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Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem, ki jo zastopa župan Franc 
Čebulj, 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 in 82/20; v nadaljevanju: ZZDej), 8. člena Odloka o 

podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne 

medicine v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 40/2020) in 16. člena 
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/16), objavlja 

 
 

 

J A V N I  R A Z P I S  

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

področju splošne medicine v Občini Cerklje na Gorenjskem  

 
 

 
1. PRAVNA PODLAGA 

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju 
splošne medicine v Občini Cerklje na Gorenjskem (Številka 160-03/2019-14, z dne 17. 7. 2020, objavljen 

v Uradnem glasilo slovenskih občin, št. 40/2020, dne 24. 7. 2020). 

 
2. KONCEDENT 

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: 
koncedent) 

 

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

dejavnosti, in sicer na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem: 
- program splošne/družinske ambulante v Zdravstvenem domu Cerklje. 

 

4. OZNAKA KONCESIJE, PREDVIDENI OBSEG RAZPISANEGA PROGRAMA KONCESIJE IN 
KRAJEVNO OBMOČJE, ZA KATEREGA SE RAZPISUJE KONCESIJA 

1,00 programa splošne medicine - program družinske medicine na območju Občini Cerklje na 
Gorenjskem. 

 
5. PREDVIDENI ZAČETEK IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 

Koncesija se podeli za določen čas, in sicer 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. 

 
Koncesionar je dolžan začeti opravljati koncesijsko dejavnost v najkrajšem možnem času, najpozneje pa 

v roku 1 meseca od dneva sklenitve pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). V nasprotnem primeru koncedent z odločbo 
odvzame koncesijo (osma alinea prvega odstavka 44.j ZZDej). 

 
6. NAČIN DOSTOPA DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN DODATNE INFORMACIJE 

Javni razpis je objavljen na portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem 
(https://www.cerklje.si, v rubriki »Novice in objave«, v rubriki »Javni razpisi, naročila, natečaji …) dne 3. 

8. 2020.  

 
V skladu z določili ZZDej je razpisna dokumentacije dostopna na spletni strani Občine Cerklje na 

Gorenjskem (https://www.cerklje.si/ v zavihku Javna naročila, natečaji,…).  
 

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati pisno po elektronski pošti na naslov: 

obcinacerklje@siol.net najkasneje do vključno 3. 9. 2020 do 14.00 ure. Pojasnila bodo posredovana 
najkasneje do vključno 7. 9. 2020. 

 
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške. 

https://www.cerklje.si/
https://www.cerklje.si/
mailto:obcinacerklje@siol.net
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7. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH IN DRUGIH POGOJEV 
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora ponudnik izpolnjevati zakonsko predpisane 

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

Kot dokaz o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ponudnik v ponudbi na javni razpis: 

- predloži ustrezna dokazila kot fotokopije, 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 vpogled oziroma pridobitev teh 
podatkov, ki se o njem vodijo v uradnih evidencah. 

 

8. POGOJI, KI JIH MORA PONUDNIK IZPOLNJEVATI  
Navedba zakonskih in drugih pogojev, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, ter dokazila o njihovem 

izpolnjevanju: 
 

I. POGOJI 
a) Zakonsko predpisani pogoji: 

Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje, ki jih določa 44.č 

člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju besedila: ZZDej): 
1. ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti; 

2. ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet 
koncesije, za polni delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, razen ko je 

sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene 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; 
4. je sklenil pogodbo z javnim zdravstvenim zavodom o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe 

izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva; 
5. ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, urejeno zavarovanje odgovornosti za zdravnike; 

6. mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j člena ZZDej; 

7. ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z 
opravljanjem poklica, o čemer predloži potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega združenja; 

8. pri ponudniku ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih oddaje javnih 
naročil. 

 

b) Drugi pogoji javnega razpisa  
Ponudnik oziroma odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti mora izpolnjevati še naslednje pogoje 

javnega razpisa, ki jih določa koncedent: 
9. odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ima ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje 

predvidene dejavnosti, ki je predmet razpisa in je usposobljen za samostojno opravljanje dela ter 

izpolnjuje pogoje 3.a člena ZZDej; 
10. odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju, oziroma bo do začetka 

opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno razmerje; 
11. ponudniku in odgovornemu nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo sodišča 

prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica; 
12. ponudnik ima zagotovljeno ustrezno opremo in ustrezen kader; 

13. ponudnik bo zagotovil začetek opravljanja koncesije najkasneje v roku 1 meseca od dneva sklenitve 

pogodbe z ZZZS;  
14. odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti obvlada slovenski jezik; 

15. ponudnik bo, v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu od skupnega števila ur zagotovil 
ordinacijski čas izvajanja zdravstvene dejavnosti popoldne, od 16.00 ure dalje, najmanj v obsegu en 

(1) delovni dan v tednu, 

16. ponudnik bo, v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu sprejel neopredeljene 
zavarovane osebe (paciente) s stalnim prebivališčem v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke pogojev ponudnik dokazuje z izjavo, da bo odgovorni nosilec 
zdravstvene dejavnosti izpolnjeval pogoj glede zaposlitve najpozneje z dnem začetka opravljanja 

koncesijske dejavnosti.  
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Izpolnjevanje pogojev iz 3. točke pogojev ponudnik dokazuje z izjavo, da bodo pogoji glede zagotovitve 
ustreznega števila zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev izpolnjeni najpozneje 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 iz 3. točke pogojev. 

Pogoj iz 2. in 3. točke pogojev tega člena mora ponudnik izpolniti z dnem začetka opravljanja 

koncesijske dejavnosti, pogoj iz 1., 4. in 5. točke pogojev tega člena pred sklenitvijo koncesijske 
pogodbe, pogoj iz 6. in 7. točke pogojev tega člena pa ob vložitvi ponudbe. 

 

 
II. DOKAZILA 

V ponudbi je potrebno predložiti obvezne dokumente o izpolnjevanju pogojev, kot sledi: 
 

8.1. dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnost (3.a člen ZZDej):  
- predložiti je potrebno fotokopijo dovoljenje oziroma 

- lastna izjava (OBR 3-F ali OBR 3-P).  

Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe.  
Ponudnik mora izjavo na obrazcu OBR 1-F ali OBR 1-P koncedentu predložiti ob vložitvi ponudbe, 

dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti pa najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. 
 

8.2. odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti: 

- lastna izjava (OBR-2, OBR 10); 
- pogodba o zaposlitvi za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (v primeru, da ponudnik ni 

sam odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti). 
Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti.  

Ponudnik mora izjavo na obrazcu OBR-3-F ali OBR 3-P koncedentu predložiti ob vložitvi ponudbe, 
pogodbo o zaposlitvi za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti pa najkasneje do dneva začetka 

opravljanja koncesijske dejavnosti. 

 
8.3. izjava 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, za 

katero ponudnik kandidira in so predmet koncesije: 

- lastna izjava (OBR 3-F ali OBR 3-P); 
- pogodbe o zaposlitvi oz. druge pogodbe civilnega prava za zdravstvene delavce in zdravstvene 

sodelavce, ki bodo pri ponudniku opravljali koncesijsko dejavnost.  
Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti.  

Ponudnik mora izjavo na obrazcu OBR-3-F ali OBR 3-P koncedentu predložiti ob vložitvi ponudbe, 

pogodbe o zaposlitvi oz. druge pogodbe civilnega prava za zdravstvene delavce in zdravstvene 
sodelavce, ki bodo pri ponudniku opravljali koncesijsko dejavnost pa najkasneje do dneva začetka 

opravljanja koncesijske dejavnosti. 
 

8.4. izjava o sklenitvi pogodbe z javnim zdravstvenim zavodom o obsegu in vrstah 
sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva: 

- lastna izjava (OBR 3-F ali OBR 3-P), 

- pogodba z javnim zdravstvenih zavodom o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja 
neprekinjenega zdravstvenega varstva. 

Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe.  
Ponudnik mora izjavo na obrazcu OBR-3-F ali OBR 3-P koncedentu predložiti ob vložitvi ponudbe, 

pogodbo z javnih zdravstvenim zavodom pa najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. 

 
8.5. ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, urejeno zavarovanje odgovornosti 

za zdravnike 
- lastna izjava (OBR 3-F ali OBR 3-P), 

- pogodba/e o zavarovanju odgovornosti za zdravnike, v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško 
službo ali na drugi zakoniti podlagi 

Pogoj mora biti izpolnjen najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe.  
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Ponudnik mora izjavo na obrazcu OBR-3-F ali OBR 3-P koncedentu predložiti ob vložitvi ponudbe, 
pogodba/e o zavarovanju odgovornosti za zdravnike, v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo pa 

najkasneje pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. 
 

8.6. mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j člena ZZDej: 

- lastna izjava (OBR 3-F ali OBR 3-P) 
Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe. 

 
8.7. ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v 

zvezi z opravljanjem poklica: 

- predložiti se potrdilo Zdravniške zbornice Slovenije oziroma 
- dati pisno izjavo soglasje koncedentu, da podatke za ponudnika pridobi iz uradnih evidenc (OBR 

14-F ali OBR 14-P), 
Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe. Dokazilo se lahko priloži ponudbi ali organ le tega pridobi 

na podlagi soglasja ponudnika, pri pristojnih organih. 
 

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

oddaje javnih naročil po 75. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3): 
- lastna izjava (OBR 4-F ali OBR 4-P) 

Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe. 
 

8.9. odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ima ustrezno strokovno izobrazbo za 

opravljanje predvidene dejavnosti, ki je predmet razpisa in je usposobljen za samostojno 
delo ter izpolnjuje pogoje 3.a člena ZZDej: 

Za ponudnika kot fizično osebo (OBR 2): 
- Fotokopija diplome in potrdila o opravljenem strokovnem izpitu. 

- Fotokopija dokazila o opravljeni specializaciji na področju splošne oz. družinske medicine. 
Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe. 

 

Za ponudnika kot pravno osebo (OBR 2): 
- fotokopija diplome in potrdila o opravljenem strokovnem izpitu odgovornega nosilca zdravstvene 

dejavnosti pri pravni osebi; 
- fotokopija dokazila o opravljeni specializaciji na področju splošne oz. družinske medicine za 

odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti pri pravni osebi;  

- fotokopija dovoljenja za samostojno opravljanje zdravniške službe na področju splošne ali 
družinske medicine (licenca) za nosilca zdravstvene dejavnosti. 

Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe. 
 

8.10. odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju, oziroma bo do 

začetka opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno razmerje 
V primeru, da ima ponudnik že status zasebnika: 

- odločba o vpisu v register zasebnih delavcev 
V primeru, da ponudnik še nima statusa zasebnika: 

- izpolnjena izjava o delovnem razmerju (OBR 5-F). 
Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe. 

 

Za pravne osebe: 
- izpolnjena izjava o delovnem razmerju za nosilca zdravstvene dejavnosti (OBR 5-P). 

Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe. 
 

8.11. ponudniku in odgovornemu nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo 

sodišča prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica 
- potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki izkazuje, da ponudniku ni s pravnomočno sodbo sodišča 

prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica oziroma 
- pisno soglasje koncedentu, da navedeno potrdilo za ponudnika pridobi koncedent iz uradnih 

evidenc (OBR 13-F, OBR 13-P) 
Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe. Dokazilo se lahko priloži ponudbi ali organ le tega pridobi 

na podlagi pisnega soglasja ponudnika, pri pristojnih organih. 
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8.12. ponudnik ima zagotovljeno ustrezno opremo in ustrezen kader: 
- podpisana izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR 6-F ali OBR 6-P). 

Pogoj mora biti izpolnjen pred začetkom izvajanje koncesijske dejavnosti. 
 

8.13. ponudnik bo zagotovil začetek opravljanja koncesije najkasneje v roku 1 meseca od 

dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije: 
- podpisana izjava ponudnika o začetku opravljanja koncesije (OBR 7-F ali OBR 7-P). 

Pogoj mora biti izpolnjen v roku 1 meseca od sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, šteto od dneva sklenitve pogodbe. 

 

8.14. odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti obvlada slovenski jezik: 
- podpisana izjava ponudnika oziroma odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti o zagotavljanju 

pravice pacientov ob sporazumevanju z zdravstvenimi delavci in sodelavci v slovenskem jeziku 
(OBR 8-F ali OBR 8-P). 

Pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe. 
 

8.15. ponudnik bo, v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu od skupnega 

števila ur zagotovil ordinacijski čas izvajanja zdravstvene dejavnosti popoldne, od 16.00 ure 
dalje, najmanj v obsegu en (1) delovni dan v tednu: 

- podpisana izjava ponudnika oziroma odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, da bo 
zagotovil ordinacijski čas od 16.00 ure dalje, najmanj v obsegu en (1) delovni dan v tednu (OBR 

9-F, OBR-9-P). 

Pogoj mora biti izpolnjen pred začetkom izvajanje koncesijske dejavnosti. 
 

8.16 ponudnik bo, v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu sprejel 
neopredeljene zavarovane osebe (paciente) s stalnim prebivališčem v Občini Cerklje na 

Gorenjskem 
- podpisana izjava ponudnika oziroma odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti o sprejemu 

neopredeljenih pacientov s stalnim prebivališčem v Občini Cerklje na Gorenjskem (OBR 11-F, 

OBR 11-P). 
Pogoj se izpolnjuje skladno z določili koncesijske pogodbe.  

 
 

9. MERILA ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA IZVAJANJE KONCESIJSKE DEJAVNOSTI 

 

 MERILO Maksimalno 

število točk  

9.1 Strokovna usposobljenost, delovne izkušnje in strokovne reference (reference 
nosilcev zdravstvene dejavnosti) 

25 

9.2. Dodatno strokovno izobraževanje 10 

9.3 Pričetek izvajanja koncesijske dejavnost 20 

9.4. Ugotovitve nadzornih postopkov iz 76. člena ZZDej pri ponudniku 10 

9.5. Dostopnost do storitev v popoldanskem času (ordinacijski čas) 15 

9.6 Dostopnost do storitev – možnost sprejema neopredeljenih zavarovanih oseb 

(pacientov)  

20 

 

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 

 
Če dosežeta dva ali več ponudnikov na podlagi postavljenih meril za koncesijo enako število točk, bo 

izbran ponudnik, ki je dobil točke pri kriteriju Strokovna usposobljenost. Če bo ob upoštevanju tega 
merila, še vedno več ponudnikov imelo enako število točk, bo imel prednost ponudnik, ki je zbral večje 

število točk po merilu Pričetek izvajanja koncesijske dejavnosti. Če bo ob upoštevanju tega merila, še 
vedno več ponudnikov imelo enako število točk, bo imel prednost ponudnik, ki je zbral večje število točk 

po merilu Dostopnost do storitev  možnost sprejema neopredeljenih pacientov. Če še vedno ne bo 

mogoče izbrati ponudnika, bo o končnem izboru odločal žreb. 
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10. NASLOV, ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 
 

Ponudbo je potrebno nasloviti na: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 
na Gorenjskem. 

Ponudba se: 

- lahko posreduje po pošti kot priporočeno pošiljko,  
- ali se odda osebno v tajništvu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 

Cerklje na Gorenjskem, v delovnem času.  
 

Ne glede na način dostave bodo za pravočasno štete ponudbe, ki bodo na naslov naročnika prispele do 

vključno 10. 9. 2020 do 14.00 ure. Ponudbe po tem roku se štejejo kot prepozne. Prepozno prispele 
prijave (ponudbe) bo naročnik (koncedent) neodprte vrnil pošiljatelju. 

 
Ponudbo mora biti oddana v pisni obliki, v zaprti ovojnici, na kateri mora biti nalepljen izpolnjen 

»obrazec OVOJNICA, ki je del razpisne dokumentacije s pripisom »NE ODPIRAJ – PONUDBA, JAVNI 
RAZPIS ZA ZDRAVSTVENO KONCESIJO- SPLOŠNA MEDICINA« na naslov: 

Občina Cerklje na Gorenjskem 

Trg Davorina Jenka 13 
4207 Cerklje na Gorenjskem  

 
 

11. NASLOV IN DATUM ODPIRANJA PONUDB 

Odpiranje in ocenjevanje ponudb za podelitev razpisane koncesije se začne 11. 9. 2020 v prostorih 
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem in ne bo javno. 

 
 

12. OBRAVNAVA PONUDB 
Odpiranje ponudb bo vodila tričlanska strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Cerklje 

na Gorenjskem (v nadaljevanju: komisija). 

 
Komisija bo obravnavala vse pravočasne in pravilne ponudbe in izdelala poročilo. Nepravilne in prepozne 

ponudbe ter ponudbe, ki jih ni vložila upravičena oseba ali so neutemeljene ali niso bile vložene na 
predpisanih obrazcih bodo s sklepom župana zavržene in vrnjene pošiljatelju.  

 

Komisija si pridružuje 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 originalne izvode dokumentov. 

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. Pri tem si v postopku izbire, koncedent oziroma komisija pridržuje 
pravico posvetovanja s strokovnjakom z razpisanega področja.  

 
 

13. ROK V KATEREM BODO PONUDNIKI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA 

Koncedent bo ponudnike o izidu javnega razpisa obvestil v roku 90 dni po odpiranju ponudb, kot sledi: 
- izdal koncesijsko odločbo, s katero ponudniku, čigar ponudba bo po merilih ocenjena najbolje, podeli 

koncesijo, na podlagi prehodno pridobljenega soglasja Ministrstva za zdravje; 
- prepozne in nepravilne ponudbe zavrgel s sklepom in jih vrnil pošiljatelju; 

- ponudbe tistih ponudnikov, ki ne bodo izbrani, zavrnil z upravno odločbo. 

 
Koncedent bo pridobil soglasje Ministrstva za zdravje k podelitvi koncesije za ponudnika, katerega izbor 

bo predlagala komisija. Po pridobitvi soglasja Ministrstva za zdravje bo koncedent 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 koncesije ali ugotovi, da 

program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se koncesija ne podeli. 

Koncedent in izbrani koncesionar medsebojna razmerja uredita s koncesijsko pogodbo.  
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Najpozneje pet (5) dni po pravnomočni odločbi o izbiri koncesionarja, koncedent na svoji spletni strani 

objavi obvestilo o rezultatu postopka podelitve koncesije.  
 

Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe mora ponudnik predložiti pogodbo o zaposlitvi za odgovornega 

nosilca zdravstvene dejavnosti, dodatnega nosilca zdravstvene dejavnosti in pogodbe o zaposlitvi 
oziroma druge pogodbe civilnega prava drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.  

 
Koncedent si pridržuje pravico, da na javnem razpisu ne izbere nobenega ponudnika. 

 

 
14. SPLOŠNE DOLOČBE: 

 Koncedent Občina Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: koncedent) izrecno opozarja 

ponudnike, da si pridružuje pravico postopek javnega razpisa za podelitev koncesije 
kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez izbire koncesionarja, ne da bo s tem 

odškodninsko odgovoren do ponudnikov oziroma drugih udeležencev. 
 Koncedent ne odgovarja za škodo, ki bo jo utrpel ponudnik (ali potencialni ponudnik v fazi 

priprave dokumentacije za oddajo ponudbe), ker je bil postopek javnega razpisa prekinjen, 

razveljavljen, zaključen brez izbire koncesionarja oziroma s ponudnikom ni bila sklenjena 

koncesijska pogodba. 
 Koncedent ne plača ponudnikom nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v 

zvezi z izdelavo ponudb ali v zvezi s kasnejšimi opravili. 

 Koncedent ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljene ali prepozno predložene ponudbe.  

 Ponudnik se strinja in v celoti ter brez zadržkov sprejema vse pogoje ter vsa merila za izbor 

koncesionarja, ki so navedeni v tem javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. 
 Ponudnik mora izpolnjenji ponudbi priložiti vse obrazce in listine, ki so zahtevane v razpisni 

dokumentaciji. 

 Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe. 

 

 
Številka: 160-03/2019-17 

Datum:   3. 8. 2020                        Občina Cerklje na Gorenjskem 
                   Franc Čebulj  

                      ŽUPAN, l.r. 

 

 


