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Na podlagi določila 7. člena Statuta Občine Oplotnica (UGSO, št. 33/2022) in Odloka o 

podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini 

Oplotnica,  (UGSO, št. 6/2023), izdajam naslednji  

 

 

S K L E P 

o začetku postopka za izvedbo Javnega razpisa za podelitev koncesije 

za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine  

v Občini Oplotnica 

 

 

1.  Splošne določbe 
 

1. člen 
S tem sklepom se začne postopek Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje 

osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Oplotnica. 

 

 

Besedilo javnega razpisa se objavi na spletni strani občine: www.oplotnica.si in na portalu 

javnih  naročil. 

 

 

2. Predmet javnega razpisa 
2. člen 

 

Podelitev koncesije za opravljanje osnovne  javne zdravstvene službe na področju družinske 

medicine  na lokaciji Zdravstvenega doma v Oplotnici, Ulica Pohorskega bataljona 7, 2317 

Oplotnica. Dejavnost družinske medicine se bo opravljala v predvidenem obsegu 100% 

celoletnega programa standardne ekipe enega tima. 

 

3. Začetek in čas trajanja koncesije 
3. Člen 

 
Koncesijsko razmerje se sklepa s pogodbo za čas 15 let. Predviden začetek koncesijskega 

razmerje je 1.4.2023. Izbrani kandidat prične opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje v 

roku 1 meseca od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

(v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo. 
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4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu 

 

4. Člen 
 

Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko 

predpisane pogoje, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti, in dodatne pogoje, ki jih 

določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora 

vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. 

 

2. Komisija 

5. Člen 
 

Postopek vodi Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Oplotnica.   

Rok za prijavo na javni razpis je do 22.2.2023. 
 

 

6. Člen 
 

Ta sklep velja z dnem objave na spletni strani občine: www.oplotnica.si 

 

 

                                                                                        Župan občine Oplotnica 

                               Matjaž Orter  
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