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ZADEVA: Predlog zakona o zdravstveni dejavnosti 
 
 
Republika Slovenija, Državni zbor  je na podlagi 94. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09), dne 16.3.2010 poslal občinskim svetom in županom 
občin in mestnih občin, v mnenje predlog zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-1), prva 
obravnava. 
Na podlagi druge točke 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. list RS št. 33/07) Svet 
Mestne občine Kranj med drugim daje mnenja o vsebini predlogov zakonov in drugih 
predpisov, ki se tičejo koristi občine. 
 
 
 
 
Novi zakon temelji na vrednotah zdravstvenega varstva, kot so zagotavljanje kakovostnega 
zdravstvenega varstva, univerzalnost in solidarnost, pravična dostopnost, ki je odvisna od 
potreb posameznika. V ospredju naj bi bilo zadovoljevanje potreb prebivalstva, ne pa 
ustvarjanje dobička, zato mora prevladovati javna in nepridobitna zdravstvenega dejavnost. 
Zasebna zdravstvena dejavnost je lahko le dopolnilo javne zdravstvene dejavnosti. 
 
 
Organiziranje mreže javne zdravstvene dejavnosti 

Za uresničevanje javnega interesa in zagotavljanje zdravstvenih zmogljivosti javne 
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene dejavnosti so odgovorne država in lokalne 
skupnosti, in sicer: s sprejemanjem predpisov in izvajanjem ukrepov za opredelitev in 
varovanje javnega interesa pri izvajanju zdravstvenih storitev; z določanjem mreže javne 
zdravstvene dejavnosti, ustanavljanjem javnih zdravstvenih zavodov, dodeljevanjem koncesij 
in sklepanjem koncesijskih pogodb z izvajalci zasebne zdravstvene dejavnosti, ki se 
vključujejo v mrežo javne zdravstvene dejavnosti; s financiranjem ali sofinanciranjem ter 
zagotavljanjem drugih pogojev za investicije v objekte in zahtevnejšo medicinsko in 



informacijsko opremo, potrebnih za izvajanje zdravstvene dejavnosti;… Mrežo javne 
zdravstvene dejavnosti določi Vlada Republike Slovenije, in sicer v petih mesecih od 
uveljavitve tega zakona. Notranjo strukturo mreže javne zdravstvene dejavnosti posameznega 
območja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni pa določi lokalna skupnost oziroma več 
lokalnih skupnosti posameznega območja To pomeni, da bomo v občini morali, določiti 
notranjo strukturo mreže javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, v petih mesecih po 
določitvi mreže s strani Vlade Republike Slovenije. Mreža javne zdravstvene dejavnosti na 
primarni ravni vključuje osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Lekarniško 
dejavnost pri tem ureja poseben zakon. Osnovno zdravstveno dejavnost pa v mreži javne 
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni izvajajo zdravstveni domovi in koncesionarji. 
Zdravstveni dom je javni zdravstveni zavod, ki ga ustanovi lokalna skupnost ali več lokalnih 
skupnosti in je osrednji nosilec ter koordinator osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem 
območju, torej tudi koncesionarjev (tega pooblastila zdravstveni dom doslej ni imel). 

V predlogu zakona je nova vloga bolnišnic. Nov zakon namreč predvideva dve mreži 
sekundarne dejavnosti. Novi zakon določa dve mreži sekundarne dejavnosti: mrežo 
sekundarne ambulantne dejavnosti in mrežo sekundarne stacionarne dejavnosti. Pri 
razporeditvi stacionarne dejavnosti se upošteva strokovno in ekonomsko izvedljivost te 
dejavnosti v posamezni bolnišnici. Vse ostale obravnave v sekundarni ambulantni dejavnosti 
pa lahko bolnišnica izvaja izven matične lokacije, če se s tem poveča dostopnost prebivalcev 
do teh storitev.  Zakon bolnišnice razvršča v splošne bolnišnice, specializirane bolnišnice in 
negovalne bolnišnice. 

Zdravstveno dejavnost na terciarni ravni lahko opravljajo javni zdravstveni zavodi, ki imajo 
naziv klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek. 

 

Javni zdravstveni zavodi 

Predlog zakona predvideva precejšnjo spremembo v vodenju in upravljanju javnih 
zdravstvenih domov. 
Javni zdravstveni zavod na primarni ravni ustanovijo lokalna skupnost ali več lokalnih 
skupnosti, pri tem so naloge ustanovitelja: sprejemanje akta o ustanovitvi javnega 
zdravstvenega zavoda; dajanje soglasij k imenovanju in razrešitvi direktorja oziroma uprave; 
imenovanje in razreševanje predstavnikov ustanovitelja v nadzornem svetu; dajanje soglasij k 
razpolaganju javnega zdravstvenega zavoda z nepremičnim premoženjem; dajanje soglasij k 
najemanju posojil, ki presegajo znesek, določen v ustanovitvenem aktu. Ustanovitelj lahko v 
aktu o ustanovitvi določi tudi, da vloži premoženje v javni zdravstveni zavod. Po tem zakonu 
bi sedanje svete zavodov nadomestili nadzorni sveti, kateri bi predvsem nadzorovali delo 
direktorjev in uprav. Direktorji oziroma uprave in člani nadzornega sveta bi tudi materialno 
odgovarjali za svoje delo in poslovanje javnih zavodov. Nadalje zakon predvideva, da če javni 
zdravstveni zavod presežka odhodkov nad prihodki ne more pokriti, le tega krije ustanovitelj. 
Navedeno v naši lokalni skupnosti to pomeni uskladitev organiziranosti in delovanja 
Osnovnega zdravstva Gorenjske in Gorenjskih lekarn, in sicer v enem letu od sprejetja mreže 
javne zdravstvene dejavnosti. 
 
 

Koncesije 

Predlog zakona predvideva precejšnjo spremembo tudi pri podeljevanju koncesij. 
Podeljevanje koncesij bo potekalo pregledneje kot do sedaj, in sicer le na podlagi posebnega 



koncesijskega akta, ki ga bo glede na potrebe sprejel minister za zdravje. Podeljevanje 
koncesij pa bo možno le, kadar javni zdravstveni zavodi na določenem območju oziroma 
področju ne bodo mogli zadostiti potrebam, opredeljenim z mrežo javne zdravstvene 
dejavnosti. Koncesije se bodo podeljevale le na podlagi javnih razpisov in ne več le na 
predlog ali zahtevo posameznega izvajalca. Vsak koncesionar se bo moral s koncesijsko 
pogodbo zavezati, da bo sodeloval z območnim zdravstvenim domom oziroma bolnišnico in 
se bo vključeval v zagotavljanje nujne medicinske pomoči, dežurstva, nadomeščanja…. 
Koncesionar bo moral razmejiti svojo javno zdravstveno dejavnost od opravljanja 
samoplačniških storitev oziroma storitev za trg. Koncesije na primarni ravni se bodo 
podeljevale največ za obdobje do 15 let. Koncendent na primarni ravni smo še naprej lokalne 
skupnosti. Koncesijske pogodbe, ki smo jih sklenili pred uveljavitvijo tega zakona in veljajo 
tudi po uveljavitvi tega zakona, bomo morali v občini tako uskladiti z določbami tega zakona, 
in sicer v treh mesecih po določeni mreži javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. 
 
 

Druge novosti v predlogu zakona: 

Za razliko od sedanjega zakona novi zakon jasno razmejuje zasebno in javno dejavnost. 
Zakon določa, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko opravlja zasebno zdravstveno dejavnost in 
kdo ne. Ne zdravstveni delavec, zaposlen v javnem zavodu, ne koncesionar, ne smeta 
opravljati zasebne dejavnosti v času, ki je s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in s koncesijsko pogodbo določen za opravljanje javne dejavnosti. Zakon zahteva 
ločeno vodenje prihodkov in odhodkov izvajalcev, ki opravljajo javno in zasebno zdravstveno 
dejavnost in prepoveduje prelivanje javnih sredstev v zaslužke oziroma dobičke zasebnih 
izvajalcev. 
Zakon predvideva tudi ustanovitev zdravstvenega sveta kot najvišjega posvetovalnega telesa 
ministra na področju zdravstvene dejavnosti. 
V predlogu zakona se za izvajanje zdravstvene dejavnosti na področju javnega zdravja se za 
območje države ustanovi Inštitut za javno zdravje. Za območje več lokalnih skupnosti pa 
Vlada Republike Slovenije ustanovi zavode za javno zdravje, ki bodo med drugim zadolženi 
tudi za pripravo strokovnih podlag za potrebe lokalne skupnosti in regijskih svetov. 
V predlogu zakona se pri posameznem zavodu za javno zdravje organizira regijski svet kot 
posvetovalno telo lokalnih skupnosti in izvajalcev javne zdravstvene dejavnosti. Regijski svet 
sestavljajo predstavniki: izvajalcev javne zdravstvene dejavnosti, ustanoviteljev javnih 
zdravstvenih zavodov, območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
nevladnih organizacij s tega področja. 
Novost je ustanovitev Javne agencije za kakovost in varnost. Njen namen je skrb za dvig 
kakovosti in preprečevanje nevarnih opozorilnih dogodkov. Agencija bo skrbela za uvajanje 
in spoštovanje kliničnih smernic za obravnavo posameznih stanj, za uvajanje kazalnikov 
kakovosti in varnosti v zdravstveni dejavnosti, zbirala in analizirala bo tudi primere 
strokovnih zapletov in napak ter pripravljala ukrepe za njihovo preprečevanje v prihodnosti,… 
Predlog zakona na novo ureja tudi vlogo zbornic, kot poklicnih strokovnih združenj 
zaposlenih v zdravstveni dejavnosti. Za vse vključno z Zdravniško zbornico Slovenije, določa 
prostovoljno članstvo. 
Zakon med govori tudi o nadzoru, kjer ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo dela 
lokalnih skupnosti in nad zakonitostjo njihovih splošnih in posamičnih aktov, ki se nanašajo 
na izvajanje tega zakona in predpisov, izdanih na podlagi tega zakona. 
 
 



 
Finančne posledice 

Pri ocenjevanju finančnih posledic zakona za državni proračun in druga javna finančna 
sredstva je potrebno upoštevati, da je večinski del zdravstvene dejavnosti financiran z 
zakonsko določenim prispevkom za obvezno zdravstveno zavarovanje. Če pogledamo predlog 
tega zakona je finančna obveznost lokalne skupnosti: 
- financiranje ali sofinanciranje ter zagotavljanje drugih pogojev za investicije v objekte in 
zahtevnejšo medicinsko in informacijsko opremo, potrebnih za izvajanje javne zdravstvene 
dejavnosti; 
- kritje presežka odhodkov nad prihodki, v kolikor ga ne more pokriti sam javni zavod;  
- zaposlen strokovni delavec, ki bo pokrival ostale potrebne naloge, katere mora lokalna 
skupnost izvesti po tem zakonu: oblikovanje notranje strukture mreže javne zdravstvene 
dejavnosti posameznega območja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni; podeljevanje 
novih koncesij na podlagi javnih razpisov; uskladitev starih koncesijskih pogodb z novo 
zakonodajo; sodelovanje z Osnovnim zdravstvom Gorenjske in Gorenjskimi lekarnami; 
pripravljanje gradiv za Svet Mestne občine Kranj. 
 
 
 
V strokovni službi smo novega zakona veseli predvsem zaradi urejenega področja 
podeljevanja koncesij. S temi zakonskimi spremembami bo namreč delo koncesionarjev 
postalo sestavni del mreže javne zdravstvene dejavnosti, podeljevanje koncesij pa bo potekalo 
skladno s potrebami, in sicer le na podlagi javnih razpisov in ne več tako kot do sedaj, ko je 
bila dovolj vloga posameznika. Poleg tega bomo s tem zakonom dobili tudi zakonsko 
podlago, da uredimo že obstoječe koncesijske pogodbe z določbami tega zakona, kar pomeni 
pogodbe za določen čas in ne kot je bilo v sedanji zakonodaji predvideno za nedoločen čas. 
Nadalje se nam zdi zelo pomembno, da zdravstveni zavod postane osrednji nosilec primarne 
zdravstvene dejavnosti, torej tudi koncesionarjev ter je tako odgovoren za njeno celovitost, 
kar do sedaj ni bilo. Prav tako menimo, da bo z novim zakonom prišlo do učinkovitejšega 
upravljanja z javnimi zdravstvenimi zavodi, pri tem bodo morali direktorji oziroma uprave 
prevzeti tudi odgovornost za poslovanje javnih zavodov v okviru razpoložljivih sredstev in 
skladno z nalogami, zaradi katerih so bili ustanovljeni. 
Skeptični pa smo glede oblikovanja mreže javne zdravstvene dejavnosti. Že zakon iz leta 
1992 je namreč predvidel, da se javna zdravstvena dejavnost opravlja v okviru mreže javne 
zdravstvene službe. Merila za določitev mreže na vseh ravneh pa bi moral določiti plan 
zdravstvenega varstva pa Republike Slovenije. To pa vse od leta 1992 kljub večkratnim 
poskusom ni bilo uresničeno, tako da so se zmogljivosti javne zdravstvene dejavnosti 
razvijale brez načrtnega usmerjanja in brez ustreznih strokovnih in materialnih podlag. 
Upamo pa, da bo s tem zakonom prišlo tudi do mreže javne zdravstvene dejavnosti. 
Glede na to, da se prebivalstvo stara, da rastejo stroški zaradi večjih potreb in boljših 
možnosti zdravljenja, da so večja pričakovanja prebivalcev, je sprejem novega zakona o 
zdravstveni dejavnosti nujno potreben. Predlog zakona izhaja iz teze, da zdravljenje ljudi ne 
sme biti privilegij in predmet trženja, saj je pravica do zdravja in zdravljenja ena od temeljnih 
človekovih pravic. Zato tudi menimo, da se bo z novim zakonom zagotovilo enakomerno in 
pravično dostopnost do učinkovite, kakovostne in varne zdravstvene obravnave in ga kot 
takega podpiramo. 
 
 
 



 
Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji: 
 
 

SKLEP: 
 
 
Svet Mestne občine Kranj podaja pozitivno mnenje k predlogu Zakona o zdravstveni 
dejavnosti. 
 
 
 
Pripravila: 
Manja Vovk, višja svetovalka                                                            
 
 
Uroš Korenčan                         Damijan Perne, dr.med.spec.psih. 
vodja oddelka za družbene zadeve                                       ŽUPAN 
 
 
Priloga: 

- predlog zakona o zdravstveni dejavnosti 


