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NASLOV:

SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU
OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V
OBČINI RENČE-VOGRSKO
PRAVNA PODLAGA:


18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo in 88/15)

PREDLAGATELJ:
Odbor za družbene dejavnosti

PRIPRAVLJALEC:
Občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Ministrstvo za zdravje je dne 9. 2. 2017 na Občino Renče-Vogrsko podalo zaprosilo za podajo
informacije, ali bi Občina Renče-Vogrsko v primeru, da bi Ministrstvo v letu 2017 zagotovilo
dodatna finančna sredstva za pol tima, dodelila koncesionarju na področju zobozdravstva
mag. Filipu Filipoviću dodatne pol koncesije v obsegu 0,5 tima v letu 2017. Zaprosilo
Ministrstva temelji na dejstvu, ker je Občina Renče-Vogrsko upoštevajoč
- pritožbo Zdravstvenega doma – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica na Sklep Vlade
o dopolnitvi Splošnega dogovora za leto 2016, s katerim je Vlada v letu 2016 dodelila
dodatna sredstva Zobni ambulanti Filipović d. o. o. za pol tima v višini 54.196,48 EUR,
javnemu zavodu pa sredstev za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle v
Občini Renče-Vogrsko ni dodelila,
- predpis 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da koncesijo na primarni
zdravstveni ravni podeli le občina ob soglasju ZZZS in Ministrstva za zdravje,
zavrnila naknadno podelitev koncesije Zobni ambulanti Filipović d. o. o., saj je Vlada v
sodelovanju z Ministrstvom brez zakonske podlage in brez ustreznega oz. zakonsko
predpisanega postopka dodelila Zobni ambulanti Filipović d. o. o. dodatna sredstva, ki bi jih v
bistvu moral prejeti javni zavod. Ker je Ministrstvo zaradi pritožbe našega javnega zavoda, ki
do sedaj ni mogel opravljati svoje dejavnosti v Renčah, kjer razpolaga z novo opremljeno
ambulanto, z Aneksom št. 1 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 naknadno ta
sredstva dodelilo Zdravstvenemu domu Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, pa Zobna
ambulanta Filipović d. o. o. ponovno zahteva od Ministrstva, da mu dodeli dodatna sredstva
za pol tima v letu 2017.
Ministrstvo lahko skladno s predpisi dodeli dodatna sredstva za posamezno pogodbeno leto
tako javnemu zavodu, kot tudi zasebniku - koncesionarju, a koncesionarju le v dodeljenem
obsegu koncesije, ki jo je predhodno dodelila občina.
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RAZLOGI ZA SPREJETJE:
Odbor za družbene dejavnosti je navedeno zaprosilo obravnaval na svoji 11. redni seji. Na
podlagi seznanitve z dejstvi, navedenimi v nadaljevanju v Oceni stanja, je odbor z namenom,
da bi bili skladno z nacionalnimi izhodišči organizacije javne zdravstvene mreže in dosedanjimi
priporočili Ministrstva za zdravje javni zdravstveni domovi, katerih soustanoviteljica je Občina
Renče-Vogrsko, osrednji nosilci javne zdravstvene mreže, predlagal sklep, naj se do sprejema
Strategije razvoja in organizacije javne mreže osnovne in zobozdravstvene dejavnosti v Občini
Renče-Vogrsko koncesije niti ne podeljujejo niti ne širijo. S tem bi bilo omogočeno, da bi
Zobozdravstveni dom Nova Gorica lahko pričel z izvajanjem zobozdravstvene dejavnosti za
odrasle v svoji ambulanti v Renčah.

OCENA STANJA:
Odboru za družbene dejavnosti so bila predstavljena naslednja dejstva:
- koncesijo za zobozdravstveno dejavnost (koncesija = pravica, da zasebnik izvaja svojo
zobozdravstveno dejavnost v okviru javne mreže) v obsegu polovice tima je mag. Filipu
Filipoviću dodelila Mestna občina Nova Gorica,
- navedeni koncesionar je Občino Renče-Vogrsko večkrat zaprošal za širitev obsega
koncesije, a Ministrstvo občini ni podalo soglasja,
- navedeni koncesionar je tudi na ministrstvo vlagal zahteve za dodelitev dodatnih
sredstev,
- na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti mrežo javne
zdravstvene službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina oziroma mesto,
- na podlagi prvega odstavka 8. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti osnovno
zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni
zdravstveni delavci,
- na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti koncesijo za
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti podeli z odločbo občinski
oziroma mestni upravni organ, pristojen za zdravstvo, s soglasjem ministrstva,
pristojnega za zdravje,
- Občina Renče-Vogrsko je Zobni ambulanti Filipović, zobozdravstvene storitve d. o. o.,
dodelila 0,5 koncesije kot prenos koncesijske dejavnosti iz Mestne občine Nova Gorica
za nedoločen čas (oz. dokler to dejavnost izvaja izključno mag. Filip Filipović),
- Občina Renče-Vogrsko koncesionarju Filipu Filipoviću na podlagi njegovih ponovnih
zaprosil za dodelitev dodatne koncesije ni odobrila zaprošene dodatne koncesije v
obsegu 0,5,
- ker je na podlagi podatkov ZZZS Nova Gorica z dne 1. 10. 2012 ugotovila, da je na
koncesionarja Filipa Filipovića opredeljenih skupaj 1485 pacientov iz drugih občin, 506
pacientov pa iz Občine Renče-Vogrsko, kar pomeni zgolj 34 % glede na skupno število
pacientov oz. je bilo opredeljenih kar 66 % pacientov iz drugih občin in
- ker je bilo na Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo (v Novi Gorici, Šempetru
pri Gorici,…) opredeljenih 1530 pacientov iz Občine Renče-Vogrsko,
- Ministrstvo za zdravje je občinam večkrat podalo navodila, naj se javna zdravstvena
mreža na primarni ravni ne širi do sprejema nove ureditve, hkrati pa tudi poudarjalo, da
naj si občine ustanoviteljice prizadevajo za krepitev svojih zdravstvenih domov na
način, da bodo osrednji izvajalci javne zdravstvene mreže na primarni ravni,
- Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica se je že večkrat izjasnil, da
bi na podlagi dodelitve novih točk zavod lahko takoj pričel z dejavnostjo
zobozdravstvenega varstva za odrasle v obsegu 50 % v ambulanti v Renčah, saj bi s
tem odpravil neupravičene stroške zaradi nezasedene ambulante,
- Občina Renče-Vogrsko je na Ministrstvo za zdravje kot soustanoviteljica
Zdravstvenega doma - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica naslovila več dopisov, iz
katerih izhaja, da želi skladno z navedenim na podlagi prvega odstavka 5. člena
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Zakona o zdravstveni dejavnosti mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni
določati in zagotavljati javno zdravstveno službo v občini tako, da bo javnemu zavodu
skladno z navedenimi predpisi zagotovljena osrednja vloga izvajanja zdravstvene
mreže ali pa vsaj enakovredna; če bi sklep Vlade RS o dodatni 30. točki šestega
odstavka 25. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016, sprejet brez soglasja
oz. dogovora z Občino Renče-Vogrsko, obveljal, bi to pomenilo, da bi bil osrednji
izvajalec koncesionar z enim celim timom za splošno varstvo odraslih, javni zavod pa
podrejeni izvajalec s pol tima za šolsko varstvo.
Trenutno stanje o izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko kaže, da:
- Javni zavod Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica izvaja svojo
dejavnost samo kot šolsko ambulanto, z dejavnostjo za odrasle pa je moral prenehati,
ko je pričel z zobozdravstveno dejavnostjo koncesionar (Občini Renče-Vogrsko glede
na število prebivalcev »pripada« namreč pol tima),
- Zobna ambulanta Filipović d. o. o. izvaja koncesijsko zobozdravstveno dejavnost za
odrasle v obsegu pol tima.
CILJI IN NAČELA:
Naši občani bi z dodelitvijo dodatnih sredstev za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti za
odrasle Zdravstvenemu domu Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica,( kar dejansko pomeni z
vstopom javnega zavoda v javno mrežo zobozdravstvenega varstva) dobili možnosti, da bi si
lahko izbrali zobozdravnika iz javnega zavoda v svoji občini. Pol tima bi bilo dodeljeno javnemu
zavodu, pol pa koncesionarju. Če bi koncesionarju dodelili še dodatno koncesijo v obsegu pol
tima, bi koncesionar pridobil dodatna sredstva (od ZZZS) v obsegu nekaj na 54.000 EUR, kar
bi pomenilo, da bi koncesionar prejemal sredstva za cel tim (pogodba z ZZZS in občino),
zobozdravstvenemu domu pa bi v primeru morebitnega pomanjkanja sredstev sredstva za
dejavnost v Občini Renče-Vogrsko najbrž ukinili.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Finančnih posledic glede na določanje izvajalca zobozdravstvene dejavnosti ni, saj sredstva
zagotavlja država. Verjetno pa bi bila vprašljiva investicija v Zdravstveni dom Renče, saj je
vprašanje, če bi bil ZD Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica v primeru dodelitve dodatne
koncesije Zobni ambulanti Filipović d. o. o. še pripravljen investirati v izgradnjo ZD Renče.

Pripravila:
Vladka Gal Janeš
Višja svetovalka I za družbene dejavnosti

Priloga:
- Dopis ministrstva
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Predlog sklepa:
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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 88/15) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na __ . redni seji dne
___ sprejel naslednji
SKLEP

1.
Do sprejema Strategije razvoja in organizacije javne mreže osnovne in zobozdravstvene
dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko naj Občina Renče-Vogrsko na področju osnovnega
zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva ne podeljuje novih koncesij niti naj ne širi
obstoječih.
2.
Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: ____________
Bukovica, ____________
Aleš Bucik
Župan
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