
 
POVPRAŠEVANJE 

AKTI ZA IZVEDBO POSTOPKA PODELITVE KONCESIJ 
 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 
 
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po pomoč pri iskanju 
podatkov. Naprosili smo občine članice, da nam posredujejo podatke glede aktov za izvedbo 
postopka podelitev koncesij v zdravstvu. 
  
Občino je konkretno zanimalo ali imajo občine sprejet akt za izvedbo postopka podelitev 
koncesij za opravljanje dejavnosti javne zdravstvene službe na primarni ravni (Odlok o 
predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na območju občine)? 
 
ODGOVORI OBČIN: 
 
BREŽICE 
 
V zvezi s podeljevanjem koncesij na primarni ravni vam sporočam, da ima Občina Brežice 
sprejet program podeljevanja koncesij na primarni ravni, ki je podlaga za podeljevanje 
koncesij (bistvo glede podeljevanja koncesij je zapisano na koncu programa – točki 5 in 6). 
Naj povem še, da Občina Brežice ne glede na program, zadnja tri leta koncesij ne podeljuje, 
saj je bil ne predlog strokovne službe na OS sprejet sklep, da se do sprejema nove zakonodaje 
na tem področju (obljubljajo jo že nekaj let), koncesije ne podeljujejo. 
  
Čistopis akta si lahko preberete v prilogi.   
 
CELJE 
 
Mestna občina Celje nima sprejetega akta za izvedbo postopka za podelitev koncesij s 
področja zdravstva. Od leta 2006 dalje je Mestna občina Celje koncesije podeljevala izključno 
na podlagi javnega razpisa in v skladu s potrebami in ne zgolj na željo vlagatelja. 
  
CERKVENJAK 
 
Občina je v letu 2008 objavila JR in postopek v letu 2012 tudi zaključila postopek brez, da je 
bi imela predhodno sprejet Odlok. Ob objavi JR v skladu s takrat veljavno zakonodajo in 
takratnimi pisnimi priporočili MZ v zvezi z vodenjem postopkov oddaje koncesij za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na območju občine nismo zasledili 
obveze po sprejetju tovrstnega Odloka. Postopek je bil analiziran tudi s strani takratnega MZ 
in na postopek ni bilo pripomb  s čimer smatramo, da je bil postopek pravilen. 



 

  
KRANJ 
 
Mestna občina Kranj nima sprejetega akta za izvedbo postopka podelitev koncesij za 
opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni. 
  
MARKOVCI 
 
V občini Markovci smo pravkar v postopku sprejemanja občinskih aktov in sicer: 
-Odlok o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini in 
-Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške 
dejavnosti za območje občine 
  
VELENJE 
 
Na Mestni občini Velenje nimamo sprejetega akta za izvedbo postopka podelitev koncesij za 
opravljanje dejavnosti javne zdravstvene službe na primarni ravni. Koncesij ne podeljujemo 
že cca. 10 let, ko pa smo jih, smo le te podeljevali na podlagi sprejetih vlog. 
  

 
S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 
Generalna sekretarka  

 
 

 


