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Zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti s koncesijo
Zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti s koncesijo se od zasebnih izvajalcev zdravstvene
dejavnosti razlikujejo le v tem, da jim je bila podeljena koncesija. To pomeni, da zdravstveno
dejavnost opravljajo v okviru mreže javne zdravstvene službe. Koncesijo jim lahko podelijo
občine ali pa Ministrstvo za zdravje. Koncesionar se, kot določa Zakon o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej), izbere le po predhodno opravljenem javnem razpisu. S tem se uresničuje načelo
transparentnosti. Poleg tega pa se koncesija podeli le, če javni zdravstveni zavod ne more
zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.
Koncesije na primarnem nivoju
Koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti
podeli občina s soglasjem Ministrstva za zdravje.
Podelitev nove koncesije
ZZDej v 42. členu določa, da se koncesija podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni
zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo
javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne
dostopnosti do zdravstvenih storitev. Če je izpolnjen navedeni pogoj, potem občina postopa
skladno s 44.a členom ZZDej, ki natančno določa, da mora občina najprej pripraviti koncesijski
akt (iz katerega mora biti razvidna vrsta zdravstvene dejavnosti, območje, predviden obseg
opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije, možnost podaljšanja koncesijskega
razmerja ter utemeljitev razlogov iz drugega odstavka 42. člena ZZDej), pridobiti soglasje tako
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot tudi Ministrstva za zdravje. Nato občina
skladno z ZZDej izvede javni razpis za podelitev koncesije, ter izbere ponudnika. Na vse
navedeno pa Ministrstvo za zdravje skladno s 44. členom ZZDej ponovno poda soglasje za
podelitev koncesije.
Nadalje ZZDej v 44.b členu določa, 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
naročil. Navedeno pomeni, da občina ob zahtevi za neposredno podelitev koncesije, kljub
morebitnemu izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje konkretne zdravstvene storitve v obliki
koncesije, te koncesije ne more in ne sme podeliti, saj se koncesionar skladno z ZZDej lahko
izbere le po predhodno opravljenem javnem razpisu.
Koncesije na sekundarnem nivoju
Koncesijo za opravljanje javne službe na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli
ministrstvo, pristojno za zdravje.
Podelitev nove koncesije
ZZDej v 42. členu določa, da se koncesija podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni
zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo
javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne
dostopnosti do zdravstvenih storitev. Če je izpolnjen navedeni pogoj, potem Ministrstvo za
zdravje postopa skladno s 44.a členom ZZDej, ki natančno določa, da mora Ministrstvo za
zdravje najprej pripraviti koncesijski akt (iz katerega mora biti razvidna vrsta zdravstvene
dejavnosti, območje, predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije,
možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljitev razlogov iz drugega odstavka 42.
člena ZZDej). Koncesijski akt za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni

zdravstvene dejavnosti sprejme Vlada Republike Slovenije ob predhodnem soglasju Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Nadalje ZZDej v 44.b členu določa, 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
naročil. Navedeno pomeni, da Ministrstvo za zdravje ob zahtevi za neposredno podelitev
koncesije, kljub morebitnemu izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje konkretne zdravstvene
storitve v obliki koncesije, te koncesije ne more in ne sme podeliti, saj se koncesionar skladno z
ZZDej lahko izbere le po predhodno opravljenem javnem razpisu.

