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POVPRAŠEVANJE 

Statusno preoblikovanje koncesionarjev (zdravstvo) 

 

VPRAŠANJE:  

 

Skupnost občin Slovenije je na občine članice naslovila vprašanje vezano na podajo soglasja 

občine k materialnim (statusnim) preoblikovanjem koncesionarjev. Namreč v zadnjem ob-

dobju se občini, ki nam je prošnjo po povpraševanju poslala, dogaja, da jo koncesionarji, ki že 

imajo podeljene koncesije za opravljanje zdravstvene oziroma zobozdravstvene dejavnosti 

(fizične osebe), prosijo za izdajo soglasja k svojemu statusnemu oziroma materialnemu pre-

oblikovanju, pri čemer to pomeni, da dejansko pride do prenosa podeljene zdravstvene kon-

cesije na preoblikovano osebo (običajno d.o.o.). Takšen prenos je, ne glede na določbo 3. od-

stavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti dopusten, in sicer skladno z 2. odstavkom 

74. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu, ob predhodnem soglasju koncedenta, kot je 

to opredelilo tudi Ustavno sodišče v odločbi U-I-194/17 z dne 15.11.2018. 

  

Zanimalo nas je kakšne so izkušnje občin. Ali v navedenih primerih kot koncendenti svoje 

soglasje podajo? 

 

ODGOVORI: 

 

GORNJA RADGONA  

 

Mi smo se s to tematiko ukvarjali pred več kot desetletjem in bili pri tem uspešni čeprav z 

nemalo težavami pri zasebnici, ki kar ni želela ali zmogla razumeti, da nimamo nič proti 

njenemu statusnemu preoblikovanju, da pa je za izpeljavo postopka potrebnega nekaj časa. 

JESENICE 

 

V imenu Občine Jesenice vas glede zgoraj navedenega povpraševanja obveščam, da smo  se v 

preteklosti že srečali z omenjeno tematiko, in sicer smo na podlagi zaprosila koncesionarja, ki 

je opravljal lekarniško dejavnost in ki se je statusno preoblikoval iz zasebnega zdravstvenega 

delavca v družbo z omejeno odgovornostjo na podlagi 121. člena Zakona o lekarniški 

dejavnosti kot koncendent podali dovoljenje za statusno preoblikovanje.   
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KRANJ 

 

Mestna občina Kranj še ni imela takega primera. Seznanjeni smo z odločitvijo Ustavnega 

sodišča. Glede na to, da se s prenosom iz fizične osebe na d.o.o. nosilec zdravstvene dejavnosti, 

ki je pridobil koncesijo, ne bi zamenjal (torej dejansko ostaja isti izvajalec, ki se je le statusno 

preoblikoval), bi soglasje podali, in sicer pod enakimi pogoji kot jih je moral izpolnjevati v 

postopku za podelitev koncesije. 

MARIBOR 

 

S statusnim preoblikovanjem smo se od spremembe zakonodaje ukvarjali 2x in sicer: 

-  statusno preoblikovnaje lekarne in 

-  statusno preoblikovanje izvajalca splošne medicine iz podjetje (d.o.o.), pripojitev k 

drugemu podjetju (d.o.o.) 

 

PIRAN 

 

Na Občini Piran smo se srečali z podobnim primerom, kjer je koncesionar, ki opravlja 

lekarniško dejavnost zaprosil za soglasje oziroma odločbo, na podlagi katere mu bo omogočen 

prenos opravljanja lekarniške dejavnosti na gospodarsko družbo. 

V tem primeru smo na podlagi 131. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu in 46. ter 47. 

člena Zakona o gospodarskih javnih službah izdali odločbo o izdaji soglasja k prenosu 

koncesije. Po izdani odločbi smo s koncesionarjem sklenili novo koncesijsko pogodbo.  

POSTOJNA 

Takega statusnega preoblikovanja koncesionarja na Občini Postojna še nismo imeli. 

PTUJ 

Sporočam vam, da smo tudi v naši občini prejeli nekaj vlog za statusno preoblikovanje 

koncesionarjev na področju zdravstva. Vse vloge smo zavrnili. 

Soglasij v skladu z 74. člen ZJZP nismo podali. 

Prenos koncesije na podlagi ZZDej ni pravica imetnika koncesije. Tako pravico bi moral zakon 

izrecno določiti, vendar iz zakonske ureditve to ne izhaja, niti iz ZJZP. 

RAČE-FRAM 

Občina Rače - Fram je v preteklosti koncesijo za opravljanje zasebne zdravstvene ali 

zobozdravstvene dejavnosti podelila sedmim (7) fizičnim osebam, ki so izpolnjevali pogoje za 

to. Kasneje sta dva (2) od teh koncesionarjev zaprosila za spremembo statusnega 



 

 

preoblikovanja (prenos koncesijske dejavnosti na d.o.o.). Obema smo ugodili in to uredili s 

sklenitvijo aneksa k obstoječi koncesijski pogodbi.  

Zaradi navedenega preoblikovanja v praksi nismo zaznali nobenih drugih sprememb, obe 

dejavnosti (v naših primerih gre za zobozdravstvo in fizioterapijo) potekata v skladu s 

pričakovanji in zakonskimi ter pogodbenimi določili, zato zoper ugoditvi morebitnih 

nadaljnjih tovrstnih predlogov nimamo zadržkov. 

VELENJE 

Na Mestni občini Velenje takega primera še nismo imeli, zato v tem primeru ne moremo 

pomagati.  

 

Zbral: Sekretariat SOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


