
 

OBČINA DESTRNIK 
 

 

Številka: 014-1/2020-10 
Datum: 8. 10. 2020 – popravek, objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave popravka: 
JN006018/2020-K01 
 
 

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA 
 
 
Občina Destrnik na podlagi 44.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 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 in 
82/20; v nadaljevanju: ZZDej) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Destrnik 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2020) objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS  
ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI NA 

PODROČJU SPLOŠNE IN DRUŽINSKE MEDICINE NA OBMOČJU OBČINE DESTRNIK 
 
 
 
1. KONCEDENT:  
Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik  
 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 
Predmet javnega razpisa je podelitev ene (1) koncesija na področju splošne in družinske medicine 
v obsegu 1,0 programa na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Destrnik 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2020). 
 
3. VRSTA, OBMOČJE IN PREDVIDEN OBSEG OPRAVLJANJA PROGRAMOV ZDRAVSTVENE 
DEJAVNOSTI: 
- splošna/družinska medicina v predvidenem obsegu 1,00 programa v Občini Destrnik 
 
4. PREDVIDEN ZAČETEK KONCESIJSKEGA RAZMERJA: 
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom pogodbe o koncesiji. Izbrani koncesionar mora začeti 
opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje v roku 15 dni od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). 
 
5. TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA: 
Koncesija se podeli za obdobje 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.  
 
6. NAČIN DOSTOPA DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE: 



 

 

V skladu z določili ZZDej je razpisna dokumentacija dostopna na spletni strani Občine Destrnik:  
https://www.destrnik.si/objava/299309  
 
6. NASLOV, ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE: 
Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 
Destrnik, najkasneje do 21. 10. 2020 do 12.00 ure. 
 
Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki prispe po pošti na naslov koncedenta ali je 
oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik najkasneje 
do 21. 10.2020 do 12.00 ure. 
 
Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA KONCESIJO SPLOŠNE IN 

DRUŽINSKE MEDICINE« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil (številka 
objave javnega razpisa je: JN006018/2020-T01). 
 
Na hrbtni strani mora biti označeno ime, priimek ali naziv vlagatelja, naslov oz. sedež. 
 
7. ZAKONSKI IN DRUGI POGOJI, KI JIH MORAJO PONUDNIKI IZPOLNJEVATI, TER DOKAZILA 
O NJIHOVEM IZPOLNJEVANJU: 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje, ki jih določa 
44.č člen ZZDej: 
1. ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti; 
Dokazilo: 
- kopija dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti (3.a člen ZZDej), 
- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 44. č člena ZZDej (OBR - 4). 
Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. 
 
2. ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, je 
predmet koncesije, za polni delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene 
dejavnosti razen, ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene 
dejavnosti; 
Dokazilo: 
- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 44. č člena ZZDej (OBR - 4). 
 - pogodba o zaposlitvi za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti; 
 Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti. 
 
3. ima zaposlene 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; 
Dokazilo: 
- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 44. č člena ZZDej (OBR - 4). 
- pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe civilnega prava drugih zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev. 
Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti. 
 
4. mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j člena ZZDej; 
Dokazilo: 
- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 44. č člena ZZDej (OBR - 4). 



 

 

 Pogoj mora biti izpolnjen ob oddaji ponudbe. 
 
5. ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, urejeno zavarovanje odgovornosti 
za zdravnike. 
Dokazilo: 
- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 44. č člena ZZDej (OBR - 4). 
 Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. 
 
6. ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v 
zvezi z opravljanjem poklica; 
Dokazilo: 
- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 44. č člena ZZDej (OBR - 4). 
 Pogoj mora biti izpolnjen ob oddaji ponudbe. 
 
7. pri ponudniku ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih 
oddaje javnih naročil. 
Dokazilo: 
- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 44. č člena ZZDej (OBR - 4). 
Pogoj mora biti izpolnjen ob oddaji ponudbe. 
 
Ponudnik oziroma odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti mora izpolnjevati še naslednje 
pogoje javnega razpisa, ki jih določa koncedent: 
 
1. odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti in za izvajanje dejavnosti predvideni drugi 
zdravniki pri ponudniku imajo ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene 
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa in so usposobljeni za samostojno delo ter 
izpolnjujeta pogoje 3.a člena ZZDej.; 
Dokazilo: 
-  Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR - 5)  
- Odločba Zdravniške zbornice Slovenije o vpisu v zdravniški register in licenco za samostojno 
izvajanje zdravniške službe  
- za pravne osebe: dovoljenje pravni osebi za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju 
splošne oziroma družinske medicine, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje 
 
2. ponudniku, odgovornemu nosilcu zdravstvene dejavnosti in za izvajanje dejavnosti 
predvidenim drugim zdravnikom ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano 
opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 
Dokazilo: 
- Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR - 5)  
- Potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki izkazuje, da ponudniku, odgovornemu nosilcu zdravstvene 
dejavnosti in za izvajanje dejavnosti predvidenim drugim zdravnikom ni s pravnomočno sodbo 
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica. Navedena potrdila pridobi 
koncedent, zato ponudniku teh potrdil ni obvezno priložiti. 
 
3. ponudnik bo koncesijsko dejavnost izvajal v ordinacijskih prostorih Zdravstvenega 
doma Destrnik na naslovu Destrnik 9, 2253 Destrnik. V ta namen bo pred začetkom 
opravljanja koncesijske dejavnosti z Občino Destrnik sklenil pogodbo o uporabi 
ordinacijskih prostorov.  
Dokazilo: 
- Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR - 5)  



 

 

 
4. ponudnik je subjekt za katerega ne obstaja omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije; 
- Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR - 5)  
 
5. ponudnik, odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti in za izvajanje dejavnosti 
predvidenim drugim zdravnikom mora aktivno obvladati slovenski jezik, 
Dokazilo: 
- Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR - 5)  
 
V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil vseh pogojev za udeležbo v postopku izbire, bo njegova 
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. 
 
8. MERILA ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA IZVAJANJE KONCESIJSKE DEJAVNOSTI 
1. Delovna doba pri opravljanju razpisane dejavnosti; največ 10 točk 
2. Dodatno strokovno izobraževanje; največ 20 točk 
3. Dodatna strokovna usposobljenost; največ 20 točk 
4. Prevzem tima; največ 40 točk 
5. Ugotovitve nadzornih postopkov iz 76. člena ZZDej pri ponudnik; največ 10 točk 
 
9. NASLOV IN DATUM ODPIRANJA PONUDB: 
Odpiranje ponudb za podelitev koncesije za splošno/družinsko medicina bo 21. 10. 2020 ob 13.00 
uri v prostorih Občine Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik.  
 
10. ROK, V KATEREM BODO PONUDNIKI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA: 
Najpozneje pet dni po pravnomočni odločbi o izbiri koncesionarja. 
 
 
 


