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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 
in Uradni list RS, št. 31/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne________________ sprejel  
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z rednim letnim poročilom o delu 
zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici od 14.3.2010 do 10.3.2011. 

 
 

2. 
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 160-4/2011-2 
Nova Gorica,   
 
         Matej Arčon 
             ŽUPAN 

 



 
Nova Gorica, 4. aprila 2011 

Obrazložitev 
 
Na območju Severno Primorske regije že dve leti v prostorih Zavoda za zdravstveno 
varstvo Nova Gorica  deluje pisarna zastopnika pacientovih pravic. Marjan Petrič je kot 
zastopnik pacientovih pravic v Novi Gorici v letu 2010 na pobudo svetnika Mirana 
Mullnerja Mestni svet Mestne občine Nova Gorica seznanil z rednim letnim poročilom o 
delu za obdobje od 13.3.2009 do 12.3.2010, dne 16.3.2011 pa je Oddelku za družbene 
dejavnosti Mestne občine Nova Gorica predložil redno letno poročilo o svojem delu za 
obdobje od 14.3.2010 do 10.3.2011 prav tako z namenom, da se z njim seznani Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica.  

V letu 2008 je bil sprejet Zakon o pacientovih pravicah, ki določa pravice, ki jih ima 
pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, 
postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene, in s temi pravicami povezane 
dolžnosti.  
Namen tega zakona je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno 
zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom 
ali drugim zdravstvenim delavcem ter zdravstvenim sodelavcem. 

Pri uresničevanju pravic po tem zakonu, le ta med drugim določa, da lahko pacientu 
svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic, zlasti tako, da pacientu na 
primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v 
času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene, daje konkretne usmeritve za 
uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve, pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih 
sredstev po tem zakonu, za pacienta opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi 
kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev, pri izvajalcih zdravstvenih storitev 
neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev, kadar ne gre za kršitev 
pravic po tem zakonu, pacienta napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen 
državni organ, v okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po tem zakonu in 
daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in v korist pacienta za hitro in uspešno 
razrešitev spora.  

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica seznanjamo z rednim letnim poročilom o delu 
zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici od 14.3.2010 do 10.3.2011 in ga naprošamo, 
da sprejme predlagani sklep. 
  
                 Matej Arčon 
            ŽUPAN 
 
Pripravila: 
 
Vladimir Peruničič, V.D. načelnika 
Marinka Saksida, svetovalka za zdravstvo in socialno varstvo 
 
 
Priloge: 

- 1 x poročilo 
 

 


