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I. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA 

 
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 in 196/21 – ZDOsk) (v nadaljevanju: 
ZZDej) in 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/22) objavlja Občina Selnica ob 
Dravi 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI 

ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNE OZIROMA DRUŽINSKE 
MEDICINE V OBČINI SELNICA OB DRAVI 

 
1. KONCEDENT 

Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: koncedent). 
 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi in sicer za celotno storitev s področja splošne 
oziroma družinske medicine na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne 
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/22). 
 
3. VRSTA, OBMOČJE IN PREDVIDEN OBSEG OPRAVLJANJA RAZPISANEGA 

PROGRAMA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OBČINE SELNICA OB 

DRAVI 

Podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni 
ravni na področju splošne medicine na območju Občine Selnica ob Dravi v obsegu 1,00 tima. 

 
4. ZAČETEK IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 

Koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas in sicer za obdobje petnajst (15) let, šteto od 
dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti, z možnostjo podaljšanja na način in pod 
pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. 
 
Koncesionar prične z opravljanjem koncesijske dejavnosti s 1. 7. 2022 oziroma takoj po 
podpisu pogodbe o koncesiji oziroma najkasneje  z dnem, ki ga določa pogodba sklenjena 
med koncesionarjem in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
ZZZS). V kolikor koncesionar v navedem roku ne bo začel izvajati dejavnosti, mu bo koncedent 
koncesijo odvzel z odločbo.  
 
5. NAČIN DOSTOPA DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

V skladu z določili ZZDej je razpisna dokumentacija dostopna na spletni strani Občine Selnica 
ob Dravi (http://www.selnica.si) in na portalu javnih naročil. 
 
6. NASLOV, ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali 
priporočeno po pošti do 27. 5. 2022. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež 
Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi do vključno 27. 5. 2022. Šteje 
se, da je vloga prispela pravočasno tudi, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko 
zadnji dan, torej 27.5.2022. 
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Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: 
1. Vidna oznaka:  »Ne odpiraj - Ponudba na javni razpis za podelitev koncesije za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oz. 

družinske medicine v Občini Selnica ob Dravi«.  

2. Naslov: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

3. Hrbtna stran: Ime in priimek ali naziv vlagatelja, naslov oziroma sedež. 

 
7. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH IN DRUGIH POGOJEV 

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 ponudbi 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. 

Ponudnik lahko določena dokazila za izpolnjevanje posameznih pogojev, s katerimi ob oddaji 
ponudbe še ne razpolaga, predloži naknadno v skladu z določili 44. č člena ZZDej. 
 
V ponudbi je potrebno predložiti: 
 
7.1. Dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. 

- predložiti je potrebno dovoljenje oziroma 

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

 
7.2. Potrdilo, da ponudnik ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega 

združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica: 

- predložiti je potrebno potrdilo oziroma 

- dati pisno soglasje koncedentu, da podatke za ponudnika pridobi iz uradnih evidenc. 

 
7.3. Izjavo o zaposlitvi odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za vrsto zdravstvene 

dejavnosti, za katero ponudnik kandidira. 

 
7.4. 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 bodo opravljali zdravstvene storitve, 

ki so predmet koncesije. 

 
7.5. Izjavo o sklenitvi pogodbe z javnim zdravstvenim zavodom o obsegu in vrstah 

sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva. 

 
7.6. Izjavo o urejenem zavarovanju odgovornosti za zdravnike v skladu z zakonom, ki ureja 

zdravniško službo. 

 
7.7. Izjavo, da ponudniku v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44. j 

člena ZZDej. 

 
7.8. 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). 

 



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

števila ur zagotovil dvoizmenski delovni čas in bo priporočeno dva dneva v tednu koncesijsko 

dejavnost opravljal v popoldanskem času.  

7.10. Izjavo, da ima ponudnik zagotovljene ustrezne prostore za izvajanje koncesijske 

dejavnosti, ustrezno opremo in ustrezne kadre. 

7. 11. Izjavo, da bo ponudnik v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prevzel  vse 

zavarovane osebe, ki so bile opredeljene pri dosedanjem izvajalcu razpisane koncesije, ki 

bodo to želele. 

 

 
8. MERILA ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA IZVAJANJE KONCESIJSKE DEJAVNOSTI 

Merila za izbiro koncesionarja določa 44. d člen ZZDej. 

 

Prijave ponudnikov bodo ocenjene skladno z naslednjimi merili: 

8.1. Delovna doba oz. izkušnje pri opravljanju razpisane dejavnosti: največ 10 točk. 

8.2. Dodatno strokovno izobraževanje: največ 30 točk. 

8.3. Dodatna strokovna usposobljenost: največ 5 točk. 

8.4.   Dostopnost do drugih storitev: 

Laboratorijske storitve: 20 točk in 

Drugo: 5 točk 

8.5.   Poznavanje lokalnega prebivalstva in terena: 30 točk. 

 

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 
 
9. NASLOV IN DATUM ODPIRANJA PONUDB 

Odpiranje ponudb za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju splošne oz. družinske medicine bo 2. 6. 2022 ob 10. uri v konferenčni 
sobi Občine  Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.  
 
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje 
županja Občine Selnica ob Dravi.  
 
10. POSTOPEK OBRAVNAVE PONUDB IN ROK, V KATEREM BODO PONUDNIKI 

OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA 

Komisija bo obravnavala vse pravočasne in pravilne ponudbe. Nepravilne in prepozne 
ponudbe bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju. Komisija si pridržuje pravico do 
preverjanja resničnosti in verodostojnosti navedb v ponudbi, izpolnjevanja zakonsko 
predpisanih in drugih pogojev ter preverjanja vseh podatkov, navedenih v ponudbi. V skladu z 
načelom proste presoje dokazov sme komisija v postopku pregleda, primerjave in vrednotenja 
ponudb zahtevati od ponudnikov dodatna pojasnila ali dokumente. Dovoljena so le taka 
pojasnila k ponudbam izključno na poziv komisije, s katerimi se pojasnijo manjša odstopanja 
od zahtev razpisne dokumentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino ponudb in 
njihovo ocenjevanje ter razvrščanje glede na postavljena merila, niti ne zadevajo navodil za 
izdelavo ponudb iz razpisne dokumentacije. 
 
Po opravljeni obravnavi in vrednotenju vseh pravočasnih, pravilnih in popolnih vlog bo komisija 
izdelala predlog o izbiri in ga posredovala pristojnemu upravnemu organu. Koncedent bo 
pridobil soglasje Ministrstva za zdravje, predhodno mnenje ZZZS in pristojne zbornice k 



podelitvi koncesije za ponudnika, katerega izbor bo predlagala komisija, in nato v 10 dneh izdal 
odločbo, s katero bo koncesijo podelil izbranemu ponudniku, ostale obravnavane ponudbe pa 
zavrnil.  
V primeru, da komisija oceni, da nihče od ponudnikov ni primeren za podelitev razpisane 
koncesije, se koncesija ne podeli. 
 
 

II. NAVODILA ZA IZDELAVO IN POSREDOVANJE PONUDB 

 
Pristojna oseba za dajanje informacij v času objave javnega razpisa je Nada Hӧlzl, tel. št. 
02/67 30 210, e-pošta: nada.hoelzl@selnica.si. Vprašanja povezana s pripravo ponudb je 
možno oddati najkasneje do 21. 5. 2022.  
 
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 

za ženske in moške. 

 

Navodila za izdelavo ponudbe: 

- Prijavni obrazec, vsa dokazila in izjave morajo biti izdelane v slovenskem jeziku. 

- Vsi zahtevani podatki v Prijavnem obrazcu in izjavah morajo biti izpolnjeni z velikimi 

tiskanimi črkami. 

- Prijavnemu obrazcu morajo biti priložena vsa dokazila in izjave o izpolnjevanju zakonskih 

in drugih pogojev po vrstnem redu iz javnega razpisa (točka 7.1. do 7.11.), nato sledijo 

izjave z zahtevanimi dokazili za vrednotenje meril točka 8.1. do 8.5.).  

- Posameznega zahtevanega dokazila ponudnik ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali 

lastno nadomestno izjavo. 

- Ponudnik mora oštevilčiti in parafirati vsako stran ponudbe (prijavni obrazec, dokazila in 

izjave z morebitnimi prilogami) v desnem spodnjem kotu. 

- Fizične osebe kot samostojni podjetniki (s.p.) naj se pri izdelavi ponudb ravnajo po navodilih 

za pravne osebe. 

 

Navodila za posredovanje ponudbe: 

Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno 
po pošti do 27. 5. 2022. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine 
Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, do vključno 27. 5. 2022. Šteje se, da 
je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko. 
 
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: 
1. Vidna oznaka:  »Ne odpiraj - Ponudba na javni razpis za podelitev koncesije za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oz. 

družinske medicine v Občini Selnica ob Dravi«.  

2. Naslov: Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

3. Hrbtna stran: Ime in priimek ali naziv vlagatelja, naslov oziroma sedež. 

 
Ponudba je pravilna, če je posredovana v zaprti ovojnici, opremljeni skladno z zgornjimi 
navodili. 
Ponudba je popolna, če vsebuje vse zahtevane sestavine ponudbe. 
 
Ponudbe, ki bodo Občini Selnica ob Dravi posredovane v odprtih ovojnicah ali ovojnicah, 
opremljenih drugače od prej navedenega, bodo obravnavane kot nepravilne in bodo s 
sklepom zavržene ter vrnjene pošiljatelju. 
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Ponudbe, ki bodo posredovane po pošti ali oddane osebno v sprejemni pisarni Občine Selnica 
ob Dravi kasneje od prej navedenega datuma, bodo obravnavane kot prepozne in bodo s 
sklepom zavržene ter vrnjene pošiljatelju. 
 
 

III. OPIS POSTOPKA OBRAVNAVE PONUDB 

 
Odpiranje pravočasnih in pravilnih vlog bo vodila strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), 
ki jo imenuje županja Občine Selnica ob Dravi. Komisija si pridržuje pravico do preverjanja 
resničnosti in verodostojnosti navedb v ponudbi, izpolnjevanja zakonsko predpisanih in drugih 
pogojev ter preverjanja vseh podatkov, navedenih v ponudbi. V skladu z načelom proste 
presoje dokazov sme komisija v postopku pregleda, primerjave in vrednotenja ponudb 
zahtevati od ponudnikov dodatna pojasnila ali dokumente. Dovoljena so le taka pojasnila k 
ponudbam izključno na poziv komisije, s katerimi se pojasnijo manjša odstopanja od zahtev 
razpisne dokumentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino ponudb in njihovo 
ocenjevanje ter razvrščanje glede na postavljena merila, niti ne zadevajo navodil za izdelavo 
ponudb iz razpisne dokumentacije. 
 
Prijave ponudnikov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: 
 

 MERILO Maksimalno 
število točk 

1. Delovna doba pri opravljanju razpisane dejavnosti  10 

2. Dodatno strokovno izobraževanje 30 

3. Dodatna strokovna usposobljenost  5 

4. Dostopnost do drugih storitev: 
Laboratorijska dejavnost 20 točk 
Drugo 5 točk  

 
20  
  5  

5. Poznavanje lokalnega prebivalstva in terena  30 

 Skupno največje število točk: 100 

 
Pod zaporedno št. 1: 
Ponudniku, ki bo dokazal največ (polnih) mesecev delovne dobe pri opravljanju razpisane 
dejavnosti, se dodeli 10 točk, ponudniki z manjšim številom delovne dobe prejmejo ustrezno 
število točk manj po naslednji formuli: 
 
Število točk = Lp x 10 / Lmax 
 
Lp = delovna doba ponudnika v mesecih 
Lmax = delovna doba ponudnika z največ meseci delovne dobe 
 
Pri pravni osebi, ki odda ponudbo, se delovna doba pri opravljanju razpisane dejavnosti 
nanaša na predvidenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. 
 
Pod zaporedno št. 2: 
Pri tem merilu se točkuje dodatno strokovno izobraževanje, in sicer opravljeni tečaji oz. drugo 
dodatno strokovno izobraževanje v zvezi z izvajanjem dejavnosti na področju razpisane 
dejavnosti do dne oddaje prijave. Pri tem se kot dodatna strokovna izobraževanja štejejo: 

- izvedeno dodatno strokovno izobraževanje v trajanju najmanj 8 ur in je ovrednoteno s strani 
Zdravniške zbornice Slovenije, 

- izvajanje predavanj na konferencah in seminarjih s področja splošne in družinske medicine, 

- objavljeni prispevki v strokovnih revijah s področja splošne in družinske medicine. 
Ponudnik prejme za vsako predloženo dokazilo o dodatnem strokovnem izobraževanju 5 točk, 
vendar največ 30 točk. 



 
 
Pod zaporedno št. 3: 
Ponudnik prejme po tem merilu največ 5 točk. Ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila. Če 
ponudnik ne predloži ustreznih dokazil, se po tem merilu ne točkuje. 
 
Pod zaporedno št. 4: 
Upošteva se dostopnost do drugih storitev, in sicer: 
Laboratorijske storitve: 20 točk 
Drugo: 5 točk. 
Skupaj 25 točk. 
 
Pod zaporedno št. 5: 
Upošteva se poznavanje lokalnega prebivalstva in terena, ki se točkuje s 30 točkami.  
 
Koncedent bo izbral tistega ponudnika, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje in bo zbral 
najvišje število točk v skladu z merili. 
 
Če dva ali več ponudnikov na podlagi postavljenih meril dosežeta enako število točk, bo izbran 
ponudnik, ki je dosegel večje število točk po kriteriju poznavanja lokalnega prebivalstva in 
terena in dodatnega strokovnega izobraževanja pri opravljanju razpisane dejavnosti. 
 
Po opravljeni obravnavi in vrednotenju vseh pravočasnih, pravilnih in popolnih vlog bo komisija 
izdelala predlog o izbiri in ga posredovala pristojnemu upravnemu organu. Koncedent bo 
pridobil soglasje Ministrstva za zdravje, predhodno mnenje ZZZS in pristojne zbornice k 
podelitvi koncesije za ponudnika, katerega izbor bo predlagala komisija, in nato v 10 dneh izdal 
odločbo, s katero bo koncesijo podelil izbranemu ponudniku, ostale obravnavane ponudbe pa 
zavrnil. V odločbi bosta določena rok, v katerem mora izbrani ponudnik podpisati koncesijsko 
pogodbo, in rok za pričetek opravljanja koncesijske dejavnosti. Ponudnik lahko vloži pritožbo 
zoper izdano odločbo o izbiri koncesionarja v roku 15 dni od datuma njene vročitve, o pritožbi 
odloča županja Občine Selnica ob Dravi. Koncedent najpozneje pet dni po pravnomočnosti 
odločbe o izbiri koncesionarja na svoji spletni strani objavi obvestilo o rezultatu postopka 
podelitve koncesije. 
 
Koncedent in izbrani koncesionar uredita medsebojna razmerja s koncesijsko pogodbo, ki je 
sestavni del te razpisne dokumentacije. 
 
Če izbrani koncesionar ne bo v rokih iz izjav, predloženih v ponudbi na ta javni razpis, 
koncedentu predložil ustreznih dokazil, se bo štelo, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje 
koncesijske dejavnosti iz 44. č člena ZZDej, zato se mu bo koncesija z odločbo odvzela.  
 

IV. ZAHTEVANE SESTAVINE PONUDBE 

 
V primeru, da je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik (s. p.), morajo biti »Prijavni 
obrazec« in »Izjave v ponudbi« 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 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: »SAM«. 
 
PRIJAVNI OBRAZEC 
 
Ponudnik predloži izpolnjen in podpisan »Prijavni obrazec«: 



- SAM-1 za zasebne zdravstvene delavce oziroma, 

- PO-S.P.-1 za pravne osebe in samostojne podjetnike. 
 
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH IN DRUGIH POGOJEV IZ 7. 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 ponudbi 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. 

 
V ponudbi je potrebno predložiti: 
 

ad 7.1. 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 predložiti: 

- dovoljenje ponudnika za opravljanje zdravstvene dejavnosti (3. a člen 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 SAM-7.1.) 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.-7.1.). 

 

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

17. 12. 2017, je v ponudbi potrebno predložiti: 

- dovoljenje ponudnika za opravljanje zdravstvene dejavnosti (3.a člen 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 SAM-7.1.) 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.-7.1.). 

 
in 
 

- potrdilo Ministrstva za pravosodje, da oseba ni bila pravnomočno obsojena 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 sem biti starejše od treh mesecev)  

 

 

 



ali 

 

- soglasje odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, da koncedentu dovoljuje 

pridobitev teh podatkov iz uradnih evidenc pristojnega ministrstva (obrazec PO-S.P.-

7.1.2.). 

 

ad 7.2. 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 SAM-7.2.) oziroma 

- soglasje zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, da 
koncedentu dovoljuje pridobitev teh podatkov iz uradnih evidenc pristojne zbornice 
(obrazec PO-S.P.-7.2.) 

 

ad 7.3. Izjava ponudnika o zaposlitvi odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za 

vrsto zdravstvene dejavnosti, za katero ponudnik kandidira: 

- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 
7.3.) oziroma, 

- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika 
(obrazec PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 7.3.) 

 
Pogoj mora biti izpolnjen najpozneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti. 
 
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. 
 

ad 7.4. 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 SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 
7.4.) oziroma, 

- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika 
(obrazec PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 7.4.) 

 
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). 
 

ad 7.5. Izjava ponudnika o sklenitvi pogodbe z javnim zdravstvenim zavodom o obsegu 
in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, če 
gre za zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v okviru neprekinjenega zdravstvenega 
varstva: 



- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 
7.5.) oziroma, 

- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika 
(obrazec PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 7.5.) 

 
Pogoj mora biti izpolnjen pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti.  
 

ad 7.6. Izjava ponudnika o urejenem zavarovanju odgovornosti za zdravnike v skladu z 
zakonom, ki ureja zdravniško službo: 

- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 
7.6.) oziroma, 

- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika 
(obrazec PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 7.6.) 

 
Pogoj mora biti izpolnjen pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti.  
 

ad 7.7. Izjava ponudnika, da mu v zadnjih petih letih koncesija ni bila odvzeta iz razlogov 
iz 44. j člena ZZDej: 

- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 
7.7.) oziroma, 

- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika 
(obrazec PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 7.7.) 

 
Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe.  
 

ad 7.8. Izjava ponudnika, da pri njem ne obstajajo izključitveni razlogi, ki veljajo za 
ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil po 75. členu Zakon o javnem naročanju 
(ZJN-3): 

- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 
7.8.) oziroma, 

- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika 
(obrazec PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 7.8.) 

 
Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe.  
 

ad 7.9. Izjava ponudnika, da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu 
zagotovil ordinacijski čas izvajanja dejavnosti vsak dan od ponedeljka do petka, od tega 
priporočeno dva dneva v tednu v popoldanskem času: 

- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 
7.9.) oziroma, 

- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika 
(obrazec PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 7.9.) 

 
ad 7.10. Izjava ponudnika, da ima zagotovljene ustrezne prostore za izvajanje 
koncesijske dejavnosti, ustrezno opremo in ustrezne kadre: 

- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 
7.10.) oziroma, 

- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika 
(obrazec PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 7.10.) 
 

ad   7.11. Izjava ponudnika, da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu 
prevzel vse zavarovane osebe, ki so bile opredeljene pri dosedanjem izvajalcu 
razpisane koncesije, ki bodo to želele: 



- izjava zasebnega zdravstvenega delavca (obrazec SAM-IZJAVE-POGOJI, točka 
7.11.) oziroma, 

- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika 
(obrazec PO-S.P.-IZJAVE-POGOJI, točka 7.11.) 

 
 
 
 
 
IZJAVE IN DOKAZILA ZA VREDNOTENJE PONUDB GLEDE NA POSTAVLJENA MERILA 
ZA IZBIRO KONCESIONARJA IZ 8. TOČKE JAVNEGA RAZPISA 
 

ad 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. in 8.5. Izjava in dokazila ponudnika (obrazec MERILA) 
 


