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Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s 
spremembami), prvega odstavkom 36. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/04 s 
spremembami) in na podlagi 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. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje k Spremembam Statuta javnega 
zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, ki jih je sprejel svet 
zavoda dne 29.4.2016. 
 
 

2. 
 

 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 140-01-5/2003 
Nova Gorica, 
                                                                             
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka: 140-01-5/2003-12 
Nova Gorica, 5. maja 2016 
 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenim dom Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica je bil sprejet leta 2004 (Uradni list RS, št. 42/04). Marca 2016 je bil sprejet Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/16). S spremembo odloka je 
kot občina soustanoviteljica javnega zavoda, poleg Mestne občine Nova Gorica, Občine 
Šempeter – Vrtojba, Občine Miren – Kostanjevica, Občine Kanal in Občine Brda, postala 
še  Občina Renče – Vogrsko. S spremenilo se je tudi število članov sveta zavoda iz 
enajst na dvanajst ter število članov ustanoviteljic v svetu zavoda iz šest na sedem. Z 
navedenimi spremembami odloka mora javni zavod uskladiti tudi statut zavoda. S 
spremembo statuta se spremeni število članov sveta zavoda ter število članov občin 
ustanoviteljic v svetu zavoda.  
 
Javni zavod je pripravil spremembe Statuta javnega zavoda, ki na novo določa število 
članov sveta zavoda. Spremembo statuta je svet zavoda že obravnaval in sprejel na seji 
dne 29.4.2016.  
 
36. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo 
Nova Gorica določa, da mestni svet oz. občinski sveti dajejo soglasje k določbam statuta 
javnega zavoda. Spremembo statuta bodo v enakem besedilu obravnavale vse občine 
ustanoviteljice. 
 
S sprejetjem spremembe statuta glede materialnih obveznosti občin ni sprememb. 
 
Sprejeta sprememba statuta je skladna z odlokom, Zakonom o zavodih ter predpisi s 
področja zdravstvene dejavnosti.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predlog 
spremembe statuta in  sprejme predlagani sklep. 
 
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida       Matej Arčon 
načelnica Oddelka za družbene dejavnosti                                        ŽUPAN 
                                
Tamara Simčič, višja svetovalka za družbene dejavnosti  
    
 
 
                                                                                                              
Priloge: 

- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica,  
- Zapisnik korespondenčne seje Sveta zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno 

varstvo Nova Gorica dne 29.4.2016.  


	S K L E P



