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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 se je seznanil z Letnim poročilom Zdravstvenega 
doma Osnovno varstvo Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter s Programom dela in 
finančnim načrtom za poslovno leto 2012. 
 

 
2. 
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 160-5/2011- 
Nova Gorica,  
 
                                                                                                      
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka:  160-5/2011-2 
Nova Gorica, 20. junija 2012 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
 
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je neprofiten javni zavod, ki deluje v 
okviru javne zdravstvene mreže in opravlja dejavnost na območju občin Nova Gorica, 
Brda, Kanal, Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica in Renče - Vogrsko. Izvaja 
preventivne in kurativne storitve na področju osnovnega zdravstvenega varstva. S 
celovitim pristopom do zdravja usmerja paciente na pot, ki vodi do zdravega, 
zadovoljnega in zmeraj daljšega življenja posameznika. 
 
Javni zavod se financira 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 
Zdravstvenega doma, ki niso v celoti kriti iz drugih virov. V letu 2012 se tako iz proračuna 
Mestne občine Nova Gorica sofinancira delovanje Ambulante Čepovan in Ambulante za 
zdravljenje bolezni odvisnosti in sicer se namenja 4.340,00 EUR za sofinanciranje 
delovanja ambulante Čepovan in 13.014,26 EUR za sofinanciranje Ambulante za 
zdravljenje bolezni odvisnosti. 
 
Gradivu prilagamo Letno poročilo Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica za 
poslovno leto 2011 ter Program dela in finančni načrt za poslovno leto 2012.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo 
gradivo s prilogami ter sprejme predlagani sklep. 
          
                                                                                                                                                                                    
Pripravili: 
 
Metka Gorjup                                                                                       Matej Arčon 
NAČELNICA                       ŽUPAN                                                                                          
               
                                                                                                     
Marinka Saksida 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
                                                                                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
PRILOGE: 

- Letno poročilo za poslovno leto 2011 
- Program dela in finančni načrt za poslovno leto 2012 

 


