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 PREDLOG 

 
 
Na podlagi prvega in drugega odstavka 1. člena  Uredbe o namenih in pogojih za 

dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem 
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03) in 18. ter  27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____. seji dne 
____________ sprejel 
 
 
 

PRAVILNIK 
o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 

 
 

1. člen 
 
 Ta pravilnik določa namene, upravičence, upravičene stroške, višino, instrumente in pogoje za 
dodeljevanje državne pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana. 
 

2. člen 
 
 Sredstva za državne pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se zagotavljajo v 
proračunu Mestne občine Ljubljana. 
 

3. člen 
 

Državne pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva (v nadaljevanju: 
državne pomoči) se dodeljujejo za namene povezovanja podjetij in za prijave na javne razpise 
za pridobitev nepovratnih sredstev iz tujine. 
 
 Državne pomoči se dodeljujejo kot spodbude po principu sofinanciranja upravičenih stroškov skupnih 
strateških razvojnih programov podjetij (v nadaljevanju: skupni programi) in kot spodbude za prijave na javne 
razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz tujine po principu sofinanciranja upravičenih stroškov prijave. 
 

4. člen 
 
 Za podjetje se po tem pravilniku šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna oseba ne glede na 
pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev. 
 

5. člen 
 
 Upravičenci do državnih pomoči so podjetja, ki: 

- imajo sedež v Mestni občini Ljubljana,  
- imajo manj kot 50 zaposlenih, 
- imajo letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR. 

 Upravičenec, ki je gospodarska družba, mora biti neodvisno podjetje. 
 Neodvisno podjetje po tem pravilniku je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska 
družba ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem za majhna in srednjevelika podjetja, razpolaga  z 
lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti 
delniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne lastniške politike. 



 
 

6. člen 
 
 Do državnih pomoči niso upravičena podjetja, ki: 

- so v stečajnem postopku,  postopku prisilne poravnave ali likvidacije, 
- so v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni 

list RS, št. 54/99, 110/99, 50/00 – sklep US in 93/02- odločba US), 
- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje, 
- poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva, ribištva in 

jeklarstva. 
 Do državnih pomoči za sofinanciranje stroškov prijave na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz 
tujine niso upravičena podjetja, določena v prejšnjem odstavku tega člena in podjetja, ki sodijo v sektor 
transporta. 
  

7. člen 
 

Upravičeni stroški za skupne programe so: 
- stroški svetovanja pri pripravi skupnih programov za povezovanje malih podjetij,  
- stroški svetovanja in razširjanja specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov, 
- stroški posebnega usposabljanja podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih 

programov,  
- stroški promocije proizvodov in storitev skupnih programov pri prvi predstavitvi na določenem sejmu 

ali razstavi, ki obsegajo dodatne stroške najetja, postavitve ali delovanja stojnice,  
- stroški začetnih materialnih investicij (zemljišča, zgradbe in oprema) za potrebe izvajanja skupnih 

programov. Med upravičene stroške ne sodijo stroški za nakup transportnih sredstev in opreme; 
- stroški začetnih nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega 

tehničnega znanja). 
 Državna pomoč za upravičene stroške iz prve, druge in četrte alinee prejšnjega odstavka se dodeli v 
višini do 50% upravičenih stroškov, za upravičene stroške iz tretje alinee prejšnjega odstavka v višini do 45% 
upravičenih stroškov in za upravičene stroške iz pete in šeste alinee prejšnjega odstavka v višini do 15% 
upravičenih stroškov.   
 

8. člen 
 

 Upravičeni stroški za prijave na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz tujine so izključno 
direktni stroški, nujni in vezani na prijavo, ki so dejansko nastali in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila 
oz. dokumentacijo.  
 Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka so: 

- stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih plač z vsemi dodatki 
in dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi, 

- stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim 
poslovanjem prijavitelja in  

- potni stroški, ki so nastali pri oblikovanju in delu konzorcija za prijavo projekta na vire nepovratnih 
sredstev iz tujine (dnevnice, stroški prevoza ter morebitni stroški prenočišča).  
 Višina pomoči po tem členu znaša največ 500.000 SIT na eno prijavo. Če je podjetje koordinator 
konzorcija, ki pripravlja projekt, znaša pomoč največ 1.000.000 SIT. 
 
 

9. člen 
 
 Instrument pomoči so dotacije. 
 
 
 



 
10. člen 

 
 Državne pomoči za skupne programe se dodeljujejo za programe, ki jih izvajajo najmanj tri povezana 
podjetja in vsaj ena razvojna institucija.  
 Na javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za skupne programe lahko sodeluje skupina 
najmanj treh podjetij in vsaj ene razvojne institucije: 

- ki so sklenila dogovor o sodelovanju pri skupnem programu, 
- ki so določila nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj vloge in pogodbena stranka. 

 
11. člen 

 
 Na javnem razpisu za dodelitev državne pomoči za prijave na javne razpise za pridobitev nepovratnih 
sredstev iz tujine lahko sodeluje posamezno podjetje ali skupina podjetij, ki je sklenila dogovor o sodelovanju 
pri skupnem projektu in je določila nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj vloge in 
pogodbena stranka.   
 

12. člen 
 

 Sredstva, za katere je prejemnik pridobil državno pomoč, mora prejemnik uporabljati za 
namen, za katerega je pridobil državno pomoč, najmanj dve leti, če gre za materialne investicije, 
nematerialne investicije vsaj eno leto od dneva njihove pridobitve oziroma zaključka. 
 

13. člen 
 
 Zgornja meja vseh prejetih pomoči iz proračuna Republike Slovenije, proračunov 
samoupravnih lokalnih skupnosti in iz sredstev Evropske unije ne sme preseči zgornje meje 
pomoči, določene v Uredbi o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi 
pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem pomoči (Uradni list RS, št. 38/03). 

 
14. člen 

 
    Mestna občina Ljubljana ima še pet let po plačilu zadnjega obroka državne pomoči pravico 
vsebinsko in finančno revidirati vsak program in prijavo, za katere je dodelila sredstva državnih 
pomoči.  
 Prejemniki, ki so pridobili sredstva, morajo dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev 
sredstev, hraniti še pet let od dneva pridobitve sredstev. 
 Sredstva državnih pomoči, ki jih je prejemnik pridobil na podlagi neresničnih podatkov ali 
jih je porabil nenamensko, mora vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je 
prejel izplačilo. 
 

15. člen 
 
 Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega v 
Uradnem list Republike Slovenije, pod pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.  
 

16. člen 
 

 Medsebojne obveznosti med Mestno občino Ljubljana in prejemnikom državnih pomoči se uredijo s 
pogodbo. 
 
 



 
17. člen 

 
 Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 63/02). 
 

18. člen 
 

 Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Št. …………… 
Ljubljana, dne ……… 
 
                                                                                                               Županja 
                                                                                                    Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                           Danica Simšič 
 
 
 

 
 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
 
 
1. Pravni temelj za sprejem akta 
Zakon o zdravstveni dejavnosti  (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 
90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 62/01 in 86/02  - v nadaljevanju ZZDej ) v prvem odstavku 4. 
člena določa, da se zdravstvena dejavnost kot javna služba opravlja v okviru mreže javne 
zdravstvene službe. V drugem odstavku 4. člena pa, da se merila za postavitev mreže javne 
zdravstvene službe določijo s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije ob upoštevanju 
kriterijev (zdravstveno stanje, starostna,  socialna struktura prebivalcev itd).  
ZZDej v prvem odstavku 5. člena določa, da mrežo javne zdravstvene službe na  primarni ravni 
določa in zagotavlja občina oziroma mesto, v prvem odstavku 94. člena pa določa, da do sprejema 
plana zdravstvenega varstva deluje mreža javne zdravstvene službe največ v obstoječem obsegu.   
  
 
2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben  

• Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99 in 99/01)  naj bi merila za 
mrežo javne službe določil Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije 
– Zdravje za vse do leta 2004  (Uradni list RS, št. 49/00 – v nadaljevanju NPZV), ki ga je 
Državni zbor sprejel 30. maja 2000. Ugotavljamo, da merila za mrežo javne zdravstvene 
službe še vedno niso zakonsko urejena, temveč so prepuščena programu, ki je dokument 
programske narave in ni podzakonski predpis v ožjem smislu. Poleg tega pa NPZV v 



poglavju 5 navaja, da bo  mrežo javne zdravstvene službe v Republiki Sloveniji na 
primarni ravni na podlagi meril in navodil ministra, pristojnega za zdravstvo, določila za 
svoje območje občina oziroma mestna občina.      

• V Strategiji razvoja primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 
2005, ki jo je sprejel Mestni svet Mestne občine na svoji 39. seji, dne 8. 7. 2002, je v 
sklepnih ugotovitvah zapisano, da bo do sprejetja meril in navodil za oblikovanje mreže 
javne zdravstvene službe, ki jih bo sprejel minister za zdravje, osnovna za zagotavljanje 
primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Ljubljana zatečena mreža javne 
zdravstvene službe. Mrežo javne zdravstvene službe se določi s sklepom, ki ga bo sprejel 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana.   

 
3.  Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja  
Kot je razvidno iz predhodnih navedb, je področje zakonsko dokaj neurejeno, saj je poleg 
odsotnosti meril in kriterijev za oblikovanje javne zdravstvene mreže, nedorečen tudi  status 
javnih zdravstvenih zavodov, prav tako niso določeni  pogoji za podeljevanje koncesij, način 
podeljevanja le-teh itd.   
 
4. Poglavitne rešitve in morebitne variantne rešitve  

• Obstoječa mreža javne zdravstvene službe na območju Mestne občine Ljubljana je 
prikazana po posameznih dejavnostih primarnega zdravstvenega varstva (splošna 
medicina, pediatrija, šolska medicina, ginekologija, fizioterapija, patronaža in nega na 
domu, zobozdravstvo odraslih, zobozdravstvo otrok in mladine ter ortodontija) in sicer po 
nosilcih (javni zavodi in koncesionarji), številu in lokaciji programov.  

• Obseg (število programov) posameznih zdravstvenih dejavnosti, distribucija glede na 
nosilce programov ter lokacijo programov, v Mestni občini Ljubljana, bo osnovno 
izhodišče pri oblikovanju mreže javne zdravstvene službe na podlagi meril in navodil, ki 
jih bo sprejel minister za zdravje, pri ugotavljanju  preskrbljenosti prebivalcev, pri  
sprejemanju odločitev glede zmanjševanja razlik med gravitacijskimi območju znotraj 
Mestne občine Ljubljana itd.  

 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta 
Sprejem akta ne bo imel finančnih in drugih posledic.     
 
 
 
Pripravila:                                                                                 NAČELNICA:  
Sonja Borštnar, univ.dipl.soc.                               Tilka Klančar,  univ. dipl. psih.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrazložitev predloga Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva  

 
 
1. Pravni temelj 
 
 
Pravna podlaga za sprejem Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva sta določbi prvega in drugega odstavka Uredbe o namenih in pogojih za 
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem 
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03), ki določata, da je za upravljanje shem pomoči 
pristojna lokalna skupnost, kolikor gre za dodeljevanje pomoči iz proračuna lokalne skupnosti in 
da upravljanje posamezne sheme pomoči med drugim obsega pripravo pravne podlage za 
dodeljevanje pomoči. Pravni temelj je tudi določba 18. člena Statuta MOL, ki določa, da MOL 
pospešuje razvoj malega gospodarstva. 
  
 
2. Razlogi in cilji 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 40. seji dne 15.7.2002 sprejel Pravilnik o dodeljevanju državnih 
pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana. 
Na podlagi izkušenj iz dosedanjih razpisov na področju povezovanja podjetij se je izkazala potreba 
tudi po sredstvih za investicije v materialna in nematerialna sredstva, ki bodo omogočala izvajanje 
aktivnosti v okviru skupnih programov povezanih podjetij oz. organizacij.  
Hkrati se z vstopom Slovenije v Evropsko unijo podjetjem odpirajo nove možnosti pridobivanja 
EU sredstev. Ker podjetja niso dovolj pripravljena za kandidaturo na ta sredstva, ker priprava 
zahteva relativno visoka finančna sredstva in ker želimo čim bolj izkoristiti možnosti za črpanje 
EU sredstev, so v ta namen podjetjem potrebne tudi finančne spodbude v obliki sofinanciranja 
stroškov, ki bodo nastali ob prijavah. S tem bodo podjetja izkoristila možnost črpanja teh sredstev, 
izpeljavo določenih razvojnih, strateških aktivnosti, ki bi jih brez teh sredstev izvedla težje oz. jih 
ne bi mogla izvesti. Mestna občina Ljubljana bo s to spodbudo prav gotovo prispevala k večji 
konkurenčnosti slovenskih (ljubljanskih) podjetij. Vlada RS je v letošnjem letu sprejela novo 
Uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev 
za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03). Po novi uredbi se 
lahko za namene sofinanciranja stroškov prijav podjetij za prijavo na javne razpise za pridobitev 
nepovratnih sredstev iz tujine dodeljujejo državne pomoči kot de minimis pomoči.    
Uredba določa, da se za pomoči, ki niso namenjene spodbujanju izvoza in so nižje od 100.000 
EUR v obdobju treh let, lahko šteje, da imajo zanemarljiv učinek na konkurenco in trgovinsko 



menjavo. Take pomoči se lahko opredelijo kot de minimis pomoči, v kolikor jih ni možno dodeliti 
v okviru obstoječih pravil. Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja, ki poslujejo v sektorjih 
jeklarstva, premogovništva, transporta, kmetijstva in ribištva. Vsaka de minimis pomoč mora biti 
priglašena. Takšna izjemna dodelitev de minimis pomoči je dovoljena pod naslednjimi pogoji: 

• skupna višina de minimis pomoči posameznemu prejemniku ne glede na vir, obliko in 
namen, ne sme preseči 100.000 EUR v obdobju treh let, 

• prejemnik pomoči mora biti obveščen o de minimis značaju pomoči in mora dokazati, da 
ni presegel dovoljene višine pomoči iz prejšnje alinee. 

Dajalec pomoči mora o dodeljenih de minimis pomočeh po posameznih prejemnikih poročati 
komisiji v 15 dneh po dodelitvi sredstev. Podatke o dodeljenih de minimis pomočeh mora dajalec 
pomoči hraniti 10 let po dodelitvi pomoči.  
Zaradi navedenih razlogov je treba spremeniti dosedanji Pravilnik o dodeljevanju državnih 
pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana. Glede na to, gre 
za obsežnejše spremembe, ki se nanašajo na upravičence, namene, za katere se dodeljujejo 
državne pomoči, upravičene stroške, pogoje pod katerimi se dodeljujejo pomoči in njihove zgornje 
meje, je predlagatelj pripravil nov pravilnik. Na podlagi novega pravilnik  bo omogočena priprava 
programov in shem za spodbujanje podjetniške dejavnosti, njihov hitrejši razvoj in povečanje 
mednarodne konkurenčne sposobnosti. 
 
3. Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 
V okviru dosedanjega pravilnika smo izrabili vse možnosti za pomoči podjetjem. Mestna občina 
Ljubljana z dosedanjim pravilnikom ne more slediti dinamiki gospodarstva, trendom v 
povezovanju podjetij in ostalih organizacij ter vključevanju Slovenije v Evropsko unijo ter se tako 
odzivati potrebam in dajati nekatere impulze in iniciative podjetjem.  
V dveh letih smo uspeli spodbuditi povezovanje podjetij na več področjih. Te povezave delujejo, a 
zaradi finančnih bremen niso dovolj učinkovite. Primanjkuje finančnih sredstev predvsem pri 
nadgrajevanju in utrjevanju sodelovanja (vzpostavitev pisarn, nakup skupne opreme, 
nepremičnin in podobno). 
Hkrati se je pokazala potreba po pomoči pri prijavah na mednarodna (EU) sredstva. V podjetjih 
primanjkuje znanj na področju EU projektov in hkrati čas, ki je potreben za le-te. S temi sredstvi 
bodo podjetja lažje financirala zunanje strokovnjake ali pa angažirala na novo zaposlene za to 
področje. 
 
4. Poglavitne rešitve in morebitne variante rešitve 
Mestni svet je na 40. seji, dne 15.7.2002 sprejel Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za 
pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana, v okviru katerega je MOL dodelila 
sredstva za spodbujanje povezovanja podjetij v letih 2002 in 2003. Sredstva smo uspešno usmerili 
v povezavo podjetij, tako da smo spodbudili in pomagali utrditi medsebojne povezave v osmih 
grozdih v Mestni občini Ljubljana.  
Skupne aktivnosti povezanih podjetij se razvijajo, njihovo sodelovanje prehaja že v trajnejše 
partnerske odnose in že kažejo konkretne rezultate. Zaradi lažjega izvajanja skupnih nalog in 
aktivnosti ter izkoriščanja prednosti, ki jih ponujajo grozdi, želijo ta podjetja ustrezno organizirati 
poslovanje, tako da tudi s konkretnimi investicijami dajo nov impulz k dodani vrednosti skupnih 
programov. Ker želimo spodbujati nadaljnji razvoj grozdov v MOL, smo opredelili možnosti 
sofinanciranja stroškov za materialne in nematerialne investicije. Investicije, ki jih bomo 



sofinancirali, bodo le za potrebe skupnih programov povezanih podjetij. Pomoči bodo dodeljevane 
na podlagi meril, določenih v javnem razpisu. 
Ob že navedenih razlogih za spodbujanje prijav na sredstva iz mednarodnih virov naj razjasnimo, 
da so trenutne možnosti črpanja sredstev le iz EU virov, vendar želimo dopustiti možnost, da bodo 
v bližnji prihodnosti možni viri tudi izven EU. Ker tovrstna sredstva ni možno dodeljevati po 
različnih obstoječih shemah, jih bomo dodeljevali po principu de minimis. Podjetja se bodo sama 
odločala o vrstah in shemah za sredstva, na katera bodo kandidirala. 
 
 
5. Finančne posledice 
Neposredne finančne posledice niso predvidene. Sredstva za namene spodbujanja povezovanja 
podjetij so opredeljena v proračunu MOL za vsako leto posebej. Dodeljevala se bodo v okviru teh 
omejenih sredstev na podlagi javnega razpisa. 
 
 
Pripravil          Načelnica 
Sašo Kulašič          Vanja Rangus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 5. člena in prvega odstavka 94. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 13/93,  45/94. 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 
62/01 in 86/02), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana           redni seji dne               2003  sprejel  
 
 
SKLEP 
 O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V MESTNI OBČINI 
LJUBLJANA 
 

1. člen  
 
Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Ljubljana sestavljajo: 
 
 
1. na področju  splošne medicine: 
 



Nosilec programa  Lokacija  Število programov 
1. Zdravstveni dom Ljubljana   
 Enota Bežigrad   Kržičeva ulica 10 12,45 
 Enota Bežigrad Primožičeva ulica 2   2,00 
 Enota Center Metelkova ulica 9 12,00 
 Enota Moste Kvedrova cesta 30   2,00 
 Enota Moste Šmartinska cesta 135   1,00 
 Enota Moste Preglov trg 4   6,00  
 Enota Moste  Cesta 30. avgusta 5   7,00  
 Enota Moste Prvomajska ulica 5   7,46 
 Enota Šentvid  Ob zdravstvenem domu 1     6,14  
 Enota Šiška Derčeva ulica 5  18,46 
 Enota Vič Postojnska ulica 24  11,00  
 Enota Vič  Rakovniška ulica 4    4,00 
Skupaj Zdravstveni dom 
Ljubljana 

  89,51  

2. Socialni zavodi - nosilec 
dejavn. spl.amb.v soc.zav. je 
ZDL 

  

Dom starejših občanov Vič-
Rudnik 

Cesta na Bokalce 10    1,00 

Dom starejših občanov Bežigrad Komanova ulica 1    0,74  
Dom upokojencev Center Tabor 10     1,00  
Dom upokojencev Center Zrinjskega 2 – Poljane    0,65  
Dom starejših občanov Moste Ob sotočju 10     0,70  
Dom starejših občanov Šiška Kunavarjeva ulica 15    0,76  
Dom starejših občanov Vič-
Rudnik 

Kopališka ulica 10    0,88 

Skupaj socialni zavodi     5,73 
3. Klinični center   
Klinični center Vodnikova cesta 62    2,90 
Klinični center  Njegoševa cesta 4    1,29  
Skupaj Klinični center     4,19 
4. SŽ – Železniški zdravstveni 
dom 

  

Železniški zdravstveni dom  Trg osvobodilne fronte 3    1,00 
Železniški zdravstveni dom  Celovška cesta 4    3,50  
Skupaj Železniški zdravstveni 
dom 

    4,50 

5. Koncesionarji   
 Alenka Peršič Ojsteršek  Gasparijeva ulica 2    1,00 
 Andrej Stare  Ulica bratov Babnik 10    1,00 
 Barsos, d.o.o.  Gregorčičeva ulica 11    1,00 
 Boštjan Hostnik  Tbilisijska ulica 59    1,00  
 Branka Kuštrin   Koprska ulica 94    0,85  
 Dagra, d.o.o.  Vodovodna cesta 67    0,50 
 Gojmir Žorž Koprska ulica 94    1,00 
 Helena Andrenšek  Prijateljeva ulica 2    0,30  



 Janez Kmet   Tbilisijska ulica 89    1,00  
 Jasna Blaha Tbilisijska ulica 59    1,00 
 Jože Vidmar   Savska cesta 3      1,00  
 Lijana Petek Hojker Prijateljeva ulica 2    1,00 
 Lorena, d.o.o. Cesta Ceneta Štuparja  2A    1,00  
 Majda Vidic  Dunajska cesta 5    0,75 
 Majda Grosek Pšeničnik   Dunajska cesta 22    1,00 
 Marjana Simčič Polak Cesta Ceneta Štuparja 2A    1,00   
 Marta Dobnikar Metelkova ulica 15    1,00  
 Mateja Tominec   Kolinska ulica 1    0,85  
 Matjaž Jereb   Metelkova ulica 15    1,00 
 Medi center, d.o.o.  Topniška ulica 4    3,00  
 Nely Vodičar Bremec Kopitarjeva ulica 4     1,00  
 Peter Franetovič  Tabor 9     1,00  
 Tatjana Zavodnik Krupenko   Tržna ulica 3    1,00  
 Vesna Rojc Pečnik  Tolstojeva ulica 63    0,50 
 Zdravstveni zavod Revita  Peričeva ulica 31    0,90 
 Zdravstveni zavod Zdravje Smoletova ulica 18    1,50  
 Zlatka Kralj  Trubarjeva cesta 51A    1,00 
 Sonja Ukmar  Rožna dolina IV/49    1,00 
 Skupaj koncesionarji     28,15 
VSI NOSILCI SKUPAJ   132,08 
 
2. na področju  pediatrije: 
 
Nosilec programa  Lokacija  Število programov 
1. Zdravstveni dom Ljubljana   
 Enota Bežigrad   Kržičeva ulica 10   2,71 
 Enota Bežigrad Primožičeva ulica 2   2,00 
 Enota Center Metelkova ulica 9   2,60 
 Enota Moste  Cesta 30. avgusta 5   2,00  
 Enota Moste Prvomajska ulica 5   3,07 
 Enota Moste Kvedrova cesta 30   1,00 
 Enota Šentvid  Ob zdravstvenem domu 1     1,16 
 Enota Šiška Derčeva ulica 5   3,65 
 Enota Vič Postojnska ulica 24   4,41  
 Enota Vič  Rakovniška ulica 4   2,00  
Skupaj Zdravstveni dom 
Ljubljana 

 24,60  

2.Koncesionarji    
Barsos, d.o.o.  Gregorčičeva ulica 11    1,00 
Darja Mikec Gogalova ulica 3A    1,00  
Eskulap, d.o.o. Cesta v Mestni log 55    1,00  
Meta Finžgar Perme   Cesta v Mestni log 55     1,00  
Pediatrična ambulanta Ajda 
Cimperman, d.o.o.  

Cesta v Mestni log 55    1,00  

Vesna Plevnik Vodušek  Regentova cesta 70    0,40 
Skupaj koncesionarji      5,40 



VSI NOSILCI SKUPAJ   30,00  
 
 
3. na področju  šolske medicine: 
 
Nosilec programa  Lokacija  Število programov 
1. Zdravstveni dom Ljubljana   
 Enota Bežigrad   Kržičeva ulica 10   3,49 
 Enota Bežigrad Primožičeva ulica 2   1,00 
 Enota Center Metelkova ulica 9   4,76 
 Enota Moste  Cesta 30. avgusta 5   2,23 
 Enota Moste Prvomajska ulica 5   3,50 
 Enota Šentvid  Ob zdravstvenem domu 1     1,67  
 Enota Šiška Derčeva ulica 5   3,95 
 Enota Vič Postojnska ulica 24   3,73  
 Enota Vič  Rakovniška ulica 4   1,00 
Skupaj Zdravstveni dom 
Ljubljana 

 25,33 

2. Zdravstveni dom za študente     
 Zdravstveni dom za študente   Aškerčeva cesta 4   4,50 
 Zdravstveni dom za študente Cesta 27. aprila 31   1,00   
 Zdravstveni dom za študente Kardeljeva ploščad 12    1,00   
Skupaj ZD za študente    6,50 
3.MZ- ambulanta za dijake šole 
v  
  Tacnu  

  

Ambulanta za dijake šole v 
Tacnu  

Rocenska ulica 56   0,34 

4. Koncesionarji    
Helena Andrenšek  Prijateljeva ulica 2   0,70 
VSI NOSILCI SKUPAJ   32,87  
   
 
4. na področju ginekologije: 
 
Nosilec programa  Lokacija  Število programov 
1. Zdravstveni dom Ljubljana   
 Enota Bežigrad   Kržičeva ulica 10   0,84 
 Enota Center Metelkova ulica 9   0,83 
 Enota Moste  Preglov trg 4   2,50  
 Enota Šentvid  Ob zdravstvenem domu 1     0,68 
 Enota Šiška Derčeva ulica 5   1,90 
 Enota Vič Postojnska ulica 24   2,00  
 Enota Vič  Rakovniška ulica 4   1,25  
Skupaj Zdravstveni dom 
Ljubljana 

 10,00  

2. SŽ- Železniški zdravstveni 
dom  

  



Železniški zdravstveni dom  Celovška cesta 4   0,20 
3. Zdravstveni dom za študente   
Zdravstveni dom za študente  Aškerčeva cesta 4   2,00 
4. Klinični center   
Klinični center  Šlajmerjeva ulica 3   6,50    
5.Koncesionarji    
Barbara Rojnik   Metelkova ulica 15    1,00 
Branislav Franjič  Metelkova ulica 11    0,85  
Branka Colja Lovšin Peričeva ulica 15    1,00  
Grozdana Berginc Šormaz   Kotnikova ulica 5     1,00  
Katarina Kolar Kurent   Metelkova ulica 15    1,00  
Polona Jerman Kačič  Metelkova ulica 15    1,00 
Primož Reš Ulica bratov Babnik 10    0,20 
Ratko Tatalovič  Tbilisijska ulica 59    1,00  
Vinko Jeričevič  Peričeva ulica 15    1,00  
Ziljana Križaj Cesta v Mestni log 55    1,00   
Skupaj koncesionarji      9,05 
VSI NOSILCI SKUPAJ    27,75 
 
5.  na področju fizioterapije: 
 
Nosilec programa  Lokacija  Število programov 
1. Zdravstveni dom Ljubljana   
 Enota Bežigrad   Kržičeva ulica 10   4,00 
 Enota Center Metelkova ulica 9   5,57 
 Enota Moste Prvomajska ulica 5   7,00 
 Enota Šentvid  Ob zdravstvenem domu 1     2,00  
 Enota Šiška Derčeva ulica 5   4,90  
 Enota Vič Postojnska ulica 24   5,00  
Skupaj Zdravstveni dom 
Ljubljana 

 28,47  

2. Klinični center   
Klinični center Zaloška cesta 2   9,00 
Skupaj Klinični center    9,00 
3. SŽ – Železniški zdravstveni 
dom 

  

Železniški zdravstveni dom  Trg osvobodilne fronte 3   1,50 
Skupaj Železniški zdravstveni 
dom 

   1,50 

5. Koncesionarji   
 Alenka Pogačar  Cesta Ceneta Štuparja 2A    1,00 
 Barbara Pantar  Celovška cesta 134   0,50 
 Frančišek Oberstar  Cesta v Mestni log 55   1,00 
 Frančiška Rogelj Ogrin   Gustinčičeva ulica 14   1,00  
 Karmen Ivanšek    Štula 13B   1,00  
 Marjana Wolf  Cesta Ceneta Štuparja 2A   1,00 
 Marjeta Krejči Hrastar Poklukarjeva ulica 23   1,00 
 Milena Starin  Korytkova ulica 30   1,00  



 Mirjam Ogrin   Korytkova ulica 30   1,00  
 Mirjana Krajnik  Cesta Ceneta Štuparja 2A   0,50 
 Polona Žargi    Štula 13B     1,00  
 Stanislava Podlesnik Maurer Pokljukarjeva ulica 23   1,00 
 Tomaž Fuchs Dunajska cesta 186   0,50  
 Zdenka Jerman   Cesta Ceneta Štuparja 2A   1,00 
 Skupaj koncesionarji     12,50 
VSI NOSILCI SKUPAJ    51,47 
 
 
6. na področju patronaže in nege na domu: 
 
Nosilec programa  Lokacija  Število programov 
1. Zdravstveni dom Ljubljana   
 Enota Bežigrad   Mislejeva ulica 3   21,00 
 Enota Center Metelkova ulica 9   12,00 
 Enota Moste Prvomajska 5     7,00 
 Enota Moste  Preglov trg 4     8,00 
 Enota Moste Cesta 30. avgusta 5   10,00 
 Enota Šentvid  Ob zdravstvenem domu 1       6,00 
Enota Šentvid Vodice - Kopitarjev trg 1     2,00 
 Enota Šiška Derčeva ulica 5   18,00 
 Enota Vič Postojnska ulica 24   13,60  
 Enota Vič  Rakovniška ulica 4     4,00 
Skupaj Zdravstveni dom 
Ljubljana 

 101,60 

4. Koncesionarji    
 Irena Žajdela  Pot na Fužine 3    1,00 
Skupaj koncesionarji      1,00  
VSI NOSILCI SKUPAJ   102,60  

 
 

7. na področju zobozdravstva odraslih: 
 
Nosilec programa  Lokacija  Število programov 
1. Zdravstveni dom Ljubljana   
 Enota Bežigrad   Kržičeva ulica 10   4,98 
 Enota Center Štefanova ulica 1   9,87 
 Enota Center Čufarjeva ulica 2    1,00  
 Enota Moste Kvedrova cesta 30   2,00 
 Enota Moste  Cesta 30. avgusta 5   4,05 
 Enota Moste Prvomajska ulica 5   6,00 
 Enota Šentvid  Ob zdravstvenem domu 1     2,46  
 Enota Šiška Derčeva ulica 5   8,98 
 Enota Vič Postojnska ulica 24   7,73 
 Enota Vič  Rakovniška ulica 4   5,00  
Skupaj Zdravstveni dom 
Ljubljana 

 52,07 

2. Klinični center   



Klinični center Hrvatski trg 6   3,50  
Skupaj Klinični center    3,50  
3. SŽ – Železniški zdravstveni 
dom 

  

Železniški zdravstveni dom  Celovška cesta 4    5,30 
Skupaj Železniški zdravstveni 
dom 

    5,30 

4. Srednja šola za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo  

  

Sr.šola za farmacijo, kozmetiko 
in zdravstvo 

 
Zemljemerska ulica 5 

   
   1,86 

Skupaj srednja šola      1,86 
5. Koncesionarji   
 Alenka Milavec Petaros  Zeljarska ulica 2   1,00 
 Andrejka Urbančič  Vilharjeva cesta 27   0,90 
 Arnold Tomšič   Cesta v Mestni log 55   1,00 
 Babit, d.o.o.   Kolezijska ulica 25   1,00  
 Barbara Borec   Staničeva ulica 17   1,00  
 Blaža Jančar   Peričeva ulica 25   1,00 
 Depik, d.o.o. Cesta 24. junija 31   0,75 
 Dr. Maksimiljan Kos, d.o.o.  Derčeva ulica 4   0,75  
 Duša Boljka    Litijska cesta 43   0,80  
 Eva Steidl Porenta Jamova cesta 39   1,00 
 Irena Kovačevič Tessenyi  Parmova ulica 51     1,00  
 Iztok Privšek  Opekarska cesta 11   1,00 
 Jana Zaplatil  Celovška cesta 291   0,90  
 Janja Sunajko   Zadobrovška cesta 18A   1,00 
 Janko Edvard Štefančič    Vošnjakova ulica 7   0,90 
 Katarina Žmuc Oražnova ulica 12    1,00   
 Katja Knol Gregorič  Kolinska ulica 1   0,85  
 Majda Sočič    Linhartova cesta 51   1,00  
 Marija Rant   Ulica v Kokovšek 31A   0,50 
 Marina Kansky Gaberšek.  Dunajska cesta 22   0,92  
 Marina Košak  Beethovnova ulica 6    0,80  
 Marko Razingar  Tbilisijska ulica 59   1,00  
 Martel Zupan    Cesta v Mestni log 55   0,60  
 Mateja Karlin Sambolec  Karlovška cesta 13   1,00 
 Medico dentes, d.o.o.  Tolstojeva ulica 63   0,92 
 Mirjam Kovačič Čadež Kotnikova ulica 20   1,00  
 Miro Siegl Kopitatarjeva ulica 4   1,00 
 Mojca Potokar  Ježa 90   0,80 
 Polona Zupet Žnidaršič  Litijska cesta 47   0,85 
 Samo Tetičkovič  Dunajska cesta 5   1,00 
 Sanja Lucija Pečnik  Dunajska cesta 129   1,00 
 Sonja Funduk Andrejčič Dalmatinova ulica 7   1,00 
 Štefanija Zupan  Puhova ulica 6    1,00  
 Tatjana Čufer Ulica bratov Učakar 64    1,00  
 Tone Tomšič  Gasparijeva ulica 2   0,50 



 Vilko Vresk Savska cesta 5    0,80  
 Višnja Macura Verovškova ulica 57   1,00 
 Vladimir Siegl Kopitarjeva ulica 4   1,00 
 Zdravstveni zavod Zdravje  Smoletova ulica 18   1,00  
 Dentart, d.o.o. Petkovškovo nabrežje 57   1,00 
Koncesionarji skupaj   36,54  
VSI NOSILCI SKUPAJ    99,27 
 
8. na področju zobozdravstva otrok in mladine: 
 
Nosilec programa  Lokacija  Število programov 
1. Zdravstveni dom Ljubljana   
 Enota Bežigrad  - Srednja 
grad., 
 Geod., in ekonomska šola 

 
Dunajska cesta 102  

  1,00   

 Enota Bežigrad Kržičeva ulica 10   2,00 
 Enota Bežigrad – Zavod za 
 usposabljanje slušno in 
govorno 
 motenih  

 
 
Vojkova cesta 74  

  1,00  

 Enota Bežigrad - OŠ Dr. Vita 
 Kraigherja 

 
Trg 9. maja 1 

  1,00 

 Enota Bežigrad  - Srednja pokl. 
 in strokovna šola Bežigrad 

 
Ptujska ulica 6 

  1,00 

 Enota Bežigrad   Primožičeva ulica 2   1,00 
 Enota Bežigrad - OŠ Savsko 
 naselje  

 
Matjaževa ulica  4 

  1,00 

 Enota Center  - OŠ Vodmat Potrčeva ulica 1      1,00  
 Enota Center -  OŠ Prežihov 
 Voranc 

 
Prežihova ulica 8 

  1,00 

 Enota Center – OŠ Majde   
 Vrhovnik  

Gregorčičeva ulica 16   1,00  

 Enota Center  Aškerčeva ulica 4   4,80  



 Enota Center - OŠ Poljane Zemljemerska ulica 7   1,00    
 Enota Center - OŠ Prule Prule 13   1,00 
 Enota Center - VVZ J.Levca Dečkova ulica 1B   0,20 
 Enota Moste Cesta 30. avgusta 5   2,00 
 Enota Moste Prvomajska ulica 5   3,50  
 Enota Moste - OŠ Božidarja 
Jakca  

Nusdorferjeva ulica 10   2,00  

 Enota Moste - OŠ Jože Moškrič Jarška cesta 34   1,00 
 Enota Moste - OŠ Kette in 
Murn 

Koširjeva ulica 2   0,50 

 Enota Šentvid Ob zdravstvenem domu 1   2,57 
 Enota Šiška - OŠ Miško 
Kranjec 

Kamnogoriška cesta 35   0,60 

 Enota Šiška  Derčeva ulica 5    1,50  
 Enota Šiška  - OŠ Koseze Ledarska ulica 23   0,40 
 Enota Vič  Postojnska ulica 24    4,50 
 Enota Vič - OŠ Vič Abramova ulica 26   0,50 
 Enota Vič  Rakovniška ulica 4   2,00 
Skupaj Zdravstveni dom 
Ljubljana 

 39,07 

2. Klinični center   
Klinični center Hrvatski trg 6   0,50  
Skupaj Klinični center    0,50  
3. Študentski zdravstveni dom    
Študentski zdravstveni dom  Kardeljeva ploščad 12    1,00 
Študentski zdravstveni dom  Cesta 27. aprila 31    2,00  
Študentski zdravstveni dom  Aškerčeva cesta 4    7,04 
Skupaj študentski zdravstveni 
dom 

  10,04 

4.Koncesionarji     
Aolonija Pielick  Šmartinska cesta 10    1,00 
Cestnik, d.o.o.   Mirje 2    1,00 
Damjana Anžič Likar Godeževa ulica 11    1,00 
In, d.o.o. Adamičeva ulica 16    1,00 
Jožica Kovačič  Klopčičeva ulica 1    0,75 
Nastja Pirnat  Komenskega ulica 19    1,00 
Nataša Rozman Vitorovič  Zadobrovška cesta 18A    1,00 
Simonka Rus Vodnikova cesta 187    1,00 
Zobki, d.o.o. Čufarjeva ulica 11    1,00 
Skupaj koncesionarji      8,75 
VSI NOSILCI SKUPAJ    58,36 
 
9. na področju ortodontije:   
 
Nosilec programa  Lokacija  Število programov 
1. Zdravstveni dom Ljubljana   
 Enota Bežigrad   Kržičeva ulica 10   1,88 



 Enota Center Aškerčeva cesta 1   1,00 
 Enota Moste  Cesta 30. avgusta 5   1,00 
 Enota Šiška Derčeva ulica 5   1,00 
 Enota Vič Postojnska ulica 24   1,50  
Skupaj Zdravstveni dom Ljubljana    6,38 
2. Klinični center    
 Klinični center  Hrvatski trg 6   2,50 
3. Koncesionarji    
 Ana Marija Čigon   Peričeva ulica 25   1,00 
 Karin Oblak Obrez Parmova ulica 53   1,00 
 Marinko Vidoševič Koprska ulica 94    1,00  
 Metoda Rejc Novak Šlosarjeva ulica 4   1,00   
 Ortodontija, zobozdravstvo Vrbič, 
d.o.o. 

Cesta v Mestni log 55   1,00 

 Zavod Orthos Celovška cesta 107   1,50 
Skupaj koncesionarji     6,50   
VSI NOSILCI SKUPAJ   15,38 
 
 
 

2. člen  
 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka:.  
Datum:  
 
 
                                                                                                                Županja 
                                                                                                  Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                           Danica Simšič   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


