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SKLEP O PODALJŠANJU KONCESIJE ZA ZOBOZDRAVSTVO

GRADIVO PRIPRAVIL:

Oddelek za družbene zadeve

PRISTOJNO DELOVNO TELO
OBČINSKEGA SVETA:
Odbor za družbene zadeve
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 4. redni seji dne 7.3.2019 obravnava in
sprejme:
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št.
44/12, 85/15, 8/18, 38/18), je Občinski svet Občine Ajdovščina na 4. seji dne _________
sprejel naslednji
SKLEP
Tanji Nedeljković dr.dent.med., Tovarniška cesta 2b, 5270 Ajdovščina, se koncesija za
opravljanje zdravstvene dejavnosti zobozdravstva za odrasle, podaljša za obdobje 15 let in
traja do 4. 5. 2034.
Številka: 014-9/2007
Datum:
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
V petem odstavku 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni
dejavnosti (ZZDej-K) je določeno, da pri koncesijah za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki
so bile pred uveljavitvijo tega zakona podeljene za določen čas in se čas njihove veljavnosti
izteče v obdobju 15 let od uveljavitve tega zakona, najpozneje 12 mesecev pred potekom
koncesije koncedent preveri realizacijo programa v podeljenem obsegu ter ali še obstojijo
potrebe po opravljanju koncesijske dejavnosti. Če ugotovi, da so izpolnjeni prej navedeni
pogoji, na podlagi pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter
pristojne zbornice ali strokovnega združenja lahko podaljša obdobje podelitve koncesije v

skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 43. člena zakona. Če čas veljavnosti koncesije
poteče pred potekom 12 mesecev od uveljavitve tega zakona, koncendent postopke
preverjanja pogojev za podaljšanje obdobja podelitve koncesije prične brez nepotrebnega
odlašanja.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Tanji Nedeljković je bila v začetku leta 2009 na podlagi javnega razpisa podeljena koncesija
v višini 0,75 programa zobozdravstva za odrasle za območje občine Ajdovščina. Koncesija ji
je bila podeljena za določen čas 10 let z možnostjo podaljšanja, če za podaljšanje koncesije
zaprosi. Koncesijo je pričela opravljati 4.5.2009, kar pomeni, da bo desetletno obdobje preteklo
maja letos. Koncesionarka je pravočasno zaprosila za podaljšanje podeljene koncesije.
Skladno s 5. odstavkom 41. člena ZZDej-K smo pred predvidenim potekom koncesije izpeljali
postopek preverbe pogojev za podaljšanje koncesije v 2 korakih (skladno z navodilom
Ministrstva za zdravje z dne 23.7.2018):
- 1 korak: preverili smo realizacijo koncesije (za celotno obdobje pri ZZZS) in ali še
obstojijo potrebe po opravljanju koncesijske dejavnosti (pri pristojnem javnem
zdravstvenem zavodu – Zdravstvenemu domu Ajdovščina). Zdravstveni dom
Ajdovščina se je pozvalo, da se opredeli tudi o možnosti, da prevzame program.
Podatki o realizaciji programa (program je realiziran in presežen) in soglasje
Zdravstvenega doma sta v prilogi te obrazložitve.
- 2 korak: ko sta bila oba pogoja iz prvega koraka izpolnjena, se je zaprosilo za mnenje
ZZZS ter pristojno zbornico. Pozitivni mnenji ZZZS in Zdravniške zbornice sta v prilogi
obrazložitve.
Ker so izpolnjeni vsi pogoji, predlagamo, da se koncesija podaljša.
Glede obdobja podaljšanja koncesije Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) v 43. členu
določa, da se lahko ob izpolnjevanju vseh zakonskih pogojev obdobje podelitve koncesije
podaljša še za naslednjih 15 let, kar je upoštevano v predlaganem sklepu.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Sprejem predlaganega sklepa ne bo imel finančnih posledic na proračun občine.
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s. r.

Priloge:
- podatki o realizaciji (potrdilo ZZZS in poročilo koncesionarke)
- soglasje ZD Ajdovščina
- pozitivni mnenji ZZZS in Zdravniške zbornice

POROČILO ODBORA:
Na 2. redni seji dne 20. 2. 2019 je Odbor za družbene zadeve obravnaval Sklep o podaljšanju
koncesije za zobozdravstvo in sprejel
mnenje, da je predlagani Sklep o podaljšanju koncesije za zobozdravstvo primeren za
obravnavo na občinskem svetu, zato predlaga, da ga občinski svet sprejme.
Datum: 21.2.2019
PREDSEDNICA ODBORA
Suzana Krašna s.r.

