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Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami) in 19. 
člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica na seji dne________________sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. 
 

Javni zavod Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica se s 1. 1. 2014 pripoji 
Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.  
 

2. 
 

Po sprejetju sklepa o pripojitvi na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic uprava Mestne 
občine Nova Gorica pripravi ustrezne pravne akte za pripojitev. 
 

3. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 014-3/2013 
Nova Gorica,  
                                                                                             
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka:  014-3/2013-3 
Nova Gorica, 6. junija 2013 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
Javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom 
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica sta neprofitna javna zavoda, ki delujeta v okviru 
javne zdravstvene mreže in opravljata dejavnost na območju občin Nova Gorica, Brda, 
Kanal, Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica in Renče - Vogrsko. Javna zavoda 
izvajata preventivne in kurativne storitve na področju osnovnega zdravstvenega varstva. 
S celovitim pristopom do zdravja usmerjata paciente na pot, ki vodi do zdravega, 
zadovoljnega in zmeraj daljšega življenja posameznika. 
 
Javna zavoda se financirata iz prihodkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
(plačnik je ZZZS), prihodkov od prostovoljnega zavarovanja, prihodkov iz državnega 
proračuna, občinskih proračunov, prihodkov od podjetij in samoplačnikov, obresti, 
najemnin in drugih prihodkov. Mestna občina Nova Gorica zagotavlja sredstva za 
dodatne programe, ki niso v celoti kriti iz drugih virov.  
 
51. člen Zakona o zavodih določa, da ustanovitelj oz. soustanovitelji lahko določijo, da se 
zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se 
zavod razdeli na dvoje ali več zavodov. 
Javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom 
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica sta na podlagi Izhodišč za organizacijo, vodenje in 
združevanje javnih zdravstvenih zavodov, ki jih je 28.7.2011 sprejela Vlada Republike 
Slovenije pripravila Analizo pripojitve javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno 
varstvo k javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. Analiza je 
priložena h gradivu in obsega: 
- predstavitev obeh javnih zavodov,  
- tekoče poslovanje obeh javnih zavodov,  
- temeljna izhodišča pripojitve javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno 

varstvo Nova Gorica k javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova 
Gorica, 

- vizijo javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica (SWOT analiza). 
 
Postopek pripojitve poteka po naslednjih fazah: 
- obravnava predloga pripojitve na kolegiju županov občin ustanoviteljic – kolegij 

županov je na seji dne 26.4.2013 podal pozitivno stališče k pripojitvi in sprejel sklep, 
da se začnejo v zvezi s tem ustrezni postopki, 

- sprejem sklepa o pripojitvi na občinskih svetih vseh občin ustanoviteljic, 
- sprejem odloka ter soglasja k statutu na občinskih svetih, 
- uskladitev splošnih aktov.  
 
Cilj pripojitve javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica k 
javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je predvsem 
racionalizacija poslovanja obeh zavodov, boljša organiziranost, predvsem pa strokovni 
razvoj ter boljša ponudba zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev za uporabnike. 
Osnovno poslanstvo zavoda se ne spreminja in ostaja takšno, kot je zapisano v 
obstoječih aktih o ustanovitvi in statutih obeh zavodov.  
 
 



 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo 
gradivo s priloženo analizo ter sprejme predlagani sklep.                                                                        
                    
                                                            
Pripravili: 
 
Marinka Saksida                                                                                         Matej Arčon 
Načelnica oddelka za družbene dejavnosti                                                    ŽUPAN 
                                                                                                   
Tamara Simčič 
Svetovalka za družbene dejavnosti 
            
 
 

                                                                                  
PRILOGE:  

- Analiza pripojitve   


