 

(v skladu z določili tretjega odstavka 44.c člena ZZDej za dokazila, ki jih koncedent lahko 

pridobi iz uradnih evidenc). 
 

K prijavi je potrebno priložiti: 

1. dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti: 

- priložiti je potrebno dovoljenje oziroma 

- dati pisno soglasje koncedentu, da podatke o dovoljenju pridobi iz uradnih evidenc; 
 

2. izjavo, da bo zaposlil odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti najpozneje z dnem 

začetka opravljanja koncesijske dejavnosti za vrsto zdravstvene dejavnosti, za katero 

ponudnik kandidira; 

3. izjavo o zaposlitvi ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število usposobljenih 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz ZZDej ali 

zakona, ki ureja zdravniško službo, in ki bodo opravljali zdravstvene storitve, ki so predmet 

koncesije; 

4. izjavo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo za zdravnike v skladu z zakonom, 

ki ureja zdravniško službo; 

5. izjavo, da ponudniku v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j člena 

ZZDej; 

6. potrdilo, da ponudnik ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega 

združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica: 

- predložiti je potrebno potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega združenja oziroma 

- dati pisno soglasje koncedentu, da podatke za ponudnika pridobi iz uradnih evidenc; 
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7. izjavo, da pri ponudniku ne obstajajo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v 

postopkih oddaje javnih naročil po 75. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in pisno 

soglasje koncedentu, da podatke za ponudnika pridobi iz uradnih evidenc; 

8. dokazilo o slovenskem državljanstvu ali potrdilo o opravljenem izpitu na visoki ravni po 

javnoveljavnem andragoškem izobraževalnem programu slovenščina za tujce; 

9. izjavo, da bo ponudnik v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu od skupnega 

števila ur ordinacijskega časa zagotovil dvoizmenski ordinacijski čas izvajanja 

zdravstvene dejavnosti in bo en dan v tednu koncesijsko dejavnost opravljal v 

popoldanskem času, od tega priporočeno od 16. ure dalje najmanj v obsegu ene petine, 

sorazmerno z obsegom programa. 

 

7. MERILA ZA IZBIRO KONCESIONARJA 
 
Merila za izbiro koncesionarja določa 44.d člen ZZDej.  

Prijave ponudnikov bodo ocenjene skladno z naslednjimi merili:  

 

 MERILO Maksimalno 
število točk 

1. strokovna usposobljenost, izkušnje in reference odgovornega nosilca 
zdravstvene dejavnosti 

20 

2. ugotovitve nadzornih postopkov iz 76. člena ZZDej pri ponudniku 15 

3. pričetek izvajanja koncesijske dejavnosti 15 

4. obseg prevzema koncesije 30 

5. razpored ordinacijskega časa 20 

   

 Skupno največje število točk 100 
 

 

Pod zaporedno št. 1: 
 

Upoštevajo se delovne izkušnje oziroma delovna doba odgovornega nosilca zdravstvene 

dejavnosti, in sicer se upoštevajo leta samostojnega opravljanja zdravstvene dejavnosti od 

izdaje licence dalje. Za vsako dopolnjeno leto delovnih izkušenj z licenco se dodeli 1 točka, 

vendar skupno največ 15 točk.  
 

Pri pravni osebi, ki odda ponudbo, se delovna doba pri opravljanju razpisne dejavnosti splošne 

in družinske medicine nanaša na predvidenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti 

pri pravni osebi, ki bo opravljal dela splošne in družinske medicine. 
 

Kot »reference« bomo upoštevali pozitivna priporočila, potrdila, mnenja dosedanjih 

delodajalcev oz. koncedentov o preteklem delu ponudnika (predvidenega odgovornega 

nosilca zdravstvene dejavnosti), ki bo opravljal dela splošne oz. družinske medicine. 
 

Predložene reference se točkujejo do skupno največ 5 točk, vsaka po 1 točko.  

 

Pod zaporedno št. 2: 
 

Ponudniku, ki z izjavo potrdi, da nima negativnih referenc v zvezi z opravljanjem nadzorstva 

po 76. členu ZZDej, se dodeli 15 točk.  
 

V kolikor ima ponudnik negativne reference v zvezi z opravljanjem nadzorstva po 76. členu 

ZZDej, ne prejme točk po tem merilu. 

Pod zaporedno št. 3: 
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Upošteva se izjava ponudnika, v koliko dneh po sklenitvi pogodbe z ZZZS bo pričel izvajati 

koncesijsko dejavnost iz javnega razpisa.  
 

V primeru začetka izvajanja dejavnosti takoj po sklenitvi pogodbe z ZZZS oz. najkasneje v 15 

dneh od sklenitve pogodbe, se ponudniku dodeli, se ponudniku dodeli 15 točk.  

 

V primeru pričetka izvajanja dejavnosti v roku 16 do 40 dni se ponudniku dodeli 5 točk. 
 

V vseh ostalih primerih se ponudniku točk ne dodeli. 

 
Pod zaporedno št. 4: 
 
 

Upošteva se obseg prevzema koncesije.  
 

Ponudniku, ki bo prevzel koncesijo v obsegu 0,50 tima, se dodeli 30 točk.  
 

 

Ponudniku, ki bo prevzel koncesijo v obsegu manj kot 0,50 tima, se točk ne dodeli. 

 
Pod zaporedno št. 5: 
 

 

Ponudniku, katerega ordinacijski čas bo vseboval en dan popoldan in vsaj eno petino 

ordinacijskega časa po 16. uri, se dodeli 20 točk. 
 

Ponudniku, katerega ordinacijski čas bo vseboval en dan popoldan in manj kot petino 

ordinacijskega časa po 16. uri, se dodeli 10 točk.  
 

Ostalim ponudnikom se točk ne dodeli. 

 

Maksimalno je mogoče s posamezno vlogo doseči 100 točk.  
 

Po izvedenem točkovanju vseh popolnih vlog, se najvišje ovrednoti vloga, ki doseže 
največje število točk izmed vseh prispelih vlog.  
 
8. KONČNI IZBOR KONCESIONARJA  

 

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje, in bo zbral najvišje število točk, glede na 
zgornja merila. Če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih ponudnikov enako število točk, se 
izvede žreb. 
 
9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 

Razpisna dokumentacija je zainteresiranim od dneva objave javnega razpisa na portalu javnih 
naročil in na spletni strani koncedenta, na voljo: 

- na spletni strani Občine Komenda (www.komenda.si) in 
- v času uradnih ur v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 

 
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno 
preko portala javnih naročil najpozneje do 30. 09. 2022 do 10. ure.  Koncedent ne bo 
odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na prej navedeni način in do 
navedenega roka. 
 
Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po 
potrebi podaljša rok za oddajo ponudb, na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevo za 
pojasnila. Morebitna sprememba bo na voljo v rubriki »Dopolnila«. 
 
 
10. ODDAJA PONUDB, ROK ZA ODDAJO PONUDB IN ODPIRANJE PONUDB  

 

http://www.komenda.si/
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Ponudniki lahko prijavo na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na 

kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti 

in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri 

mora biti vidna označba »NE ODPIRAJ -  KONCESIJA ZA BOLJŠO DOSTOPNOST DO 

IZBRANEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA«, naslov naročnika in na hrbtni strani naslov 

ponudnika. 

 
Ponudbe se lahko oddajo po pošti ali osebno v vložišču Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda, v času uradnih ur do roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne 
glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do spodaj navedenega roka, 
sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija). 
 

Rok za oddajo ponudb je 06. 10. 2022, do 10.00 ure. 

 
Odpiranje ponudb ne bo javno. Odpiranje ponudbo bo 07. 10. 2022, ob 12.00 uri, v prostorih 
Občine Komenda (pisarna župana), na naslovu Zajčeva cesta 23, Komenda. 
 
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine 
Komenda.  
 
11. OBRAVNAVA VLOG 

 
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Komenda, bo odprla in glede na sprejeta merila 

ocenjevala in izbirala najugodnejšo ponudbo le med ponudbami, ki bodo pravilno opremljene, 

popolne, pravočasne ter podane po upravičeni osebi.  
 

Popolna je le tista ponudba, ki vsebuje vse zahtevane sestavine in priloge ter izpolnjuje vse 

pogoje iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije in je posredovana izključno na 

predpisanih obrazcih. 
 

Prepozne, nepravilne in nepopolne ponudbe bodo s sklepom zavržene.  
 

 

Po opravljeni obravnavi in vrednotenju vseh popolnih vlog, bo komisija izdelala predlog o izbiri 

in ga posredovala županu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo 

koncesija podeljena z upravno odločbo. Koncedent bo po pravnomočnosti odločbe o podelitvi 

koncesije pozval izbranega ponudnika k sklenitvi koncesijske pogodbe.  

 

V primeru, da bo razpisna komisija ocenila, da nihče od ponudnikov ni primeren za podelitev 

koncesije, se koncesija ne podeli in se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi. 

 
12. IZID JAVNEGA RAZPISA  
 
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo odločeno z upravno odločbo, skladno z 

ZZDej, po predhodni pridobitvi soglasja Ministrstva za zdravje.  

 

Koncedent bo po pravnomočnosti upravne odločbe z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o 

koncesiji. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo pomenilo, da odstopa 

od kandidature. 
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V primeru neskladja med koncesijskim aktom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe 

koncesijskega akta. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom, navedenim 

v objavi javnega razpisa. 

 
Številka: 430-0026/2022-3 
Datum:   23. 09. 2022 
                            
                                                                                                               Občina Komenda 

      Stanislav Poglajen 
                 Župan  
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2. ZAHTEVANE SESTAVINE VLOGE 

 
Razpisna komisija si pridržuje pravico do preverjanja resničnosti in verodostojnosti navedb, 
izpolnjevanja zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev ter preverjanja vseh podatkov, ki so 
sestavni del vloge za podelitev koncesije. V kolikor ugotovi, da navedbe ponudnika niso 
resnične in verodostojne, se vloga zavrne. 
 
Za izpolnjevanje zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev javnega razpisa in vrednotenje 
meril, mora ponudnik priložiti zahtevana ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji - 
posameznega zahtevanega dokazila ni dovoljeno nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno 
nadomestno izjavo. Vlagatelj lahko v spisno dokumentacijo predloži izjavo, da pooblašča 
Občino Komenda za pridobitev vseh podatkov iz uradnih evidenc. 
 
1. PRAVNA OSEBA ALI SAMOSTOJNIH PODJETNIK OZIROMA ZASEBNI 

ZDRAVSTVENI DELAVEC 
 
V primeru, da je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik (s. p.), morajo biti prijavni 
obrazec in izjave v vlogi podpisane s strani zakonitega zastopnika oziroma samostojnega 
podjetnika in žigosane (če ponudnik žig uporablja). V kolikor je na prijavnem obrazcu in/ali 
izjavi zahtevano, je potreben tudi podpis odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki je 
predmet javnega razpisa in za katerega ponudnik kandidira. 
 
Izjave za pravne osebe in samostojne podjetnike (s.p.) so označene z oznako: »PO-S.P.«,  
 
izjave za zasebne zdravstvene delavce so označene z oznako: »ZAS«. 
 
2. PRIJAVNI OBRAZEC 
 
Ponudnik predloži izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: 

- OBRAZEC ZAS-1 za zasebne zdravstvene delavce oziroma 

- OBRAZEC PO-S.P.-1 za pravne osebe in samostojne podjetnike. 

 
3. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH IN DRUGIH POGOJEV IZ 5. TOČKE 

JAVNEGA RAZPISA 
 
Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora ponudnik izpolnjevati zakonsko 

predpisane pogoje, ki jih določa 44.č člen ZZDej in druge pogoje, ki jih določa koncedent. Kot 

dokaz o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ponudnik v vlogi za prijavo na javni razpis: 
 

- predloži ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji, oziroma 

- v skladu z določili tretjega odstavka 44.c člena ZZDej za dokazila, ki jih koncedent lahko 

pridobi iz uradnih evidenc, poda pisno soglasje, da koncedentu dovoljuje pridobitev teh 

podatkov iz uradnih evidenc. 

 
K ponudbi je potrebno priložiti: 
 
5.1. Veljavno dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti: 
 
a) če je bilo ponudniku dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti izdano po 

17.12.2017, je v ponudbi potrebno priložiti: 
 
- dovoljenje ponudnika za opravljanje zdravstvene dejavnosti na razpisanem področju, 

izdano pri pristojnem ministrstvu v skladu z določili ZZDej  
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ali 
 

- soglasje zasebnega zdravstvenega delavca, da koncedentu dovoljuje pridobitev podatkov 
o dovoljenju (odločba o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev) iz uradnih evidenc 
pristojnega ministrstva (OBRAZEC ZAS-5.1.) oziroma 

- soglasje zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, da 
koncedentu dovoljuje pridobitev podatkov o izdanem dovoljenju iz uradnih evidenc 
pristojnega ministrstva (OBRAZEC PO-S.P.-5.1.). 

 
b) če je bilo ponudniku dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti izdano pred 

17. 12.2017, je v ponudbi potrebno priložiti: 
 
- dovoljenje ponudnika za opravljanje zdravstvene dejavnosti na razpisanem področju, 

izdano pri pristojnem ministrstvu v skladu z določili ZZDej  
 

ali 
 

- soglasje zasebnega zdravstvenega delavca, da koncedentu dovoljuje pridobitev podatkov 
o dovoljenju (odločba o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev) iz uradnih evidenc 
pristojnega ministrstva (OBRAZEC ZAS-5.1.) oziroma 

- soglasje zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, da 
koncedentu dovoljuje pridobitev podatkov o izdanem dovoljenju iz uradnih evidenc 
pristojnega ministrstva (OBRAZEC PO-S.P.-5.1.). 

 

in 
 

- izjavo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti o izpolnjevanju pogoja zadostnih 
delovnih izkušenj na strokovnem področju (OBRAZEC PO-S.P.-5.1.1.) - zahtevajo se 
najmanj triletne delovne izkušnje po izpolnitvi pogojev za samostojno opravljanje dela v 
zdravstveni dejavnosti oziroma zdravniški službi  

 

in 
 

- potrdilo Ministrstva za pravosodje, da zakoniti zastopnik ali samostojni podjetnik in 
odgovorni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja, storjenega iz malomarnosti zoper 
življenje in telo, spolno nedotakljivost ali človekovo zdravje ali ni bila pravnomočno obsojena 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev za katerokoli kaznivo dejanje, 
storjeno pri delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo ne sme biti 
starejše od treh mesecev),  

 

ali 
 

- soglasje zakonitega zastopnika ali samostojnega podjetnika in odgovornega nosilca 
koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, da koncedentu dovoljujejo pridobitev teh podatkov 
iz uradnih evidenc pristojnega ministrstva (OBRAZEC PO-S.P.-5.1.2). 

 
Pogoj mora biti izpolnjen pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. 
 
5.2. Izjava ponudnika o zaposlitvi odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za vrsto 

zdravstvene dejavnosti, za katero ponudnik kandidira: 
 
- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (OBRAZEC ZAS-IZJAVE-POGOJI, točka 5.2.) 

oziroma 
- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (OBRAZEC 

PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 5.2.). 
 
Pogoj mora biti izpolnjen najpozneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti. 
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Dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja (pogodbo o zaposlitvi odgovornega nosilca zdravstvene 
dejavnosti s prikritimi podatki o višini plače in osebnimi podatki, razen imena in priimka ter 
datuma rojstva) mora koncesionar predložiti koncedentu pred začetkom opravljanja 
koncesijske dejavnosti. 
 
5.3. Izjava ponudnika, da bo imel zaposleno ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno 

ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, 
ki izpolnjujejo pogoje iz ZZDej ali zakona, ki ureja zdravniško službo, in ki bodo 
opravljali zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije: 

 
- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (OBRAZEC ZAS-IZJAVE-POGOJI, točka 5.3.) 

oziroma 
- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (OBRAZEC 

PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 5.3.). 
 
Pogoj mora biti izpolnjen najpozneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti. 
 
Dokazila o izpolnjevanju tega pogoja (pogodbe o zaposlitvi ustreznega števila zdravstvenih 
delavcev in zdravstvenih sodelavcev s prikritimi podatki o višini plače in osebnimi podatki, 
razen imena in priimka ter datuma rojstva) mora koncesionar predložiti koncedentu pred 
začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti. 

 
5.4. Izjava ponudnika o urejenem zavarovanju odgovornosti za zdravnike v skladu z 

zakonom, ki ureja zdravniško službo: 
 
- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (OBRAZEC ZAS-IZJAVE-POGOJI, točka 5.4.) 

oziroma 
- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (OBRAZEC 

PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 5.4.). 
 
Pogoj mora biti izpolnjen pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. 
 
5.5 Potrdilo, da ponudnik ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega 

združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica: 
 
- potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega združenja, ki dokazuje, da je pogoj izpolnjen ob 

vložitvi ponudbe,  
 

ali 
 

- soglasje zasebnega zdravstvenega delavca, da koncedentu dovoljuje pridobitev teh 
podatkov iz uradnih evidenc pristojne zbornice (OBRAZEC ZAS-5.5.) oziroma 

- soglasje zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, da 
koncedentu dovoljuje pridobitev teh podatkov iz uradnih evidenc pristojne zbornice 
(OBRAZEC PO-S.P.-5.5.). 

 
5.6. Izjava ponudnika, da mu v zadnjih petih letih koncesija ni bila odvzeta iz razlogov iz 

44.j člena ZZDej: 
 
- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (OBRAZEC ZAS-IZJAVE-POGOJI, točka 5.6.) 

oziroma 
- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (OBRAZEC 

PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 5.6.). 
 
Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe. 
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5.7. Izjava ponudnika, da pri njem ne obstajajo izključitveni razlogi, ki veljajo za 
ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil po 75. členu ZJN-3: 

 
- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (OBRAZEC ZAS-IZJAVE-POGOJI, točka 5.7.) 

oziroma 
- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (OBRAZEC 

PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 5.7.). 
 

in 
 

- soglasje samostojnega zdravstvenega delavca, da koncedentu dovoljuje pridobitev teh 
podatkov iz uradnih evidenc pristojnega ministrstva (OBRAZEC ZAS.-5.7.), 

- soglasje zakonitega zastopnika ali samostojnega podjetnika in odgovornega nosilca 
koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, da koncedentu dovoljujejo pridobitev teh podatkov 
iz uradnih evidenc pristojnega ministrstva (OBRAZEC PO-S.P.-5.1.2). 

 
Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe. 
 
5.8. Aktivno znanje slovenskega jezika zdravnika: 
 
- dokazilo o slovenskem državljanstvu  
 

ali 
 

- potrdilo o opravljenem izpitu na visoki ravni po javnoveljavnem andragoškem 
izobraževalnem programu slovenščina za tujce 

 

ali 
 

- soglasje zasebnega zdravstvenega delavca, da koncedentu dovoljuje pridobitev teh 
podatkov iz uradnih evidenc pristojne institucije (OBRAZEC ZAS-5.8.) oziroma 

- soglasje zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, da 
koncedentu dovoljuje pridobitev teh podatkov iz uradnih evidenc pristojne institucije 
(OBRAZEC PO-S.P.-5.8.). 

 
Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe. 
 
5.9. Izjava ponudnika, da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu od 

skupnega števila ur ordinacijskega časa zagotovil dvoizmenski ordinacijski čas 
izvajanja zdravstvene dejavnosti in bo en dan v tednu koncesijsko dejavnost 
opravljal v popoldanskem času, od tega priporočeno od 16. ure dalje najmanj v 
obsegu ene petine, sorazmerno z obsegom programa: 

 
- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (OBRAZEC ZAS-IZJAVE-POGOJI, točka 5.9.) 

oziroma 
- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (OBRAZEC 

PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 5.9.). 
 
Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe. 
 
 
 
 
 
 
 
4. IZJAVE IN DOKAZILA ZA VREDNOTENJE PONUDB GLEDE NA POSTAVLJENA 

MERILA ZA IZBIRO KONCESIONARJA IZ 6. TOCKE JAVNEGA RAZPISA 
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6.1. Izjava odgovornega nosilca ponudnika o delovnih izkušnjah in referencah: 
 
- izjava (OBRAZEC ODGOVORNI NOSILEC-IZKUSNJE) in overjena fotokopija licence; 
- dokazila o referencah. 
 
6.2.,6.3., 6.4., 6.5. Izjava ponudnika o: 
 
- ugotovitvah nadzornih postopkov iz 76. člena ZZDej, 
- pričetku izvajanja koncesijske dejavnosti, 
- obsegu prevzema koncesije in 
- razpored ordinacijskega časa. 
 
Priložiti je potrebno: 
 
- izjave zasebnega zdravstvenega delavca (OBRAZEC ZAS-IZJAVE-MERILA) oziroma 
- izjave zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (OBRAZEC 

PO-S.P.-IZJAVE-MERILA). 
 
5. OBLIKA PONUDBE 
 
Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz razpisne 
dokumentacije.  
 
Ponudnik mora izpolniti in prijavi priložiti vse obrazce iz prilog razpisne dokumentacije ali po 
vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani kandidata, podpisana od kandidata, in 
parafirana, kjer je to zahtevano. Zaželeno je, da je prijava razvrščena po vrstnem redu, 
razvidnem iz točke 3. in 4. točke 2. poglavja o zahtevanih sestavinah razpisne dokumentacije. 
Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo prijavo, izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s 
črnilom ali kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali jih natipkati ali natisniti, in le-te 
datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali. Kandidat 
lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci 
razpisovalca. 
 
Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje prijave in morajo 
biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen če izvirnik ni posebej 
zahtevan. 
 
Zaželeno je: 
 

- da so vse strani v prijavi oštevilčene, ponudniki pa v spremnem dopisu navedejo skupno 
število strani v prijavi; 

- da si strani v prijavi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja; 
- da je celotna prijava zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače zaščitena tako, da 

posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez 
vidne poškodbe listov ali pečata; 

- da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument 
sestavljen iz več listov (omogočeno listanje); 

- da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi; 
- da so dokumenti v prijavi zloženi po vrstnem redu, kot je navedeno v 3. in 4. točki 2. poglavja 

o zahtevanih sestavinah razpisne dokumentacije. 
 
Ponudnik predloži prijavo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju z vidno označbo »NE 
ODPIRAJ -  KONCESIJA BOLJŠA DOSTOPNOST DO IZBRANEGA OSEBNEGA 
ZDRAVNIKA« tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana.  
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Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik, ne glede na izid 
postopka. 
 
Vsak ponudnik lahko kandidira le z eno prijavo.  
 
Vsak posameznik lahko na javni razpis kandidira samo enkrat, in sicer (kombinacije, ki niso 
naštete, niso možne):  
 

- kot fizična oseba  
- kot zakoniti zastopnik pravne osebe  
- kot predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi  
- kot zakoniti zastopnik pravne osebe in hkrati kot predvideni nosilec koncesijske dejavnosti 

pri tej pravni osebi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. VREDNOTENJE MERIL PRI RAZPISANI KONCESIJI (*izpolni razpisna komisija)  
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MERILO 

Maksimalno 
število točk 

Doseženo 

1. 
strokovna usposobljenost, izkušnje in reference 
odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti 

20  

2. 
ugotovitve nadzornih postopkov iz 76. člena ZZDej 
pri ponudniku 

15  

3. pričetek izvajanja koncesijske dejavnosti 15  

4. obseg prevzema koncesije 30  

5. razpored ordinacijskega časa 20  

 SKUPNO NAJVEČJE ŠTEVILO TOČK: 100  
 

1. 
strokovna usposobljenost, izkušnje in reference 
odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti 

Maksimalno 
število točk 

Doseženo 

 število dopolnjenih let delovnih izkušenj z licenco 15  

 število referenc 5  

 SKUPAJ NAJVEČ:  20  
 

2. ugotovitve nadzornih postopkov iz 76. člena 
ZZDej pri ponudniku 

Maksimalno 
število točk 

Doseženo 

 ukrepi z namenom odprave nepravilnosti ali 
pomanjkljivosti niso bili izrečeni 

15  

 ukrepi z namenom odprave nepravilnosti ali 
pomanjkljivosti so bili izrečeni 

0  

 SKUPAJ NAJVEČ:  15  
 

3. pričetek izvajanja koncesijske dejavnosti Maksimalno 
število točk 

Doseženo 

 v dveh mesecih po podpisu pogodbe z ZZZS 15  

 ostali primeri 0  

 SKUPAJ NAJVEČ:  15  
 

4. obseg prevzema koncesije Maksimalno 
število točk 

Doseženo 

 v obsegu 0,50 tima 30  

 ostali primeri 0  

 SKUPAJ NAJVEČ:  30  
 

5. razpored ordinacijskega časa Maksimalno 
število točk 

Doseženo 

 en dan popoldan in vsaj ena petina ordinacijskega 
časa po 16. uri 

20  

 en dan popoldan in manj kot petina ordinacijskega 
časa po 16. uri 

10  

 ostale razporeditve ordinacijskega časa 0  

 SKUPAJ NAJVEČ:  20  

 
Po izvedenem točkovanju vseh popolnih ponudb se najvišje ovrednoti ponudba, ki izmed vseh 
prispelih ponudb doseže najvišje število točk.  
 

Maksimalno je mogoče s posamezno ponudbo doseči 100 točk.  
 
 
 

4. VZOREC KONCESIJSKE POGODBE 
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KONCEDENT: 

Naziv: Občina Komenda 

Naslov: Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 

ki ga zastopa: Stanislav Poglajen, župan 

Matična številka:  

Identifikacijska številka za 

DDV: 

 

(v nadaljevanju: koncedent in/ali Občina Komenda) 
 

in 
 

KONCESIONAR (fizična oseba) 

Ime in priimek  

 

stalno prebivališče  

EMŠO:  

Davčna številka  

(v nadaljevanju: koncesionar) 
 

KONCESIONAR (pravna oseba) 

Naziv in naslov: 

 

 

 

 

ki jo zastopa:  

Matična številka:  

ID za DDV:  

(v nadaljevanju: koncesionar) 
 

*pogodba bo ustrezno prilagojena glede na to, ali bo koncesija podeljena fizični ali pravni osebi 
 

skleneta 

KONCESIJSKO POGODBO 

za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne 

oziroma družinske medicine »za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika« 

v občini Komenda 

 

I SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Stranki ugotavljata, da:  

- je koncedent objavil javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine  za boljšo 
dostopnost do izbranega osebnega zdravnika v občini Komenda, ki je bil objavljen na 
Portalu javnih naročil, pod št. objave _______,  dne_________ in na spletni strani 
koncedenta, dne ________ 
 
 
 
 

- je bila ponudba koncesionarja pravočasna, pravilno opremljena, popolna in podana po 
upravičeni osebi in je po merilih zbrala najvišje število točk, zato je bila koncesionarju z 
upravno odločbo št.____________, z dne_____________ podeljena koncesija za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma 



18/47 

 

družinske medicine za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika v občini 
Komenda,  

 

 

- se s to pogodbo podrobneje uredijo razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe in se 
podrobneje določijo pogoji, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo v osnovni 
zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine za boljšo dostopnost do 
izbranega osebnega zdravnika v občini Komenda. 

 
II PREDMET POGODBE 

2. člen 

Predmet koncesijske pogodbe je izvajanje koncesijske javne zdravstvene dejavnosti za 
program splošne oziroma družinske medicine za boljšo dostopnost do izbranega osebnega 
zdravnika v občini Komenda v obsegu …………….. programa in v trajanju 15 let z možnostjo 
podaljšanja, v skladu z veljavno zakonodajo, splošnimi akti koncedenta in odločbo o podelitvi 
koncesije.  
 
Koncesijska dejavnost se izvaja kot javna služba, vključena v javno zdravstveno mrežo na 
primarni ravni v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), splošnimi akti koncedenta in odločbo o podelitvi 
koncesije.  
 
Koncesionar lahko povečuje obseg dejavnosti splošne oziroma družinske medicine na osnovi 
pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS. Morebitno spremembo obsega 
zdravstvene dejavnosti pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. 
 
Koncesijsko dejavnost, ki je predmet te pogodbe, lahko izvaja le koncesionar. Koncesionar ne 
more prenesti izvajanja javne službe na drugega upravičenca. 
 

Odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti po tej pogodbi bo  

 

………………………………………………………... 
 
III PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

3. člen 

Koncesionar je dolžan opravljati javno službo v skladu z odločbo o podelitvi koncesije, v skladu z 

določbami 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 in 152/20 – ZZUOOP; v nadaljevanju ZZDej), 

predpisi, ki urejajo pacientove pravice, zdravniško službo, splošnimi akti ZZZS, sprejeto 

zdravstveno doktrino, kodeksom medicinske deontologije oziroma z drugimi strokovnimi in 

etičnimi kodeksi ter drugimi predpisi, vezanimi na opravljanje njegove dejavnosti. 

 

Koncesionar lahko opravlja javno službo tudi po pogodbi z drugimi plačniki, ki delujejo v javnem 

interesu in za samoplačnike, kolikor to ni v nasprotju s podpisano pogodbo z ZZZS ali predpisi iz 

prejšnjega odstavka. 
 

 

 

Koncesionar mora ves čas izvajanja javne službe vsem svojim pacientom zagotavljati storitve ob 

upoštevanju vseh spoznanj znanosti in po strokovno preverjenih metodah, skladno s podpisano 

pogodbo z ZZZS. 
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Koncesionar mora pri opravljanju svojega dela obravnavati vse ljudi pod enakimi pogoji na enak 

način in spoštovati njihove ustavne in zakonske pravice. Edino merilo prednosti je nujnost 

zdravstvenega posega. 

 

Koncesionar mora ves čas trajanja koncesijskega razmerja izpolnjevati pogoje za veljavno 

dovoljenje za opravljanje koncesijske dejavnosti iz zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost. 

 

4. člen 

Koncesionar je dolžan: 
 
- povezati se z najustreznejšim izvajalcem zdravstvenih storitev, za storitve, ki jih svojim 

bolnikom ne more nuditi sam, nujno medicinsko pomoč, laboratorijske, druge diagnostične 

in terapevtske postopke;  

- za opravljanje programa zdravstvenih storitev, ki jih koncesionar opravlja za zavarovane osebe 

pri ZZZS v Sloveniji, skleniti pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS (v 

nadaljevanju: pogodba z ZZZS); 

- izključno sam (oz. nosilec dejavnosti pri pravni osebi) opravljati koncesijsko dejavnost, razen 

v primeru širitve programa ali letnega dopusta, organiziranega izobraževanja, potrebe po 

dodatni strokovni pomoči, bolezni ali druge upravičene odsotnosti, ko mora, tako kot je 

opredeljeno v veljavni pogodbi z ZZZS, zagotoviti ustrezno nadomeščanje z zdravstvenim 

delavcem z ustrezno strokovno usposobljenostjo. O morebitnih odsotnostih osebja in o 

izvajalcu, ki ga nadomešča, koncesionar ustrezno obvesti bolnike; 

- v okviru ordinacijskega časa koncesijske dejavnosti, opredeljenega v tej pogodbi in veljavni 

pogodbi z ZZZS, opravljati izključno zdravstvene storitve, ki sodijo v koncesijsko dejavnost ali 

z njimi povezane storitve za iste paciente; 

- voditi zdravstveno statistične podatke v skladu s posebnim zakonom ter poročati območni enoti 

NIJZ; 

- zagotavljati strokovne, tehnične in druge predpisane pogoje za opravljanje javne službe v 

celotnem obdobju trajanja koncesije, skladno s pogodbo ZZZS; 

- obračunavati storitve, ki so predmet obveznega ali prostovoljnega zdravstvenega 

zavarovanja, v višini in na način, kot je določen s pogodbo ZZZS ali s pogodbami z drugimi 

zavarovalnicami;  

- zaposliti ustrezno število strokovno usposobljenih zdravstvenih delavcev oziroma 

sodelavcev v skladu s kadrovskimi normativi v številu, ki jih koncesionarju prizna ZZZS 

(standardi ZZZS z kadrovskimi normativi določa kadrovsko zasedbo tima z vidika števila 

kot tudi z vidika izobrazbe posameznega člana tima); 

- na svoje stroške omogočati svojemu osebju stalno strokovno izpolnjevanje z namenom 

nudenja strokovnejših in kvalitetnejših storitev za stranke, na način ki ga predpiše 

ministrstvo pristojno za zdravstvo;  

- izvajati preventivne ukrepe za ohranitev zdravja v skladu s sklenjeno pogodbo ZZZS; 

- izpolnjevanje pogodbenih obveznosti z ZZZS razporediti skozi vse leto;  

- prevzeti vse osebe, opredeljene pri nosilcih zdravstvene dejavnosti trenutnega 

koncesionarja, ki bodo to želele; 

- ne ovirati oseb, ki so se odločile izbrati drugega osebnega zdravnika, pri zamenjavi; 

- sodelovati pri programih za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja; 

- spoštovati vse dogovore in pogodbe v zvezi z izvajanjem javne službe. 
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IV OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
 

5. člen 

Koncesionar javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma 
družinske medicine za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika opravlja na 
območju občine Komenda, v ambulanti v Komendi na Glavarjevi cesti 61 a, 1218 Komenda. 
Koncesionar lahko občasno opravlja koncesijsko dejavnost tudi na hišnih obiskih in v 
ambulanti za nudenje neprekinjene nujne medicinske pomoči.  
 
V SODELOVANJE S TRETJIMI OSEBAMI 

 

6. člen 

Koncesionar se mora strokovno in organizacijsko povezovati z ostalimi izvajalci zdravstvenih 
dejavnosti v javni zdravstveni mreži. 
Koncesionar je dolžan z drugimi izvajalci javne zdravstvene mreže sodelovati pri 
nadomeščanju za primere načrtovane in nenačrtovane odsotnosti.  
 

7. člen 

Koncesionar je dolžan skleniti pogodbo z ZZZS čim prej in o tem koncedenta nemudoma 
obvestiti in mu dostaviti kopijo pogodbe. V primeru, da pogodbe ni sklenil, pa navesti 
utemeljene razloge. 

8. člen 

Koncesionar se mora vključiti v program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči 
na območju, kjer opravlja zdravniško službo, pri izvajalcu, ki zagotavlja izvajanje te pomoči. 
Koncesionar na zahtevo javnega zdravstvenega zavoda z javnim zdravstvenim zavodom 
sklene pogodbo o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega 
zdravstvenega varstva.  
 
VI ORDINACIJSKI ČAS KONCESIJSKE DEJAVNOSTI 

 

9.  člen 

Koncesionar je dolžan opravljati koncesijsko dejavnost v okviru naslednjega ordinacijskega 
časa (v nadaljevanju: ordinacijski čas koncesijske dejavnosti):  

 

ponedeljek …………………… 
torek            …………………… 
sreda            …………………… 
četrtek            …………………… 
petek            …………………… 
 
Koncesionar je dolžan zagotavljati izvajanje javne službe v obsegu ……. dni v tednu, od 
tega en dan popoldan in vsaj eno petino delovnega časa po 16. uri. 

 
V navedenem ordinacijskem času koncesijske dejavnosti koncesionar z osebjem za 
izvajanje koncesijske dejavnosti ne sme opravljati dejavnosti, ki ne sodijo v koncesijsko 
dejavnost. 
 
Letna razporeditev rednega poslovnega časa se za posamezno koledarsko leto lahko 
spremeni v dogovoru z ZZZS in s soglasjem koncedenta.  
 
Koncesionar mora poskrbeti, da je urnik ordinacijskega časa koncesijske dejavnosti 
strankam stalno na vpogled na vidnem mestu v neposredni bližini vhoda v  ambulantne 
prostore in na spletni strani koncesionarja. 
 

10.  člen 
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Koncesionar je dolžan poskrbeti za nadomeščanje v primeru načrtovane ali nenačrtovane 
odsotnosti in za vsako nadomeščanje daljše od 30 dni o tem pravočasno obvestiti 
koncedenta. 
 
Ime osebe, ki nadomešča koncedenta v času odsotnosti, mora koncesionar sporočiti v roku 
3 dni po njegovi določitvi oziroma od nastanka spremembe. 
 
Koncesionar sme biti brez nadomestnega zdravnika splošne in družinske medicine odsoten 
skupno največ 14 dni letno, od tega največ dva delovna dneva zaporedoma.  
Koncesionar svoje paciente o nadomeščanju obvesti na način, da na pacientom vidnem 
mestu  in na spletni strani pravočasno objavi sporočilo o nadomeščanju.  
 
VII   SREDSTVA ZA DELO 

11. člen 

Koncedent ne zagotavlja koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje koncesijske 

dejavnosti po tej pogodbi. Sredstva za izvajanje javne službe zdravstvene dejavnosti si 

koncesionar pridobi na podlagi pogodbe z ZZZS ter na podlagi prodaje svojih storitev. 

 

Koncedent lahko na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju (ZZVZZ - Uradni list RS, št. 9/92 in naslednji) s koncesionarjem sklene ustrezno 

pogodbo za izvajanje programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in 

izvajanje drugih dejavnosti oz. programov za svoje območje, ki niso vključeni v republiški 

program, pod pogojem, da ima za to zagotovljena proračunska sredstva. 
 

Koncedent omogoči koncesionarju najem prostorov ambulante na naslovu Glavarjeva cesta 

61a, 1218 Komenda, kar koncedent in koncesionar, ločeno od tega postopka, uredita z 

najemno pogodbo. 
 

VIII   ODGOVORNOST ZA ŠKODO 

12. člen 

Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo sam ali pri njem zaposlene osebe v zvezi z 
izvajanjem koncesije povzročijo uporabnikom ali drugim osebam. 

Koncesionar je dolžan poskrbeti za zavarovanje odgovornosti za škodo iz predhodnega 
odstavka tega člena in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega opravljanja dejavnosti, ki je 
predmet koncesije.  

Koncesionar mora imeti ves čas veljavnosti te pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje za 
zavarovanje odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.  

Na zahtevo koncedenta je koncesionar dolžan predložiti zavarovalno polico ali drugo dokazilo 
o sklenitvi zavarovanja na vpogled. 

 

 

 

 

IX   TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 

 

13.  člen 
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V skladu z odločbo o podelitvi koncesije, koncesionar v roku do 10 dni od pričetka opravljanja 
koncesijske dejavnosti koncedentu predloži pogodbo, sklenjeno z ZZZS (original na vpogled 
ali njeno overjeno kopijo) in izjavo o datumu pričetka izvajanja koncesijske dejavnosti. 
 
Koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja 
koncesijske dejavnosti, to je od ……………… dalje.  
 
Koncesijsko razmerje se lahko podaljša na predlog koncesionarja, skladno z veljavno 
zakonodajo, neposredno brez ponovne objave javnega razpisa, pod pogojem, da koncesionar 
izpolnjuje vse pogoje, predpisane z veljavno področno zakonodajo. Koncesionar mora predlog 
za podaljšanje vložiti najmanj pol leta pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena 
koncesija. Koncedent koncesijo podaljša z odločbo, v kateri določi čas podaljšanja koncesije, 
in aneksom k tej pogodbi.  
 
Koncesionar prične izvajati dejavnost, ki je predmet te pogodbe, predvidoma z ………………., 
takoj po podpisu pogodbe med koncesionarjem in koncedentom oziroma najkasneje z dnem, 
ki ga določa pogodba sklenjena med koncesionarjem in ZZZS.  
 
V kolikor koncesionar ne prične z izvajanjem dejavnosti v roku 10 dni po podpisu pogodbe z 
ZZZS, mu koncedent koncesijo odvzame z odločbo in se ta pogodba šteje za brezpredmetno 
ter za pogodbeni stranki nima pravnih učinkov.  
 
Koncesionar lahko pisno odpove koncesijsko pogodbo z odpovednim rokom šestih mesecev.  
 
Koncesijsko razmerje lahko preneha z odpovedjo katere koli izmed pogodbenih strank. 
Odpovedni rok je šest mesecev. 
 
Odpoved se posreduje pisno s priporočeno pošto s povratnico. 
 

14.  člen 

Koncesijsko razmerje preneha oziroma se odpove v primerih, ko to predvideva zakonodaja, 
odločba o podelitvi koncesije ali ta pogodba, pa tudi v primerih, ko koncesionar več ne izpolnjuje 
pogojev, na podlagi katerih mu je bila koncesija podeljena. 
 
Koncesijska pogodba preneha:  
 
- s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo;  
- sporazumno, če se tako dogovorita koncedent in koncesionar;  
- zaradi prenehanja poslovanja koncesionarja, razen če se koncesija prenese na 

koncesionarjevega pravnega naslednika;  
- v kolikor koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje koncesijske dejavnosti;  
- z odvzemom koncesije;  
- zaradi stečajnega ali drugega insolvenčnega postopka, uvedenega zoper koncesionarja;  
- če se koncesionar odpove koncesiji;  
- v drugih primerih, kot jih določajo pravila obligacijskega prava ali to zadevna zakonodaja.  
 

15.  člen 

Koncesijo za opravljanje dejavnosti odvzame pristojni organ občine z odločbo v naslednjih 
primerih:  
 
- če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije, ne podpiše koncesijske 

pogodbe, pa koncedent tega roka ne podaljša v skladu z zakonom;  
- če koncesionar v roku, določenem v koncesijski pogodbi, ne začne opravljati koncesijske 

dejavnosti;  
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- če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, predmetnim odlokom, odločbo 
in koncesijsko pogodbo in s kršitvijo ne preneha niti v roku, podanem v pisnem opominu 
koncedenta o prenehanju kršitev;  

- če se naknadno ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev za 
opravljanje koncesijske dejavnosti;  

- če je koncesionarju prepovedano opravljanje koncesijske dejavnosti;  
- če v določenem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti med opravljenim nadzorom;  
- v primeru utemeljenih pritožb uporabnikov storitev, koncesionar pa v roku ne odpravi 

vzrokov za te pritožbe;  
- ob nastopu drugih primerov, na podlagi katerih je koncesionarju odvzeto dovoljenje za 

izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije.  
 
V primeru odvzema koncesije mora koncesionar izvesti ukrepe, ki mu jih je določil koncedent 
z odločbo o odvzemu koncesije, urediti vse obveznosti do uporabnikov, ki izhajajo iz sklenjenih 
dogovorov in podati zaključno poročilo.  
 
V primerih, ko je to potrebno, mora koncesionar še naprej izvajati dejavnost, ki je predmet 
koncesije, pod pogoji iz koncesijske pogodbe do takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje te 
dejavnosti na drug način ali ko to dejavnost začne izvajati nov koncesionar.  

 

16.  člen 

Koncedent odvzame koncesijo z odločbo, s katero naloži koncesionarju vse ukrepe, ki so 
potrebni za nemoteno izvajanje javne službe do prenosa koncesije na drugega izvajalca. 
 
X   POROČANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEJAVNOSTI 
 

17.  člen 

Koncesionar je dolžan predložiti koncedentu, če ta tako zahteva, vsebinsko in finančno 
poročilo o izvajanju koncesije. Koncedent v zahtevi določi vsebino poročila in rok za 
predložitev. 

18.  člen 

Koncedent ima pravico nadzorovati izvajanje koncesije, pri čemer ga koncesionar ne sme 
ovirati. 
 
Glede na ugotovitve nadzora lahko koncedent pristojnim organom predlaga uvedbo 
strokovnega, upravnega ali finančnega nadzora. 
 
Koncedent lahko kadarkoli da pobudo Ministrstvu za zdravje RS, Zdravniški zbornici Slovenije, 
ZZZS, oziroma pristojnim organom, da pri koncesionarju opravijo ustrezen nadzor v skladu z 
zakonom.  

19.  člen 

Če koncedent na podlagi poročila ugotovi, da koncesionar ne opravlja javne službe v skladu 
z veljavno zakonodajo, splošnimi akti ZZZS ter drugimi predpisi, vezanimi na zdravstveno in 
koncesijsko dejavnost, odločbo o podelitvi koncesije in to pogodbo, mu določi rok za odpravo 
pomanjkljivosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni. 
 

Rok za odpravo pomanjkljivosti se določi tudi: 
 
 
- če koncesionar ne opravlja koncesijske dejavnosti izključno sam oziroma nosilec dejavnosti 

pri pravni osebi, oziroma je ne opravlja izključno tisti, ki je določen, da ga začasno 
nadomešča v primeru letnega dopusta, organiziranega izobraževanja, bolezni in druge 
upravičene odsotnosti, kot je to opredeljeno v veljavni pogodbi z ZZZS; 
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- če koncesionar ne prekine delovnega razmerja do začetka izvajanja javne službe na podlagi 
odločbe o podelitvi koncesije iz 1. člena te pogodbe, oziroma če sklene delovno razmerje v 
času izvajanja javne službe na podlagi koncesije; 

- če koncesionar koncesijske dejavnosti ne opravlja v najetih prostorih na lokaciji, opredeljeni 
v tej pogodbi; 

- če koncesionar odkloni sklenitev pogodbe z ZZZS, ki bi bila skladna s koncesijo; 
- če ZZZS prekine ali ne sklene pogodbe s koncesionarjem zaradi njegovih kršitev 

pogodbenih obveznosti; 
- če koncesionar ne opravlja koncesijske dejavnosti v ordinacijskem času koncesijske 

dejavnosti, opredeljene v tej pogodbi in veljavni pogodbi z ZZZS; 
- če koncesionar ne deluje v skladu z veljavno pogodbo z ZZZS in predpisi ZZZS; 
- če koncesionar ovira koncedenta pri izvajanju nadzora; 
- če koncesionar ne predloži koncedentu ustreznega zahtevanega poročila v roku, ki ga je 

le-ta določil. 
 

Če koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi v postavljenem roku, koncedent lahko 
izvajanje javne službe začasno prenese na drugega izvajalca ali koncesijo odvzame z 
odločbo. 

20.  člen 

Koncesija se odvzame, kadar to določa zakon, splošni akti koncedenta, odločba o podelitvi 
koncesije ali ta pogodba in v naslednjih primerih: 
 
- če koncesionar v roku dveh mesecev po podpisu koncesijske pogodbe ne sklene pogodbe 

z ZZZS, ki je v skladu s podeljeno koncesijo, 
- če ZZZS prekine ali ne sklene pogodbe s koncesionarjem zaradi njegovega kršenja 

pogodbenih obveznosti, 
- če koncesionar ne obnovi pogodbe z ZZZS skladno s pogoji razpisa ZZZS za program 

zdravstvenih storitev; 
- če je koncesionarju oz. nosilcu dejavnosti pri pravni osebi odvzeta licenca za samostojno 

opravljanje zdravstvene dejavnosti oziroma mu ni bila podaljšana; 
- če je koncesionar oz. nosilec dejavnosti pri pravni osebi izbrisan iz registra zasebnih 

zdravstvenih delavcev; 
- če je bil koncesionarju oz. nosilcu dejavnosti pri koncesionarju pravni osebi s pravnomočno 

kazensko sodbo izrečen ukrep prepovedi opravljanja zdravstvene službe ali poklica; 
- če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti. 
 
Koncesija se lahko odvzame tudi v primeru, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu 
z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ali drugimi predpisi, s podeljeno mu licenco, s splošnimi 
akti ZZZS, če krši odločbo o koncesiji ali določila te pogodbe, kot tudi zaradi nespoštovanja 
za izvajanje zdravstvene dejavnosti in pacientovih pravic bistvenih dogovorov s koncedentom 
in pogodb v zvezi z izvajanjem javne službe. 
 

21.  člen 

Koncedent odvzame koncesijo z odločbo, s katero naloži koncesionarju vse ukrepe, ki so 
potrebni za nemoteno izvajanje javne službe do prenosa koncesije na drugega izvajalca. 
 
Z dnem odvzema koncesije, preneha veljati ta pogodba. 

 

 

22.  člen 

Prenos koncesije na drugo pravno ali fizično osebo je mogoč le s predhodnim pisnim 
soglasjem koncedenta. 
 
XI   PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
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23.  člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za: 
 

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi 
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, 

 
je nična. 
 
XII   SKRBNIK POGODBE 

24. člen 

Pogodbeni stranki določata za skrbnika izvajanja te pogodbe: 
 
- na strani koncedenta:  …………………………………….. 
- na strani koncesionarja: …………………………………… 
 

XIII   UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA PACIENTOV 

25. člen 
Koncedent si pridružuje pravico ugotavljanja zadovoljstva pacientov koncesionarja z izvedbo 

anket, intervjujev ali drugih metod. O ugotovitvah glede zadovoljstva pacientov bo koncedent 

obveščal koncesionarja. 

 

XIIII   PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
26.  člen 

Koncesionar je vsako spremembo pogojev in okoliščin, ki so bili podani ob sklenitvi 
koncesijske pogodbe ali sicer vplivajo na koncesijsko razmerje, dolžan pisno sporočiti 
koncedentu v 15 dneh pred njihovim nastopom, v nasprotnem primeru pa takoj, ko je to 
mogoče. 
 
V primeru, da bi zaradi zamudnosti pisnega sporočanja lahko nastala škoda za premoženje 
ali zdravje ljudi, je koncesionar dolžan obvestilo iz prejšnjega odstavka podati takoj po 
telefonu. 

27.  člen 

Morebitne spore iz te pogodbe rešujeta pogodbeni stranki sporazumno, v kolikor sporazum ni 
dosežen, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

 
 

28.  člen 
Vse spremembe te pogodbe bosta pogodbeni stranki uredili s sklenitvijo pisnih aneksov k tej 
pogodbi. 
 
 
 

29.  člen 
Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 
(dva) izvoda. 
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30.  člen 

Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
 

 

 

Koncesionar:                        Koncedent: 

……………………………. 

……………………………. 

                       Občina Komenda 

                       Župan 

                       Stanislav Poglajen 

 

 ………………………….                                                           ……………………………….  
 Številka:                         Številka:  

 

 Datum podpisa:                                                                         Datum podpisa: 
 
 …………………………….                                                         ……………………………… 
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5. OBRAZCI:  

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA FIZIČNE OSEBE – OBRAZCI ZAS 
(izpolnijo jih samo vlagatelji fizične osebe) 
 

OBRAZEC ZAS-1 

PRIJAVNI OBRAZEC 

 
PODATKI O PONUDNIKU – ZASEBNEM ZDRAVSTVENEM DELAVCU 

 
Podpisani: 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Davčna številka:  

Stalni naslov:  

Številka mobilnega 
telefona 
(neobvezno): 

 

Elektronska pošta 
(neobvezno): 

 

Izobrazba:  

 
v okviru javnega razpisa kandidiram za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine »za boljšo 
dostopnost do izbranega osebnega zdravnika« v obsegu do 0,50 tima (v celoti ali v deležu) v 
Občini Komenda in izjavljam, da se v celoti strinjam in sprejemam vse pogoje, ki so zahtevani 
in vsa merila za izbor koncesionarjev, ki so navedeni v tej razpisani dokumentaciji. 
 
Hkrati pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vsi podatki v tej vlogi za 
podelitev koncesije resnični in verodostojni ter Občini Komenda dovoljujem, da vse podatke, 
ki zadevajo vlogo za podelitev koncesije, lahko preveri pri pristojnih organih, zavodih in drugih 
pravnih osebah, tem pa dovoljujem posredovanje podatkov. 

 
Svojo prijavo oziroma kandidaturo oddajam za prevzem koncesije v obsegu (navedite delež 
obsega programa): ______________ tima. 
 

Kraj in datum:  

Podpis vlagatelja:  
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OBRAZEC ZAS-5.1. 

SOGLASJE ZASEBNEGA ZDRAVSTVENEGA DELAVCA 

 
SOGLASJE ZA DOSTOP DO PODATKOV IZ URADNE EVIDENCE 

MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE 
 
Podpisani 

Ime in 
priimek: 

 

Stalni 
naslov: 

 

EMŠO:  

 
dajem Občini Komenda za namen prijave na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine 
»za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika« v obsegu do 0,50 tima (v celoti ali v 
deležu) soglasje za pridobitev podatkov o dovoljenju za opravljanje zdravstvene dejavnosti iz 
3.a člena ZZDej (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 in 82/20) oziroma soglasje za pridobitev podatkov o dovoljenju za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti, to je o odločbi o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev pred 
uveljavitvijo ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17), to je pred 17.12.2017, na podlagi tedaj 
veljavnih določil ZZDej. 
 

Kraj in datum:  

Podpis vlagatelja:  
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OBRAZEC ZAS-5.5. 

SOGLASJE ZASEBNEGA ZDRAVSTVENEGA DELAVCA 

 
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ EVIDENCE PRISTOJNE ZBORNICE O 

IZVEDENIH STROKOVNIH NADZORIH S SVETOVANJEM 
IN ODREJENIH UKREPIH 

 
Podpisani 

Ime in 
priimek: 

 

Stalni 
naslov: 

 

EMŠO:  

 
dajem Občini Komenda za namen prijave na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine 
»za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika« v obsegu do 0,50 tima (v celoti ali v 
deležu) namen dokazovanja izpolnjevanja pogoja iz sedme alineje prvega odstavka 44.č člena 
ZZDej (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 
in 82/20) soglasje za pridobitev podatkov iz evidence o izvedenih strokovnih nadzorih s 
svetovanjem in odrejenih ukrepih, ki jo vodi Zdravniška zbornica Slovenije. 
 

Kraj in datum:  

Podpis vlagatelja:  
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OBRAZEC ZAS-5.8. 

SOGLASJE ZASEBNEGA ZDRAVSTVENEGA DELAVCA 

 
SOGLASJE ZA DOSTOP DO PODATKOV O ZNANJU SLOVENSKEGA JEZIKA 

 
Podpisani 

Ime in 
priimek: 

 

Stalni 
naslov: 

 

EMŠO:  

 
dajem Občini Komenda za namen prijave na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine 
»za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika« v obsegu do 0,50 tima (v celoti ali v 
deležu)  namen dokazovanja izpolnjevanja pogoja o aktivnem znanju slovenskega jezika 
soglasje za pridobitev podatkov o ravni mojega znanja slovenskega jezika. 
 

Kraj in datum:  

Podpis vlagatelja:  
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OBRAZEC ZAS-IZJAVE-POGOJI 

IZJAVE ZASEBNEGA ZDRAVSTVENEGA DELAVCA 

 
IZJAVE PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH IN DRUGIH POGOJEV IZ 5. 

TOČKE JAVNEGA RAZPISA 
 
Podpisani 

Ime in 
priimek: 

 

Stalni 
naslov: 

 

EMŠO:  

 

izjavljam, da: 
 

- 5.2. bom najkasneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti na razpisanem 

področju sam izvajal naloge odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (dokazilo o 

izpolnitvi pogoja, to je pogodbo o zaposlitvi s prikritimi podatki o višini plače in osebnimi 

podatki, razen imena in priimka ter datuma rojstva, bom predložil koncedentu pred 

začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti); 

 

- 5.3. bom najkasneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti na razpisanem 

področju imel zaposleno ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število 

usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz 

ZZDej ali zakona, ki ureja zdravniško službo, in ki bodo opravljali zdravstvene storitve, ki 

so predmet koncesije (dokazila o izpolnjevanju tega pogoja, to je pogodbe o zaposlitvi ali 

na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število zdravstvenih delavcev in 

zdravstvenih sodelavcev s prikritimi podatki o višini plače in osebnimi podatki, razen imena 

in priimka ter datuma rojstva, bom predložil koncedentu pred začetkom opravljanja 

koncesijske dejavnosti); 

 
- 5.4. bom imel najkasneje do sklenitve koncesijske pogodbe urejeno zavarovanje 

odgovornosti za zdravnike v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo; 

 

- 5.6. mi v zadnjih petih letih pred vložitvijo ponudbe koncesija ni bila odvzeta iz razlogov iz 

44. j člena ZZDej; 

 

- 5.7. ob vložitvi ponudbe zame ne obstajajo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v 

postopkih javnih naročil po 75. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3); 

 

- 5.9. bom v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu od skupnega števila ur 

ordinacijskega časa zagotovil dvoizmenski ordinacijski čas izvajanja zdravstvene 

dejavnosti in bom en dan v tednu koncesijsko dejavnost opravljal v popoldanskem času, 

od tega priporočeno od 16. ure dalje najmanj v obsegu ene petine, sorazmerno z obsegom 

programa. Urnik bom v skladu z vzorcem koncesijske pogodbe iz tega razpisa predložil 

koncedentu v 3 dneh po prejemu odločbe o izbiri; 
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Kraj in datum:  

Podpis vlagatelja:  
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OBRAZEC ZAS-IZJAVE-MERILA 

IZJAVE ZASEBNEGA ZDRAVSTVENEGA DELAVCA 

 
IZJAVE PONUDNIKA -  VREDNOTENJE PONUDB GLEDE NA POSTAVLJENA MERILA 

ZA IZBIRO KONCESIONARJA IZ 6. TOČKE TEGA RAZPISA 
 
Podpisani 

Ime in 
priimek: 

 

Stalni 
naslov: 

 

EMŠO:  

 

izjavljam: 

 
6.2. Izjava o referencah v zvezi z opravljanjem nadzorstva po 76. členu ZZDej 
 
V zvezi z opravljanjem nadzorstva po 76. členu ZZDej (obkroži): 

- NIMAM negativnih referenc oziroma 

- IMAM negativne reference v zvezi z zakonitostjo, strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela 

(priloga k tej izjavi so poročila o izvedenih nadzorih in izrečenih ukrepih). 

 
6.3. Izjava o pričetku izvajanja koncesijske dejavnosti 
 
V primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bom pričel izvajati koncesijsko dejavnost 

v ___________ dneh po sklenitvi pogodbe z ZZZS (dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja, to je 

pogodbo, sklenjeno z ZZZS in izjavo o datumu pričetka izvajanja koncesijske dejavnosti bom 

predložil koncedentu v roku do 10 dni od pričetka opravljanja koncesijske dejavnosti). 

 
6.4. Izjava o obsegu prevzema koncesije 
 
Koncesijsko dejavnost splošne oziroma družinske medicine bom prevzel v obsegu 

___________ tima. 

 
6.5. Izjava o razporedu ordinacijskega časa 
 
V primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bom pričel izvajati koncesijsko dejavnost 

po sledečem ordinacijskem času: 

 
 
 
 
 
 
 

DELAVNIK OD DO 
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ponedeljek   

torek   

sreda   

četrtek   

petek   

 
 
Občini Komenda dovoljujem, da v zvezi z navedbami v tej izjavi lahko opravi poizvedbe pri 

pristojnih organih, zavodih in drugih pravnih osebah, tam pa dovoljujem posredovanje takih 

podatkov. 

 

Kraj in datum:  

Podpis vlagatelja:  
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RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVNE OSEBE (PO) ALI SAMOSTOJNE 
PODJETNIKE (S.P.) – OBRAZCI PO-S.P. 
(izpolnijo jih samo vlagatelji pravne osebe ali samostojni podjetniki) 
 

OBRAZEC PO-S.P.-1 

PRIJAVNI OBRAZEC 

 
PODATKI O PONUDNIKU – PO ALI S.P. 
 
Podpisani vlagatelj (podatki zakonitega zastopnika PO ali S.P.) 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Davčna številka:  

Stalni naslov:  

Številka mobilnega 
telefona 
(neobvezno): 

 

Elektronska 
pošta(neobvezno): 

 

 
s pravno osebo (podatki o PO ali S.P.) 

Naziv pravne 
osebe: 

 

Sedež pravne 
osebe: 

 

Davčna številka:  

Matična številka:  

Številka telefona 
pravne osebe 
(neobvezno): 

 

Elektronska 
pošta(neobvezno): 

 

 
in podpisani odgovorni nosilec koncesijske zdravstvene dejavnosti 

Ime in priimek:  

Stalni naslov:  

EMŠO:  
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Izobrazba:  

Številka mobilnega 
telefona 
(neobvezno): 

 

Elektronska pošta 
(neobvezno): 

 

 
v okviru javnega razpisa kandidiram za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine »za boljšo 
dostopnost do izbranega osebnega zdravnika« v Občini Komenda v obsegu do 0,50 tima (v 
celoti ali v deležu) in izjavljam, da se v celoti strinjam in sprejemam vse pogoje, ki so zahtevani 
in vsa merila za izbor koncesionarjev, ki so navedeni v tej razpisani dokumentaciji. 
 
Hkrati pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vsi podatki v tej vlogi za 
podelitev koncesije resnični in verodostojni ter Občini Komenda dovoljujem, da vse podatke, 
ki zadevajo vlogo za podelitev koncesije, lahko preveri pri pristojnih organih, zavodih in drugih 
pravnih osebah, tam pa dovoljujem posredovanje takih podatkov. 
 
Svojo prijavo oziroma kandidaturo oddajam za prevzem koncesije v obsegu (navedite delež 

obsega programa): ______________ tima. 

 

Kraj in datum:  

Žig PO ali S.P. in podpis 
zakonitega zastopnika: 

 

Podpis odgovornega 
nosilca koncesijske 
zdravstvene dejavnosti: 
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OBRAZEC PO-S.P.-5.1. 

SOGLASJE PO ALI S.P. 

 
SOGLASJE ZA DOSTOP DO PODATKOV IZ URADNE EVIDENCE 

MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE 
 
Podpisani vlagatelj (podatki zakonitega zastopnika PO ali S.P.) 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Davčna številka:  

Stalni naslov:  

 
s pravno osebo (podatki o PO ali S.P.) 

Naziv pravne osebe:  

Sedež pravne osebe:  

Davčna številka:  

Matična številka:  

 
dajem Občini Komenda za namen prijave na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine 
»za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika« v Občini Komenda v obsegu do 0,50 
tima (v celoti ali v deležu) soglasje za pridobitev podatkov o dovoljenju za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti iz 3.a člena ZZDej (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 in 82/20) oziroma soglasje za pridobitev podatkov o 
dovoljenju za opravljanje zdravstvene dejavnosti, to je o odločbi o vpisu v register zasebnih 
zdravstvenih delavcev pred uveljavitvijo ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17), to je pred 
17.12.2017, na podlagi tedaj veljavnih določil 3. člena ZZDej. 
 

Kraj in datum:  

Žig PO ali S.P. in 
podpis zakonitega 
zastopnika: 
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OBRAZEC PO-S.P.-5.1.1. 

IZJAVA ODGOVORNEGA NOSILCA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

 
IZJAVA ODGOVORNEGA NOSILCA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

PRI PONUDNIKU O DELOVNIH IZKUŠNJAH 
 
Podpisani: 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Davčna številka:  

Stalni naslov:  

 
kot odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ponudnika: 
 
 

(naziv in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika) 
 
izjavljam, da imam vsaj tri leta delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti splošna/družinska 
medicina in tako izpolnjujem pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe iz zakona, 
ki ureja zdravniško službo. 
 
Občini Komenda dovoljujem, da v zvezi z navedbami v tej izjavi lahko opravi poizvedbe pri 
pristojnih organih, zavodih in drugih pravnih osebah, tam pa dovoljujem posredovanje takih 
podatkov. 
 

Kraj in datum:  

Podpis odgovornega 
nosilca zdravstvene 
dejavnosti pri ponudniku: 
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OBRAZEC PO-S.P.-5.1.2. 

SOGLASJE ODGOVORNEGA NOSILCA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

 
SOGLASJE ZA DOSTOP DO PODATKOV IZ URADNE EVIDENCE 

MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE 
 
Podpisani odgovorni nosilec koncesijske zdravstvene dejavnosti 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Davčna številka:  

Stalni naslov:  

 
dajem Občini Komenda za namen prijave na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine 
»za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika«  v Občini Komenda v obsegu do 
0,50 tima (v celoti ali v deležu), za namen dokazovanja izpolnjevanja pogoja iz druge alineje 
petega odstavka 3.a člena ZZDej (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 in 82/20), v skladu z 11. členom Pravilnika o kazenskih evidencah 
(Uradni list RS, št. 3/18), soglasje za posredovanje podatkov iz evidence ministrstva, da nisem 
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja, 
storjenega iz malomarnosti zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali človekovo zdravje 
ali nisem bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev 
za katerokoli kaznivo dejanje, storjeno pri delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni 
dolžnosti. 
 

Kraj in datum:  

Žig PO ali S.P. in podpis 
zakonitega zastopnika: 

 

Podpis odgovornega 
nosilca zdravstvene 
dejavnosti pri ponudniku: 
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OBRAZEC PO-S.P.-5.5. 

SOGLASJE PO ALI S.P. 

 
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ EVIDENCE PRISTOJNE ZBORNICE O 

IZVEDENIH STROKOVNIH NADZORIH S SVETOVANJEM 
IN ODREJENIH UKREPIH 

 
Podpisani vlagatelj (podatki zakonitega zastopnika PO ali S.P.) 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Davčna številka:  

Stalni naslov:  

 
s pravno osebo (podatki o PO ali S.P.) 

Naziv pravne osebe:  

Sedež pravne osebe:  

Davčna številka:  

Matična številka:  

 
dajem Občini Komenda za namen prijave na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine 
»za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika« v Občini Komenda v obsegu do 0,50 
tima (v celoti ali v deležu) za namen dokazovanja izpolnjevanja pogoja iz sedme alineje prvega 
odstavka 44.č člena ZZDej (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 in 82/20) soglasje za pridobitev podatkov iz evidence o izvedenih 
strokovnih nadzorih s svetovanjem in odrejenih ukrepih, ki jo vodi Zdravniška zbornica 
Slovenije. 
 

Kraj in datum:  

Žig PO ali S.P. in 
podpis zakonitega 
zastopnika: 
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OBRAZEC PO-S.P.-5.8. 

SOGLASJE ODGOVORNEGA NOSILCA KONCESIJSKE DEJAVNOSTI 

 
SOGLASJE ZA DOSTOP DO PODATKOV O ZNANJU SLOVENSKEGA JEZIKA 

 
Podpisani: 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Davčna številka:  

Stalni naslov:  

 
dajem Občini Komenda za namen prijave na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine 
»za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika« v Občini Komenda v obsegu do 0,50 
tima (v celoti ali v deležu) za namen dokazovanja izpolnjevanja pogoja aktivnega znanja 
slovenskega jezika, soglasje za pridobitev podatkov o ravni mojega znanja slovenskega jezika. 
 

Kraj in datum:  

Podpis odgovornega 
nosilca zdravstvene 
dejavnosti pri ponudniku: 
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OBRAZEC PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI 

IZJAVE PO ALI S.P. 

 
IZJAVE PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH IN DRUGIH POGOJEV IZ 5. 

TOČKE JAVNEGA RAZPISA 
 
Podpisani vlagatelj (podatki zakonitega zastopnika PO ali S.P.) 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Davčna številka:  

Stalni naslov:  

 
s pravno osebo (podatki o PO ali S.P.) 

Naziv pravne osebe:  

Sedež pravne osebe:  

Davčna številka:  

Matična številka:  

 

izjavljam, da: 

 

- 5.2. bo imel ponudnik najkasneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti na 

razpisanem področju za polni delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene 

dejavnosti (dokazilo o izpolnitvi pogoja, to je pogodbo o zaposlitvi s prikritimi podatki o višini 

plače in osebnimi podatki, razen imena in priimka ter datuma rojstva, bom predložil 

koncedentu pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti); 

 

- 5.3. bo imel ponudnik najkasneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti na 

razpisanem področju zaposleno ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število 

usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz 

ZZDej ali zakona, ki ureja zdravniško službo, in ki bodo opravljali zdravstvene storitve, ki 

so predmet koncesije (dokazila o izpolnjevanju tega pogoja, to je pogodbe o zaposlitvi ali 

na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število zdravstvenih delavcev in 

zdravstvenih sodelavcev s prikritimi podatki o višini plače in osebnimi podatki, razen imena 

in priimka ter datuma rojstva, bom predložil koncedentu pred začetkom opravljanja 

koncesijske dejavnosti); 

 
- 5.4. bo imel ponudnik najkasneje do sklenitve koncesijske pogodbe urejeno zavarovanje 

odgovornosti za zaposlene zdravnike v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo; 
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- 5.5. ponudniku v zadnjih petih letih pred vložitvijo ponudbe koncesija ni bila odvzeta iz 

razlogov iz 44. j člena ZZDej; 

 

- 5.6. mi v zadnjih petih letih pred vložitvijo ponudbe koncesija ni bila odvzeta iz razlogov iz   

      44. j člena ZZDej; 

 

- 5.7. ob vložitvi ponudbe za ponudnika ne obstajajo izključitveni razlogi, ki veljajo za 

ponudnike v postopkih javnih naročil po 75. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3); 

 

- 5.9. bo ponudnik v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu od skupnega števila 

ur ordinacijskega časa zagotovil dvoizmenski ordinacijski čas izvajanja zdravstvene 

dejavnosti in bo en dan v tednu koncesijsko dejavnost opravljal v popoldanskem času, od 

tega priporočeno od 16. ure dalje najmanj v obsegu ene petine, sorazmerno z obsegom 

programa. Urnik bo ponudnik v skladu z vzorcem koncesijske pogodbe iz tega razpisa 

predložil koncedentu v 3 dneh po prejemu odločbe o izbiri; 

 
 

Kraj in datum:  

Žig PO ali S.P. in 
podpis zakonitega 
zastopnika: 
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OBRAZEC ODGOVORNI NOSILEC - IZKUŠNJE 

IZJAVA ODGOVORNEGA NOSILCA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

 
IZJAVA ODGOVORNEGA NOSILCA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI PRI PONUDNIKU O 

DELOVNI DOBI IN REFERENCAH S PODROČJA DELA 
 
Podpisani: 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Davčna številka:  

Stalni naslov:  

 
kot odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ponudnika: 
 
 

(naziv in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika) 
 
izjavljam, da so moje delovne izkušnje sledeče: 
 

Delodajalec 
Pričetek izvajanja 

dela (datum) 
Zaključek izvajanja 

dela (datum) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

K tej izjavi prilagam overjeno fotokopijo licence (obvezna priloga) in kopije naslednjih referenc: 
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Občini Komenda dovoljujem, da v zvezi z navedbami v tej izjavi lahko opravi poizvedbe pri 
pristojnih organih, zavodih in drugih pravnih osebah, tam pa dovoljujem posredovanje takih 
podatkov. 
 

Kraj in datum:  

Podpis odgovornega 
nosilca zdravstvene 
dejavnosti pri ponudniku: 
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OBRAZEC PO-S.P.-IZJAVE-MERILA 

IZJAVE PO ALI S.P. 

 
IZJAVE PONUDNIKA ZA VREDNOTENJE PONUDB GLEDE NA POSTAVLJENA MERILA 

ZA IZBIRO KONCESIONARJA IZ 6.TOČKE JAVNEGA RAZPISA 
 
Podpisani vlagatelj (podatki zakonitega zastopnika PO ali S.P.) 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Davčna številka:  

Stalni naslov:  

 
s pravno osebo (podatki o PO ali S.P.) 

Naziv pravne osebe:  

Sedež pravne osebe:  

Davčna številka:  

Matična številka:  

 

izjavljam: 

 
6.2. Izjava o referencah v zvezi z opravljanjem nadzorstva po 76. členi ZZDej 
 
V zvezi z opravljanjem nadzorstva po 76. členu ZZDej ponudnik (obkroži): 

- NIMA negativnih referenc oziroma 

- IMA negativne reference v zvezi z zakonitostjo, strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela 

(priloga k tej izjavi so poročila o izvedenih nadzorih in izrečenih ukrepih). 

 
6.3. Izjava o pričetku izvajanja koncesijske dejavnosti 
 
V primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bo ponudnik pričel izvajati koncesijsko 

dejavnost v ___________ dneh po sklenitvi pogodbe z ZZZS (dokazilo o izpolnjevanju tega 

pogoja, to je pogodbo, sklenjeno z ZZZS in izjavo o datumu pričetka izvajanja koncesijske 

dejavnosti bom predložil koncedentu v roku do 10 dni od pričetka opravljanja koncesijske 

dejavnosti). 

 
6.4. Izjava o obsegu prevzema koncesije 
 
Ponudnik bo prevzel koncesijsko dejavnost splošne in družinske medicine v obsegu 

_____________tima. 
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6.5. Izjava o razporedu ordinacijskega časa 
 
V primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bo ponudnik pričel izvajati koncesijsko 

dejavnost po sledečem ordinacijskem času: 

 

DELAVNIK OD DO 

ponedeljek   

torek   

sreda   

četrtek   

petek   

 
Občini Komenda dovoljujem, da v zvezi z navedbami v tej izjavi lahko opravi poizvedbe pri 

pristojnih organih, zavodih in drugih pravnih osebah, tam pa dovoljujem posredovanje takih 

podatkov. 

 

Kraj in datum:  

Žig PO ali S.P. in 
podpis zakonitega 
zastopnika: 

 

 


