
Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

Svetniški klub samostojnih svetnikov 

Krekov trg 10 

1000 Ljubljana 

Tel: 01 306 45 45 

E: sksam@ljubljana.si 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

Mestni trg 1 

1000 LJUBLJANA 

 

Številka: 90 000-3/2023-17 

                                 k 2. točki    

                                                                                                                                       2. seje  

Datum: 22. 2. 2023  

 

Zadeva: Svetniško vprašanje – nesmiselno nagrajevanje odgovornih za katastrofalno stanje v ZDL. 

 

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana, postavljam županu in pristojnim službam 

naslednje svetniško vprašanje: 

Direktor po Statutu ZDL predstavlja, zastopa, organizira in vodi delo ter poslovanje ZD Ljubljana in je 

odgovoren za zakonitost dela ZD Ljubljana. Iz Zakona o pacientovih pravicah lahko preberemo: 

“Pacient ima v skladu s predpisi s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 

pravico do dostopa do zdravstvene obravnave.” in “Pacient ima pravico do primerne, kakovostne in 

varne zdravstvene obravnave v skladu z medicinsko doktrino.”  

Marsikdo v Ljubljani je v zadnjem času ostal brez osebnega zdravnika. Lahko celo rečemo, da 

Ljubljančanke in Ljubljančani nimajo ustreznega dostopa do osebnega zdravnika. Na ta način jim je 

zelo oteženo vstopanje v sistem zdravstvene oskrbe, zaradi česar se poslužujejo urgentne službe. Tam 

sicer dobijo zdravstveno oskrbo, vendar pa je iz strokovnih razlogov in tudi v skladu z medicinsko 

doktrino za marsikatero od teh stanj bolj primerna obravnava na primarni ravni, v ambulanti osebnega 

zdravnika. Najbolj primerne zdravstvene obravnave na primarni ravni tako veliko Ljubljančank in 

Ljubljančanov ne dobi, saj nimajo osebnih zdravnikov, ker le-teh preprosto v Ljubljani ni. Zdravniki 

namreč zapuščajo ZD Ljubljana zaradi neustreznih pogojev. Ureditev delovnih pogojev pa je 

nedvomno odgovornost vodstva ZDL.  

Zato vas v skladu s poslovnikom sprašujem: ali lahko vodstvo ZDL uživa kakršnokoli podporo ali 

zaupanje iz strani župana in članov MS MOL, ki so jih izvolili Ljubljančanke in Ljubljančani, če pa so 

jim zaradi neustreznega vodenja ZDL celo kratene zakonske pravice in nenazadnje Ustavna pravica? 

Ali župan in člani MS MOL sploh smemo govoriti o nagrajevanju posameznikov, ki ne opravljajo 

svojih temeljnih dolžnosti, ki jim jih narekuje zakonodaja in Statut?  

Lepo pozdravljeni, 

  

dr. Tina Bregant, 

mestna svetnica 


