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OBČINA CIRKULANE, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, matična številka: 2242770000, davčna številka: 

SI52739813, ki jo zastopa županja Antonija Žumbar, 

 

MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, matična številka: 5883598000, davčna številka: 

SI85675237, ki jo zastopa županja Nuška Gajšek in 

 

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ,  Potrčeva ulica 19a, 2250 Ptuj, matična številka: 5502420000, davčna 

številka: SI30102090, ki ga zastopa direktorica Metka Petek Uhan (v nadaljevanju: ZD Ptuj) 

 

sklenejo 

 

POGODBO O SOFINANCIRANJU DEŽURNE SLUŽBE V ZOBOZDRAVSTVU  

V LETU 2021 

 

1. člen 

Pogodbene stranke ugotavljajo: 

- da se ZD Ptuj zaveže zagotoviti, Občina Cirkulane pa sofinancirati dežurno službo v zobozdravstvu 

na način in v obsegu, ki je določen v tej pogodbi; 

- da se ta pogodba sklepa zaradi zagotovitve lažjega dostopa občanov do zobozdravnika v nujnih 

primerih. 

 

2. člen 

(1) ZD Ptuj izvaja dežurno službo v zobozdravstvu predvidoma s svojimi zaposlenimi in drugimi izbranimi 

osebnimi zobozdravniki za odrasle in mladino, ki v Mestni občini Ptuj in na območju občin, ki 

participirajo finančna sredstva, opravljajo zobozdravstveno dejavnost na podlagi koncesije, in sicer 

ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8.00 do 12.00, v prostorih zobozdravstvene ambulante v ZD 

Ptuj, Potrčeva ulica 19a, 2250 Ptuj. 

(2) Razpored pripravi ZD Ptuj kot organizator službe in koncesionar za katerega se dogovorijo izvajalci 

koncesionarji. 

(3) Dežurna služba v zobozdravstvu je namenjena obravnavi nujnih stanj v zobozdravstvu, ji jih kot take 

določa stroka. 

 

3. člen 

(1) Ocenjena vrednost sredstev za zagotavljanje dežurne službe v zobozdravstvu na letni ravni znaša 

skupaj 46.877,00 EUR, ki jih zagotovi Mestna občina Ptuj. V primeru, da Občina Cirkulane participira 

sredstva, se obveznost Mestne občine Ptuj ustrezno zniža.  

(2) Za zagotavljanje dežurne službe v zobozdravstvu Občina Cirkulane participira sredstva v skupnem 

znesku 1.315,05 EUR na letnem nivoju. 

(3) Priloga k tej pogodbi je specifikacija izračuna stroškov za delovanje dežurne službe v zobozdravstvu 

(Priloga 1). 

(4) Občina Cirkulane sofinancira dežurno službo v zobozdravstvu v znesku 0,55 EUR na svojega 

občana iz proračunskih sredstev občine. Priloga k tej pogodbi je razdelilnik stroškov po občinah 

pogodbenicah (Priloga 2). 

 

4. člen 

Za sofinanciranje izvajanja dežurne službe v zobozdravstvu bo Občina Cirkulane na osnovi mesečnega 

zahtevka ZD Ptuj, nakazala sredstva do 5. v mesecu za tekoči mesec, na račun Zdravstvenega doma 

Ptuj, TRR SI56 0129 6603 0923 331, odprt pri Banki Slovenije. 

 

5. člen 

Za občane Občine Cirkulane je storitev dežurne službe v zobozdravstvu brezplačna. 

 

6. člen 

Kot skrbniki pogodbe se določijo: 

callto:0129%206603%200923%20331
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- na ZD Ptuj: Tatjana Tantegel, dr. dent. med., 

- na strani Občine Cirkulane:___________________ 

- na strani Mestne občine Ptuj: Nataša Koderman.  

 

7. člen 

Občini pogodbenici imata pravico ves čas nadzorovati izvajanje dejavnosti dežurne službe v 

zobozdravstvu. ZD Ptuj jima je dolžan posredovati letno poročilo o poteku izvajanja dejavnosti, 

najkasneje do 31. 3. za preteklo pogodbeno leto. 

 

8. člen 

(1) Občini pogodbenici oz. skrbniki  te pogodbe, imajo pravico vpogleda v namensko porabo dodeljenih 

sredstev, z vpogledom v dokumentacijo in obračun stroškov izvajanja dejavnosti, ZD Ptuj  pa jim je 

dolžan to omogočiti. 

(2) ZD Ptuj se zavezuje, da bo prejeta sredstva sofinanciranja občin pogodbenic uporabil izključno za 

opravljanje dejavnosti, navedene v 1. členu te pogodbe. 

 

9. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  

– pridobitev posla ali  

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 

posredniku;  

je nična.  

 

10. člen 

Pogodbene stranke bodo morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševale sporazumno, v primeru, da je 

to nemogoče pa je za reševanje sporov pristojno sodišče na Ptuju. 

 

11. člen 

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi. 

 

12. člen 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in začne veljati s 1. 1. 2021. 

 

13. člen 

Pogodba je sklenjena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 (en) 

izvod. 

 

Številka: 170-2/2020-2 

Datum: 

 

Občina Cirkulane       Mestna občina Ptuj 

Antonija Žumbar       Nuška Gajšek 

županja         županja 

 

 

 

Zdravstveni dom Ptuj        

Metka Petek Uhan        

direktorica      


