
 

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

R A Z G L A Š A M 
 

SKLEP  
 
o razveljavitvi Sklepa o dolo čitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni rav ni v 

Mestni ob čini Koper 
 
 

Številka:K4147-248/00           Župan        
Datum: 18. aprila 2003                                                                           Boris Popovi č 
 
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 
9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 62/01 in 
86/02) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) je 
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 17. aprila 2003 sprejel 

 
SKLEP  

 
o razveljavitvi Sklepa o dolo čitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni rav ni v 

Mestni ob čini Koper 
 
 

I. 
 
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). 
 

II. 
 
Mestna občina Koper pripravi najkasneje v roku 12 mesecev po začetku veljave tega sklepa 
Strategijo razvoja primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Koper in jo predloži v 
sprejem Občinskemu Svetu Mestne občine Koper. 
 

III. 
 

Do začetka veljave Strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini 
Koper se ne podeljuje koncesij na področju primarnega zdravstvenega varstva. 
Vloge, ki so jih stranke vložile do 31. marca 2003, se obravnavajo v skladu z veljavno 
zakonodajo na tem področju, Nacionalnim programom zdravstvenega varstva Republike 
Slovenije – zdravje za vse do leta 2004 (Ur.l. RS, št. 49/2000) in s Priporočili Ministrstva za 
zdravje Republike Slovenije (št. 5805-4/2002, z dne 20.02.2002).  
Odločbam o podelitvi koncesije, katerih rok veljavnosti preteče pred začetkom veljave 
Strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Koper, se veljavnost 
podaljša za leto dni. 
  

IV. 
   
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah. 
 
 
 
Številka:K4147-248/00           Župan        
Datum: 17/4-2003                                                                                   Boris Popovi č 


