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1. Svetnica mag. Barbara Guncar je predlagala obcinski upravi spremembe Odloka 0 ustanovitvi 
javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, v katerem naj se spremeni organizacija 
poslovnih enot, namen katerih bi bila odprava te situacije. 

Odgovor: 
Skladno z Zakonom 0 zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej) se zdravstveni dom ustanovi za 
obmocje obcine, vec obcin ali mesta ob upostevanju zbolevnosti prebivalstva, naseljenosti in prometnih 
povezav. Za celotno Gorenjsko regijo je vseh 18 obcin gorenjske ustanovilo javni zavod Osnovna zdravstva 
Gorenjske (v nadaljevanju OZG), v akviru katerega deluje 6 zdravstvenih domav ter Uprava kat samostojne 
organizacijske enate, in sicer: 
1. OE Zdravstveni dam Bled, Zdravstveni dam Bohinj, s sedezem na Bledu; 
2. OE Zdravstveni dom Jesenice z dislociranima enotama Zdravstvena postaja Kranjska gora z ambulanto 
v MOjstrani in Zdravstvena postaja Ziravnica; 
3. OE Zdravstveni dom Kranj z dislaciranimi enotami Zdravstvena postaja Strazisce, Zdravstvena postaja 
Cerklje, Zdravstvena pastaja Sencur, Zdravstvena pastaja Preddvor, Zdravstvena postaja Jezersko in 
Zdravstvena postaja Naklo; 
4. OE Zdravstveni dom Radovljica z dislocirano enoto Zdravstvena pastaja Kropa; 
5. OE Zdravstveni dam Skofja Laka z dislociranimi ambulantami v Gorenji vasi, Zireh in Zelezniki; 
6. OE Zdravstveni dom Trzic; 
7. OE Uprava. 

Taksna ablika organiziranosti je v Sioveniji unikatna in priznana s strani drzave kat dobra ureditev. Ze pred 
casom je Vlada RS obcinam predlagala, da obcine, ki sicer samostojno urejajo in opravljajo svoje naloge 
ter izvrsujeja ustanoviteljske pravice na podrocju zagotavljanja jayne zdravstvene sluzbe na primarni 
ravni, sledijo predlaganim izhodiscem za zdruzevanje in vodenje javnih zdravstvenih zavodov in tako 
prispevajo k racionalizaciji, poenotenju poslovanja zavodov, obvladovanju javno financnih dohodkov in s 
tem povecanju dostopnosti do zdravstvenih storitev. Vlada je takrat predvidela zdruzitev javnih 
zdravstvenih zavodov praviloma na obmacju posamezne obmocne enote ZZZS. Ker je bil OZG ze 
organiziran na tak nacin, na ravni celotne regije, je bil tudi vzet kot primer dobre prakse. S taksnim 
zdruzevanjem se zmanjsa stevila delovnih mest v placni skupini B (direktorji, strokovni direktorji in 
pomocniki direktorji), lazje se organizira delo, organizirane so skupne sluzbe ter boljse financno 
poslovanje. Obstojeca ureditev tako zagotavlja vecjo ucinkovitost, manj administracije, lazje resevanje 
tezav 5 kadri, nizje cene in vecji popusti pri nabavah. 
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Od 57 javnih zdravstvenih domov v Sioveniji je leta 2018 5 primanjkljajem zakljucilo 13 zdravstvenih 
domov, presezke je izkazalo 44 zdravstvenih domov (Ministrstvo za zdravje: Porocilo 0 poslovanju javnih 
zdravstvenih zavodov v letu 2018). Iz poslovnega porocila OZG za leta 2018 izhaja, da je OZG leta 2018 
zakljuCilo pozitivno, 5 presezkom prihodkov nad odhodki V vrednosti 767.079 € (od tega javna sluzba: 
531.818 €, trzna dejavnost 235.261 i). Vse organizacijske enote so poslovanje zakljucile pozitivno, razen 
ZD Skofja Loka, kjer se izvaja dveletni sanacijski program. V okviru sedanje organiziranosti se primanjkljaj, 
ki nastane iz dela dejavnosti jayne sluzbe dolocene organizacijske enote pokrije iz razpolozljivih sredstev 
OZG. 

Skladno z Odlokom 0 preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske, ustanoviteljice lahko odlocijo, da se 
ustanovijo nove organizacijske enote, da se dvoje ali vec organizacijskih enot spoji v enD organizacijsko 
enoto ali da se ena organizacijska enota razdeli na dvoje ali vec organizacijskih enot ali da se ena ali vec 
organizacijskih enot ukine. Odlocitev 0 tem sprejmejo na predlog sveta OZG obcine ustanoviteljice 
soglasno. 

Posamezna organizacijska enota oziroma del te enote se lahko izloci in ustanovi kot samostojen zavod na 
zahtevo ustanoviteljev, na katerih obmocju opravlja dejavnost (v primeru ZD Kranj je to MOK, Cerklje, 
Sencur, Preddvor, Jezersko, Naklo) ter ob soglasju sveta zavoda. Pred izlocitvijo se sprejme sporazum 0 

ureditvi premozenjsko pravnih razmerij 5 katerim se opredeli premozenje, ki se izloca iz upravljanja OZG, 
zaposleni in obveznosti, ki jih prevzame organizacijska enota, ki se izloca. Sporazum sprejmejo 
ustanoviteljice soglasno. Skladno z ZZDej se lahko javni zdravstveni zavod na primarni ravni ustanovi, 
spremeni ali razsiri dejavnost ali preneha Ie s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje in po 
predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Siovenije. 

Glede na to, da je sedanja organiziranost OZG (ki je terjala vecletne napore, da se je sistem vzpostavil) za 
vzor in tudi primer dobre prakse na drzavni ravni menimo, da izlocitev ZD Kranj iz obstojecega javnega 
zavoda ni smiselna in tudi ne racionalna. 

Zaradi odstopa predstavnice MOK v Svetu OZG se je pricel postopek evidentiranja novega predstavnika 
MOK v svetu zavoda. 

2. Svetnik Bojan Homan je predlagal, da se na eni izmed naslednjih sej obravnava tocka dnevnega 
reda: Problematika Zdravstvenega doma Kranj. Na sejo se povabi direktorja Osnovnega 
zdravstva Gorenjske in direktorico Zdravstvenega doma Kranj. 

Odgovor: 
Mestna obcina Kranj bo v mesecu juniju organizirala sestanek, z namenom aktivnega pristopa k resevanju 
nastale problematike na podrocju druzinske medicine, na katerega bodo povabljeni minister za zdravje, 
gorenjski poslanci v Drzavnem zboru, predsednik odbora za zdravje, direktor ZZZS, OZG in ZD Kranj ter 
zupani Gorenjskih obcin. 

3. Mestni svetnik Albin Traven je na 6. seji podal naslednjo pobudo: 
Pobuda se nanasa na Odlok 0 enkratnem denarnem prispevku za novorojence v obcini Kranj. 
Predlagal je, da se v S. clenu doda 3. alineja kot dodatni pogoj: »Upravicenec predlozi potrdilo 
o drzavljanstvu Republike Siovenije.« Obrazlozitev: minimalni pogoj, da je novorojenec 
upravicen do tega prispevka je, da je eden od starsev ali rejnikov drzavljan Republike Siovenije. 
Mestna obcina Kranj 5 tern prispevkom nagrajuje druzine, ki se odlocajo za otroke in 5 tem 
spodbujajo rodnost drzavljanov Republike Siovenije. Nesprejemljivo je, da se iz proracuna, ki 
bi moral varcevati in smotrno porabljati javni denar, placuje denarni prispevek za tujce, ki 
nimajo drzavljanstva Republike Siovenije. Tudi odloki drugih obcin: Cerklje, Trzic, Skofja Loka 
imajo pogoj za upravicenost drzavljanstvo. 

Odgovor: 

Po veljavnem Odloku 0 enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni obcini Kranj je pogoj za 
dodelitev enkratnega denarnega prispevka za novorojenca prijavljeno stalno prebivalisce v Mestni obcini 
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Kranj za upravicenca in novorojenca oz. prijavljeno vsaj zacasno prebivalisce za novorojenca, ce je 
upravicenec skrbnik oz. rejnik. 
Siovenska zakonodaja enako obravnava otroke 5 slovenskim drzavljanstvom, ki imajo stalno prebivalisce 
na obmocju Republike Siovenije, kot tudi otroke, ki imajo na obmocju Siovenije stalno prebivalisce, so pa 
drZavljani drugih drzav (drzavna pomoc ob rojstvu otroka, otroski dodatek, placilo vrtca, denarna socia Ina 
pomoc ... ). Prav tako zaposleni tujci 5 stalnim prebivaliscem na obmocju Siovenije placujejo prispevke za 
socialno varnost in davke, zato ne morejo imeti manj ugodnosti od drzavljanov Republike Siovenije 5 

stalnim prebivaliscem v Sioveniji. Taksna sprememba odloka bi predstavljala ravnanje, ki pomeni 
neposredno diskriminacijo zaradi osebne okoliscine, in hkrati ravnanje, prepovedano z Zakonom 0 

uresnicevanju nacela enakega obravnavanja (ki to prepoveduje ne glede na podrocje druzbenega zivljenja, 
vkljucno 5 socialnimi ugodnostmi). 
5 podobnimi pobudami so se ze soocili tudi v drugih obcinah. Ena izmed slovenskih obcin je imela v 
pravilniku 0 dodeljevanju pomoCi ob rojstvu otroka dolocen pogoj, da mora biti upravicenec drzavljan 
Republike Siovenije. Z ocitkom diskriminacije pri dodeljevanju obcinske denarne pomoci se je na Varuha 
clovekovih pravic obrnila obcanka obcine, ki je tujka z dovoljenem za stano prebivanje. Varuh clovekovih 
pravic je ocenil, da je pobuda utemeljena in na podlagi ocene varuha je obcina ze spremenila pravilnik, po 
katerem so upravicenci do pomoci ob rojstvu otroka tudi tujci 5 stalnim prebivaliscem na obmocju obcine. 
Mestna obcina Kranj je na Ministrstvo za delo, druzino, socialne zadeve in enake moznosti naslovila v zvezi 
5 pobudo vprasanje, na katerega do sedaj odgovora se nismo prejeli. Dokler ne prejmemo tolmacenja, da 
je predlagana pobuda v skladu z veljavno zakonodajo, ne bomo predlagali spremembe veljavnega Odloka 
o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MO Kranj. 

Sspostovanjem, 

Pripravili: 
Tina Bermez, visja svetovalka 

1G 
Darja Veternik, visja svetovalka 

Nada Bogataj Krzan 
Vodja Urada za druzbene dejavnosti 

¥ 
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