
OBČINA ŠKOFLJICA 

 
objavlja 
 
na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno 
prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS, 15/08 – ZpacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 
14/13; v nadaljevanju: ZZDej) in 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 
101/10) 
 
 
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti na primarni ravni v Občini Škofljica 
 
 
1. KONCEDENT: 
Občina Škofljica 
 
2. JEZIK, V KATEREM MORA VLAGATELJ IZDELATI VLOGO: 
Vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku. 
 
3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 
Predmet javnega razpisa je podelitev 2 koncesij za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v Občini Škofljica: 
  koncesija za opravljanje dejavnosti patronaže in zdravstvene nege na domu na območju 
Občine Škofljica 
 
4. OZNAKA KONCESIJE, OBSEG RAZPISANEGA PROGRAMA KONCESIJE IN 
KRAJEVNO OBMOČJE, ZA KATEREGA SE RAZPISUJE KONCESIJA:  
4.1.  1 program patronaže in zdravstvene nege na domu na območju Občine Škofljica 

(območje Lavrice)  
4.2.  1 program patronaže in zdravstvene nege na domu na območju Občine Škofljica 

(območje Škofljice – del) 
 
5. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE: 
Koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 10 let. Koncesijsko dejavnost 
pod št.: 
-  4.1 se prične opravljati 1. 10. 2016 oz. po pridobitvi vseh mnenj in soglasij iz 42. člena 

ZZDej 
- 4.2 se prične opravljati 1. 1. 2017 oz. po pridobitvi vseh mnenj in soglasij iz 42. člena 

ZZDej 
-  
 
6. POGOJI, KI JIH MORA VLAGATELJ IZPOLNJEVATI: 
Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko 
predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. 
Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v prijavi 
na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega 
zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno 
nadomestno izjavo. 
 
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji: 

6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je 
usposobljen za samostojno delo; 



6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oz. v kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v 
primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji; 

6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene 
službe oz. poklica; 

6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če zahteva narava dela, tudi 
ustrezne kadre; 

6.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko 
dejavnost v obsegu najmanj 5 delovnih dni na teden (40 ur/teden) oz. bo v 
izjemnem primeru - vnaprej dogovorjene kontrole dosegljiv vse dni v tednu (tudi 
ob sobotah, nedeljah in praznikih). Vlagatelj se obvezuje, da bo zagotavljal 
nadomeščanje v primeru odsotnosti (letni dopusti, bolniška odsotnost, strokovna 
izobraževanja ter drugih predvidenih ali nepredvidenih odsotnosti); 

6.1.6. da ima opravljen vozniški izpit B kategorije in v uporabi primerno oz. ustrezno 
vozilo; 

6.1.7. da bo prevzel vse paciente – bolnike dosedanje koncesionarke na določenem 
območju dela; 

6.1.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene 
dejavnosti, na katero se prijavlja na tem razpisu; 

6.1.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni 
dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja.  

 
 

7. MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG 
Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako 4.1 in 4.2 (oznaka razpisane koncesije 
je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa): 
7. Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:  
7.1. delovna doba: največ 8 točk; 
7.2. dodatna funkcionalna znanja: največ 8 točk; 
7.3. osebni razgovor: največ 8 točk. 

 
8. PREDNOSTNE KATEGORIJE VLAGATELJEV IN ŽREB: 
Če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri 
razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije prednost vlagatelj, 
ki več točk doseže na podlagi osebnega razgovora. Če bo tudi po upoštevanju prednostne 
kategorije še vedno več kandidatov z istim številom točk, se izvede žreb. 
 
9. NAVODILA ZA IZDELAVO VLOGE IN ZAHTEVANE SESTAVINE VLOGE SO PODANA 
V RAZPISNI DOKUMENTACIJI. 
 
 
10.  ROK ZA ODDAJO VLOG: 
Vloge morajo biti oddane na naslov OBČINA ŠKOFLJICA, ŠMARSKA CESTA 3, 1291 
ŠKOFLJICA. Šteje se, da so vloge za koncesijo prispele pravočasno, če so prispele po pošti 
ali bile oddane neposredno v Sprejemni pisarni Občine Škofljica do 25. 8. 2016 do 12. ure. 
 
11. OBRAVNAVA VLOG: 
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Škofljica, bo ocenjevala le pravočasne, 
pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje 
razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po 
pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno 
odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom 
pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni upravni organ zavrnil 
z upravno odločbo.   



V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev 
koncesije ali, da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se koncesije ne podeli. 
 
12. ODPIRANJE VLOG: 
Odpiranje vlog za koncesijo bo 29. 8. 2016 ob 13. uri v prostorih Sejne sobe Občine 
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.  
 
13. RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva: 
 na spletnih straneh Občine Škofljica (http://www.skofljica.si/);  
 v Sprejemni pisarni Občine Škofljica v delovnem času: 

 ponedeljek, torek in četrtek  od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in od 13.     
 do 17. ure ter v petek od 8. do 12. ure. 

 
Datum: 1.8.2016    
Številka: 160-07/2016-2 

Ivan Jordan  
  ŽUPAN 


