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ZADEVA: Oddaja bazena v Zdravstvenem domu Kranj v najem 

 

OCENA STANJA 

Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG) je javni zavod, ustanovljen za namen 

izvajanja zdravstvene dejavnosti. OZG so ustanovile občine Gorenjske in deluje na podlagi 

Odloka o preoblikovanju OZG. Mestna občina Kranj je v skladu s Pogodbo o predaji 

premoženja v upravljanje, dala OZG-ju  neodplačno v upravljanje Zdravstveni dom Kranj (v 

nadaljevanju ZD Kranj), v katerega spada tudi bazen v ZD Kranj. 

Bazen v ZD Kranj od začetka leta 2011 ne obratuje več, zato se je OZG obrnil na Mestno 

občino Kranj s predlogom oddaje bazena v ZD Kranj v najem. 

Svet Mestne občine Kranj je bil v mesecu marcu 2011, s podanim odgovorom na svetniško 

vprašanje svetnice Vlaste Sagadin, že obveščen o problematiki bazena v ZD Kranj. Iz 

navedenega odgovora je izhajalo, da se ZD Kranj že vrsto let sooča s problematiko 

nezadostnega financiranja terapevtskega bazena v ZD Kranj, kjer je zato prihajalo do izgube, ki 

je sami ne morejo več pokrivati. OZG je zato predlagal, da občine sofinancirajo obratovanje in 

investicijsko vzdrževanje bazena v ZD Kranj in za ta namen zagotovijo sredstva v proračunu za 

leto 2011, za kar pa se občine niso odločile. Poleg tega je prišlo do okvare na bazenskem 

sistemu, katera je predstavljala nevarnost za uporabnike bazena zaradi možnosti večjega izpusta 

klora, zato so bili primorani bazen zapreti. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je ZD Kranj 

predlagal, da se poišče najemnika bazena, ki bi poleg svoje dejavnosti, lahko ponudil bazen v 

uporabo ZD Kranj, v kolikor pa oddaja v najem  ne bi bila uspešna, bi prostor preuredili za 

potrebe fizioterapije. Pri tem navajajo, da bi preureditev prostora izvedli na način, da se v 

primeru pridobitve finančnih sredstev za bazen, z minimalnimi sredstvi lahko spet aktivira 

uporaba bazena. 

OZG je na Mestno občino Kranj v novembru 2011 poslal predlog za oddajo bazena v najem v 

skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 

uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in sicer po postopku 

javnega zbiranja ponudb.  Predlagajo oddajo bazena v najem za obdobje petih let, z možnostjo 

podaljšanja. Pri tem bo najemnik med drugim moral bazen sanirati in zagotoviti najemodajalcu 

vsak dan dve uri v dopoldanskem in popoldanskem času uporabo bazena za izvajanje dejavnosti 

hidroterapije. 

 

PRAVNA PODLAGA 

Pravno podlago predstavljata: 

- Odlok o preoblikovanju OZG (Ur. list RS, št. 101/04, 69/05), 

- Pogodbo o predaji premoženja v upravljanje. 

  



OBRAZLOŽITEV 

Zavod OZG deluje na podlagi Odloka o preoblikovanju OZG. V skladu z 30. členom Odloka o 

preoblikovanju OZG (Ur. list RS, št. 101/04, 69/05) lahko OZG odda prostorske zmogljivosti v 

najem zasebnim zdravstvenim delavcem po poprejšnjem soglasju ustanoviteljice. V skladu s 

Pogodbo o predaji premoženja v upravljanje, s katero je Mestna občina Kranj dala OZG-ju  

neodplačno v upravljanje ZD Kranj, OZG izvede postopek oddaje v najem stvarnega 

premoženja v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo za pravne osebe javnega prava.  

V skladu s sprejetim Odlokom OZG lahko odda prostorske zmogljivosti v najem zasebnim 

zdravstvenim delavcem. V tem primeru pa OZG predlaga, da se za najem bazena  ne išče 

''zdravstvenega delavca''. Bistvo razpisa za najem bazena v ZD Kranj namreč je, da bi pridobili 

možnega najemnika, ki bi najel bazen, ga usposobil za delovanje, v njem izvajal svoje 

programe, hkrati pa bi zagotavljal možnost uporabe bazena tudi vsak dan OZG oziroma ZD 

Kranj za potrebe izvajanja hidroterapije, ki se sedaj ne izvaja. Glede na navedeno predlagamo, 

da Svet Mestne občine Kranj ne glede na določila Odloka omogoči OZG, da odda bazen v 

najem zainteresiranemu najemniku, ki ni nujno zasebni zdravstveni delavec z obveznim 

pogojem, da je uporaba bazena vsak dan dve uri v dopoldanskem in popoldanskem času 

namenjena izvajanju dejavnosti hidroterapije. Postopek oddaje v najem stvarnega premoženja 

pa OZG izvede v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo za pravne osebe javnega prava. 

 

FINANČNE POSLEDICE 

Soglasje za oddajo bazena v ZD Kranj v najem za proračun Mestne občine Kranj nima 

finančnih posledic. 

 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagam, da sprejme naslednja: 

 

 

SKLEPA: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da OZG odda bazen v ZD Kranj v najem 

zainteresiranemu najemniku, ki ni nujno zasebni zdravstveni delavec, z obveznim 

pogojem, da je uporaba bazena vsak dan dve uri v dopoldanskem in popoldanskem času 

namenjena izvajanju dejavnosti hidroterapije.  

2. V kolikor oddaja bazena v ZD Kranj v najem  ne bo uspešna, bo OZG prostor preuredil 

za potrebe fizioterapije, in sicer na način, da se v primeru pridobitve finančnih sredstev 

za bazen, z minimalnimi sredstvi lahko spet aktivira uporaba bazena. 
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