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S  K  L  E  P 

 

O DOLOČITVI MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI 

RAVNI V MESTNI OBČINI KOPER 

 

(neuradno prečiščeno besedilo) 

 

1. 

 

Določi se mreža javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Koper (v 

nadaljnjem besedilu zdravstvena mreža).  

  

  

2. 

 

Z zdravstveno mrežo se določi potrebne kadrovske zmogljivosti za zdravstveno in 

nezdravstveno osebje. V zdravstveno mrežo so enakopravno vključeni javni zdravstveni 

zavodi in zasebni zdravstveni delavci s koncesijo.  

  

3. 

 

Z nadaljnjo organiziranostjo primarnega zdravstvenega varstva je v Mestni občini Koper 

potrebno zagotoviti dostopnost in razmestitev zdravstvenih storitev najmanj v 

dosedanjem obsegu.  

  

4. 

 

Zdravstvena mreža je osnova za: 

 

- organiziranost in zaposlovanje v zdravstvenem zavodu, 

- podeljevanje koncesij. 

 

5. 

 

Izvajanje preventivnih dejavnosti (zdravstveno varstvo žensk, patronažno varstvo, 

dejavnost v dispanzerjih za otroke, šolarje in mladino ter ostale preventivno usmerjene 

dejavnosti) se ohranijo znotraj javnega zdravstvenega zavoda. 

 

Izvajanje preventivnih dejavnosti na področju zobozdravstva za otroke, šolarje in 

mladino se lahko izvaja znotraj javnega zdravstvenega zavoda ter tudi kot koncesijska 

dejavnost.  

6. 

  

Koncesija za opravljanje dejavnosti javne zdravstvene službe na primarni ravni se podeli 

na podlagi javnega razpisa, pod pogojem, da je koncesionar enakovredno z zaposlenimi v 

javnem zavodu vključen v izvajanje dežurstev, službe nujne medicinske pomoči – enote 
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1.a in nadomeščanja ter da prevzame in zaposli tudi ustrezen kader, oziroma za njegovo 

zaposlitev sklene pogodbo z Zdravstvenim domom Koper. 

 

Poleg pogojev iz prvega odstavka, mora koncesionar na področju preventivne dejavnosti 

iz drugega odstavka 5. točke zagotoviti, da bo še nadalje opravljal zdravstveno dejavnost 

najmanj v enakem obsegu preventivnega programa, ki ga je pred podelitvijo že opravljal 

ter v enaki kakovosti za celotno pripadajočo populacijo. 

 

Koncedent poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka določi v sklepu o javnem razpisu 

ter v koncesijski pogodbi še dodatne pogoje, ki jih mora določen koncesionar 

izpolnjevati.  

  

7. 

  

 Prehajanje v zasebništvo se izvaja postopno in uravnano tako, da bodo dosedanji prostori 

in oprema smotrno izkoriščeni, kar pomeni, da bodo imeli prednost pri podelitvi 

koncesije zdravniki, zobozdravniki in specialisti, ki bodo prevzeli v najem, odkupili ali 

vlagali v obstoječe objekte in opremo. Koncesionarjem se z najemno pogodbo določi 

realna najemnina in ustrezen prispevek za pokrivanje materialnih stroškov. 

 

Prehajanje v zasebništvo na področju zobozdravstva za otroke, šolarje in mladino se 

izvaja postopno, z določenimi časovnimi zamiki, ki naj omogočijo nadzor nad izvajanjem 

podeljene koncesije, vendar mora preteči najmanj 12 mesecev od zadnje podeljene 

koncesije. 

 

Vsaka sprememba s strani koncesionarja, ki bistveno vpliva na organizacijo zdravstvene 

mreže, se šteje kot razlog za odvzem koncesije.  

  

8. 

 

Ohrani se doseženi nivo organiziranosti dežurne službe, to je 2 dežurni zdravniški ekipi 

dnevno. Iz sredstev občinskega proračuna, se kot občinski nadstandard financira 0,5 

ekipe dnevno. 

  

9. 

 

Ohrani se doseženi nivo službe nujne medicinske pomoči – enote 1.a, ki zagotavlja 

zdravnika, zdravstvenega tehnika in reanimobil z opremo za nudenje nujne medicinske 

pomoči. Sredstva za nadstandard (zdravstveni tehnik – voznik, z nujno medicinsko 

opremo) se zagotovijo v občinskem proračunu, dokler ta dejavnost ne bo priznana in 

financirana s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  

  

10. 

 

Sestavni del tega sklepa je zdravstvena mreža in njene dopolnitve, s katerimi se dopolni: 
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 osnovna zdravstvena dejavnost z dejavnostjo razvojne ambulante in Centra za 

preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog  ter 

 neprekinjeno zdravstveno varstvo z dejavnostjo službe nujne medicinske pomoči 

(NMP), ki deluje na dveh stopnjah, in sicer na prvi stopnji NMP je organizirana enota 

1.a, ki deluje za območje Mestne občine Koper, na drugi stopnji pa posebna enota 

Prehospitalna enota nujne medicinske pomoči “Obala”, ki deluje za področje občin 

Izola, Koper in Piran, 

 osnovna zdravstvena dejavnost varstva  odrasle populacije splošne medicine v 

Ankaranu; 

 osnovna zdravstvena dejavnost varstva odrasle populacije splošne medicine v 

Pobegih. 

 

Sestavni del zdravstvene mreže je že sprejeta mreža lekarniške dejavnosti, ki se razširi z 

dvema novima lekarnama. Lokaciji novih lekarn bosta določeni v skladu s predpisi, ki 

določajo pogoje za oblikovanje mreže javne lekarniške službe. 

 

 

Sklep o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini 

Koper (uradne objave, št. 9/97) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

11. 

 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah. 

 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi mreže javne zdravstvene 

službe na primarni ravni v Mestni občini Koper (uradne objave, št. 17/99) vsebuje 

naslednjo končno določbo: 

 

5. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah. 

 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi mreže javne zdravstvene 

službe na primarni ravni v Mestni občini Koper (uradne objave, št. 54/01) vsebuje 

naslednjo končno določbo: 

 

5. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah. 

 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi mreže javne zdravstvene 

službe na primarni ravni v Mestni občini Koper (uradne objave, št. 20/02) vsebuje 

naslednjo končno določbo: 
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2. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah. 

 

 

Sklep o razveljavitvi Sklepa o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni 

ravni v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 17/03) vsebuje naslednjo določbo: 

 

I. člen 

 

Razveljavi se Sklep o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v 

Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 9/97, 17/99, 54/01 in 20/02). 

 

 

Št.: 501/S-2/95                                                      PREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA 

Koper, 6. februarja 1997                                                  MESTNE OBČINE KOPER         

    

Št.: 501/S-2/95                                                      PREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA 

Koper,  15.aprila 1999                                                      MESTNE OBČINE KOPER         

 

Št.: K4147-248/00                                                                    Ž U P A N  

Koper, 29. novembra 2001                               MESTNE OBČINE KOPER          

 

Številka: K4147-248/00                          Ž U P A N 

Datum:   28. marca 2002               MESTNE OBČINE KOPER    

                                                                                            


