
POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE 

GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2011 – PODROČJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

Področje zdravstvenega varstva zajema določene programe na področju primarnega in 
bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe 
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.   
 

  

ZR 2010 Veljavni 
proračun 

2011 

ZR 2011 Indeks 
3:1 

Indeks 
3:2 

  1 2 3 4 5 

304 Investicijsko vzdrževanje (ZD Gorenja vas) 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

305 Izdatki za tekoče vzdrževanje 447,60 500,00 0,00 0,00 0,00 

306 Oprema za zdravstveni dom 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

308 Preventivno zdravstveni programi 400,00 700,00 300,00 75,00 42,86 

301 Zdravstveno varstvo občanov 9.834,40 13.000,00 10.125,76 102,96 77,89 

303 Mrliško ogledna služba 10.418,42 15.000,00 13.865,37 133,09 92,44 

SKUPAJ ZDRAVSTVENO VARSTVO 21.100,42 31.700,00 24.291,13 115,12 76,63 
 

Občina je v letu 2011 porabila za zdravstveno varstvo 24.291,13 EUR, kar je 15,12 % več 

sredstev kot jih je porabila v letu 2010 in 23,37 % manj sredstev od veljavnega proračuna za 

leto 2011. Planirana sredstva v višini 2.000 EUR za investicijsko vzdrževanje pri ZD Gorenja 

vas (delilniki toplote), se v letu 2011 niso porabila. Izvedba del je bila prestavljena v leto 

2012. Prav tako se v letu 2011 niso porabila planirana sredstva za tekoče vzdrževanje okolice 

zdravstvenega doma (beljenje, popravila,…) in za nakup opreme za zdravstveni dom. Oboje 

se financira po potrebi. Deloma so bila porabljena planirana sredstva za preventivno 

zdravstvene programe (akcija za čiste in zdrave zobe,…). Za zdravstveno varstvo občanov je 

občina v letu 2011 porabila približno toliko sredstev kot v letu 2010 in nekoliko manj od 

planiranih sredstev. V okviru zdravstvenega varstva občanov občina zagotavlja sredstva za 

plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe, ki izpolnjujejo 

zahtevane pogoje. Občina je konec decembra 2011 plačevala osnovno zdravstveno 

zavarovanje 30 upravičencem. Mesečni prispevek je znašal 29,76 EUR za posameznega 

zavarovanca. Za mrliško ogledno službo je občina v letu 2011 porabila več sredstev kot v letu 

2010 in nekoliko manj od planiranih sredstev za leto 2011. Mrliško ogledno službo za občino 

izvajajo ZD Škofja Loka in zasebni zdravniki. 

Občina za leto 2012 planira nekoliko višja sredstva (+ 15,77 % glede na plan 2011) za 

področje zdravstvenega varstva. Višja planirana sredstva so predvidena za tekoče 

vzdrževanje okolice Zdravstvenega doma in obratovalne in manipulativne stroške po 

pogodbi.  

 
 
 



POROČILO O UPRAVLJANJU ZDRAVSTVENE POSTAJE GORENJA VAS  
 
Občina Gorenja vas – Poljane je lastnica Zdravstvene postaje Gorenja vas,  upravlja pa jo 
Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj oz. enota ZD Škofja Loka.  
 
Sedaj se že skoraj v celoti zdravstveno varstvo v Občini izvaja na podlagi koncesij. OZG samo 
še delno uporablja del prostorov v ZP Gorenja vas, in sicer za dejavnost otroškega dispanzerja 
enkrat tedensko ter za dejavnost nege in patronaže. ZP Gorenja vas je večnamenski javno-
poslovno-stanovanjski objekt, v katerem se poleg izvajanja zdravstvene dejavnosti v 
koncesijski obliki nahajajo tudi stanovanja, izvaja lekarniška dejavnost ter druge dejavnosti 
(mladinski servis). OZG tako predstavlja najmanjšega uporabnika prostorov v objektu. 
 
OZG zasebnikom, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v ZP Gorenja vas, fakturira najemnino. 
Sredstva od najemnin zadoščajo za pokritje stroškov (vključno smetarina, vodarina), ker pa 
ima OZG enota ZD Škofja Loka med premoženjem v upravljanju vključen ta objekt, je dolžna 
obračunavati tudi amortizacijo. Razlika med stroškom amortizacije in prejeto razpoložljivo 
najemnino v obdobju 2005 do 2011 je – 94.779,44 EUR, kar OZG financira iz ostalih 
programov.  
 
OZG zagovarja, da ni usposobljen, niti registriran za upravljanje stanovanjsko-poslovne 
stavbe, ne razpolaga pa niti s finančnimi sredstvi za upravljanje stavbe. OZG zaradi tega ne želi 
oz. ne more prevzeti vlogo »upravljavca večnamenskega objekta«, kot je ZP Gorenja vas. 
Občini, ki je lastnica ZP, zato predlaga, da si pridobi upravljavca, ki bo vlogo upravljanja lahko 
upravljal v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje. 
 
Ker OZG ne bo prevzel omenjenega objekta v upravljanje, predlaga Občini, da izvede zbiranje 
ponudb za pridobitev upravljavca. 
 
Občina Gorenja vas – Poljane je že izvedla zbiranje ponudb za izbiro najugodnejšega 
ponudnika za upravljanje ZP Gorenja vas, na podlagi katerega je pridobila dve ponudbi od 
treh pozvanih ponudnikov. Izbira še ni bila opravljena. 
 
 
 
 
 
Gorenja vas, 11. april 2012 
 
Poročilo pripravila: 
Tanja Bizovičar, univ.dipl.ekon. 
 
 
 
 
 
 
 


