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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 
18/17) 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 za leto 2016 
Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica ter Programom dela, investicij  
in finančnega načrta za leto 2017 Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica. 
 
 

2.  
 

 
Ta sklep začne veljati takoj.  
 
 
 
Številka: 160-6/2016- 
Nova Gorica, 
          Matej Arčon 
                        ŽUPAN  
 



 

Številka: 160-6/2016-15 
Nova Gorica, 21. aprila 2017 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Mestna občina Nova Gorica je skupaj z občinami Brda, Kanal ob Soči, Šempeter- Vrtojba, 
Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom 
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (v nadaljevanju: javni zavod).  
 
Osnovna dejavnost javnega zavoda je izvajanje javne službe, ki obsega: 
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni,  
- kirurške in druge posege v ustni votlini,  
- čeljustna in zobna ortopedija,   
- izdelovanje snemne in fiksne protetike, ortodontskih aparatov in drugih zobotehničnih 

pripomočkov,   
- druge zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (programi za 

zdravo življenje, prodaja zdravstvenih storitev na trgu) in 
- opravljanje drugih dejavnosti izven javne službe (finančne, knjigovodske in druge 

storitve za koncesionarje in druge uporabnike, dejavnosti upravljanja z objekti za 
potrebe zdravstvene dejavnosti…) 

 
Javni zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti na različne načine in sicer:  
- po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  
- po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, 
- iz sredstev proračunov ustanoviteljic (Mestna občina Nova Gorica zagotavlja del 

sredstev za delovanje ambulante v Čepovanu),  
- s plačili za opravljene storitve na trgu in  
- iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zasebnimi zdravstvenimi 

delavci koncesionarji,  
- po pogodbi z Ministrstvom za zdravje in drugimi viri.  
 
Cilj javnega zavoda je ohraniti obstoječi obseg dejavnosti oz. možnost širitev dejavnosti ter 
nemoteno izvajanje dejavnosti, kar je potrebno za uspešno poslovanje zavoda kot celote. 
Prioritetni cilj zavoda, zastavljen v vsakoletnem finančnem načrtu, je realizacija 
načrtovanega programa dela, dogovorjenega z letno pogodbo z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in pozitivno poslovanje zavoda. Pozitivno poslovanje zavoda pa 
postaja v zadnjih letih glede na razmere na področju financiranja zdravstva izredno težko 
uresničljiv cilj. Sama realizacija programa po pogodbi z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije finančno ne zadostuje za uresničevanje vseh zastavljenih načrtov 
zavoda. Javni zavod mora stremeti k čim večji realizaciji iz naslova prodaje storitev na trgu, 
kakor tudi k prodaji zobotehničnih in rentgenskih storitev za zunanje naročnike, to je 
izvajalce zobozdravstvenih storitev, ki niso zaposleni v javnem zavodu.  
 
Javni zavod si konstantno prizadeva k: 
- visoki strokovni zobozdravstveni oskrbi pacientov, uporabnikov zobozdravstvenih 

storitev po sodobni strokovni doktrini ter po slovenskih ter evropskih normativih,  
- zagotovitvi čim večje dostopnosti do zobozdravstvenih storitev,  
- zagotavljanju ustreznega kadra za izvajanje dejavnosti ter skrbi za kontinuirano 

izpopolnjevanje le-tega, 
- realizaciji načrtovanih investicij in investicijskega vzdrževanja in  
- vzdrževanju vpeljanega sistema vodenja kakovosti.  
 



 

Javni zavod zagotavlja vse obveznosti do ustanoviteljic v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi s področja, ki ga pokriva in enkrat letno posreduje podatke o rezultatih dela in 
poslovanja. Mestna občina Nova Gorica je 29.3.2017 izdala soglasje k posredovanima 
Letnemu poročilu za leto 2016 Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica ter Programu dela, investicij in finančnemu načrtu za leto 2017 Zdravstvenega 
doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica. Oba dokumenta prilagamo gradivu.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo 
gradivo s prilogami ter sprejeme predlagani sklep.  
 
          
Pripravila:                                                                                                   Matej Arčon 
mag. Marinka Saksida                                                                                   ŽUPAN 
vodja oddelka za družbene dejavnosti 
 
 
 
Tamara Simčič,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
 
 
 
 
Priloge:  
- Letno poročilo za leto 2016 Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova 

Gorica, 
- Program dela, investicij in finančnega načrta za leto 2017 Zdravstvenega doma 

Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica 
 




