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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) in
prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 –
UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 –
ZdZPZD in 64/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
_________________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme Mrežo javne zdravstvene službe na
primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica, julij 2018, številka: 160-2/2016-5.

2.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep številka: 160-2/2016-2 z dne 19. 5. 2016.

3.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 160-2/2016
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 160-2/2016-5
Nova Gorica, 3. julija 2018
OBRAZLOŽITEV
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) opredeljuje zdravstveno dejavnost kot javno
službo, ki se opravlja v okviru mreže javne zdravstvene službe, merila za postavitev te
mreže pa se določijo s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije. Plana
zdravstvenega varstva ni, je pa sprejeta Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega
varstva 2015 - 2025 »Skupaj za družbo zdravja«, ReNPZV. Iz resolucije izhaja, da se pri
širitvi javne zdravstvene mreže upošteva Merila za določanje zmogljivosti in oblikovanje
programov, ki so objavljena v prilogah Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Navedeno je bilo upoštevano pri pripravi
Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica maj 2016,
št.: 160-2/2016-1 (v nadaljevanju: javna mreža), ki jo je sprejel Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji 19. 6. 2016.
Javna mreža je prostorska in časovna porazdelitev zmogljivosti javnih zdravstvenih
zavodov in koncesionarjev, vključujoč človeške, materialne, prostorske in druge vire, s
katerimi država in občine zagotavljajo prebivalcem optimalno dostopnost zdravstvenih
storitev in oskrbo z njimi na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.
Javna mreža je glede na raven izvajalca razdeljena na primarno, sekundarno in terciarno
raven. Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica
sestavljajo javni zavodi Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Goriška lekarna Nova Gorica in koncesionarji.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 64/17) so bile uveljavljene spremembe na področju podeljevanja koncesij. V skladu s
Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 je za Novo Gorico – mesto, predvidena
širitev programov za dve splošni ambulanti, kar pomeni širitev javne mreže, zato je
potrebno potrditi spremembe in dopolnitve javne mreže.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je že objavil javni razpis za sklepanje
pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Javni zavod Zdravstveni dom
Osnovno varstvo Nova Gorica (ZDOV) se je prijavil na razpis ZZZS z dvema izvajalcema
programa, od katerih pa en izvajalec ni v celoti izpolnjeval razpisnih pogojev. ZDOV je
pridobil le en program splošne ambulante, drugi program ZDOV pa ni bil odobren, saj
predvideni izvajalec ne bo uspel zaključiti specializacije do izteka javnega razpisa ZZZS, to
je do 3.12.2018. Zaključena specializacija je bil eden od pogojev za pridobitev programa.
Glede na to, da je ZDOV pridobil en program splošne medicine, je prišlo do širitve javne
mreže, ki jo mora potrditi tudi Mestni svet. Poleg spremembe javne mreže, ki se nanaša na
njeno širitev, je potrebno upoštevati tudi zadnje spremembe ZZDej na področju koncesij,
kar pomeni, da je potrebno uskladiti tudi usmeritve javne mreže, ki se nanašajo na
področje podeljevanja koncesij. Javno mrežo je potrebno ustrezno dopolniti še s programi,
ki jih je občina prenesla na javni zavod, po prenehanju koncesijskih pogodb, ki so bile
sklenjene za določen čas.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep
obravnava in sprejme.

Pripravili:
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka

Matej Arčon
ŽUPAN

Tamara Simčič, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Priloge:
- Mreža javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica, julij 2018,
št. 160-2/2016-5

