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MESTNI SVET MOL 
Mestni trg 1 
1000 Ljubljana 
 
 
Zadeva:  Svetniško vprašanje – podeljevanje koncesij za zdravstveno dejavnost v MOL in 

seznam prejemnikov od l. 2018 
 
Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana, postavljam v imenu Svetniškega kluba Nova 
Slovenija županu in pristojnim službam naslednje svetniško vprašanje: 
 
Zdravstveni dom Ljubljana je v zadnjih štirih letih zavrnil kar nekaj ponujenih programov zdravstvene 
dejavnosti, ki so nastali v glavnem kot posledica prenehanja dejavnosti (upokojitev ipd.). Kot razlog za 
nezmožnost izvajanja so bile praviloma navedene kadrovske in prostorske omejitve v ZD Ljubljana. Iz 
utemeljitev pri zavračanju programov lahko vidimo, da se vodstvo ZD Ljubljana in njegov ustanovitelj že 
nekaj let niso odzivali na razmere, ki so nastajale in privedle do velikega pomanjkanja zdravnikov na 
primarni ravni.  
 
Mestni svet MOL je od leta 2018 do 2022 sprejel sklepe, da se podelijo koncesije za naslednje programe: 

- 8,00 programa družinske medicine, 

- 3,00 programa na področju zobozdravstva odraslih, 

- 2,00 programa ginekologije, 

- 3,60 programa pediatrije, 

- 3,00 programa fizioterapije, 

- 2,00 programa pediatrije. 

Prosim za odgovore na naslednja vprašanja: 
- Ali so bile za vse programe, ki jih je zavrnil ali ni mogel izvajati ZD Ljubljana, razpisane 

koncesije? 

- Koliko je bilo dejansko podeljenih koncesij? 

- Kateri koncesionarji so koncesije prejeli? Prosimo za poimenski seznam. 

- V kolikor za vse programe, ki jih je zavrnil ZD Ljubljana, niso bile podeljene koncesije, koliko jih 

ni bilo podeljeni in zakaj ne? 

- Koliko programov je glede na Splošni dogovor med MZZ, ZZZS in predstavniki izvajalcev 

razpisanih za primarno zdravstvo v Ljubljani za leto 2023? 

 
Lep pozdrav, 
 
 
 

Mojca Sojar l.r. 
Samostojna svetnica NSi 
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