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Ljubljana – Osnovno zdravstvo 
Gorenjske (OZG), kamor spada 
sedem zdravstvenih domov, je 
lansko leto končalo s 767.000 
evri presežka prihodkov nad od-
hodki, a ima največje kadrovske 
težave. So te posledica varčeva-
nja pri delovni sili?

Brigite Ferlič Žgajnar

Minister za zdravje Aleš Šabeder 
je bil včeraj kritičen do vodstva 
ZD Kranj. Poudaril je, 
da ga skrbi, ker jim ni 
uspelo zagotoviti do-
datnih ambulantnih 
timov, čeprav je bil 
denar zagotovljen, 
zdravniki, ki so bili 
dodatno obremenje-
ni, pa niso bili plača-
ni za povečan obseg 
dela.

Liljano Gantar 
Žura, direktori-
co kranjskega 
zdravstvenega 
doma, so mi-

nistrove besede presenetile. Tudi 
zato, ker je menila, da dobro so-
delujeta in je po njenem mnenju 
prvi, ki se je odločil za sistematič-
no reševanje problemov. »Takoj 
sem pripravljena odstopiti, če bo 
to rešilo kritične razmere,« se je 
odzvala. Dodala je, da ni čas za 
iskanje krivcev, ampak za iska-
nje rešitev, ki bodo v dobro vseh. 
Priznala je, da nekateri res niso 
dobili plačila za povečan 

obseg dela, a le zato, ker je bilo sis-
temsko tako urejeno, da izplačila 
niso bila mogoča, če zdravniki za 
priznanje povečanega obsega dela 
niso izpolnjevali vseh drugih me-
ril, na primer dovolj veliko hišnih 
obiskov.

Jože Veternik, dolgoletni di-
rektor OZG, je zanikal, da bi 
varčevali pri delovni sili. Dober 
poslovni rezultat je po njegovem 
mnenju posledica lanskega zviša-

nja cen storitev in dobre realiza-
cije programov. Dodajmo, da 

so to dosegali v močno okr-
njeni kadrovski zasedbi, kar 

je povzročilo, da je zdravni-
kom prekipelo.

Odprta vrata: Pod grajskim hribom • Botanični vrt Viatori: Vrt cvetočih barv+ Delo in dom

Iskrica
Človek naj molči 
ali izreče stvari, ki 
so celo boljše od 
molka.
Pitagora

SDS obrambnemu 
ministru trese tla 
pod nogami
Vodilna opozicijska stranka 
bo interpelacijo proti Karlu 
Erjavcu predstavila še ta 
teden. Lahko Erjavca odnesejo 
očitki o zlorabi vojaške 
obveščevalne službe?

Hrup ubija, 
a ustavnih 
sodnikov ne gane
Uredba o hrupu bo na 
ustavnem sodišču kmalu 
že eno leto. Do julija 
mora okoljsko ministrstvo 
notifi cirati predpise o hrupu.

AKTUALNO 2

Sodobni potniki 
kot okoljski 
grešniki
Nemci ambicioznih ciljev 
o znižanju izpustov še ne 
dosegajo. Bo davek na izpuste 
ogljikovega dioksida pomagal 
na poti do cilja?

AKTUALNO 3

Britanci bodo 
šli na evropske 
volitve

Britanska vlada je prvič 
potrdila, da se država ne 
bo mogla izogniti izvedbi 
evropskih volitev, po tem 
ko se z opozicijo ni uspela 
dogovoriti o brexitu.
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Slovenija 
radodarna do 
kupcev e-vozil

S subvencijami za spodbujanje 
e-mobilnosti sodi Slovenija 
med najradodarnejše države v 
Evropski uniji.
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Impol čez Šibenik 
do prve milijarde
Skupina Impol v Šibeniku zdaj 
odpira novo proizvodno linijo, 
od te širitve si veliko obeta.

GOSPODARSTVO 9

Rekordni 
beneški bienale
Med 90 državami 
udeleženkami tudi letos 
Slovenija, ki jo bo predstavljal 
Marko Peljhan.

KULTURA 16

Sončno bo, popoldne se bo z 
zahoda postopno pooblačilo. 

14−19 °C

Karikatura Marko Kočevar

O snovno zdravstvo 
Gorenjske ima odličen 
poslovni rezultat, a 

utrujeno ekipo zdravnikov. 
Zamenjati je ne more, ker ni 
zagotovilo rezervnih igralcev. 
Nekaj jih sicer še trenira (uvaja), 
a kaj ko se tudi ti že pogledujejo 
za zaposlitvami v drugih moštvih 
(tujih zdravstvenih ustanovah). 
Gledalci (bolniki) plačujejo 
drage vstopnice (zdravstveno 
zavarovanje), a na tribunah 
predolgo čakajo na tekme, od 
izida katerih so odvisna njihova 
življenja.

Odgovorni so dali odločilen 
avtogol za propad primarnega 
zdravstva, sistema niso 
začeli pravočasno prilagajati 
demografskim in drugim 

spremembam. Problemi 
so se kopičili. V ZD Kranj 
so se s kadrovsko stisko 
neuspešno spopadali že več 
let. Zdravniki so odhajali na 
bolniške in porodniške dopuste, 
nadomeščati so jih morali že 
tako preobremenjeni kolegi, 
ki za to včasih niso dobili niti 

plačila. Ironija je, da je denar 
zdaj ostal, zdravniki pa bodo 
ušli, saj obremenitev ne zdržijo 
več. Še večja ironija je, da jih 
zdaj ne bi zadržal niti denar, 
temveč le sprememba aneksa, ki 
bi jim omogočila, da bodo lahko 
odklanjali nove paciente, ko 
bodo dosegli 1895 glavarinskih 
količnikov. V Kranju je namreč 
povprečno število količnikov na 
tim kar 2407.

Ko smo pred časom 
menedžerje spraševali, kaj bi 
naredili, če bi čez noč ostali brez 
23 vodilnih »igralcev«, je Robert 
Golob, predsednik uprave GEN-I 
odgovoril: »Osnovna naloga 
visokega menedžmenta je, da 
skrbi za to, da so v podjetju 
znana pravila, medosebni odnosi 

zdravi in da je jasna kultura 
delovanja. Če se zgodi, da 20 
vrhunskih kadrov hkrati zagrozi 
z odpovedjo, je nekaj narobe na 
eni od teh treh točk. Če bi se to 
zgodilo v GEN-I, bi jaz odletel še 
isto sekundo.«

V Kranju ne bo odletel 
nihče, saj je javni sistem nekaj 
popolnoma drugega kot 
gospodarstvo. V javnem sistemu 
se zaradi zakonodaje ne da 
narediti nič, zasebno podjetje 
pa mora delati čudeže, če želi 
obstati na trgu. Direktor, ki ne 
dosega rezultatov, gre, direktor v 
javni mreži ostane še naslednji 
mandat, saj ni kriv, da je sistem 
tak, kakršen je. Dokler bo tako, se 
bo treslo še veliko mrež, ujeti pa 
bodo predvsem nemočni bolniki.

Pregorelo zdravniško moštvo

Gledalci (bolniki) 
plačujejo drage 
vstopnice (zdravstveno 
zavarovanje), potem 
pa predolgo čakajo 
na tekme, od izida 
katerih so odvisna 
njihova življenja.

Tema dneva
Brigite Ferlič Žgajnar

Ljubljana – Liverpool je 
prvi fi nalist nogometne lige 
prvakov. V izjemni povratni 
tekmi na Anfi eldu je spisal 
čudež podoben fi nalnemu iz 
leta 2005 v Istanbulu, ko je v 
drugem polčasu nadoknadil 
zaostanek iz prvega z 0:3. Na 

prvi tekmi v Barceloni je izgubil 
z 0:3, sinoči pa je zmagal s 4:0, 
čeprav je igral brez najboljšega 
strelca Mohameda Salaha in še 
drugega odličnega napadalca 
Roberta Firmina. Za veliko in 
čudežno zmago rdečih sta bila 
strelca Divock Origi in Giorginio 

Wijnaldum. Kdo bo ob Liver-
poolu igral v fi nalu v Madridu, 
1. junija, bo znano nocoj po 
dvoboju Ajaxa in To� enhama. 
Nizozemski klub je prvo tekmo 
zmagal z 1:0. G. N. 
Foto Reuters

Liverpool ugasnil Barcelonino luč
Nogomet  Po porazu z 0:3 na Camp Nouu zmaga rdečih s 4:0
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Gorenjska ima presežek denarja 
in pomanjkanje zdravnikov
ZD Kranj  Štiriindvajset zdravnikov bo 1. junija nehalo delati, 
deset jih že koristi dopust – Razmere lahko reši le še vlada

Najemnine 
v Ljubljani 
evropske, 
plače pa 
slovenske

Ljubljana – V zadnjih petih le-
tih se najemnine za stanovanja 
(pa tudi prodajne cene) v slo-
venski prestolnici niso umirile. 
Še več: njihova rast že presega 
predkrizno raven. Sveži podat-
ki Eurostata kažejo, da so se na-
jemnine v Ljubljani že približale 
tistim v Bruslju, Bonnu, Talinu in 
Budimpešti. Primerjava plač pri 
nas in v zahodni Evropi pa kaže 
še temnejšo sliko za slovenske 
najemnike.

Manja Pušnik

»Po rasti najemnin je bila lani 
pred Ljubljano le Lizbona, kjer 
so se cene v primerjavi z letom 
prej zvišale za 19 odstotkov. 
Izjema je Ciper, kjer so cene 
poskočile za kar četrtino,« pravi 
nepremičninski strokovnjak 
Roman Prskalo. Res je, da imamo 
v Sloveniji visok, kar 77-odstotni 
delež lastniških stanovanj, 23 
odstotkov stanovanj je najemni-

ških. Najrazvitejši najemniški trg 
imajo v Švici (65 odstotkov) in 
Nemčiji (okoli 50 odstotkov), ka-
žejo podatki Eurostata. Imajo pa 
na Zahodu precej višje plače kot 
pri nas. Tako je v Belgiji povpreč-
na plača 37,90 evra bruto na uro, 
torej je povprečna plača v Bruslju 
v primerjavi s slovensko (16,40 
evra bruto na uro) 2,3-krat višja, 
najemnina za trisobno stanova-
nje v Bruslju pa je primerljiva z 
najemnino v Ljubljani. »Ker je 
2000 najemnih stanovanj, ki so 
se oddajala za daljše obdobje, zdaj 
na spletnih platformah Airbnb 
in Booking.com, cene najemnih 
stanovanj v prestolnici še kar 
rastejo,« meni Zoran Đukić iz 
nepremičninske agencije Stoja 
Trade.

Najemnine v nebo poganjata predvsem (že kronično) pomanjkanje stanovanj v Ljubljani in oddajanje prek spletnih platform Airbnb in Booking.com. Foto Leon Vidic
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V konkurenci 
evropskih prestolnic 
se je rast najemnin v 
Ljubljani lani uvrstila 
med tri najvišje.

MARKO
POKORN

o potrebi po snemanju selfi jev 
in obsedenosti, imenovani 
selfi tis
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Eurostat  Cene najemniških 
stanovanj v glavnem mestu so bile 
lani med najhitreje rastočimi v EU 
Padca še ni na obzorju

Minister za 
zdravje Aleš 
Šabeder je bil 
kritičen do ZD 
Kranj, ki ga 
vodi Liljana 
Gantar Žura.
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