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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

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

demokratov podajamo svetniško pobudo oziroma vprašanje in prosimo za pisni odgovor. 

 

Vprašanje se nanaša na 

stanje na področju primarnega zdravstva v Ljubljani. 

 

Pristojnost lokalnih skupnosti je zagotavljanje primarne zdravstvene dejavnosti, ki jo 

opravljajo javni zdravstveni zavodi ali zasebni izvajalci s koncesijo. 

Občine so pred podelitvijo koncesije v skladu z ZZDej dolžne sprejeti koncesijski akt v obliki 

odloka, šele potem lahko objavijo javni razpis za podelitev koncesije in to v primeru, če javni 

zdravstveni zavod ne more zagotoviti izvajanja te dejavnosti. 

V zadnjih letih je mestni svet MOL večkrat obravnaval odloke o podelitvi koncesije za 

programe na področju splošne/družinske medicine, zobozdravstva, ginekologije. Bodisi zaradi 

upokojitev, opustitev ali zaradi dodelitev novih programov s Splošnim dogovorom za 

posamezno leto, o katerem se dogovorijo Ministrstvo za zdravje, ZZZS in predstavniki 

izvajalcev. 

Vse navedeno iz razloga, ker je ob zaznani potrebi po zagotovitvi izvajanja programov javni 

zavod Zdravstveni dom Ljubljana pojasnil, da ne more zagotavljati izvajanja predmetnih 

programov. 

V zvezi z navedenim v Svetniškem klubu Socialnih demokratov lepo prosimo za naslednja 

pojasnila: 

- Koliko programov po posameznih področjih na primarni ravni je bilo na območju Ljubljane 

dodatno dodeljenih s Splošnimi dogovori v zadnjih petih letih? 

- Za koliko od dodatno dodeljenih programov, kot izhaja iz prejšnjega vprašanja, je ZD 

Ljubljana lahko zagotovil izvajanje? 



 

 

- Za koliko programov, ki so bili dodeljeni s Splošnim dogovorom v zadnjih petih letih, ZD 

Ljubljana ni mogel zagotoviti izvajanja? Ali so se za izvajanje vseh predmetnih programov 

potem razpisale in podelile koncesije? 

- Koliko je bilo v sklopu ZD Ljubljana v zadnjih petih letih odpovedi izvajanja programov, 

bodisi zaradi upokojitev, odpovedi ali drugih razlogov? Za koliko odpovedanih programov ZD 

Ljubljana ni mogel zagotoviti nadaljnjega izvajanja? Ali oziroma v koliko primerih je bilo 

izvajanje teh programov potem zagotovljeno s podelitvijo koncesije? 

- Ali je v zadnjih petih letih ZD Ljubljana prevzel v izvajanje katerega od programov, ki so bili 

odpovedani s strani koncesionarjev? Torej, da se ni podelila nadomestna koncesija, ampak je 

bilo nadaljevanje izvajanja zagotovljeno v ZD Ljubljana. 

 

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo! 
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