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NAMEN:

Seznanitev
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mag. Renata Rajapakse, dr. med. spec., v.d. direktorja ZD Domžale,
Anja Ocepek, pomočnica direktorja ZD Domžale

OBRAZLOŽITEV:
Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Domžale se v zadnjih nekaj letih sooča z izjemno
problematiko, z omejenimi prostorskimi kapacitetami, ki na eni strani onemogočajo zagotavljanje
ustreznih delovnih pogojev zaposlenim, po drugi strani pa otežujejo dolgoročni razvoj javnega
zdravstvenega zavoda.
Način dela na področju zdravstva na primarni ravni zdravstvenega varstva se je v zadnjih petnajstih
letih bistveno spremenil. Na delovanje in razvoj zdravstvenega doma vplivajo številni dejavniki,
med katerimi izstopajo predvsem povečane in spremenjene potrebe po zdravstvenih storitvah,
naraščanje števila prebivalcev na območju vseh občin ustanoviteljic, ki jih oskrbuje Zdravstveni
dom Domžale, ter rast števila pacientov, ki potrebuje zdravnika in dostop do vseh ostalih
zdravstvenih storitev na primarni ravni zdravstvenega varstva.
Naštete spremembe zahtevajo širitev obstoječih zdravstvenih storitev, reorganizacijo obstoječih
zdravstvenih dejavnosti in ustvarjajo podlago za pojav novih zdravstvenih dejavnosti. Da bi lahko
izvajali vse potrebne zdravstvene dejavnosti, potrebujemo zadostno število zaposlenih. Objekt
Zdravstvenega doma Domžale je polno zaseden in prostor optimalno izkoriščen. Trenutno
zaposlujemo 244 zaposlenih, kar je približno za 46 % oz. 77 zaposlenih več kot leta 2004, ob tem,
da so prostorske kapacitete v vseh teh letih ostale nespremenjene. Ob upoštevanju smernic
Ministrstva za zdravje za področje primarne ravni zdravstvenega varstva ocenjujemo, da bo število
zaposlenih v Zdravstvenem domu Domžale v prihodnjih letih le še naraščalo.
Zaradi navedene problematike je Zdravstveni dom Domžale skupaj z Občino Domžale pristopil k
izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev prostorov za Zdravstveni dom

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

Domžale«, katerega cilj je bil najti najbolj optimalno rešitev za zagotovitev dodatnih prostorskih
površin za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti zdravstvenega doma. Predlagana rešitev
zajema gradnjo prizidka in garažne hiše za 152 parkirnih mest. 7.534,98 m2 površine obsega
garažno hišo (klet 1 in klet 2), nizko in visoko pritličje ter prvo nadstropje. Ocenjena vrednost
celotne investicije po tekočih cenah z DDV zanaša približno 9.045.000 EUR, pri čemer bi delež, ki bi
odpadel na Občino Mengeš znaša približno 5,09 %. Investicija Občine Domžale v celoti vključuje
garažno hišo. K izgradnji novega objekta bi pristopilo šest financerjev, vse občine ustanoviteljice v
soustanoviteljskemu deležu, in Zdravstveni dom Domžale. Ob nemotenemu poteku načrtovanih
aktivnosti ocenjujemo, da bi se investicijski objekt predvidoma zaključil konec leta 2022.
Cilj gradnje prizidka je predvsem zagotoviti kvalitetne storitve, varnost, dostopnost in enake
možnosti za zdravljenje vsem pacientom občin ustanoviteljic, ki jih oskrbuje zdravstveni dom, ter
izboljšati pokritost glede na trenutne in bodoče potrebe po zdravstvenih storitvah ter občanom
zagotoviti možnosti izbire osebnega zdravnika.
V kolikor gradnja prizidka ne bi bila možna, Zdravstveni dom Domžale ne bo zmogel zagotavljati
zdravstvenih storitve glede na potrebe, zakonske okvire in razvojne prioritete, kar posledično
pomeni, da lahko pričakujemo stagnacijo zdravstvenega doma na vseh področjih delovanja.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš se seznani s prostorsko problematiko v Zdravstvenem domu
Domžale.
Franc JERIČ
župan

Pregledal: Urban Kolar, direktor občinske uprave.

predlog sklepa
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), je Občinski
svet Občine Mengeš na svoji _____ redni seji dne ________ 2019 sprejel naslednji

SKLEP
O SEZNANITVI S PROSTORSKO PROBLEMATIKO V ZDRAVSTVENEM DOMU DOMŽALE

Občinski svet Občine Mengeš, se seznani s prostorsko problematiko v Zdravstvenem domu
Domžale.
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