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GRADIVO PRIPRAVIL:

Oddelek za družbene zadeve

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za družbene zadeve
OBČINSKEGA SVETA:
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 17. redni seji dne 30. 6. 2016 obravnava
in sprejme:
PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 3. in 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 in 14/13) ter 8. in 16.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15), je Občinski svet Občine
Ajdovščina na svoji 17. redni seji dne _____ sprejel

SKLEP O VRNITVI KONCESIJE ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
V ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

1. Koncesija za izvajanje zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva
odraslih na območju občine Ajdovščina v obsegu enega zobozdravstvenega tima, ki je bila
podeljena Zdenki Vidmar Srpčič, se po končanju izvajanja pri navedeni koncesionarki, vrne
v Zdravstveni dom Ajdovščina.
2. Zdravstveni dom Ajdovščina je dolžan prevzeti vse paciente dosedanje koncesionarke, ki
bodo to želeli.
Številka: 014-3/2016
Datum:
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
5. člen 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 in 14/13 – v nadaljevanju ZZDej) določa,
da mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina oziroma
mesto. Drugi odstavek 3. člena ZZDej pa določa, da zdravstveno dejavnost kot javno službo
pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na
podlagi koncesije.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Koncesionarka Vidmar Srpčič Zdenka, ki ima za območje občine Ajdovščina podeljeno
koncesijo za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle v obsegu enega tima, v
ordinaciji na naslovu Lokarjev drevored 2, Ajdovščina, je Občino Ajdovščina obvestila, da se
namerava upokojiti s 1. decembrom 2016 in s tem datumom tudi končati izvajanje podeljene
koncesije.
Stališče Ministrstva za zdravje je, da se v primeru prenehanja koncesije program najprej
ponudi javnemu zavodu – zdravstvenemu domu, koncesija pa se podeli samo izjemoma, ko
javni zavod na določenem območju oziroma področju ne bi mogel zagotoviti ustreznega
izvajanja javne službe. Zdravstveni dom Ajdovščina je obvestil občino, da je pripravljen
prevzeti program koncesije, ki je bil podeljen dr. Vidmar Srpčič Zdenki.
Glede na priporočila ministrstva in zainteresiranost Zdravstvenega doma Ajdovščina k
prevzemu programa koncesije, se predlaga v sprejem sklep o vrniti koncesije zobozdravstvene
dejavnosti v Zdravstveni dom Ajdovščina.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Sprejem predlaganega sklepa nima finančnih posledic na proračun občine.

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s. r.

POROČILO ODBORA:
Na 15. redni seji dne 11. 5. 2016 je Odbor za družbene zadeve obravnaval Sklep o vrnitvi
koncesije zobozdravstvene dejavnosti v Zdravstveni dom Ajdovščina in sprejel
mnenje, da je predlagani Sklep o vrnitvi koncesije zobozdravstvene dejavnosti v
Zdravstveni dom Ajdovščina primeren za obravnavo na občinskem svetu,
zato predlaga, da ga občinski svet sprejme.
Datum: 12.5.2016

PREDSEDNIK ODBORA
Ivan VODOPIVEC, s. r.

