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Zadeva: Odlok 0 podelitvi koneesije za opravljanje jayne slulbe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti v Mestni obcini Kranj na podrocju ginekologije in porodnistva - osnutek
predlog za skraj.ani postopek 

1. PRAVNI TEMEU 

Pravne temelje predlaganega Odloka 0 podelitvi koneesije za opravljanje javne sluibe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti v Mestni obeini Kranj na podroeju ginekologije in porodnistva (v nadaljevanju 
Odlok) predstavljajo: 

Zakon 0 zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, st. 23/05 - uradno preeiseeno besedilo, 15/08, 23/08, 
58/08,77/08,40/12, 14/13, 88/16 in 64/17) 
Statut Mestne obeine Kranj (Uradni list, RS, st. 30/17 UPS1) in 
Poslovnik Sveta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, 51. 18/17, 23/17). 

2. OeENA STANJA 

Novela Zakona zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej) je eelovito in sistematieno uredila podroeje 
podeljevanja koneesij za izvajanje zdravstvenih storitev ter samo izvajanje koneesijske zdravstvene 
dejavnosti, upostevaje naravo in specifike izvajanja ,dravstvenih storitev. ZZDej opredeljuje koneesijo kot 
pravno ra,merje med koneedentom (driavo ali lokalno skupnostjo) in koneesionarjem, pri eemer 
koneedent za doloeen eas koneesionarju podeli pooblastilo za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti v 
doloeenem obsegu in na doloeenem obmoeju. Koneesionar je pravna oseba zasebnega pravna ali fi,iena 
oseba, ki 5 sklenitvijo koneesijske pogodbe pridobi pooblastilo za opravljanje javno financirane javne 
zdravstvene dejavnosti. ZZDej doloea tudi, da se koneesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti 
razpise, kadar javni zdravstveni zavod ne more sam zagotoviti i,vajanja doloeene ,dravstvene dejavnosti 
v obsegu, doloeenim z mreio javne zdravstvene dejavnosti, oziroma ne more zagotoviti ustrezne 
dostopnosti. Nadalje doloea se, da podeljevanje koneesij poteka na podlagi koneesijskega akta, v katerem 
sta opredeljena obseg in enoten postopek podeljevanja koneesij na obmoeju driave. Koneesijski akt na 
primarni ravni i,da pristojni organ lokalne skupnosti na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za 
zdravje in Zavoda za zdravstveno ,avarovanje Siovenije. Predhodno soglasje Zavoda ,a zdravstveno 
zavarovanje Siovenije je pot reb no, ker bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Siovenije z i,branim 
koneesionarjem v 30 dneh od podpisa koneesijske pogodbe sklenil pogodbo 0 finaneiranju koneesijske 
pogodbe. Soglasje Zavoda za ,dravstveno ,avarovanje Siovenije h koneesijskemu aktu, ki je akt, 5 katerim 
se sprejme odloCitev, da se koneesija podell, predstavlja soglasje finaneerja, da so oziroma bode 
zagotovljena finanena sredstva za izvajanje koneesijske dejavnosti koneesionarja, ki bo izbran na javnem 
razpisu na podlagi koneesijskega akta. Zakon doloea obdobje podelltve koneesije, in sieer obdobje 15 let, 
z moinostjo podaljsanja se ,a 15 let. 
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V okviru mreie jayne zdravstvene dejavnosti, na obmoeju MOK, je prim an program v obsegu 0,5 tima za 
podroeje ginekologije in porodnistva, ki je nezaseden. 

Dne 18. 7. 2018, smobili s strani OZG obveseeni, da enota Zdravstveni dom Kranj nima prostorskih in 
kadrovskih pogojev za izvajanje 0,5 programa na podroeju ginekologije in porodnistva in podal strinjanje 

k podelitvi koncesije. 

Z namenom zagotavljanja jayne zdravstvene sluibe na primarni ravni v MOK, je obeinska uprava pripravila 
osnutek Odloka in ga posredovala Zavodu za zdravstveno zavarovanje Siovenije ter Ministrstvu za zdravje 
v soglasje. S strani obeh organov smo pridobili potrebno soglasje k Odloku, ki sta priloga gradiva. 

3. RAZLOGIIN CIUI ZA SPREJEM ODLOKA 

17. 11. 2017 je bil objavljen Zakon 0 spremembah in dopolnitvah ZZDej, ki je uvedel spremembe pri 
postopku podeljevanja koncesij za opravljanje jayne sluibe v osnovni zdravstveni dejavnosti. Cilj sprejema 
odloka je zagotavljati javno mreio zdravstvenih storitev na primarni ravni v MOK tako, da bo le-ta eim 
bliie prebivalstvu ter, da se omogoei hitra in enostavna dostopnost do zdravstvenih storitev. 

4. POGLAVITNE RESITVE 

Pri pripravi Ddloka je sodeloval Urad za splosne zadeve Mestne obCine Kranj. Na osnutek Ddloka pa je bilo 
pridobljeno soglasje Ministrstva za zdravje in soglasje ZZZS. 

1., 2. in 3. elen so oblikovani na podlagi 44.a elena ZZDej, ki doloea, da se s koncesijskim aktom, ob 
upostevanju stanja in predvidenega razvoja mreze jayne zdravstvene slulbe doloeijo najmanj vrsta, 
obmoeje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in moinost podaljsanja 
koncesijskega razmerja. Dbvezna vsebina koncesijskega akta je tudi utemeljitev razlogov za podelitev 
koncesije. Nadalje 2. odstavek 42. elena ZZDej doloea, da se koncesija podeli, ee koncedent ugotovi, da 

javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je doloeen 
z mreio jayne zdravstvene slulbe, oziroma ee javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne 
dostopnosti do zdravstvenih storitev. 

4. elen je oblikovan na podlagi 41. elena ZZDej, ki doloea, da javno slulbo v zdravstveni dejavnosti lahko 
opravljajo na podlagi koncesije domaee in luje pravne in fiziene osebe, ee izpolnjujejo stem zakonom 
doloeene pogoje. 

5. elen je oblikovan na podlagi 1. odstavka 42. elena ZZDej, ki doloea, da je koncesija po tern zakonu 
pooblastilo, ki se pod eli fizieni ali pravni osebi za opravljanje jayne zdravstvene sluibe. Zdravstveno 
dejavnost na podlagi koncesije opravlja koncesionarv svojem imenu in za svoj raeun na podlagi pooblastila 
koncedenta. 

6. elen je oblikovan na podlagi 44.b elena ZZDej, ki doloea, da se koncesija v skladu s koncesijskim aktom 
podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta, in pa tudi na portalu javnih 
naroeil ter nadalje doloea vsebino javnega razpisa. 

7. elen je oblikovan na podlagi 44.c elena ZZDej, ki doloea, da mora biti razpisna dokumentacija 
pripravljena v skladu s koncesijskim aktom. Nadalje doloea, da se razpisna dokumentacija objavi na 
spletnih straneh koncedenta ali na portalu javnih naroeil ter njeno vsebino. 

8. elen je oblikovan na podlagi 44.e elena ZZDej, ki doloea pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za 
pridobitev in opravljanje zdravstvene dejavnosti. Nadalje 44.d elen doloea merila za izbiro koncesionarja. 

9. elen je oblikovan na podlagi 44. elena ZZDej, ki doloea, da koncesijo za opravljanje jayne zdravstvene 
sluibe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli obeina s soglasjem ministrstva, pristojnega za 
zdravje. Nadalje 44.e elen ZZDej doloea, da 0 izbiri koncesionarja koncedent odloei z odloebo. 44.1 elen 
ZZDej doloea, da s koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z 
opravljanjem koncesije ter doloea minimalno vsebino pogodbe. 
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10. elen je oblikovan na podlagi 1. odstavka 44.k elena ZZDej, ki doloea, da nadzer nad izvajanjem 
koncesijske odloebe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanasa na razmerje med koncedentom in 
koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent. 

11. elen je oblikovan na podlagi 44.i Clena ZZDej, ki doloea, pogoje za prenehanje koncesijske pogodbe. 

12. elen je oblikovan na podlagi 44.j elena ZZDej, ki doloea, pogoje za odvzem koncesije z odloebo. 

13. elen je oblikovan na podlagi 3. odstavka 42. elena ZZDej, ki doloea, da koncesija ni predmet dedovanja, 
prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prom eta. 

14. elen je oblikovan na podlagi 4. odstavka 42. elena ZZDej, ki doloea, da se za ureditev pravnega varstva, 
uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, ee stem zakonom posamezno vprasanje ni posebej 
urejeno. 

15. elen doloea prieetek veljavnosti Odloka. 

5. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sprejem Odloka nima finanenih posledic. 

6. SKRAJSANI POSTOPEK ZA SPREJEM ODLOKA 

V kolikor na osnutek Odloka v prvi obravnavi ne bo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga 
Odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu Odloka v prvi obravnavi, predlagamo, da v skladu s 5. toeko 
129. elena Poslovnika Mestnega sveta Mestne obCine Kranj odloei, da na isti seji opravi obe fazi obravnave 
predloga Odloka. 

Mestnemu svetu Mestne obeine Kranj predlagam v sprejem naslednji 

SKLEP: 

1. Sprejme se Odlok 0 podelltvi koncesije za opravljanje javne sluibe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
v Mestni obcini Kranj na podrocju ginekologije in porodni'tva. 

Pripravila: 
Tina Bermez 
Visja svetovalka 

~-S-
Nada Bogataj Krzan 
Vodja Urada za druzbene dejavnosti 

~ 
Priloge: 

-----;- ~.,. 
- -.-. -_.,--

Odlok 0 podelitvi koncesije za opravljanje javne sluzbe v osnovni zdra stveni dejavnosti v Mestni 
obeini Kranj na podroeju ginekologije in porodnistva - osnutek; 

dopis OZG, ZD Kranj st. 1454-01/2018, z dne 17. 7. 2018; 
Soglasje Ministrstva za zdravje st. 0142-752/2018/8 z dne 9. 8. 2018, k osnutku Odloka 0 podelitvi 
koncesije za opravljanje javne sluzbe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni obcini Kranj na 
podroeju ginekologije in porodniStva; 
Soglasje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Siovenije st. 0141-3/2017-DI/32 z dne 6. 8. 2018, k 

osnutku Odloka 0 podelitvi koncesije za opravljanje javne sluzbe v osnovni zdravstveni dejavnosti v 
Mestni obCini Kranj na podrocju ginekologije in porodnistva. 
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Na podlagi drugega odstavka 44a. Clena Zakona 0 zdravstveni dejavnosti (Uradni list R5, st. 23/05 - uradno 
preeiseeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdr5-E, 15/08 - ZPaeP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 -
ZdZPZD in 64/17) je Mestni svet Mestne obeine Kranj na _. redni seji dne ~ sprejel 

Odlok 0 podelltvi koneesije za opravljanje jayne sluzbe v osnovni zdravstveni dejavnosti v 
Mestni obcini Kranj na podrocju ginekologije in porodnistva 

1. clen 

Ta odlok je koneesijski akt, s kate rim Mestna obeina Kranj, ob upostevanju stanja in predvidenega razvoja 
mrele jayne zdravstvene slulbe, doloea vrsto, obmoeje in predviden obseg opravljanja koneesijske dejavnosti, 
trajanje koneesije in mOlnost podaljsanja koneesijskega razmerja za opravljanje jayne slulbe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na podroeju ginekologije in porodnistva v Mestni obeini Kranj. 

5 tem koneesijskim aktom se doloei utemeljitev razlogov za podelitev koneesije, skladno z zakonom, ki ureja 
zdravstveno dejavnost. 

2. clen 

Ta odlok ureja podelitev koneesije za opravljanje jayne slulbe v osnovni zdravstveni dejavnosti na podroeju 
ginekologije in porodnistva v Mestni obeini Kranj, v predvidenem obsegu 0,5 tima in trajanju 15 let, steto ad 
dneva zaeetka opravljanja koneesijske dejavnosti z mOlnostjo podaljsanja na naein in pod pogoji, kot jih doloea 
zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. 

3. clen 

Koneesija za podroeje ginekologije in porodnistva se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati 
opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je doloeen z mrelo jayne zdravstvene slulbe in ne more 
zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na podroeju ginekologije in porodnistva. Navedeno 
izhaja iz dopisa Osnovnega zdravstva Gorenjske st. 1454-01/2018 z dne 17. 6. 2018, v katerem so navedli, da 
enota Zdravstveni dom Kranj nima prostorskih in kadrovskih pogojev za izvajanje 0,5 programa na podroeju 
ginekologije in porodnistva, podali pa so tudi strinjanje k podelitvi koneesije. 

4. clen 

Javno slulbo v osnovni zdravstveni dejavnosti na podroeju ginekologije in porodnistva v Mestni obeini Kranj 
lahko opravljajo na podlagi koneesije domaee in tuje pravne in fiziene osebe, ee izpolnjujejo pogoje, doloeene z 
zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo naein izvajanja jayne slulbe. 

5. clen 

Koneesija je pooblastilo, ki se podeli fizieni ali pravni osebi za opravljanje jayne zdravstvene slulbe. 

Zdravstveno dejavnost na podroeju ginekologije in porodnistva v Mestni obeini Kranj na podlagi koneesije 
opravlja koneesionar v svojem imenu in za svoj raeun na podlagi pooblastila obeine. 

6. clen 

Koneesija iz podroeja ginekologije in porodnistva se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi 
na spletni strani obeine in portalu javnih naroeil. 
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Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na podroeju vsebovati 
tudi podatke, ki jih doloea zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. 

7. clen 

Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom in se soeasno z javnim 
razpisom objavi na spletnih straneh obeine ali portalu javnih naroeil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki 
jo predpisuje ,akon, ki ureja zdravstveno dejavnost. 

8. clen 

Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koneesije izpolnjevati pogoje, ki jih doloea zakon, ki ureja 
zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji. 

Pri izboru koneesionarja obeina uposteva merila, ki jih doloea zakon, ki ureja ,dravstveno dejavnost in druge 
okoliseine in merila, glede na posebnost osnovne ,dravstvene dejavnosti doloeene v razpisni dokumentaciji. 

9. clen 

Koneesijo za opravljanje javne sluzbe na primarni ravni ,dravstvene dejavnosti pod eli obeina s soglasjem 
ministrstva, pristojnega ,a ,dravje, z odloebo 0 izbiri koneesionarja. 

Medsebojna razmerja v ,vezi z opravljanjem koneesije, obeina in koneesionar uredita s koneesijsko pogodbo. 

10. clen 

Nadzor nad izvajanjem koneesijske odloebe in koneesijske pogodbe v delu, ki se nanasa na razmerje med 
obcino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja obcina. 

Koneesionar mora na ,ahtevo obeine v roku, ki mu ga ta doloei, obeini poroeati 0 svojem poslovanju v delu, ki 
se nanasa na opravljanje koneesijske dejavnosti. 

11. clen 

Koneesijska pogodba preneha na naein in pod pogoji, doloeenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnos!. 

12. clen 

Dbeina koneesionarju z odloebo odv,ame koneesijo, na naein in pod pogoji, kot to doloea zakon, ki ureja 
,dravstveno dejavnos!. 

13. clen 

Koneesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge obi ike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju 
s prejsnjim stavkom je nieen. 

14. clen 

Za koneesije, vkljueno , ureditvijo pravnega varstva, se uporablja ,akon, ki ureja podeljevanje koneesij, ee , 
,akonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprasanje ni posebej urejeno. 
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15. clen 

Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije. 

Stevilka: 160-10/2018-8-(47/15) 

Datum: 

ZUPAN 

Bostjan Trilar 
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Datum: 17. julij 2018 
Stevilka: (y61- 0(( 3..01 ~ 

Tel.: 0420825 11,04281 0800 
Fob: 04 202 67 I 8 

tli, :i;;p:\~op'4')(\kfJ~,'I,(9 i M;9,~O K ro n i 

Zadeva: Preverjanje moznosti zagotavljanja jayne sluzbe v zdravstveni dejavnosti na 
podroeju ginekologlje In porodnlstva 

Spostovani! 

Prejell smo vas dopis st. 160-10/2018-1-(47/15) v katerem nas na podlagi 2, odst 42. elena 
Zakona ° zdravstvenl dejavnosti prosite za izdajo mnenja ° moznosti zagotavljanja dodatne 
jayne sluzbe v zdravstveni dejavnosti na podroeju ginekologije in porodnlstva v obsegu 0,50 
programa na obmocju Mestne obcine Kranj. 

Sporocamo yam, da Osnovno zdravstvo Gorenjske, enota ZD Kranj glede na prostorske in 
kadrovske moznosti ne more zagotoviti dodatnega 0,50 programa na podrocju ginekologije 
In porodnistva na obmocju Mestne obcine Kranj In predlaga, da Mestna obcina Kranj pridobi 
izvajalca z objavo razpisa za koncesijo. Ob tem naj navedemo, da morebltnl koncesionar, 
zaradi vellke prostorske stiske, ne more najeti prostorov, kl jih na obmocju MOK upravlja 
OZG, predlagamo pa, da se dejavnost izvaja na obmocju Mestne obcine Kranj. 

5 spostovanjem I 

/ -
Joze Veterni~J..~. pLe eKkoonn" "') 
Direktor zavada ~~/ 

V vednost: 

/- OS~IOVNO ZDRAVSlVO GORENJSKel 

(~~. \~ 
'.... GosPo!v8t~ka ulica 9, 4000 Kranj 

~ Zavod za zdravstveno zavarovanje, Obmocna enota Kranj 
~ Liljana Gantar Zura, dr. med., spec. - direktor OE ZD Kranj 

Malicna llevilka: 5165792, ideo!. ltevilka za DDV: 5190714237, TRR: 01252 - 6030921122 





REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

$tefanova uliea 5, 1000 Ljubljana 

$tevilka: 0142-752/2018/8 
Datum: 9, 8, 2018 

.J ',' 

T:·01 47~:60 Ql 
F: 01 <liS60,'ofr 
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Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi drugega odstavka 44,a elena Zakona a zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, sl. 23/05 - uradno preeiMeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-
ZZdrS-E, 77108-ZDZdr, 40/12 - ZUJF,14/13, 88/16 - ZdZPZD in 64/17) v povezavi s prvim 
odslavkom 209, elena Zakona a spiosnem upravnem poslopku (Uradni lisl RS, sl. 24/06-
uradno preeisceno besedilo; 105/06-ZUS-1, 126/07 in 65108, 47/09 OdI.US: (48/09 popr,), 8/10 
in 82/13), v zadevi izdaje soglasja na koncesijski akt za podelitev koncesije za opravljanje jayne 
sluzbe v osnovni zdravstveni dejavnosti, na vlogo Mestne obcine Kranj, Siovenski Irg 1, 4000 
Kranj, naslednji 

SKLEP 

1. Ministrstvo za zdravje soglasa s koncesijsklm aktom za podelilev koncesije za 
opravljanje jayne sluzbe v osnovni zdravstveni dejavnosti na podroeju ginekologije in 
porodnistva, v besedilu, kot ga je opredelila Mestna obcina Kranj. 

2. V tem postopku niso nastali posebni stroski postopka. 

Obrazlozitev 

Mestna obcina Kranj je dne 20, 7. 2018 zaprosila Ministrstvo za zdravje za izdajo soglasja na 
koncesijski akt za podelitev koncesije za opravljanje jayne zdravstvene sluzbe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na podrocju ginekologije in porodnistva, Ker je bil predlog koncesljskega 
akta pomanjkijiv, je Ministrstvo za zdravje Mestno obeino Kranj dne 23. 7. 2018 zaprosilo za 
dopolnitev. Mestna obcina Kranj je predlog koncesijskega akta ustrezno dopoinila dne 2. 8, 
2018. 

Zakon a zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, !II. 23/05 - uradno preciseeno besedilo, 15/08-
ZPacP, 23108, 58/08-ZZdrS-E, 77108-ZDZdr, 40/12 - ZUJF,14113, 88/16 - ZdZPZD in 64/17; v 
nadaijnjem besedilu: ZZDej) v 44,a clenu doloca, da koncesijski akt na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti sprejme obeina v obliki obeinskega odloka. Obeina mora na koncesijski 
akl predhodno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje in Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Siovenije. 

Nadalje ZZDej v 44,a elenu doloea vsebino konCesijskega akta in sicer je koncesijski akt akt, v 
katerem se ob uposlevanju stanja in predvidenega razvoja mreze jayne zdravstvene sluzbe 
doloeijo najmanj vrsta, obmoeje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje 
koncesije in moznost podaljsanja koncesijskega razmerja. Obvezna vsebina koncesijskega akta 
je tudi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije iz drugega odstavka 42, elena ZZDej. 

Zakon 0 splosnem upravnem postopku v prvem odstavku 209. elena doloea, da ce je v zakonu 
ali odloku lokalne skupnosti doloceno, da odloca en organ v soglasju z drugim organom, se 
zahteva soglasje vnaprej, taka da organ, ki zahteva soglasje, sporoci drugemu organu, kaksen 
je zahtevek stranke, oziroma ee gre za postopek po uradni dolznosti, kaksno odloebo namerava 
izdati, ter zahteva, naj zaproseni organ svoje soglasje ali razloge za odklonitev pisno sporoci. 



Ministrstvo za zdravje glede pogojev za izdajo soglasja odlo~a skladno s 44.a ~Ienom ZZDej. 
Subjekti, ki izvr§ujejo zdravstveno dejavnost na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, se 
skladno z dolo~bami 8. in 25. elena ZZDej lahko ustanovijo oziroma za~nejo z delovanjem na 
podlagi soglasja Ministrstva za zdravje. Tudi za podelitev koncesije, katero podeljujejo obcinski 
oziroma mestni upravni organi, je potrebno predhodno soglasje Ministrstva za zdravje na 
koncesijski akt. Mrezo jayne zdravstvene sluzbe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v 
skladu s 5. elenom ZZDej doloea in zagotavlja obeina, ki potrebuje za ustanovitev, spremembo 
ali prenehanje javnega zdravstvenega zavada ali podelitev koncesije domal::i ali tuji pravni ali 
fizioni osebi soglasje Ministrstva za zdravje. Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na podroejih 
javnega zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti 
idr., kot to podrobneje navaja 40. elen Zakona a drzavni upravi (Uradni list RS, §t. 113/05 -
uradno preel§eeno besedllo, 89/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8110 - ZUP-G, 8/12 -
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14). Ministrstvo za zdravje torej odgovarja za sistem 
zdravstvenega varstva in njegovo delovanje kot celoto, v skladu stem pa odloca tudi 0 izdaji 
soglasja na koncesijski akt skladno s 44.a ~Ienom ZZDej. 

Ministrstvo za zdravje po preucitvi celotne dokumentacije ugotavlja, da je Mestna oMina Kranj 
pripravila predlog koncesijskega akta skladno s 44.a clenom ZZDej. Iz predloga koncesijskega 
akta je razvidna vrsta zdravstvene dejavnosti in obmocje ter predviden obseg opravljanja 
koncesijske dejavnosti, saj se bo koncesija podelila na podrocju ginekologije in porodni§tva, in 
sicer na obmoeju Mestne obcine Kranj v predvidenem obsegu 0,5 tima in trajanju 15 let, steto 
od dneva zaeetka opravljanja koncesijske dejavnosti. Pray tako je v predlogu koncesijskega 
akta predvidena moznost podaljsanja trajanja koncesije, in sieer na nacin in pod pogoji, ki jih 
doloca ZZDej. Nadalje iz predloga koneesijskega akta izhaja, da bo Mestna obeina Kranj 
podelila koncesijo za opravljanje jayne sluzbe v osnovni zdravstveni dejavnosti na podrocju 
ginekologije in porodnistva, saj obmoeni javni zdravstveni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske 
tovrstne zdravstvene dejavnosti ne more zagotavljati v obsegu, kot je doloeen z mrezo jayne 
zdravstvene sluzbe, s cimer so upo§tevana dolocila, ki so opredeljena v drugem odstavku 42. 
clena ZZDej. V zvezi stem, je Mestna obcina Kranj k vlogi za izdajo soglasja na koneesijski akt, 
prilozila dopis javnega zdravstvenega zavada Osnovno zdravstvo Gorenjske. Iz dopisa javnega 
zdravstvenega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, §t. 1451-01/2018 z dne 7. 7. 2018, 
izhaja, da zavod, torej Osnovno zdravstvo Gorenjske zaradi prostorskih in kadrovskih omejitev 
ne more zagotoviti opravljanja dodatnega programa ginekologije in porodnistva v obsegu 0,5 
programa, zato se s podelitvijo omenjene koncesije strinja. 

Ministrstvo za zdravje, upo§tevajoe odgovornost za sistemsko ureditev organizaeije 
zdravstvenega varstva na obmoeju cele drzave, njegovega nemotenega delovanja v celoti ter 
glede na to, da je bilo v postopku ugotovljeno, da so v predlogu koncesijskega akta upostevane 
dolocbe ZZDej, soglasa s predlogom koncesijskega akta v besedilu, kot ga je opredelila Mestna 
obcina Kranj, zato je odloeilo kot izhaja iz 1. tocke izreka tega sklepa. 

Posebni stro§ki v postopku izdaje tega sklepa niso nastall. 

POUK 0 PRAVNEM SREDSTVU: 
Zoper ta sklep pritozba ni mogoca, pray tako ni mozno sprozitl upravnega sp~ra pri Upravnem 
sodiscu Republike Siovenije. 

Postopek vodila: 
Petra Bogataj 

~~ 
Po pooblastilu ministriee za zdravje 

§t. ...... _10/2014/41~Z dne 25.7.2018 
J(d;ic . aueec Z kotnik 

drzav ret rka 
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Zavod za zdravstveno zavarovanje Siovenije, Miklosieeva cesta 24, 1507 Ljubljana, na podlagi 
drugega odstavka 44. a elena Zakona 0 zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, st. 23/05 - uradno 
preeiseeno besedilo, 15/08-ZPaeP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77 /08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16-
ZdZPZD in 64/17) na vlogo Mestne obcine Kranj v zadevi izdaje predhodnega soglasja k 
nameravanemu sprejemu koneesijskega akta za podelitev koncesije za apravljanje jayne zdravstvene 
sluibe v osnovni zdravstveni dejavnosti na podrocju glnekologije in parodnistva, podaja soglasje in 

SOGLASA 

z nameravanim sprejetjem koncesijskega akta Mestne obcine Kranj, za opravljanje jayne 
zdravstvene sluzbe v osnovni zdravstvenl deJavnosti na podrocju ginekologije in porodnlstva. 

Obrazlozitev: 

One 20.7.2018 je Mestna abeina Kranj zaprosila Zavod za zdravstveno zavarovanje Siovenije za izdajo 
soglasja k nameravani izdaji Odloka 0 podelitvi koneesije za opravljanje jayne sluzbe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na podrocju ginekologije in porodniStva v Mestni obelni Kranj. 

Zakon a zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, st. 23/05 - uradno precisceno besedilo, 15/08-Z?acP, 
23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16-ZdZPZD in 64/17; v nadaljevanju: 
ZZDej) v drugem odstavku 44.a elenu doloea, da koneesijski akt na primarni ravni zdravstvene 
dejavnostl sprejme obeina v obliki obeinskega odloka. Obeina mora na koneesijski akt predhodno 
pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje in Zavada za zdravstveno zavarovanje Siovenije. 

Nadalje ZZOej v prvem odstavku 44. a elena doloea vsebino koneesijskega akta, in sieer se v 
koneesijskem aktu, ob upostevanju stanja in predvidenega razvoja mreze jayne zdravstvene sluzbe, 
doloeijo najmanj vrsta, obmoeje in predviden obseg opravljanja koneesijske dejavnosti, trajanje 
koncesije in moinost podaljsanja koneesijskega razmerja. Obvezna vsebina koneesijskega akta je tudi 
utemeljitev razlogov za podelitev koneesije iz 2. odstavka 42. elena ZZDej. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Siovenije po preueitvi osnutka koncesijskega akta Mestne obeine 
Kranj ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji, doloeeni v 44. a clenu ZZDej. Iz osnutka koncesijskega akta je 
razvidna vrsta zdravstvene dejavnosti, saj naj bi se podelila konceslja za opravljanje jayne 
zdravstvene sluibe v osnovni zdravstveni dejavnosti na podroeju glnekologlje In porodnistva, In sieer 
na obmoeju Mestne Obeine Kranj, v predvidenem obsegu 0,5 tima in trajanju 15 let, steto od dneva 
zaeetka opravljanja koncesijske dejavnosti. Pray taka je v osnutku koncesijskega akta predvidena 
moinost podaljsanja koncesije, in sicer na naein in pod pogoji, ki jih doloea ZZDej. Izpolnjeni so tudl 
pogoji doloeeni v drugem odstavku 42. elena ZZOej, saj je Osnovno zdravstvo Gorenjske podalo pisno 
izjavo, v kateri potrjujejo, da enota ZD Kranj, zaradi prostorske in kadrovske stiske nima moinosti 
zagotovitve dodatnega 0,50 programa na podroeju ginekologije in porodnistva na obmoeju Mestne 
obeine Kranj. 

Skupaj za zdravo prihodnost. 



Skladno z navedenim ZZZS sogla~a z namero Mestne obclne Kranj 0 sprejemu koncesijskega akta za 
opravljanje javne zdravstvene slu!be v osnovnl zdravstveni dejavnosti na podrocju ginekologije in 
porodniStva. 

Pripravila: 
Karmen Petrie, univ.dipl.org. 

V vednost 
Ministrstvo za zdravje 


