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Zadeva: Zagotavljanje dostopa do primarnega zdravstvenega varstva – ponovitev vprašanja 

  

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica zastavljamo 

pisno svetniško vprašanje in prosimo za pisna pojasnila.   

 

V imenu Svetniškega kluba Levica sem na 18. seji Mestnega sveta MOL zastavil ustno svetniško 

vprašanje glede problematike pomanjkanja družinskih zdravnikov in zagotavljanja zakonske obveze 

pri zagotavljanju dostopa do celovitega, kakovostnega in varne javnega zdravstvenega varstva vsem 

meščankam in meščanom Ljubljane. 

V poslovniško odmerjenem času 3 minut nam niste odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, zato 

glede na aktualnost ponovno zastavljamo naslednja vprašanja:  

- Katere aktivnosti boste predlagali za okrepitev mreže na primarni ravni zdravstvenega 

varstva za izboljšanje in zagotavljanje enake dostopnosti do zdravstvenih storitev? 

- Kakšno pomanjkanje zdravnikov na primarni ravni zdravstvenega varstva beležite? Znano je, 

da poleg zdravnikov družinske medicine primanjkuje še zobozdravnikov, ginekologov, 

fizioterapevtov ... Koliko dodatnih programov bi morali odobriti v ZZZS za odpravo 

primanjkljaja zdravnikov v ZD Ljubljana?  

- Kaj konkretno je MOL storila, da bi optimizirala javno mrežo s prerazporeditvijo bremena 

med vse izvajalce, ki prejemajo plačilo iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije? 

- Zakaj ZD Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL, paciente obvešča, naj obiščejo zasebnike 

in koncesionarje? Menimo, da bo prelaganje zdravstvenih storitev na zasebnike dodatno 

oslabilo javni zdravstveni sistem, kar vodi v razgradnjo celostnega zdravstvenega sistema, saj 

zasebni sistem odpravlja temeljno načelo javnega zdravstva: enake možnosti in dostopnost za 

vse paciente.  

- V Levici se zavzemamo za okrepitev javnega zdravstvenega sistema s širitvijo programov 

znotraj javne zdravstvene mreže in ne s podelitvijo koncesij za opravljanje javne službe v 

osnovni zdravstveni dejavnosti! Zanima nas, koliko novih programov in katerih je bilo 

vzpostavljenih v ZDL v letu 2019 in 2020 ter koliko je bilo sklenjenih koncesijskih pogodb?  

- Kaj konkretno ste naredili, da bo zdravstvena oskrba prebivalk in prebivalcev Ljubljane 

nemotena in da bo JZ ZDL ostal osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni? 

- Ali je MOL že pripravila nabor sistemskih ukrepov, s katerimi bi izboljšali organizacijo, 

pogoje dela za zagotovitev enake obravnave vseh prebivalcev? Ali predloge za reševanje 

problematike in spremembo zakonodaje posredovali Vladi RS? 

 

Tovariški pozdrav, 

Milan Jakopovič, 

vodja Svetniškega kluba Levica 


