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I. OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 
 
 
USTANOVITELJI   
 
Osnovno zdravstvo Gorenjske je javni zdravstveni zavod, ki na osnovi Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in 
dopolnitve), izvaja primarno zdravstveno varstvo na območju občin, soustanoviteljic 
zavoda. Zavod deluje na osnovi Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva 
Gorenjske (Ur. list RS, št. 101/04), ki je nadomestil Statutarni sklep iz leta 1992. 
Odlok velja od 1. oktobra 2004 dalje. Sprejele so ga vse gorenjske občine. Podlaga 
za sprejetje Odloka je bil sprejeti Sporazum o premoženjskopravnih razmerjih, ki 
določa način in kriterije za delitev premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske na 
sedemnajst soustanoviteljic. Sporazum je bil objavljen v Ur. listu RS, št. 106/03, z 
dne 30. 10. 2003.  Na podlagi Odloka o preoblikovanju OZG, je bil s soglasjem vseh 
soustanoviteljic sprejet Statut OZG (Ur. list RS, št. 107/05), ki velja od 29. novembra 
2005 dalje.   
 
Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju: OZG) v sedanji organizacijski  obliki 
deluje od 1. aprila 1991, ko  je pričel veljati Zakon o zavodih, ki je ukinil takratne 
Temeljne organizacije združenega dela (TOZD–e). Pet  gorenjskih občin:  Jesenice, 
Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič se je leta 1991 skupaj z vsemi osmimi TOZD–i  
oz.  zdravstvenimi domovi na Gorenjskem  odločilo, da se bo na podlagi Zakona o 
zavodih celotno primarno zdravstveno  varstvo na Gorenjskem izvajalo v okviru 
enega javnega zavoda, ki naj bi združeval vse zdravstvene domove. Enaka rešitev je 
bila sprejeta tudi za vse gorenjske lekarne, ki so se tudi združile v enovit javni zavod 
Gorenjske lekarne.  Tradicija organiziranosti, zlasti primarnega zdravstva,  je bila na 
Gorenjskem  vedno v združevanju in skupni organizaciji. To je zagotovo prednost, ki 
se  še danes kaže v zelo dobrih rezultatih, ki so javno znani.  OZG je tretji največji 



javni zavod na primarnem nivoju v Sloveniji, takoj za ZD Ljubljana in ZD Maribor in  
zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca 200.000 prebivalcev.  
 
 
 ORGANIZACIJA ZAVODA 
 
OZG je enotni zavod v okviru katerega je organizirano osem organizacijskih enot 
(sedem zdravstvenih domov in Uprava). Organizacijske enote  so: 
  

� ZD Jesenice,  
� ZD Bled – ZD Bohinj,  
� ZD Tržič,  
� ZD Radovljica, 
� ZD Kranj,  
� Zobna poliklinika Kranj, 
� ZD Škofja Loka,  
� Uprava. 

 
V okviru zdravstvenih domov so organizirane tudi zdravstvene postaje, posamezne 
ambulante pa so tudi  v  osnovnih šolah in deloma v vrtcih. Zdravstvene postaje so: 
Kranjska Gora, Žirovnica, Mojstrana, Kropa, Naklo, Preddvor, Šenčur, Cerklje, 
Jezersko, Stražišče, Žiri, Gorenja vas in Železniki.  
 
Sedež javnega zavoda je v Kranju, Gosposvetska ulica 9. Vodi ga poslovni  direktor 
zavoda, za strokovno področje pa je odgovoren strokovni vodja zavoda.   Vsako 
organizacijsko enoto vodi direktor enote, ki je zdravnik. Direktor enote odgovarja za  
strokovno delo,  v skladu s pooblastili in določili Statuta zavoda  vodi  kadrovsko 
politiko, odgovarja  tudi za finančno poslovanje v enoti. Vsaka enota ima  glavno 
medicinsko sestro, vsa administrativno tehnična in računovodsko finančna  dela  za 
vse enote v zavodu in za zavod pa izvaja enota  Uprava, kjer je zaposlenih  33 ljudi. 
V okviru Uprave je organizirana tudi notranja revizijska služba z državno notranjo 
revizorko  in službo za javna naročila. 
    
Temeljni organ zavoda je svet OZG, ki ga vodi predsednik  Jože Rebec, predstavnik 
občine Radovljica.  Operativni in posvetovalni strokovni organ direktorja zavoda je 
strokovni svet, ki ga vodi direktor zavoda,  organizirani  pa so tudi številni  strokovni 
kolegiji za posamezno  dejavnost in sicer: 
 

� kolegij splošne družinske medicine, 
� kolegij otroške in šolske medicine, 
� kolegij urgentne medicine in reševalnih prevozov, 
� kolegij za ginekologijo, 
� kolegij za preventivno zdravstveno varstvo odraslih,  
� kolegij  fizioterapije, 
� kolegij  zobozdravstva, 
� kolegij  patronažne službe in nege, 
� kolegij za  laboratorijsko dejavnost in 
� kolegij glavnih sester. 

 
 



Vsaka organizacijska enota je svoja ''profitna enota'', s svojimi prihodki in odhodki in 
s svojim finančnim uspehom oz. neuspehom. Vsaka enota je svoje stroškovno mesto 
v okviru zavoda. Skupni cilj vseh je uspešno poslovanje zavoda in tudi  vsake enote 
posebej.  
 
 
 
DEJAVNOSTI   ZAVODA 
  
Značilnost Osnovnega zdravstva Gorenjske je, da vključuje enakopravno primarno in 
tudi del  sekundarne dejavnosti. Ta značilnost izhaja zlasti iz dejstva, da Gorenjska 
regija nima značilne centralne regijske bolnišnice. Na Gorenjskem je sicer Bolnišnica 
Jesenice, v katero gravitirajo zlasti občani zgornje Gorenjske, Kranj, kot upravno in 
geografsko središče Gorenjske regije pa  nima splošne bolnišnice. Prav ta razlog je 
že v preteklosti narekoval polivalentno združevanje  primarnih in ambulantno 
specialističnih zdravstvenih dejavnosti, zlasti na območju Kranja, Škofje Loke, 
deloma Tržiča in tudi Bleda. V Osnovnem zdravstvu Gorenjske se izvajajo  naslednje 
dejavnosti: 
 

� splošna in družinska medicina, 
� otroška in šolska preventiva in kurativa, 
� fizioterapija, 
� patronažna in babiška služba ter nega na domu, 
� celovita laboratorijska dejavnost,   
� dispanzerji za žene, 
� mentalno higienski dispanzerji (logoped, psiholog, spec. pedagog, 

defektolog), 
� medicina dela, prometa in športa, 
� pulmologija z RTG, 
� RTG in ultrazvočni oddelek, 
� nevrologija, 
� pedopsihiatrija, 
� ortopedija, 
� okulistika, 
� dermatologija, 
� otorinolaringologija, 
� odraslo in mladinsko zobozdravstvo, 
� ustna ortopedija, 
� pedontologija, 
� zobna tehnika, 
� razvojna ambulanta, 
� ambulanta za odvisne, 
� zdravstvena in zobozdravstvena preventiva, 
� nujna medicinska pomoč, 
� reševalna služba. 

 
 
V okviru nujne medinske pomoči je organizirana tudi helikopterska nujna medicinska 
pomoč na Brniku,  v času od  maja do konca septembra se zagotavlja dodatna stalna 
dnevna prisotnost zdravnika - reševalca - alpinista za potrebe Gorske reševalne 



službe, vse dni v letu se zagotavlja 24 - urna  prisotnost zdravnika na Letališču Brnik, 
v  Bohinju in v Kranjski Gori je organizirana dodatna dežurna služba.   
 
OZG  je s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen za izvajanje strokovnih izpitov za 
vse srednješolske poklice zdravstvene smeri, je v postopku pridobitve naziva ''učni 
center za celovito zdravstveno nego'', v zavodu se izvajajo tudi finančno 
računovodska dela za koncesionarje ter znanstveno–raziskovalno delo s področja 
primarnega zdravstva in kakovosti v zdravstvu. 
 

 

FINANČNI IN DRUGI PODATKI O ZAVODU   ZA LETO 2009 
 
 
Zdravstveni zavodi se financirajo pretežno (cca. 78%)  preko Pogodbe o izvajanju 
zdravstvenih storitev, ki jo vsako leto sklenejo in dogovorijo  s plačnikom 
zdravstvenih storitev, t.j. Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljevanju: ZZZS). Cena zdravstvene storitve je sestavljena iz stroška plač, 
stroška prispevkov in davkov, materialnih stroškov in amortizacije.  Poleg prihodkov 
iz pogodbe z ZZZS ustvarja  zavod OZG še prihodke iz prostovojnjega  
zdravstvenega zavarovanja (cca. 9 %),  iz tržne dejavnosti s prodajo zdravstvenih in 
nezdravstvenih storitev  (cca. 12%) in prihodke iz obresti (cca 1%).   
 
V OZG je delež stroškov dela 57 %, delež prispevkov in davkov 9 %, delež 
amortizacije 5 % in delež materialnih stroškov 29 %. Osnovno zdravstvo Gorenjske 
vse od svoje ustanovitve posluje pozitivno, z ostankom dohodka. V letu 2009 so bili 
doseženi naslednji  rezultati: 
 

� celotni prihodek 34.286.282 €; 
� celotni odhodek  33.823.346 €; 
� presežek prihodkov nad odhodki  462.936 €, kar je 1,3% celotnega prihodka; 
� povprečna bruto plača/zaposlenca je bila  2.051 €; 
� za investicije v opremo in zgradbe ter za investicijsko vzdrževalna dela in 

tekoča vzdrževalna dela je bilo  porabljenih 2.225.965 €, kar je cca 6,5% 
celotnega prihodka; 

� celoten dogovorjen program do ZZZS je bil realiziran 100 % in več;  
� v okviru preventive za odrasle je bilo pregledanih 7.830  starejših prebivalcev 

Gorenjske; 
� realiziranih  je bilo 283 preventivnih delavnic, (delavnice zdravo hujšanje, 

zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščam  kajenje, itd.); 
� povprečno je bilo v splošni družinski ambulanti 10.386 obiskov, v dispanzerju 

za žene  13.396 obiskov, v zobozdravstveni ambulanti za odrasle 2.882 
obiskov in v zobozdravstveni ambulanti  za otroke in mladino 2.498 obiskov; 

� V letu 2009 je bilo zaposlenih 716 ljudi. Struktura zaposlenih je bila  naslednja:  
  
 
 
 
 
 



Tabela 1:  Struktura zaposlenih v OZG na dan 31. december 2009 
 
 

DELOVNO MESTO ŠTEV. 
ZAPOSLENIH 

% DELEŽ 
v letu 2009 

Zdravniki specialisti 97 13,6 
Zdravniki 11 1,5 
Zobozdravniki  31 4,3 
Zdravniki - specializanti 21 2,9 
Dipl. med. sestre  105 14,7 
Sred. med. sest. in tehniki 238 33,2 
Laboranti, sred. in dipl. 39 5,5 
Zobotehniki 10 1,4 
Fizioterapevti 42 5,9 
Radiološki inženirji 15 2,1 
Logopedi, psihologi, 12 1,7 
Adm. tehnični kader 95 13,3 
SKUPAJ 716 100,0 

 
 
 
 
 
NAČRTI IN VIZIJA ZAVODA  OZG  
 
Temeljne srednjeročne usmeritve in cilji zavoda so bili opredeljeni v programu 
direktorja zavoda in strokovnega vodje zavoda ter v srednjeročnem planu in so 
naslednji: 
 

� zagotavljati in podpirati strokovni in kadrovski razvoj; 
� izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev na območju ustanoviteljic;  
� izboljšati kakovost dela, zlasti pri odnosih s pacienti;  
� investirati v izboljšanje  pogojev za delo in v novo sodobno opremo;  
� pridobiti  dodatne vire prihodkov;  
� racionalizirati poslovanje z zmanjševanjem stroškov in z racionalno 

organizacijo dela; 
� razvijati dobro in korektno sodelovanje z ustanoviteljicami, Ministrstvom za 

zdravje  in drugimi institucijami; 
� razvijati dobro in korektno sodelovanje s koncesionarji in drugimi zasebnimi 

delavci; 
� izvajati revizijo poslovanja in notranje strokovne nadzore; 
� povečati trdnost in moč zavoda. 
  

 
 
 
 
 
 



II. PRIMARNO ZDRAVSTVO NA OBMOČJU KRANJA 
 

 
 
 ORGANIZACIJA  PRIMARNEGA ZDRAVSTVA V KRANJU  DO LETA 1991 
 
 
Pred II. svetovno vojno so zdravstveno varstvo v Kranju,  tako kot drugod po državi, 
izvajali zasebni zdravniki in zobozdravniki. Tudi  po končani II. svetovni vojni,  do leta 
1952,  je  zdravstvena služba poslovala  po predpisih, ki so veljali pred vojno. Leta 
1952 je bilo uvedeno družbeno upravljanje tudi v zdravstvu.  Tako je 9. avgusta 1952 
Okrajni ljudski odbor Kranj odločil, da se ustanovi Okrajni zdravstveni dom Kranj za 
okraj Kranj, kot  proračunska ustanova z lastnim financiranjem. Okrajni zdravstveni 
dom Kranj je bil ustanovljen za območje Kranja, Tržiča in Škofje Loke. Uslužbenci in 
delavci so bili plačani po predpisih, ki so veljali za  državne uslužbence. 
 
Zanimiva je bila Odločba Okrajnega ljudskega odbora Kranj o ustanovitvi Okrajnega 
ZD Kranj, ki je določala njegove  obveznosti :  
 

� na svojem teritoriju vrši vso zdravstveno službo po svojih zdravstvenih 
evidencah, 

� nadzoruje vse ustanove in podjetja glede  izvrševanja sanitarnih in 
higienskih predpisov, 

� nadzoruje delo zdravnikov in ostalega zdravstvenega osebja vseh 
zdravstvenih ustanov, 

� skrbi za zdravstveno službo v doječih jaslih, 
� zbira potrebne statistične podatke in jih analizira, 
� vodi evidenco o vseh sanitarnih ukrepih, 
� ugotavlja sanitarne in higienske pogoje pri gradnjah, 
� skrbi za razširitev zdravstvenih ustanov, 
� predlaga sanacije, 
� nadzoruje delo reševalnih postaj, 
� predlaga predpise o zdravstvenih in higienskih ukrepih Okrajnemu ljudskemu 

odboru oz. mestnim občinskim ljudskim odborom. 
 
V letu 1967 je bil sprejet Zakon o organizaciji zdravstvene službe v Sloveniji,  ki je 
določal, da teritorialna skupnost, ki ima manj kot 40.000 prebivalcev, ne more imeti 
samostojnega zdravstvenega zavoda, kot pravne osebe. V skladu z navodili 
takratnega Republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo je bil 15. 
septembra 1967 ustanovljen Združeni zdravstveni dom Kranj, za območje Kranja, 
Tržiča in Škofje Loke. Prvi direktor je bil dr. Gorazd Zavrnik.  
 
V letu 1974 so se ponovno izvajale številne  aktivnosti v zvezi z novo organiziranostjo 
zdravstva. Združeni zdravstveni dom Kranj se je preoblikoval v  ''OZD Zdravstveni 
dom Kranj ''  s   TOZD-i: ZD Kranj, ZD Tržič in ZD Škofja Loka. 
 
V letu 1978 sta  iz TOZD–a ZD Kranj nastala dva TOZD-a in sicer TOZD Zobna 
poliklinika Kranj in TOZD  ZD Kranj.  Takšna organizacija primarnega zdravstva je 
bila vse do 1. aprila 1991, tj. do uveljavitve Zakona o zavodih, ko sta  se ukinili 



temeljni organizaciji združenega dela ZD Kranj in Zobna poliklinika Kranj. 1. aprila 
1991 se je ustanovil javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, ki vključuje tudi ZD 
Kranj in Zobno polikliniko Kranj.   
 
Poleg dr. Gorazda Zavrnika so bili direktorji ZD Kranj še  Drago Petrič, Aleš 
Paternoster, Peter Štular, trenutno pa je Lili Gantar Žura, direktorji Zobne poliklinike 
Kranj pa so bili Marko Petrič, Franc Porenta, Ljudmila Kalan,  Mojca Fajfar Furlan, 
trenutno pa je Irena Matjan. 
 
 
 
PRIMARNO  ZDRAVSTVO  V  MESTNI OBČINI KRANJ – DEJAVNOSTI 
 
Dejavnost primarnega oz. osnovnega zdravstvenega varstva na območju Mestne 
občine Kranj izvajata  Zdravstveni dom Kranj in Zobna poliklinika Kranj, od leta 1994 
dalje pa jo izvajajo tudi zasebni zdravniki in zobozdravniki s koncesijo, ki so sestavni 
del javne mreže. ZD Kranj in Zobna poliklinika Kranj pa ne izvajata zdravstvenih 
storitev le za Mestno občino Kranj, ampak za vse Občine, ki so na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi nastale na območju Upravne enote Kranj (Jezersko, Cerklje, 
Preddvor, Šenčur, Naklo, Mestna Občina Kranj), pa tudi za širšo Gorenjsko regijo, saj 
ima ZD Kranj številne dejavnosti, ki se drugod ne izvajajo (dermatologija, razvojna 
ambulanta, pedopsihiatrija, ambulanta za odvisne, itd.).  
 
V ZD Kranj in Zobni polikliniki Kranj se izvajajo vse dejavnosti, ki sodijo v primarno 
oz. osnovno zdravstveno varstvo, pa tudi številne ambulantno specialistične 
dejavnosti.   Na območju Mestne občine Kranj imajo občani v okviru ZD Kranj in 
Zobne poliklinike Kranj, dostop do naslednjih  dejavnosti. 
 

� splošna in družinska medicina  -  24 ambulant;  
� otroška in šolska preventiva in kurativa -  8 ambulant; 
� fizioterapija, nevrofizioterapija – 16 zaposlenih;  
� patronažna in babiška služba ter nega na domu – 20 zaposlenih; 
� celovita laboratorijska dejavnost;   
� dispanzer  za žene -  2 ambulanti; 
� mentalno higienski dispanzerji (logoped, psiholog, spec. pedagog, 

defektolog);  
� medicina dela, prometa in športa - ena ambulanta;  
� RTG in ultrazvočni oddelek;  
� pedopsihiatrija – ena ambulanta; 
� ortopedija – ena ambulanta; 
� okulistika -  ena ambulanta; 
� dermatologija -  ena ambulanta; 
� odraslo in mladinsko zobozdravstvo – 8,7 ambulant; 
� ustna ortopedija – ena ambulanta; 
� pedontologija - ena ambulanta; 
� razvojna ambulanta – 1,5 ambulanti; 
� ambulanta za odvisne – ena ambulanta; 
� zdravstvena in zobozdravstvena preventiva; 
� nujna medicinska pomoč -  24 ur;  
� reševalna služba. – 24 ur. 



 
*ambulanta: pomeni  prisotnost zdravnika oz. zobozdravnika vsak dan.  
 
Primarna zdravstvena dejavnost pa se ne izvaja le v ZD Kranj in Zobni polikliniki 
Kranj, saj je bil cilj organizirati čim boljšo dostopnost do zdravstvenih in 
zobozdravstvenih storitev. Tako se na območju Mestne občine Kranj  primarno  
zdravstveno varstvo izvaja še : 
 

� v Zdravstveni postaji Stražišče, kjer sta dve splošni družinski ambulanti in dva 
zobozdravnika za odrasle, pri čemer je eden koncesionar;  

 
� v družbi Sava in Iskra sta  splošni družinski ambulanti;  

 
� na Golniku je  splošna družinska ambulanta in zobna ambulanta za odrasle; 

 
� v Osnovnih šolah Matije Čopa, Staneta Žagarja in  v Osnovni šoli na Orehku  

je organizirana zobozdravstvena ambulanta za otroke in mladino.  
 
Primarna zdravstvena dejavnost pa se na območju Mestne občine Kranj izvaja 
deloma tudi z zasebnimi zdravniki in zobozdravniki s koncesijo. Večina zasebnih 
zdravnikov  in zobozdravnikov s koncesijo ima najete prostore v  ZD Kranj in Zobna 
poliklinika Kranj oz. so etažni lastniki v prizidku ZD Kranj. Najemnika sta dva 
pediatra, specialist za pljučne bolezni, specialist kardiolog, splošni družinski zdravnik, 
zobozdravniki za odrasle in zobozdravniki za mladino, specialist za ustno ortopedijo 
ter  zobni tehniki.  Etažni lastniki v novem prizidku ZD Kranj pa so zobozdravniki za 
odrasle, zobni tehniki, specialist internist gastoenterolog ter splošni družinski 
zdravnik.      
 
 
Na območju Mestne občine Kranj je tudi več zasebnih zobnih ambulant s koncesijo  
in brez koncesije, ki imajo sedež izven Zobne poliklinike Kranj, dve zasebni ambulanti 
za medicino dela, prometa in športa, otolaringološka ambulanta, oftalmološke 
ambulante, nevrološka ambulanta, psihiatrična ambulanta in ambulanta za 
ultrazvočno diagnostiko. 
 
 
KADER – STRUKTURA ZAPOSLENIH  
 
 
Število zaposlenih v ZD Kranj in Zobni polikliniki Kranj se je v zadnjih desetih letih 
precej spremenilo, oz. zmanjšalo, še zlasti v Zobni polikliniki Kranj.  Zmanjšanje 
kadra je zlasti posledica  odhodov v zasebno delo s koncesijo, deloma pa tudi bolj 
racionalne organizacije. Še leta 1995 je bilo v Zobni polikliniki Kranj zaposlenih 150 
ljudi, na dan 31. december 2009 pa le še 43.  
 
 
 
 
 
 



 
Tabela 3:  Struktura zaposlenih v ZD Kranj in ZP Kranj na dan  

31. december 2009 po stanju  
 
 
 

DELOVNO MESTO ŠTEV. ZAP.  
ZD KRANJ 

% DELEŽ 
v letu 
2009 

ŠTEV. ZAP.  
ZP KRANJ 

% DELEŽ 
v letu 2009 

Zdravniki specialisti 49 19,2   
Zdravniki 7 2,8   
Zobozdravniki    14 32,6 
Zdravniki - specializanti 8 3,1   
Dipl. med. sestre  41 16,1 1 2,3 
Sred. med. sest. in teh. 76 29,8 16 37,2 
Laboranti, sred. in dipl. 15 5,9   
Zobotehniki   6 13,9 
Fizioterapevti 16 6,3   
Radiološki inženirji 5 2,0 2 4,7 
Logopedi, psihologi, 7 2,6   
Adm. tehnični kader 31 12,2 4 9,3 
SKUPAJ 255 100,0 43 100,0 

 
 
 
Struktura zaposlenih v ZD Kranj je primerljiva strukturi zaposlenih v celotnem zavodu 
Osnovno zdravstvo Gorenjske, oz. je celo nekoliko boljša, saj je kar 22% delež 
zdravnikov, pa tudi število diplomiranih med. sester oz. dipl. zdravstvenikov je 
nekoliko višji.  
 
 
ZASEBNI ZDRAVNIKI, ZOBOZDRAVNIKI IN DRUGI ZDRAVSTEVNI DELAVCI  
S KONCESIJO  
   
 
Zakon o zdravstveni dejavnosti je leta 1992  v Sloveniji ponovno omogočil  izvajanje 
zasebne zdravstvene dejavnosti s koncesijo, ali pa tudi brez. Proces prehajanja 
zaposlenih iz javnih zavodov v zasebno delo je bil precej neurejen, stihijski in je v 
nekaterih območjih povzročil skoraj razpad javnega zdravstva. Na Gorenjskem smo 
uspeli skupaj z občinami, ki so koncedenti, postopke prehajanja  iz javnega zavoda 
OZG v zasebno prakso s koncesijo   voditi koordinirano, z vsemi zasebnimi zdravniki 
in zobozdravniki so sklenjene Pogodbe o sodelovanju, ki obvezujejo koncesionarja, 
da   sodeluje  v nujni medicinski pomoči  oz. nujni zobozdravstveni pomoči,  večina 
koncesionarjev je ostala v svojih prostorih, ki so jih najeli, tako da večjih težav na tem 
področju ni bilo čutiti. Tudi v Kranju je bil  proces podeljevanja  koncesij v 
sodelovanju z Mestno občino Kranj dobro organiziran, mogoče je bilo podeljenih 
preveč koncesij na področju zobozdravstva za odrasle, kjer so ostali v Zobni 
polikliniki Kranj le še trije mladi zobozdravniki.     
 



 
Tabela 4: Število koncesionarjev v Mestni občini Kranj 

 
 
DEJAVNOST KONCESIJE JAVNI ZAVOD % delež koncesij 
Splošna amb. 2 24 7,7 % 
Otr. in šol. disp. 2 8 20% 
Zoboz. za odrasle 14 3,2 81,4% 
Zoboz. za mladino 4 5,5 42,1% 
Ortodontija 2 1 66,6% 
Nega in patronaža 4 20 16,6% 
Spec. dejavnost 15 8,5 63,8% 

 
 
 
Iz preglednice sledi, da se v Mestni občini Kranj številne dejavnosti več kot 50% 
izvajajo zasebno s koncesijo. To velja zlasti za: 
 

� zobozdravstvo za odrasle, kjer je delež koncesionarjev v javni 
zobozdravstveni mreži kar 81,4%  (koncedent je Mestna občina Kranj);   

� ortodontijo , kjer je delež koncesionarjev 66,6% (koncedent je Mestna občina 
Kranj in ostale  Občine v Upravni  enoti Kranj); 

� specialistične ambulante, kjer je delež koncesionarjev 63,8% (koncedent je 
Ministrstvo za zdravje). 

 
V primerjavi z večjimi  Občinami  na Gorenjskem,  pa tudi z Ljubljano, je delež 
zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov s koncesijo v Mestni občini Kranj velik zlasti 
v zobozdravstvu, specialističnih ambulantah, negi in patronaži in v otroški ter  šolski 
pediatriji, relativno nizek pa v splošni družinski ambulanti in fizioterapiji, kjer še ni 
nobenega zasebnega izvajalca.   
 
Sodelovanje s koncesionarji na območju Mestne občine Kranj je trenutno večinoma 
korektno, saj sodelujejo pri izvajanju nujne pomoči.  
 
 
 
FINANČNI IN DRUGI PODATKI  ZA  ZD KRANJ IN ZOBNO POLIKLINIKO KRANJ  
ZA LETO 2009 
 
 
Zdravstveni dom Kranj in Zobna poliklinika Kranj sta vključena v javni zavod Osnovno 
zdravstvo Gorenjske  kot samostojni organizacijski enoti, s svojimi prihodki in 
odhodki. ZD Kranj je največja enota v okviru OZG, saj je njegov delež kar 35,6%, 
Zobna poliklinika Kranj pa je manjša enota in je njen delež le 5%.  Poslovanje obeh 
enot je bilo v zadnjih  letih  sicer stabilno, a vedno na meji uspešnosti.  V letu 2009 so 
se težave pri poslovanju pokazale zlasti v Zobni polikliniki Kranj, ki je poslovno leto 
zaključila z izgubo v višini 57.637 €, kar je 3,4% celotnega prihodka, ZD Kranj pa je 
izkazal minimalni ostanek dohodka v višini 917 €. Problem Zobne poliklinike Kranj je 
majhnost enote, zato bo potrebno razmisliti o združitvi obeh enot  v enotni ZD Kranj, 
seveda pa bo pri združevanju  potrebno  predhodno racionalizirati obe enoti in 



poiskati skupne sinergijske učinke, saj bo drugače lahko  ''nov  ZD Kranj'' v  velikih 
težavah. 

 
 
 

Tabela 5: Finančni podatki za ZD Kranj in Zobno polikliniko Kranj 
 

 ZD KRANJ ZOBNA POLIK. KRANJ 
Celotni prihodek 12.217.355 € 1.719.168 € 
Skupni odhodki 12.216.438 € 1776.805 € 
Rezultat +917 € -57.637 € 
Štev. zaposlenih iz ur 254 38 
Povp. bruto OD/zap. 2.098 € 1.751 € 
 
  
 
PRESKRBLJENOST IN DOSTOPNOST DO ZDRAVSTEVNIH STORITEV NA 
OBMOČJU  KRANJA  
 
 
Problem ugotavljanja stanja preskrbljenosti oz. dostopnosti občanov do zdravstvenih 
storitev je v tem, da v Sloveniji še vedno ni določenega standarda, ki bi veljal za 
posamezno dejavnost in da nihče, razen Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, ne vodi teh podatkov za vse dejavnosti, ampak le za  nekatere.  
 
Stopnja dostopnosti oz. preskrbljenosti se določa s številom nosilcev na območju 
izpostave ZZZS, kar je enako območju upravne enote,  pri čemer dejansko stanje 
lahko odstopa za + - 8%. Podatkov za območje  Občin  ni, čeprav je občina po 
zakonu ''skrbnik javne mreže''. Vsi merljivi podatki so za izpostavo Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Kranj, ki obsega občine Jezersko, Cerklje, Šenčur, 
Preddvor, Naklo in Mestno občino Kranj. 
 
V kratki analizi stanja dostopnosti oz. preskrbljenosti so  upoštevane naslednje  
dejavnosti: 
 

� Splošna med., otroški in šolski dispanzer – skupaj vse dejavnosti; 
� Dispanzer za žene; 
� Zobozdravstvo za otroke in mladino; 
� Zobozdravstvo za odrasle; 
� Fizioterapija; 
� Nega in patronaža. 

 
 
Na podlagi podatkov ZZZS je stanje preskrbljenosti na območju izpostave ZZZS 
Kranj, ki obsega občine  Jezersko, Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo in Mestno 
občino Kranj , naslednje:  
 
 
 
 



 
Tabela 6:  Število prebivalcev/priznanega nosilca 

 
 

DEJAVNOST  KRANJ GORENJSKA SLOVENIJA 
Spl., otr. in šol. amb. 1895 1842 1806 
Dispanzer za žene 4069 7002 6530 
Zoboz. za odrasle 2446 2874 2535 
Zoboz. za mladino 1330 1296 1211 
Fizioterapija 5536 5137 4047 
Nega in patronaža 2747 2575 2307 
Vir: Občasnik ZZZS – št. 2/09 in podatki ZZZS OE Kranj 
 
 
 
 

Tabela 7:  Razmerje število prebivalcev/priznanega nosilca v primerjavi s 
povprečjem v Sloveniji 

 
 

DEJAVNOST KRANJ GORENJSKA SLOVENIJA 
Spl., otr. in šol. amb. 95,3 98,0 100 
Dispanzer za žene 160,5 93,2 100 
Zoboz. za odrasle 103,6 88,2 100 
Zoboz.za mladino 91,1 93,4 100 
Fizioterapija 73,1 78,8 100 
Nega in patronaža 84,0 89,6 100 

 
 

Ugotovitve: 
� Dostopnost oz. preskrbljenost občanov do zdravstvenih storitev je na 

Gorenjskem v vseh dejavnostih slabša od povprečja v Sloveniji; 
 

� v Kranju je stanje kritično v fizioterapiji, negi in patronaži in tudi v 
zobozdravstvu za otroke in mladino, zelo dobro pa v dispanzerju za žene, ki 
se izvaja v ZD Kranj in v  Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj.  

 
 
 
Pričakujemo, da naj bi se s sprejetem novega Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj 
bi določal tudi kriterije za mrežo, postopoma dostopnost v Kranju izboljšala, zlasti v 
fizioterapiji in negi ter patronažni službi, saj potrebe po teh storitvah zelo naraščajo s 
staranjem prebivalstva in hitrejšim odpuščanjem  pacientov iz bolnišnic.  
 
 
 
 
 
 



 
NAČRTI ,  VIZIJA IN PROBLEMI  PRIMARNEGA ZDRAVSTVA V KRANJU 
 
 
 
Temeljne srednjeročne usmeritve  pri izvajanju zdravstvenega varstva na območju 
Kranja, ki se izvaja v ZD Kranj in Zobni polikliniki Kranj,  so zlasti povezane s 
pacientom in z izboljšanjem poslovanja,  kar pomeni:  
 

� izboljšati kakovost dela in  odnos do pacientov;  
� izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev; 
� investirati v izboljšanje  pogojev za delo in v novo sodobno opremo;  
� zagotavljati in podpirati strokovni in kadrovski razvoj v ZD Kranj in ZP Kranj; 
� izboljšati  organizacijo dela; 
� razvijati dobro in korektno sodelovanje z Mestno občino Kranj; 
� razvijati dobro in korektno sodelovanje s koncesionarji in drugimi zasebnimi 

delavci. 
 
Pri doseganju postavljenih ciljev, pa smo soočeni z nekaterimi problemi in sicer: 
 

� Tudi v Kranju se soočamo z velikim pomanjkanjem zdravnikov, zlasti v splošni 
družinski medici in v otroškem ter šolskem dispanzerju.  V ZD Kranj bi takoj 
potrebovali dva pediatra, vsaj tri splošne družinske zdravnike, pa tudi 
zdravnika v ambulanti za nujno medicinsko pomoč. Ker teh zdravnikov ni, je 
velika obremenitev zaposlenih zdravnikov. 

 
� V ZD Kranj je bazen, kjer se izvaja hidroterapija,  ki pa ni celovito financirana 

s strani plačnika zdravstvenih storitev, tj. Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 
Stroški delovanja bazena so izredno veliki, saj je potrebno zagotoviti stalne 
nadzore in kontrole vode, zagotoviti prisotnost reševalca iz vode, zagotoviti 
ustrezno opremo in kader za nudenje nujne  pomoči ob bazenu,  vzdrževati 
bazen, zagotoviti ustrezen strokoven kader za izvajanje storitev hidroterapije. 
Vseh teh stroškov plačnik zdravstvenih storitev ne prizna, zato se vsako leto 
izkazuje primanjkljaj sredstev, ki tudi neposredno vpliva na finančno 
poslovanje ZD Kranj.  Problem hidroterapije bo potrebno čim hitreje dokončno 
razrešiti v smeri delnega  financiranja s strani občin (Jezersko, Cerklje, 
Šenčur, Preddvor, Naklo in Mestno občino Kranj), ali z večjo participacijo 
obiskovalcev bazena,  ali pa z zaprtjem bazena. 

 
�  V ZD Kranj so tudi prostorske težave, saj primanjkuje ambulant za splošno 

družinsko medicino, potrebno je razširiti  in prenoviti otroški in šolski  
dispanzer, ki ne ustreza sodobnemu načinu dela, potrebno bi bilo urediti 
premoženje Mestne občine Kranj, saj je objekt na Gosposvetski ulici 9, kjer je 
ambulanta za odvisnike, razvojna ambulanta, zobna preventiva in uprava 
zavoda, še vedno v lasti Zavoda za zdravstveno varstvo, kar pomeni 
Ministrstva za zdravje, čeprav je bil Sporazum o delitvi premoženja OZG 
sprejet že leta  2003.  

 
�  Nerešeno ostaja tudi vprašanja ureditve medsebojnih odnosov in delitve 

skupnih stroškov v novem prizidku ZD Kranj, kjer etažni lastniki plačujejo ZD 



Kranj oz. OZG skupne stroške še vedno po ''začasnih'' deležih, saj ni 
dokončnega etažnega načrta, ki naj bi bil podlaga za delitev skupnih stroškov. 

 
� Izboljšati bo potrebno  dostopnost do nekaterih zdravstvenih storitev, zlasti v 

fizioterapiji, kjer je stanje kritično, pa v negi in patronažni službi ter tudi v 
zobozdravstvu za otroke in mladino.  

 
� Novi Zakon o zdravstveni dejavnosti posega tudi na področje organizacije in 

vodenja javnih zdravstvenih zavodov, zato bo po sprejemu Zakona potrebno 
dopolniti oz. spremeniti Odlok in Statut. Ker predlog novega Zakona ne 
predvideva tipa organizacije, kot je Zobna poliklinika Kranj, bo  potrebno 
združiti ZD Kranj in Zobno polikliniko Kranj v nov ZD Kranj, ki bo vključeval 
tudi zobozdravstvo.      

 
 
 

III. ZAKLJUČEK 
 
Primarno zdravstvo na Gorenjskem in tudi v Mestni občini Kranj je dobro 
organizirano, je uspešno pri poslovanju, veliko lastnih sredstev se vsako leto vlaga  v 
novo sodobno opremo in v izboljšanje  pogojev dela.  V ZD Kranj se izvaja veliko 
dejavnosti, kar  zagotavlja dobro dostopnost občanov do zdravstvenih storitev, zelo 
dobro je organizirana nujna medicinska pomoč, ki vključuje tudi stalno ekipo 
helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku in tudi nujna zobozdravstvena 
pomoč, ki je ob koncu tedna organizirana v Kranju tudi za občane Tržiča in Škofje 
Loke. 
 
 
 
 
 
 
 
Jože Veternik 
Direktor zavoda      

 


