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Zadeva: Zagotavljanje dostopa do primarnega zdravstvenega varstva  

  

V skladu z 98. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica zastavljamo 

ustno svetniško vprašanje in prosimo za ustni odgovor. 

 

V Sloveniji je v tem trenutku 133.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika. Številk za Mestno 

občino Ljubljana ne poznamo, a gotovo lahko govorimo o tisočih. Koliko ljudi v Ljubljani čaka na 

opredelitev pri osebnem zdravniku, ne vemo. Po 51. členu Ustave RS ima vsak pravico do 

zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (3. člen) občina v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja 

pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju. Zavarovancem, ki plačujejo tako 

obvezno kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje, mora po zakonu in pravilih obveznega 

zdravstvenega zavarovanja biti omogočena pravica do storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti in 

pravica do izbire osebnega zdravnika. Zakon o zdravstveni dejavnosti določa, da je občina tista, ki 

določa in zagotavlja mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni.  

 

Zagotavljati to mrežo pa enostavno ne more pomeniti, da se na oglasno desko zdravstvenega doma 

obesi obvestilo, da naj posamezniki, ki so ostali brez svojega osebnega zdravnika znotraj javne 

zdravstvene mreže, obiščejo zasebnega zdravnika. To ni dovolj in to ni sprejemljivo. Res je, da je v 

obvestilu zapisano, naj se pacienti obrnejo na zasebnike, ki so še dolžni opredeljevati nove paciente, a 

to ni dovolj. V Levici sicer razumemo, da je pomanjkanje družinskih zdravnikov težava, ki se 

pojavlja na ravni celotne države, in da je krivdo za porazno stanje na tem področju pogosto in 

upravičeno treba iskati tako pri Ministrstvu za zdravje in vladajoči politiki kot tudi Zdravniški 

zbornici. Kljub temu pa to ne pomeni, da občina ni soodgovorna za zatečeno stanje. Navsezadnje se 

nahajamo sredi največje zdravstvene krize v zgodovini te države in nesprejemljivo je, da je ljudem 

onemogočen dostop do osebnega zdravnika ter da jim je kršena tako ustavna pravica do 

zdravstvenega varstva kot tudi pravica do proste izbire zdravnika po predpisih, ki urejajo pacientove 

pravice. 

 

Prosim za odgovore in pojasnila na naslednja vprašanja: 

- Koliko občanov v tem trenutku čaka na opredelitev pri osebnem zdravniku oziroma nima 

osebnega zdravnika? 

- Po kakšnem protokolu se obravnava paciente, ki nimajo izbranega zdravnika in rabijo 

zdravstveno pomoč? 

- Kaj konkretno je Mestna občina Ljubljana storila, da bi izboljšala dostop do primarnega 

zdravstva? 



 

 

- 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? 

- Zanima me, zakaj ZD Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL, paciente obvešča, naj 

obiščejo privatnike. Zakaj ljudi ne informirate, kam točno naj se obrnejo, da bodo zagotovo 

dobili zdravnika? 

- Kakšne aktivnosti načrtujete glede uvoza zdravstvenega kadra iz tujine? Koliko zdravnikov 

iz tujine se je v času tega mandata zaposlilo v ZD Ljubljana in koliko se jih še bo? Odredba o 

zgornji meji števila ponudb za delo v RS je zgornjo mejo za specialiste družinske medicine še 

povečala. 

- Koliko zdravnikov se je v letu 2020 na novo zaposlilo v ZD Ljubljana? Glede na finančni 

načrt je bila predvidena širitev za 36 zdravnikov. Prosimo tudi za razdelitev po specializaciji. 

Koliko med njimi je bilo družinskih zdravnikov? 

 

Predlagam, da Oddelek za zdravje in socialno varstvo pripravi nabor sistemskih ukrepov in jih 

posreduje vladi s predlogi za reševanje problematike in spremembo zakonodaje ter z njimi seznani 

Mestni svet.   
 

 

Tovariški pozdrav, 

 

Milan Jakopovič, 

vodja Svetniškega kluba Levica 


