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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 izrednim poročilom o delu 
zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici za obdobje od 10. 3. 2013 do 13.11. 2013. 
 

2. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica poziva Ministrstvo za zdravje, da v rokih določenih v 
ponovnem pozivu za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območju 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica, z dne 19.3.2014, 
izbere in imenuje enega izmed prijavljenih kandidatov za zastopnika pacientovih pravic.  

 
3. 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 160-4/2013 
Nova Gorica, 
                                                                                         
  Matej Arčon  

ŢUPAN  
   



 

Številka: 160-4/2013-13 
Nova Gorica, 12. maja 2014 

O B R A Z L O Ţ I T E V 

 
Na območju Severno Primorske regije je od leta 2008 v prostorih Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica, delovala pisarna zastopnika pacientovih 
pravic.  

V letu 2008 je bil sprejet Zakon o pacientovih pravicah (v nadaljnjem besedilu: ZPacP), 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 dolţnosti. Namen ZPacP 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  ZPacP 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 moţnostih njihovega uveljavljanja v 
času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene, daje konkretne usmeritve za 
uveljavljanje pravic in predlaga moţne 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 
drţavni 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.  
 
Marjan Petrič kot zastopnik pacientovih pravic v Novi Gorici ţe od leta 2010 posreduje 
Oddelku za druţbene dejavnost Mestne občine Nova Gorica redna letna poročila o delu, 
z namenom, da se s poročili seznani tudi Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. 
Zastopnik pacientovih pravic v Novi Gorici je tako tudi v letu 2013 posredoval poročilo o 
svojem delu za obdobje od 10.3.2012 do 10.3.2013, s katerim se je seznanil tudi Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica.  

Zastopnik pacientovih pravic za območje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 
Območna enota Nova Gorica je bil prvič imenovan s sklepom Vlade Republike Slovenije 
1.1.2008 za obdobje petih let. Mandat se je zastopniku pacientovih pravic tako iztekel 
1.10.2013. Ministrstvo za zdravje je novembra 2013 sklenilo, da do imenovanja novega 
zastopnika ostaja pisarna zastopnika pacientovih pravic za območje Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje Območna enota Nova Gorica zaprta, paciente pa po pomoč 
napotilo k drugim zastopnikom pacientovih pravic.  

Vlada Republike Slovenije je v skladu ZPacP 12.12.2013, objavila Javni poziv za 
predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območju Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, Območnih enot Celje, Nova Gorica, Novo mesto Ravne na 
Koroškem in Koper. Kandidata za zastopnika pacientovih pravic lahko predlagajo 
nevladne organizacije ali društva, ki delujejo na področju zdravstva ali varstva 
potrošnikov, območni sveti Zavoda za zdravstvo zavarovanje Slovenije in občinski sveti 
občin. Rok za prijavo kandidatur je bil 27.1.2014. Za zastopnika pacientovih pravic za 
Območno enoto Nova Gorica je območni svet Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Območna enota Nova Gorica predlagal g. Petriča in zanj vloţil kandidaturo. Po 
pridobljenih podatkih sta na podlagi javnega poziva na Ministrstvo za zdravje prispeli dve 



 

prijavi za zastopnika pacientovih pravic za Območno enoto Nova Gorica. V postopku 
izbire se je ministrstvo odločilo za ponovitev razpisa za imenovanje zastopnika 
pacientovih pravic za območje Nova Gorica, ker eden od prijavljenih kandidatov ni 
izpolnjeval vseh pogojev javnega poziva in Zakona o pacientovih pravicah, drugi kandidat 
pa je kandidiral še za drugo območje, za katerega je bil izbran. Vlada Republike Slovenije 
je 19.3.2014 objavila Ponovni javni poziv za predlaganje kandidatur za zastopnika 
pacientovih pravic za Območje Nova Gorica. Rok za prijavo se je iztekel 30 dni od 
objave, to je 18.4.2014. Kandidati bodo z odločbo obveščeni v roku 45 dni od poteka roka 
za sprejemanja prijav, to je do 2.6.2014.   

Zastopnik pacientovih pravic za Območno enoto Nova Gorica, g. Petič, kateremu mandat 
je sicer potekel 1.10.2013, je Oddelku za druţbene dejavnosti dostavil izredno poročilu o 
delu za obdobje od 10.3.2013 do 13.11.2013. V izrednem poročilu ugotavlja, da je Zakon 
o pacientovih pravicah opravičil svoj dosedanji obstoj, saj nudi pacientu varnost in 
samozavest ter prepričanje, da pacient ni zgolj številka, ampak človek, ki ima svoje 
pravice kot pacient in ki jih uresničuje preko zastopnika v primeru, da so mu te kršene. 
Na drugi strani zakon veţe izvajalce zdravstvenih storitev, ki se zavedajo pravic 
pacientov, kar vpliva na zmanjševanje kršitev. Pacienti so tako dobro informirani o svojih 
pravicah, ki jih ureja zakon, izvajalci zdravstvenih storitev pa se zavedajo svoje 
odgovornosti in so se razmere zato v tem kontekstu izboljšale. V poročilu zastopnik 
povzema probleme s katerimi se je srečeval v petletnem mandatu. Zastopnik opozarja na 
škodo, ki jo trpijo predvsem pacienti, ker za Območje Nove Gorice zastopnika pacientovih 
pravic ni.  

Zaradi zapletov pri postopku izbir, je Območna enota Nova Gorica ţe sedem mesecev 
brez zastopnika pacientovih pravic. Mestna občina Nova Gorica je od Ministrstva za 
zdravje pričakovala, da bo v skladu z ZPacP pravočasno objavila javni razpis za 
zastopnika in zastopnika tudi imenovalo. Zaradi nekaterih zapletov, pa zastopnik ni bil 
imenoval in poteka ponovni javni poziv za vloţitev kandidatur za zastopnika pacientovih 
pravic. Menimo, da gre v tem primeru, za kršitev ZPacP in odrekanje pravic drţavljankam 
in drţavljanom, ki ţivijo na našem območju, saj je pisarna zastopnika pacientovih pravic 
za Območno enoto Nova Gorica zaprta ţe od novembra 2013.   

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da  sprejme predlog sklepa o 
seznanitvi z izrednim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic za obdobje od 
10.3.2013 do 13.11.2014 ter sklep, da v rokih določenih v ponovnem pozivu za 
predlaganje kandidatur za zastopnika pacientovih pravic na območju Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica, z dne 19.3.2014, izbere in 
imenuje enega izmed prijavljenih kandidatov za zastopnika pacientovih pravic. 

 
Pripravili: 
Marinka Saksida, načelnica                                                                      Matej Arčon 

                            ŢUPAN                                                                                                      
Tamara Simčič, svetovalka za druţbene dejavnosti 
 
 
 
                                                                                                
Priloge: 

- 1 x izredno poročilo                                            


