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I. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 41. člena
ter drugega odstavka 42. 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 in 14/13;) in
42. člena Zakona o javnem zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
objavlja
javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene sluţbe na
sekundarni ravni na področju čeljustne in zobne ortopedije na območju občine
Sevnica.
1. KONCENDENT: Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
2. JEZIK V KATEREM MORA VLAGATELJ IZDELATI VLOGO: Vloga mora biti v celoti
predložena v slovenskem jeziku. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki so
uporabljeni kot nevtralni za oba spola.
3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Podelitev ene koncesije za opravljanje javne zdravstvene
službe na področju čeljustne in zobne ortopedije.
4. OZNAKA KONCESIJE, OBSEG RAZPISANEGA PROGRAMA IN KRAJEVNO
OBMOČJE, ZA KATEREGA SE KONCESIJA RAZPISUJE: čeljustna in zobna ortopedija,
1 program, občina Sevnica.
5. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE: Koncesijsko razmerje se sklene s
koncesijsko pogodbo za čas 15 let od podpisa koncesijske pogodbe. Izbrani kandidat je
dolžan začeti opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje v roku 2 mesecev po podpisu
pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS),
v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo.
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 Zakona o zdravstveni dejavnosti in dodatne
pogoje, ki jih določa koncendent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in
dodatnih pogojev, mora vlagatelj v vlogi 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.
A. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji - vlagatelj je fizična oseba:
1. da ima zahtevano strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo v skladu z 10. členom Zakona o zdravniški službi
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 –
ZPPKZ in 40/12 – ZUJF),
2. da ni v delovnem razmerju (oz. kolikor je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem
javnem razpisu prekinil),
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe/poklica,
4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju,
ustrezno opremo in ustrezne kadre,
5. da je zagotovljena dostopnost do ordinacijskih prostorov za ljudi z različnimi oblikami
oviranosti.
B. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji – vlagatelj je pravna oseba:
1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti zahtevano strokovno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu z 10.
členom Zakona o zdravniški službi,
2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju
pri drugi pravni osebi (oz. kolikor je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem
javnem razpisu prekinil),
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3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe/poklica,
4. da ima pravna oseba ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem
območju, ustrezno opremo in ustrezne kadre,
5. da ima pravna oseba zagotovljena dostopnost do ordinacijskih prostorov za ljudi z
različnimi oblikami oviranosti.
7. MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG:
1. pričetek izvajanja dejavnosti - največ 20 točk
2. delovne izkušnje v dejavnosti čeljustne in zobne ortopedije - največ 30 točk
3. ordinacijski čas - največ 30 točk
4. dodatna strokovna in funkcionalna znanja na področju čeljustne in zobne ortopedije tečaji in delavnice - največ 10 točk
5. dodatna strokovna in funkcionalna znanja na področju čeljustne in zobne ortopedije
– seminarji - največ 10 točk
6. objava strokovnih prispevkov in člankov – največ 10 točk
8. IZBOR IN ŢREB:
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril za vrednotenje vlog
enako število točk, bo izbran vlagatelj, ki je dosegel večje število točk po zaporedju
opredeljenih meril. Če še vedno ne bo mogoče izbrati vlagatelja, bo o izboru odločal
žreb.
9. NAVODILA ZA IZDELAVO VLOGE IN ZAHTEVANE SESTAVINE VLOGE SO PODANA V
RAZPISNI DOKUMENTACIJI
10. ROK ZA ODDAJO VLOGE: Vloga mora biti naslovljena na naslov Ministrstvo za zdravje
RS, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana
na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 29. 4. 2016 do 24. ure ali oddana neposredno
v glavni pisarni Ministrstva za zdravje do 29. 4. 2016 do 12. ure.
11. OBRAVNAVA VLOG: Razpisna komisija, ki jo imenuje ministrica za zdravje, bo ocenjevala
le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo pogojem razpisne dokumentacije. Po
pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti bo o
podelitvi koncesije odločeno z upravno odločbo. Razpisna komisija vlog, ki so prispele po
roku določenem v javnem razpisu in nepravilno predloženih vlog ne odpira, temveč jih
neodprte vrne pošiljatelju. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisni dokumentacije in vloge
vlagateljev, ki ne bodo izbrani, se bodo zavrnile z upravno odločbo.
V primeru, da bo razpisna komisija ocenila, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev
koncesije, se koncesija ne podeli, javni razpis pa se lahko ponovi.
12. ODPIRANJE VLOG: Odpiranje vlog bo javno, dne 4. 5. 2016 ob 10.00 uri v sejni sobi v
prvem nadstropju Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
13. RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh
Ministrstva za zdravje RS.
14. ROK V KATEREM BODO KANDIDATI OBVEŠČENI O IZBIRI: Kandidati bodo obveščeni
o izbiri najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
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II. NAVODILO ZA IZDELAVO VLOGE, ROK ZA ODDAJO VLOGE, DATUM JAVNEGA
ODPIRANJA VLOG TER OBRAVNAVA VLOG
1. Pravočasnost, pravilnost, popolnost in pravilna označitev vloge
1.1. Pravočasnost vloge
Pravočasna je tista vloga, ki je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici
na naslov Ministrstvo za zdravje, glavna pisarna, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana do 29.
4. 2016 do 24. ure ali oddana neposredno v glavni pisarni Ministrstva za zdravje do 29. 4.
2016 do 12. ure.
1.2. Pravilnost vloge
Pravilna je tista vloga ki je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana
neposredno v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, izključno v pravilno opremljeni in
označeni zaprti ovojnici. Pravilno opremljena je tista vloga, ki ima navedeno:
- na prednji strani ovojnice naslov prejemnika: »Ministrstvo za zdravje, glavna
pisarna, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana« ter vidno oznako »Ne odpiraj, prijava
na javni razpis za koncesijo« in
- in na hrbtni strani ovojnice naziv in točen naslov vlagatelja.
Primer pravilno izpolnjene ovojnice za naslavljanje ponudbe:
Prednja stran ovojnice
NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA KONCESIJO!

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE REPUBLIKE SLOVENIJE
GLAVNA PISARNA
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

Hrbtna stran ovojnice

Vlagatelj
Naslov vlagatelja
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1.3. Popolnost vloge
Popolna je tista vloga, ki vsebuje vse zahtevane sestavine vloge (III. poglavje razpisne
dokumentacije) in katere vlagatelj izpolnjuje vse pogoje in navodila, opredeljena v tem razpisu.
1.4. Dodatna pravila pri oddaji vloge:
 vloga mora biti lastnoročno izpolnjena v slovenskem jeziku z veliki tiskanimi črkami in
podpisana s strani vlagatelja. V kolikor je vlagatelj pravna oseba je potreben podpis
njenega zakonitega zastopnika, podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri
pravni osebi ter žig pravne osebe,
 vlagatelj mora lastnoročno oštevilčiti in parafirati vsako stran vloge v desnem spodnjem
kotu,
 v vsaki poslani pošiljki z oznako »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA
KONCESIJO« je lahko samo ena vloga,
 vsak vlagatelj lahko pošlje le eno pošiljko,
 vsak vlagatelj, ki je pravna oseba, lahko kandidira le z enim predvidenim nosilcem
koncesijske dejavnosti,
 vsak posameznik lahko na javni razpis kandidira samo enkrat in sicer:
1.
kot fizična oseba ali
2.
kot predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ali
3.
kot zakoniti zastopnik pravne osebe in hkrati kot predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri tej pravni osebi.

2. Rok za oddajo vloge
Vloga mora biti naslovljena na naslov Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova ulica 5, 1000
Ljubljana. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana na pošti s priporočeno
pošiljko najkasneje do 29. 4. 2016 do 24. ure ali oddana neposredno v glavni pisarni
Ministrstva za zdravje do 29. 4. 2016 do 12. ure.
3. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo javno, dne 4. 5. 2016 ob 10.00 uri v sejni sobi v prvem nadstropju
Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
4. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje minister za zdravje, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne
in popolne vloge, ki ustrezajo pogojem razpisne dokumentacije. Po pridobitvi ustreznih
mnenj in soglasij, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti, bo o podelitvi koncesije
odločeno z upravno odločbo. Razpisna komisija vlog, ki so prispele po roku določenem v
javnem razpisu in nepravilno predloženih vlog ne odpira, temveč jih neodprte vrne pošiljatelju.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisni dokumentacije in vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, se
bodo zavrnile z upravno odločbo. Dopolnjevanje vlog ni možno. V primeru da razpisna
komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, se koncesija ne
podeli.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Ministrstva za zdravje RS
(http://www.mz.gov.si/).
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III. ZAHTEVANE SESTAVINE VLOGE
Razpisna komisija si pridržuje pravico da preveri resničnost in verodostojnost navedb, izpolnjevanja
zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev ter preveri vse podatke, ki so sestavni del vloge za
podelitev koncesije.
A.

DOKAZILA ZA IZPOLNJEVANJE ZAKONSKO PREDPISANIH IN DODATNIH POGOJEV

Za izpolnjevanje zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev javnega razpisa mora vlagatelj 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 Ministrstvo za zdravje za pridobitev vseh podatkov iz
uradnih evidenc.
1.

Dokazila, ki jih je potrebno priloţiti, če je vlagatelj fizična oseba:
1.1. da ima zahtevano strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo:
 veljavna licenca vlagatelja za samostojno opravljanje zdravniške službe na področju
čeljustne in zobne ortopedije;
1.2. delovni status fizične osebe
1.2.1. ni v delovnem razmerju:
 obrazec A2;
1.2.2. je v delovnem razmerju, ki ga bo v primeru podeljene koncesije na tem javnem
razpisu prekinil:
 obrazec A2;
1.2.3. v primeru, da ima vlagatelj že status zasebnega zdravnika:
 veljavna odločba o registraciji zasebnega zdravnika, ki ni starejša od 3 mesecev in
jo je izdala Zdravniška zbornica Slovenije, če pa je starejša od 3 mesecev, mora biti
priloženo potrdilo Zdravniške zbornice Slovenije, da je izdana odločba še vedno
veljavna;
1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe/poklica:
 potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, ki ni starejše od 3 mesecev, da vlagatelj ni bil
obsojen za kazniva dejanja;
1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju
ustrezno opremo in ustrezne kadre:
 dokazilo o lastništvu ordinacijskih prostorov na razpisanem krajevnem območju –
največ 8 dni star zemljiško knjižni izpisek ali kupoprodajna pogodba (overjen mora
biti tako original kot tudi fotokopija) ali
 veljavna pogodba (overjen mora biti tako original kot tudi fotokopija) o najemu oz.
uporabi ordinacijskih prostorov na razpisanem krajevnem območju (lastništvo mora
biti dokazano) ali
 veljavna predpogodba (overjen mora biti tako original kot tudi fotokopija) o najemu
oziroma nakupu ordinacijskih prostorov na razpisanem krajevnem območju
(lastništvo mora biti dokazano).
1.5. da je zagotovljena dostopnost do ordinacijskih prostorov za ljudi z različnimi oblikami
oviranosti:
 izjava vlagatelja (obrazec A3);
1.6. pričetek dela:
 izjava vlagatelja (obrazec A4);

2.

Dokazila, ki jih je potrebno priloţiti, če je vlagatelj pravna oseba:
2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti zahtevano strokovno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo:
 veljavna licenca predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi za
samostojno opravljanje zdravniške službe na področju čeljustne in zobne ortopedije;
2.2. delovni status predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi
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2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.


2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

ni v delovnem razmerju:
obrazec B2;
je v delovnem razmerju pri pravni osebi, vendar ne pri vlagatelju:
obrazec B2;
v primeru, da ima vlagatelj že status zasebnega zdravnika:
veljavna odločba o registraciji zasebnega zdravnika, ki ni starejša od 3 mesecev in
jo je izdaja Zdravniška zbornica Slovenije, če pa je starejša od 3 mesecev, mora biti
priloženo potrdilo Zdravniške zbornice Slovenije, da je izdana odločba še vedno
veljavna;
da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe/poklica:
 potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, ki ni starejše od 3 mesecev, da predvideni
nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni bil obsojen za kazniva dejanja;
da ima pravna oseba ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju
ustrezno opremo in ustrezne kadre:
 dokazilo o lastništvu ordinacijskih prostorov na razpisanem krajevnem območju –
največ 8 dni star zemljiško knjižni izpisek ali kupoprodajna pogodba (overjen mora
biti tako original kot tudi fotokopija) ali
 veljavna pogodba (overjen mora biti tako original kot tudi fotokopija) o najemu oz.
uporabi ordinacijskih prostorov na razpisanem krajevnem območju (lastništvo mora
biti dokazano) ali
 veljavna predpogodba (overjen mora biti tako original kot tudi fotokopija) o najemu
oziroma nakupu ordinacijskih prostorov na razpisanem krajevnem območju
(lastništvo mora biti dokazano).
da je zagotovljena dostopnost do ordinacijskih prostorov za ljudi z različnimi oblikami
oviranosti:
 izjava vlagatelja (obrazec B3);
pričetek dela:
 izjava vlagatelja (obrazec B4);

Dokazila za vrednotenje meril
Za vrednotenje meril mora vlagatelj priložiti spodaj navedena ustrezna dokazila v originalu ali
overjene fotokopije (z izjemo delovne knjižice, ki je priložena izključno le kot overjena
fotokopija). Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim
dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
Dokazila za vrednotenje meril, ki jih je potrebno priložiti vlogi za koncesijo
3.1. pričetek z delom:
 izjava (obrazec A4 oz. B4);
3.2. delovna doba nosilca dejavnosti čeljustne in zobne ortopedije:
 izjava (obrazec A5 oz. B5),
 delovna knjižica (izključno le overjena fotokopija), ki velja za obdobje zavarovanja v
RS do 1. 1. 2009 in
 izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) o obdobjih
zavarovanja v RS po 1. 1. 2009 (original ali overjena fotokopija).
3.3. ordinacijski čas:
 izjava (obrazec A6 oz. B6);
3.4. dodatna strokovna in funkcionalna znanja iz čeljustne in zobne ortopedije – tečaji in
delavnice - največ 10 točk:
 potrdila o udeležbi na tečajih ali delavnicah na področju čeljustne in zobne
ortopedije;
3.5. dodatna strokovna in funkcionalna znanja iz čeljustne in zobne ortopedije – seminarji največ 10 točk:
 potrdila o udeležbi na tečajih ali delavnicah na področju čeljustne in zobne
ortopedije;
3.6. objava strokovnih prispevkov in člankov – največ 10 točk:
 fotokopija.
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4.

Obrazci
A. SEZNAMI OBRAZCEV ZA VLAGATELJE FIZIČNE OSEBE
Če je vlagatelj fizična oseba, mora vlogi predložiti naslednje izpolnjene obrazce:
-

A1 - prijavni obrazec
A2 - izjava o delovnem razmerju
A3 - izjava o zagotavljanju dostopnosti do ordinacijskih prostorov za ljudi z
različnimi oblikami oviranosti
A4 - izjavo o predvidenem pričetku dela
A5 - izjavo o izpolnjeni delovni dobi na področju dejavnosti, ki je predmet razpisane
koncesije
A6 – izjava o ordinacijskem času
A7 - vzorec pogodbe

B. SEZNAMI OBRAZCEV ZA VLAGATELJE PRAVNE OSEBE
Če je vlagatelj pravna oseba, mora vlogi predložiti naslednje izpolnjene obrazce:
-

B1 - prijavni obrazec
B2 - izjava o delovnem razmerju
B3 - izjava o zagotavljanju dostopnosti do ordinacijskih prostorov za ljudi z
različnimi oblikami oviranosti
B4 - izjavo o predvidenem pričetku dela
B5 - izjavo o izpolnjeni delovni dobi na področju dejavnosti, ki je predmet razpisane
koncesije
B6 – izjava o ordinacijskem času
B7 - vzorec pogodbe
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IV. OBRAZCI
IV a. Obrazci za fizične osebe - OBRAZCI A (izpolnijo jih samo vlagatelj - fizična oseba)
OBRAZEC A1
PRIJAVNI OBRAZEC
Spodaj podpisani vlagatelj
PRIIMEK IN IME
IZOBRAZBA
DATUM ROJSTVA
STALNI NASLOV
DAVČNA ŠTEVILKA
ŠT. MOBILNEGA TELEFONA
(neobvezno)
NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE
(neobvezno)
V okviru javnega razpisa kandidiram na razpisano koncesijo za opravljanje zdravstvene službe na
sekundarni ravni na področju čeljustne in zobne ortopedije na območju občine Sevnica 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 razpisni dokumentaciji.
Hkrati pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vsi podatki v tej vlogi resnični in
verodostojni ter dovoljujem, da se vse podatke, ki zadevajo vlogo, lahko preveri.
Kraj in datum: ________________

_____________________
(podpis vlagatelja)
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OBRAZEC A2
IZJAVA O DELOVNEM RAZMERJU
*izpolnijo samo vlagatelji, ki v času oddaje vloge nimajo statusa zasebnega zdravnika

1. Spodaj
podpisani/a……………………………………………………….(priimek
vlagatelja) izjavljam, da nisem v delovnem razmerju.

in

ime

*izpolnijo vlagatelji, ki niso nikjer v delovnem razmerju

Kraj in datum: ________________

_____________________
(podpis vlagatelja)

2. Spodaj podpisani ……………………………………………………….(priimek in ime vlagatelja)
izjavljam, da bom v primeru pridobitve koncesije na tem razpisu prekinil sedanje delovno
razmerje v …………………..……………………………(naziv in sedež delodajalca) in začel
opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z izrekom odločbe o podelitvi koncesije in določili
koncesijske pogodbe.
*izpolnijo vlagatelji, ki so v delovnem razmerju

Kraj in datum: ________________

_____________________
(podpis vlagatelja)
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OBRAZEC A3
IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU DOSTOPNOSTI DO ORDINACIJSKIH PROSTOROV ZA
LJUDI Z RAZLIČNIMI OBLIKAMI OVIRANOSTI

Spodaj podpisani/a……………………………………………………….(priimek in ime vlagatelja)
izjavljam, da je do ordinacijskega prostora na lokaciji …………………………………………………….
(naslov ordinacije s katero se prijavljam na ta javni razpis) zagotovljena dostopnost za ljudi z
različnimi oblikami oviranosti:



vhod v objekt – ustrezna klančina in
funkcionalnost notranjih prostorov – ordinacijski prostor je v pritličju oz. je v objektu
dvigalo.

Kraj in datum: ________________

_____________________
(podpis vlagatelja)
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OBRAZEC A4

IZJAVA O PREDVIDENEM PRIČETKU DELA
Spodaj podpisani/a……………………………………………………….(priimek in ime vlagatelja)
izjavljam, da bom v primeru pridobitve koncesije po tem razpisu, v roku
……………………………………………..po podpisu koncesijske pogodbe in pogodbe z ZZZS začel
opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in koncesijsko pogodbo ter bom o datumu
začetka opravljanja koncesijske dejavnosti pisno obvestil koncendenta.
*eden izmed pogojev razpisa je, da se koncesijsko dejavnost začne opravljati najkasneje v
roku dveh mesecev od sklenitve pogodbe z ZZZS, zato je potrebno vpisati krajši rok.

Kraj in datum: ________________

_____________________
(podpis vlagatelja)
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OBRAZEC A5
IZJAVA O IZPOLNJENI DELOVNI DOBI NA PODROČJU DEJAVNOSTI, KI JE PREDMET
RAZPISANE KONCESIJE
Spodaj podpisani/a……………………………………………………….(priimek in ime vlagatelja)
izjavljam, da znaša moja dosedanja delovna doba na področju razpisane zdravstvene dejavnosti na
dan 29. 2. 2016 ………………let…………mesecev……………….dni.
*pri navajanju delovne dobe se upošteva le delovna doba dosežena na delovnem mestu specialista
čeljustne in zobne ortopedije.

Izjavi prilagam dokazili:
-

overjena fotokopija delovne knjižice, ki velja za zavarovanja v RS do 1.1.2009 in
izpis ZPIZ o obdobjih zavarovanja v RS po 1.1.2009.

Kraj in datum: ________________

_____________________
(podpis vlagatelja)

14

OBRAZEC A6

IZJAVA O ORDINACIJSEKM ČASU
Spodaj podpisani/a……………………………………………………….(priimek in ime vlagatelja)
izjavljam, da bom v primeru pridobitve koncesije po tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko
dejavnost v okviru spodaj navedenega ordinacijskega časa:
Natančno je potrebno navesti dopoldanski ordinacijski čas (do 16.00 ure ) in popoldanski čas (od
16.00 do 20.00 ure). Ordinacijski čas obsega skupno 25 ur.

ORDINACIJSKI ČAS = SKUPNO 25 UR
DOPOLDANSKI ČAS

POPOLDANSKI ČAS (od 16.00 do 20.00)

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA

Tabela 1 A: Ordinacijski čas za razpisano koncesijo
Brez predhodnega dovoljena Ministrstva za zdravje zgoraj navedenega ordinacijskega časa, v času
trajanja koncesijske pogodbe, ne bom spreminjal/a.

Kraj in datum: ________________

_____________________
(podpis vlagatelja)
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OBRAZEC A7
Ministrstvo za zdravje RS, Ljubljana, Štefanova 5, ki ga zastopa Milojka Kolar Celarc, ministrica (v
nadaljnjem besedilu: koncedent)
in
(v nadaljnjem besedilu: koncesionar)
skleneta naslednjo
P O G O D B O
o koncesiji št. xx/2016
Uvodne določbe:
1. člen
S to pogodbo se urejajo razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe v zobozdravstveni dejavnosti čeljustna in zobna ortopedija med koncedentom in koncesionarjem v skladu s soglasjem, s katero je
koncesionar pridobil pravico opravljati javno službo na področju čeljustne in zobne ortopedije ter določijo
pogoji, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo na navedenem področju.
2. člen
Koncesionar dejavnost iz prejšnjega člena opravlja v prostorih na naslovu xxxxxxxxx na podlagi
dovoljenja Ministrstva za zdravje, št. xxxx z dne xx. xx. 2016.
Sprememba lokacije, kjer koncesionar opravlja dejavnost je mogoča le na podlagi predhodnega soglasja
koncendenta. Pri izdaji soglasja koncendent presoja, kako bo sprememba lokacije vplivala na
dostopnost do zdravstvenih storitev in racionalnejšo izkoriščenost obstoječih javnih kapacitet.
Obseg javne službe:
3. člen
Koncesionar opravlja javno službo na področju čeljustne in zobne ortopedije, v obsegu 1,0 tima, ki ga
podrobneje določi s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Koncesionar mora ves čas izvajanja javne službe vsem svojim pacientom zagotavljati storitve, ob
upoštevanju vseh spoznanj znanosti in strokovno preverjenih metod.
Pravice in obveznosti koncesionarja:
4. člen
Koncesionar je dolžan opravljati javno službo iz 3. člena te pogodbe v skladu z določbami Zakona o
zdravstveni dejavnosti in Zakona o zdravniški službi in s splošnimi akti Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, odločbo o podelitvi koncesije, plani in programi na področju zdravstvenega
varstva in to pogodbo ter drugimi predpisi, vezanimi na njegovo dejavnost.
5. člen
Koncesionar je dolžan skleniti oziroma obnoviti pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije v dveh mesecih po razpisu za tekoče leto, sicer se mu koncesija lahko odvzame.
Koncesionar je dolžan koncedenta o sklenitvi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije nemudoma obvestiti in pogodbo dostaviti, v primeru, da pogodbe ni sklenil, pa navesti razloge.
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6. člen
Koncesionar je dolžan:
 zagotoviti kadre glede na dodeljen program v skladu s kadrovskimi normativi v številu, ki jih
koncesionarju priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 zagotoviti, da osebe, ki so zaposlene pri koncesionarju niso hkrati zaposlene v javnem zavodu ali pri
drugem izvajalcu zdravstvene dejavnostioziroma so za delo pri drugem delodajalcu pridobile soglasje
delodajalca v skladu z veljavnimi predpisi;
 voditi zdravstveno-statistične podatke v skladu z zakonom ter poročati območnemu zavodu za
zdravstveno varstvo;
 opravljati program s standardno ekipo po veljavnih standardih v skladu z vsakoletnim Dogovorom,
sklenjenim v okviru Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 zagotoviti, da bo imelo izvajanje dejavnosti javne službe v obsegu, ki izhaja iz pogodbe z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije prednost pred samoplačniško dejavnostjo pri tem mora
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti razporediti skozi vse leto;
 ob sklenitvi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostaviti računalniško
izmenjavo podatkov (RIP) z zavodom;
 ves čas izvajanja javne službe vsem svojim pacientom zagotavljati storitve, ob upoštevanju vseh
spoznanj znanosti in strokovno preverjenih metod.
7. člen
Koncesionar je vsako spremembo pogojev, ki so bili podani ob sklenitvi koncesijske pogodbe, dolžan
pisno sporočiti v 15 dneh.
Protikorupcijska klavzula:
8. člen
Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali
posredniku koncedenta obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
 pridobitev koncesije,
 sklenitev koncesije pod ugodnejšimi pogoji,
 opustitev dolžnega ravnanja nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 drugo ravnanje ali opustitev, s katero je koncedentu povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku koncedenta, koncesionarju ali njegovemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.
Delovni čas koncesionarja:
9. člen
Koncesionar opravlja javno službo v ordinacijskem času, ki ga določi s pogodbo z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, tako da poteka vsaj petina delovnega časa po 16 uri.
Koncesionar med svojo odsotnostjo v okviru svojega ordinacijskega časa zagotovi, da zdravniško službo
opravlja zdravnik z isto strokovno usposobljenostjo, ki ga nadomešča kot nadomestni zdravnik.
Koncesionar je lahko brez nadomestnega zdravnika odsoten skupno največ 14 dni na leto, od tega
največ dva delovna dneva zaporedoma.
O svoji odsotnosti in nadomestnem zdravniku koncesionar ustrezno obvesti bolnike.
Sredstva koncedenta:
10. člen
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Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Sredstva
za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije oziroma s prodajo svojih storitev.
Koncesionar je dolžan obračunavati storitve, ki so predmet javnega zdravstvenega zavarovanja, v višini
in na način, kot je določeno s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugimi
zavarovalnicami.

Nadzor nad izvajanjem koncesije in poročanje koncesionarja:
11. člen
Koncesionar je na zahtevo dolžan poročati koncedentu o izvajanju koncesije za preteklo leto in pri tem
izpostaviti zlasti izvajanje programa, ki je po 3. členu te pogodbe predmet te koncesije, na podlagi
pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in čakalne dobe po posameznih storitvah.
Koncesionar je dolžan predložiti koncendentu, če ta tako zahteva, tudi posebna in vmesna poročila.
Koncendent v zahtevi določi vsebino poročila in rok za predložitev.
Kadar koncedent na podlagi poročila ugotovi, da koncesionar ne opravlja javne službe pod predpisanimi
pogoji, določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni.
Če koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi v postavljenem roku, lahko koncedent izvajanje
javne službe začasno prenese na drugega izvajalca, v skrajnem primeru pa koncesijo odvzame z
odločbo.
12. člen
Koncedent ima pravico nadzorovati izvajanje koncesije, pri čemer ga koncesionar ne sme ovirati.
Glede na ugotovitve navedenega nadzora koncedent lahko predlaga pristojnemu organu uvedbo
strokovnega ali finančnega nadzora oziroma prične z uvedbo upravnega nadzora v skladu z Zakonom o
zdravstveni dejavnosti.
Trajanje koncesijskega razmerja:
13. člen
Koncesijsko razmerje traja dokler nosilec koncesije izpolnjuje pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti
na področju interne medicine- kardiologije.
Prenos koncesijskega razmerja na drugega izvajalca je mogoč le na podlagi soglasja koncendenta.
Odvzem koncesije:
14. člen
Koncesija se odvzame:
 če koncesionar po svoji krivdi ne sklene pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
ki bi bila v skladu s koncesijo;
 če Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prekine ali ne sklene pogodbe s koncesionarjem
zaradi kršenja pogodbenih obveznosti koncesionarja;
 če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet
koncesije.
Koncesija se lahko odvzame tudi v primeru, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu z
Zakonom o zdravstveni dejavnosti, z dovoljenjem Ministrstva za zdravje, s podeljeno mu licenco, s
splošnimi akti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z odločbo o koncesiji ali s to pogodbo in
ugotovljenih nepravilnosti ne odpravi v roku, ki mu ga je določil koncendent.
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.
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V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan zagotoviti vse potrebno za prenos dejavnosti na
drugega ustreznega izvajalca.

Sprememba koncesijske pogodbe:
15. člen
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe v naslednjih primerih:
 zaradi spremembe zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na določbe koncesijske pogodbe,
 zaradi spremembe okoliščin v zvezi z izvajanjem javne službe, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob
podpisu koncesijske pogodbe.
Odpoved koncesijske pogodbe:
16. člen
Koncesionar lahko pisno odpove pogodbo o koncesiji z odpovednim rokom 6 mesecev.
Zaradi spremenjenih okoliščin koncesionar ne more zahtevati spremembe koncesijske pogodbe, odpove
pa jo lahko le skladno s prejšnjim odstavkom.
17. člen
Morebitne spore iz te pogodbe rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju podelitve koncesije.
Končne določbe:
18. člen
Ta pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka dobi po dva izvoda.
19. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Koncesionar:
xxxxxxxx

Koncedent:
Ministrstvo za zdravje
Milojka Kolar Celarc

Datum:

Datum:
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IV b. Obrazci za pravne osebe - OBRAZCI B (*izpolnijo jih samo vlagatelji - pravne osebe)
OBRAZEC B1
PRIJAVNI OBRAZEC
Spodaj podpisani vlagatelj (podatki zakonitega zastopnika pravne osebe)
PRIIMEK IN IME
DATUM ROJSTVA
STALNI NASLOV
ŠT. MOBILNEGA TELEFONA
(neobvezno)
NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE
(neobvezno)
s pravno osebo (podatki o pravni osebi)
NAZIV PRAVNE OSEBE
SEDEŢ PRAVNE OSEBE
MATIČNA ŠT. PRAVNE OSEBE
DAVČNA ŠT. PRAVNE OSEBE
TEL.ŠT. PRAVNE OSEBE
(neobvezno)
ŠT. FAXA PRAVNE OSEBE
(neobvezno)
NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE
(neobvezno)
in podpisanim predvidenim nosilcem koncesijske dejavnosti
PRIIMEK IN IME
IZOBRAZBA
DATUM ROJSTVA
STALNI NASLOV
ŠT. MOBILNEGA TELEFONA
(neobvezno)
NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE
(neobvezno)
V okviru javnega razpisa kandidiram na razpisano koncesijo za opravljanje zdravstvene službe na
sekundarni ravni na področju čeljustne in zobne ortopedije na območju občine Sevnica 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 razpisni dokumentaciji.
Hkrati pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vsi podatki v tej vlogi resnični in
verodostojni ter dovoljujem, da se vse podatke, ki zadevajo vlogo, lahko preveri.
Kraj in datum: _________________________

________________________

(podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni
osebi)
(žig pravne osebe in podpis njenega zakonitega zastopnika)
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OBRAZEC B2
IZJAVA O DELOVNEM RAZMERJU
1. Izpolnijo samo tisti predvideni nosilci koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ki niso v
delovnem razmerju
Spodaj podpisani……………………………………………………….(priimek in ime predvidenega
nosilca koncesijske dejavnosti) izjavljam, da nisem v delovnem razmerju.

2. Izpolnijo samo tisti predvideni nosilci koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ki so v
delovnem razmerju, vendar ne pri vlagatelju vloge
Spodaj podpisani……………………………………………………….(priimek in ime predvidenega
nosilca koncesijske dejavnosti) izjavljam, da bom v primeru pridobitve koncesije na tem razpisu s
strani pravne osebe ………………………………………………..prekinil delovno razmerje pri
sedanjem delodajalcu …………………………………………………in začel opravljati koncesijsko
dejavnost pri vlagatelju v skladu z roki in ostalimi pogoji odločbe in pogodbe o koncesiji.

3.

Izpolnijo samo tisti predvideni nosilci koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ki so v
delovnem razmerju pri vlagatelju vloge

Spodaj podpisani……………………………………………………….(priimek in ime predvidenega
nosilca koncesijske dejavnosti) izjavljam, da bom v primeru pridobitve koncesije na tem razpisu s
strani pravne osebe ………………………………………….. začel pri njem opravljati koncesijsko
dejavnost v skladu z roki in ostalimi pogoji odločbe in pogodbe o koncesiji.

Kraj in datum: _________________________

_______________________ (podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni
osebi)
(žig pravne osebe in podpis njenega zakonitega zastopnika)
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OBRAZEC B3
IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU DOSTOPNOSTI DO ORDINACIJSKIH PROSTOROV ZA
LJUDI Z RAZLIČNIMI OBLIKAMI OVIRANOSTI

Spodaj podpisani/a……………………………………………………….(priimek in ime zakonitega
zastopnika pravne osebe) izjavljam, da je do ordinacijskega prostora na lokaciji
__________________________ (naslov ordinacije s katero se prijavljam na ta javni razpis)
zagotovljena dostopnost za ljudi z različnimi oblikami oviranosti:



Vhod v objekt – ustrezna klančina in
Ustreznost notranjih prostorov – ordinacijski prostor je v pritličju oz. je v objektu dvigalo.

Kraj in datum: _________________________

________________________(žig pravne osebe in podpis njenega zakonitega zastopnika)
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OBRAZEC B4
IZJAVA O PREDVIDENEM PRIČETKU DELA
Spodaj podpisani……………………………………………………….(priimek in ime zakonitega
zastopnika pravne osebe) izjavljam, da bo vlagatelj…………………………(naziv in sedež vlagatelja)
v primeru pridobitve koncesije po tem razpisu, v roku ___________po podpisu koncesijske
pogodbe in pogodbe z ZZZS začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
koncesijsko pogodbo ter da bo o datumu začetka opravljanja koncesijske dejavnosti pisno obvestil
koncendenta.
*eden izmed pogojev razpisa je, da se koncesijsko dejavnost začne opravljati najkasneje v
roku dveh mesecev od sklenitve pogodbe z ZZZS, zato je potrebno vpisati krajši rok.

Kraj in datum: ________________

_____________________
(žig pravne osebe in podpis njenega zakonitega zastopnika)
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OBRAZEC B5
IZJAVA O IZPOLNJENI DELOVNI DOBI NA PODROČJU DEJAVNOSTI, KI JE PREDMET
RAZPISANE KONCESIJE
Spodaj podpisani……………………………………………………….(priimek in ime predvidenega
nosilca koncesijske dejavnosti) izjavljam, da znaša moja dosedanja delovna doba na področju
razpisane
zdravstvene
dejavnosti
na
dan
29.
2.
2016
………………….let……………mesecev………………dni.
*pri navajanju delovne dobe se upošteva le delovna doba dosežena na delovnem mestu specialista
čeljustne in zobne ortopedije.

Izjavi prilagam dokazili:
-

overjena fotokopija delovne knjižice, ki velja za zavarovanja v RS do 1.1.2009 in
izpis ZPIZ o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 2009.

Kraj in datum: ________________

_____________________
(podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti)
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OBRAZEC B6
IZJAVA O ORDINACIJSKEM ČASU
Spodaj podpisani/a……………………………………………………….(priimek in ime predvidenega
nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) izjavljam, da bom v primeru pridobitve koncesije po
tem javnem razpisu vlagatelju ………………………………………. (naziv vlagatelja), opravljal
koncesijsko dejavnost v okviru spodaj navedenega ordinacijskega časa:
Natančno je potrebno navesti dopoldanski ordinacijski čas (do 16.00 ure) in popoldanski čas (od
16.00 do 20.00 ure). Ordinacijski čas obsega skupno 25 ur.
ORDINACIJSKI ČAS = SKUPNO 25 UR
DOPOLDANSKI ČAS

POPOLDANSKI ČAS (od 16.00 do 20.00)

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA

Tabela 1 B: Ordinacijski čas za razpisano koncesijo
Brez predhodnega dovoljena MZ zgoraj navedenega ordinacijskega časa, v času trajanja
koncesijske pogodbe, ne bom spreminjal/a.

Kraj in datum: ________________

_____________________
(podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti)
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OBRAZEC B7
Ministrstvo za zdravje RS, Ljubljana, Štefanova 5, ki ga zastopa Milojka Kolar Celarc, ministrica (v
nadaljnjem besedilu: koncedent)
in
(v nadaljnjem besedilu: koncesionar)
skleneta naslednjo
P O G O D B O
o koncesiji št. xx/2016
Uvodne določbe:
1. člen
S to pogodbo se urejajo razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe v zobozdravstveni dejavnosti čeljustna in zobna ortopedija med koncedentom in koncesionarjem, s katero je koncesionar pridobil
pravico opravljati javno službo na področju čeljustne in zobne ortopedije ter določijo pogoji, pod katerimi
mora koncesionar opravljati javno službo na navedenem področju.
2. člen
Koncesionar dejavnost iz prejšnjega člena opravlja v prostorih na naslovu xxxxxxxxx na podlagi
dovoljenja Ministrstva za zdravje, št. xxxx z dne xx. xx. 2016.
Sprememba lokacije, kjer koncesionar opravlja dejavnost je mogoča le na podlagi predhodnega soglasja
koncendenta. Pri izdaji soglasja koncendent presoja, kako bo sprememba lokacije vplivala na
dostopnost do zdravstvenih storitev in racionalnejšo izkoriščenost obstoječih javnih kapacitet.
Obseg javne službe:
3. člen
Koncesionar opravlja javno službo na področju zobozdravstvene dejavnosti - čeljustna in zobna
ortopedija, v obsegu 1,0 tima, ki ga podrobneje določi s pogodbo z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
Koncesionar mora ves čas izvajanja javne službe vsem svojim pacientom zagotavljati storitve, ob
upoštevanju vseh spoznanj znanosti in strokovno preverjenih metod.
Pravice in obveznosti koncesionarja:
4. člen
Koncesionar je dolžan opravljati javno službo iz 3. člena te pogodbe v skladu z določbami Zakona o
zdravstveni dejavnosti in Zakona o zdravniški službi in s splošnimi akti Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, odločbo o podelitvi koncesije, plani in programi na področju zdravstvenega
varstva in to pogodbo ter drugimi predpisi, vezanimi na njegovo dejavnost.
5. člen
Koncesionar je dolžan skleniti oziroma obnoviti pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije v dveh mesecih po razpisu za tekoče leto, sicer se mu koncesija lahko odvzame.
Koncesionar je dolžan koncedenta o sklenitvi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije nemudoma obvestiti in pogodbo dostaviti, v primeru, da pogodbe ni sklenil, pa navesti razloge.
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6. člen
Koncesionar je dolžan:
 zagotoviti kadre glede na dodeljen program v skladu s kadrovskimi normativi v številu, ki jih
koncesionarju priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 zagotoviti, da osebe, ki so zaposlene pri koncesionarju niso hkrati zaposlene v javnem zavodu,
oziroma so za delo pri drugem delodajalcu pridobile soglasje delodajalca v skladu z veljavnimi
predpisi;
 voditi zdravstveno-statistične podatke v skladu z zakonom ter poročati območnemu zavodu za
zdravstveno varstvo;
 opravljati program s standardno ekipo po veljavnih standardih v skladu z vsakoletnim Dogovorom,
sklenjenim v okviru Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ;
 zagotoviti, da bo imelo izvajanje dejavnosti javne službe v obsegu, ki izhaja iz pogodbe z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije prednost pred samoplačniško dejavnostjo pri tem mora
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti razporediti skozi vse leto;
 ob sklenitvi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostaviti računalniško
izmenjavo podatkov (RIP) z zavodom;
 ves čas izvajanja javne službe vsem svojim pacientom zagotavljati storitve, ob upoštevanju vseh
spoznanj znanosti in strokovno preverjenih metod.
7. člen
Koncesionar je vsako spremembo pogojev, ki so bili podani ob sklenitvi koncesijske pogodbe, dolžan
pisno sporočiti v 15 dneh.
Protikorupcijska klavzula:
8. člen
Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali
posredniku koncedenta obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
 pridobitev koncesije,
 sklenitev koncesije pod ugodnejšimi pogoji,
 opustitev dolžnega ravnanja nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 drugo ravnanje ali opustitev, s katero je koncedentu povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku koncedenta, koncesionarju ali njegovemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.
Delovni čas koncesionarja:
9. člen
Koncesionar opravlja javno službo v ordinacijskem času, ki ga določi s pogodbo z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, tako da poteka vsaj petina delovnega časa po 16 uri.
Koncesionar med svojo odsotnostjo v okviru svojega ordinacijskega časa zagotovi, da zdravniško službo
opravlja zdravnik z isto strokovno usposobljenostjo, ki ga nadomešča kot nadomestni zdravnik.
Koncesionar je lahko brez nadomestnega zdravnika odsoten skupno največ 14 dni na leto, od tega
največ dva delovna dneva zaporedoma.
O svoji odsotnosti in nadomestnem zdravniku koncesionar ustrezno obvesti bolnike.
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Sredstva koncedenta:
10. člen
Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Sredstva
za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije oziroma s prodajo svojih storitev.
Koncesionar je dolžan obračunavati storitve, ki so predmet javnega zdravstvenega zavarovanja, v višini
in na način, kot je določeno s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in drugimi
zavarovalnicami.
Nadzor nad izvajanjem koncesije in poročanje koncesionarja:
11. člen
Koncesionar je na zahtevo dolžan poročati koncedentu o izvajanju koncesije za preteklo leto in pri tem
izpostaviti zlasti izvajanje programa, ki je po 3. členu te pogodbe predmet te koncesije, na podlagi
pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in čakalne dobe po posameznih storitvah.
Koncesionar je dolžan predložiti koncendentu, če ta tako zahteva, tudi posebna in vmesna poročila.
Koncendent v zahtevi določi vsebino poročila in rok za predložitev.
Kadar koncedent na podlagi poročila ugotovi, da koncesionar ne opravlja javne službe pod predpisanimi
pogoji, določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni.
Če koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi v postavljenem roku, lahko koncedent izvajanje
javne službe začasno prenese na drugega izvajalca, v skrajnem primeru pa koncesijo odvzame z
odločbo.
12. člen
Koncedent ima pravico nadzorovati izvajanje koncesije, pri čemer ga koncesionar ne sme ovirati.
Glede na ugotovitve navedenega nadzora koncedent lahko predlaga pristojnemu organu uvedbo
strokovnega ali finančnega nadzora oziroma prične z uvedbo upravnega nadzora v skladu z Zakonom o
zdravstveni dejavnosti.
Trajanje koncesijskega razmerja:
13. člen
Koncesijsko razmerje traja dokler nosilec koncesije izpolnjuje pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti
na področju interne medicine- kardiologije.
Prenos koncesijskega razmerja na drugega izvajalca je mogoč le na podlagi soglasja koncendenta.

Odvzem koncesije:
14. člen
Koncesija se odvzame:
 če koncesionar po svoji krivdi ne sklene pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
ki bi bila v skladu s koncesijo;
 če Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prekine ali ne sklene pogodbe s koncesionarjem
zaradi kršenja pogodbenih obveznosti koncesionarja;
 če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet
koncesije.
Koncesija se lahko odvzame tudi v primeru, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu z
Zakonom o zdravstveni dejavnosti, z dovoljenjem Ministrstva za zdravje, s podeljeno mu licenco, s
splošnimi akti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z odločbo o koncesiji ali s to pogodbo in
ugotovljenih nepravilnosti ne odpravi v roku, ki mu ga je določil koncendent.
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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.
V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan zagotoviti vse potrebno za prenos dejavnosti na
drugega ustreznega izvajalca.
Sprememba koncesijske pogodbe:
15. člen
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe v naslednjih primerih:
 zaradi spremembe zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na določbe koncesijske pogodbe,
 zaradi spremembe okoliščin v zvezi z izvajanjem javne službe, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob
podpisu koncesijske pogodbe.
Odpoved koncesijske pogodbe:
16. člen
Koncesionar lahko pisno odpove pogodbo o koncesiji z odpovednim rokom 6 mesecev.
Zaradi spremenjenih okoliščin koncesionar ne more zahtevati spremembe koncesijske pogodbe, odpove
pa jo lahko le skladno s prejšnjim odstavkom.
17. člen
Morebitne spore iz te pogodbe rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju podelitve koncesije.
Končne določbe:
18. člen
Ta pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka dobi po dva izvoda.
19. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Koncesionar:
xxxxxxxx

Koncedent:
Ministrstvo za zdravje
Milojka Kolar Celarc

Datum:

Datum:
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V. VREDNOTENJE MERIL PRI RAZPISANI KONCESIJI
(izpolni razpisna komisija)

Merila za vrednotenje ponudb:

MERILO
1. Pričetek izvajanja dejavnosti
2. Delovne izkušnje v dejavnosti čeljustna in zobna
ortopedija
3. Ordinacijski čas
4. Dodatna strokovna in funkcionalna znanja iz
čeljustna in zobna ortopedija – tečaji in delavnice
Dodatna strokovna in funkcionalna znanja iz
5. čeljustna in zobna ortopedija - seminarji
6. Objava strokovnih prispevkov in člankov
SKUPAJ

MAKSIMALNO
ŠT. TOČK
do 20 točk
do 30 točk

DOSEŢENO
ŠT. TOČK

do 30 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 10 točk
največ 110
točk

1. Pričetek izvajanja dejavnosti
PRIČETEK Z DELOM
1. Pričetek s 1. 7. 2016
2. Pričetek s 1. 10. 2016
3. Pričetek s 1. 1. 2017

ŠT. TOČK
20
10
5

2. Delovne izkušnje v dejavnosti čeljustna in zobna ortopedija
DELOVNE IZKUŠNJE V ORTODONTIJI (v letih)
1. Nad 8 do vključno 18 let
2. Od vključno 5 do vključno 8 let
3. Manj od 5 let in nad 18 let

ŠT. TOČK
30
15
0

Pri pravni osebi se delovna doba pri opravljanju čeljustne in zobne ortopedije nanaša na
predvidenega izvajalca dejavnosti pri pravni osebi.
3. Ordinacijski čas
ORDINACIJSKI ČAS (OČ)
1. Razpored OČ, ki vključuje tri dneve v tednu
popoldan
2. Razpored OČ, ki vključuje dva dneva v tednu
popoldan
3. Razpored OČ, ki vključuje en dan v tednu popoldan

ŠT. TOČK
30
15
0

Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju čeljustna in zobna ortopedija se
podeljuje v obsegu 1 tima, kar pomeni, da mora ordinacijski čas ambulante (neposredno delo s
pacienti) obsegati najmanj 25 ur efektivnega dela na teden in mora biti razporejen najmanj na
pet dni v tednu. Popoldanski ordinacijski čas se prične po 16.00 uri.
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4. Dodatna strokovna in funkcionalna znanja na področju čeljustne in zobne ortopedije
DODATNA FUNKCIONALNA ZNANJA – tečaji in delavnice
1. Opravljeni tečaji ali delavnice od leta 2012 do vključno 2015 = dva
ali več
2. Opravljeni tečaji ali delavnice od leta 2012 do vključno 2015 = eden

ŠT. TOČK
10
5

Med dodatna funkcionalna znanja se uvrščajo znanja, ki zadevajo izvajanje dejavnosti na
področju ortodontske dejavnosti.
5. Dodatna strokovna in funkcionalna znanja iz čeljustne in zobne ortopedije

DODATNA FUNKCIONALNA ZNANJA - seminarji
1. Opravljeni seminarji od leta 2012 do vključno 2015 = dva ali več
2. Opravljeni seminarji od leta 2012 do vključno 2015 = eden

ŠT. TOČK
10
5

Med dodatna funkcionalna znanja se uvrščajo znanja, ki zadevajo izvajanje dejavnosti na
področju ortodontske dejavnosti.
6. Objava strokovnih prispevkov in člankov
OBJAVA STROKOVNIH PRISPEVKOV IN ČLANKOV
1. Objava strokovnih prispevkov in člankov od leta 2012 do vključno 2015 = dve
ali več
2. Objava strokovnih prispevkov in člankov od leta 2012 do vključno 2015 = ena

ŠT. TOČK
10
5

Med objavo strokovnih prispevkov in člankov se uvrščajo vsebine, ki se nanašajo na področju
čeljustne in zobne ortopedije.
V primeru prijave vlagatelja kot “pravne osebe”, se vsa zgoraj našteta merila in kriterije
točkujejo le za predvidenega nosilca prevzemne koncesijske dejavnosti čeljustna in zobna
ortopedija pri “pravni osebi” po tem razpisu.
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril za nadomestno koncesijo
enako število točk, bo izbran vlagatelj, ki je dosegel večje število točk po zaporedju
opredeljenih kriterijev in meril. Če še vedno ne bo mogoče izbrati vlagatelja, bo o izboru
odločala komisija.
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