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Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 
29/03) 

 
R A Z G L A Š A M 

 
SKLEP 

 
O SPREJEMU STRATEGIJE RAZVOJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOST I 

NA PRIMARNI RAVNI V MESTNI OB ČINI KOPER  
DO LETA 2010 

 
 
                                                                                                          MESTNA OBČINA KOPER 
Številka: K140-3/2004                                                                                  ŽUPAN 
Datum:  23. septembra 2005                                                                    Boris Popovič, l.r. 
 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 
29/2003) ter v zvezi s prvim odstavkom 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 23/2005 – ZZDej – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. 
septembra 2005 sprejel naslednji 
 
 

SKLEP 
 

O SPREJEMU STRATEGIJE RAZVOJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOST I 
NA PRIMARNI RAVNI V MESTNI OB ČINI KOPER  

DO LETA 2010 
 
 

1. 
 
Občinski svet Mestne občine Koper sprejme Strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na 
primarni ravni v Mestni občini Koper do leta 2010 (v nadaljevanju: Strategija). 
 

2. 
 

Strategija je dokument, ki vsebuje analizo obstoječega stanja in usmeritve razvoja 
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Koper do leta 2010. 
 
Priloga tega dokumenta je Mreža zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini 
Koper, ki obsega mrežo osnovne zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti. 

 
3. 

 
Mreža zdravstvene dejavnosti na primarni ravni določa potrebne kadrovske zmogljivosti za 
zdravstveno in nezdravstveno osebje, v katero se enakopravno vključujejo javni zdravstveni 
zavodi in zasebni zdravstveni delavci s koncesijo. 
 

4. 



 
Mreža zdravstvene dejavnosti na primarni ravni je osnova za: 

- organiziranost in zaposlovanje v javnem zdravstvenem zavodu, 
- podeljevanje koncesij. 

 
5. 

 
Pri odločanju o podelitvi koncesij na področju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni mora 
pristojni občinski upravni organ upoštevati: 

- veljavno zakonodajo in 
- Strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Koper do 

leta 2010. 
6. 

 
Za zagotavljanje izvajanja dosedanjega obsega zdravstvenih storitev za občane Mestne 
občine Koper v okviru dežurne službe in službe nujne medicinske pomoči – enote 1.a, ki ga 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne financira v celoti, se nadstandard teh služb 
sofinancira v okviru vsakoletnih možnosti iz proračuna Mestne občine Koper. 
 

7. 
 
Vloge za podelitev koncesije, ki so prispele do uveljavitve tega sklepa na pristojni upravni 
organ občine, se obravnavajo skladno z usmeritvami sprejete Strategije. 

 
8. 
 

Delovna komisija imenovana s sklepom župana št. K140-3/2004 nadaljuje z delom ter na 
osnovi pripomb, predlogov in stališč iz razprave ob obravnavi in sprejemu Strategije v roku 
šestih mesecev pripravi dopolnitve tega dokumenta. 
 

9. 
 
Ta sklep velja takoj in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
         
                                                                                                      MESTNA OBČINA KOPER 
Številka: K140-3/2004                                                                                 ŽUPAN 
Datum: 22.9.2005                                                                                  Boris Popovič, l.r. 
 


