MAGNETOGRAM POSLANSKEGA VPRAŠANJA JERNEJA VRTOVCA PREMIERU MIRU CERARJU
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Gospod Jernej Vrtovec, imate besedo, da zastavite vprašanje
predsedniku Vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju.
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Spoštovani predsednik Vlade, kolegice in kolegi, en lep dober dan!
Predsednik Vlade, če kaj, potem je največji poraz vašega dela v treh letih mandata prav stanje v
slovenskem zdravstvenem sistemu, ki nemalokrat se zdi, da to stanje meji na mejah kaotičnosti.
Poglejte, dolge čakalne vrste, problem financiranja, zgubarstvo slovenskih bolnišnic, iz leta v leto
posluje z izgubami in kritične razmere v UKC Ljubljana v posameznih oddelkih. In ključne spremembe,
ki bi pomenile boljši zdravstveni sistem, spremembe, ki si jih ljudje zaslužijo za to v kar plačujejo in če
za nekaj plačamo, potem pričakujemo tudi dobre storitve, teh ključnih sprememb v vašem mandatu v
treh letih ni bilo in tudi v Državnem zboru o njih nismo razpravljali. In poglejte, tako politiki kot ljudje
smo naveličani zgolj obljub, praznih obljub, da se bo stanje izboljšalo. Zlasti problematično pa je to
kar se dogaja v UKC Ljubljana na otroški kardiologiji. Namreč, posledice neurejenih razmer in slabih
medsebojnih odnosov na otroški kardiologiji so domnevno tudi smrti otrok in te dni smo žal priča tudi
popolnemu razpadu sistema na tem oddelku, ko sta na tem občutljivem področju, torej otroško
kardiologijo zapustila še zadnja dva zdravnika. Spoštovani predsednik države, Vlade, se opravičujem,
mi smo prebogata država in po vseh kazalcih našemu gospodarstvu zagotovo gre dobro, ampak ne
moremo si pri takih kazalcih privoščiti, da imamo takšno stanje v zdravstvenem sistemu. Nihče pa
noče ob tem prevzeti odgovornosti. Poglejte. Za stanje v UKC Ljubljana ta trenutek ni kriv nihče drugi
kot ta Vlada. Vlada je bila tista, ki je na predlog ministrice imenovala svoje predstavnike, večino svojih
predstavnikov ima v svetu UKC torej odgovornost je na strani Vlade. Tudi odgovornost za to / znak za
konec razprave/, ker ne želim opozarjati kaj je bilo v preteklosti narobe, ampak tudi odgovornost za
to, da se zgodijo ključne spremembe, ki bi pomenile boljši zdravstveni sistem in da bi se naši otroci
lahko zdravili v varnih rokah. Zato je na mestu, spoštovani predsednik Vlade, na vas je sedaj po dveh
interpelacijah zoper ministrice. Na vas je to ključno vprašanje! Kaj boste naredili? Kaj bo Vlada do
konca mandata naredila, da se državljanov povrne zaupanje v UKC Ljubljana in v otroško kardiologijo.
/ znak za konec razprave/ To ni več odgovornost samo ministrice, to je vaša tudi osebna
odgovornosti, kajti ministrico ste vi vzeli v bran skupaj s celostno koalicijo.
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar. Imate besedo
za odgovor.
DR. MIROSLAV CERAR: Spoštovani, gospod poslanec Jernej Vrtovec. Hvala za vprašanje.
Najprej naj rečem, da vladna politika na področju zdravstva se sooča z številnimi težavami, problemi
in tudi izzivi, ampak zagotovo ne gre tukaj za kakšen poraz v celoti, kajti nasprotno. Vsak izziv, vsako
težavo naslavljamo in se z njo soočamo in stanje izboljšujemo. Res pa je, da v vsakem času kakšen
problem nov denimo ta na UKC sedaj, ki ga bom naslovil v nadaljevanju, ki seveda zadeva vznemirja.
Nekaj moram povedati. Jaz se zavedam soodgovornosti Vlade za pravzaprav tudi stanje v zdravstvu v
celoti in za sploh stanje v družbi vedno je znova, ampak za stanje v zdravstvu so soodgovorni tudi
zdravniki, smo soodgovorni vsi tisti, ki včasih ne potrebujemo toliko zdravstvene nege kot si jo
privoščimo, ki vzamemo preveč zdravil in jih mečemo stran, ki hodimo bi rekel kot pacienti po
nepotrebnem k zdravniku in jih obremenjujemo in seveda so odgovorni zdravniki, kadar se ne
potrudijo dovolj, da bi v svojem okolju razčistili zadeve, ki bi jih morali.
Sedaj pa na odgovornost Vlade. Bom šel zelo konkretno. UKC, res je, zadeve razmere na otroški in
srčni kirurgiji so nedopustne in nesprejemljive. Očitno je tukaj vodstvo univerzitetnega kliničnega
centra vse skupaj ušlo iz rok, nima več nadzora nad zadevami. Še celo to se dogaja, da vodilni menijo,

da težav sploh ni in zato naslavljam zdravnike in vodstvene delavce v zdravstvu, kajti strokovnjaki in
zdravniki pravijo težav ni. Kaj naj potem poreče politika, če strokovni direktor UKC reče, težav ni, vse
je v dobrih rokah, vse deluje. Ampak ravno zato, ker je situacija postala tako nevzdržna, ker ne
morem več niti zaupati takšnim strokovnjakom s področja zdravstva sem zahteval na zadnji seji Vlade
in to se je zgodilo, da smo zamenjali tri sedanje predstavniki Vlade v Svetu UKC in sedaj seveda
pričakujem, da bo ta nova sestava storila to, kar je edino potrebno, v UKC zamenjala vodstvo, ki je
najmanj objektivno odgovorno za stanje kot ga spremljamo preko medijev oziroma s katerim smo
seznanjeni z drugih virov. Zdi se mi povsem nedopustno kot sem rekel, da se take težke zgodbe otrok
s prirojeno srčno napako politizirajo in izrabljajo za politične točke. Želim, da bi se to dogajalo
drugače, ampak tako pač je in zato sem zahteval, kar sem. Pričakujem tudi in tudi to je bila moja
druga zahteva na Vladi, ki jo je Vlada soglasno podprla tako kot prvo na zadnji seji prejšnji četrtek, da
se zaradi teh razmer nemudoma pospeši vzpostavitev, zagon in delovanje centra za obravnavo otrok
in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja in ta center bomo
ustanovili kot samostojni javni zdravstveni zavod s pomočjo, z nesebično pomočjo mednarodno
uveljavljenega kirurga dr. Gregoriča, ki je pripravljen res nesebično pomagati v projektnem svetu, ki
bo to zadevo postavil na noge, da bomo imeli, bi rekel to srčno kirurgijo tako za naše najmlajše, za
naše otroke v najboljši možni obliki kot tudi seveda za ostale. In tako je težko reči, da Vlada ne
ukrepa, seveda pa gre za neko sosledje dogodkov in za neko dogajanje kjer je več deležnikov,
absolutno ne želim zmanjševati odgovornosti ministrstva, ministrice, Vlade kot celote in naše naloge
bomo v prihodnje, bi rekel opravili tako glede UKC kjer pa mora seveda svoje opraviti tudi svet in
drugi deležniki kot tudi deli zdravstva. Kot veste smo v tem mandatu že sprejeli nekaj ključnih
zakonov, ki bodo izboljšali stanje v zdravstvu, zelo si prizadevamo, v ta namen smo tudi vložili kar
nekaj denarja in enki rezultati se že kažejo, vendar čakam tudi sam, da jih bo več, da bodo vidni, da
bodo takšni kot si ji želimo na področju čakalnih vrst, nisem zadovoljen tako vi niste. Želel bi si, da se
spremembe dogajajo hitreje, ampak oprostite, takšno stanje na področju zdravstva kot ga imamo
enostavno ni mogoče sanirati tako hitro kot bi si želeli zaradi številnih negativnih preteklih praks in
zato bomo enostavno vztrajali in ga sanirali, gre pa počasneje kot si želim, ampak bomo poskušali biti
tudi kolikor je mogoče v prihodnjih mesecih in kasneje čim hitrejši.
Hvala lepa.
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Gospod Jernej Vrtovec, imate besedo za obrazložitev zahteve za
dopolnitev odgovora.
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Spoštovani predsednik Vlade, zdaj v svojem prvem delu odgovora ste
krivdo za stanje v zdravstvu upam, da ponesreči zvrnili tudi na ljudi, češ prepogosto hodijo k
zdravniku, zdravila gor, zdravila dol, upam, da je bila to res napaka v zgolj in samo v nastopu. Glejte,
Vlada ima vse vzvode, da vodi politiko v slovenskem zdravstvenem sistemu, popolnoma vse vzvode in
tukaj si bom nekako sposodil vaše koalicijske partnerje, ki so dejali, stanje je slabše kot takrat, ko smo
vstopili v Vlado. Zdaj pa se znotraj koalicije zmenite, ampak naloga te vladajoče koalicije bi morala
biti, da vodi slovenski zdravstveni sistem in to kar se dogaja na otroški kardiologiji to ni nov problem
kar se je zgodilo prejšnji teden, to je samo dodaten, dodaten sklop dejanj, ki so se dogajale v zadnjih
šestih, sedmih letih in že leta 2015 je bilo rečeno v eni posebni strategiji, 2015, da bo Vlada
ustanovila nov oddelek in sodelovanje s tujim centrom, sedaj pa jaz vas sprašujem, dve leti kasneje
po letu 2015 se je Vlada odločila za to sodelovanje s tujim centrom in ustanovila nov oddelek. Pa še
ena stvar, ali je gospod Gregorič, ki naj bi vodil ta nov oddelek, center sploh pristal na pogoje, ki so
postavljeni? Spoštovani predsednik Vlade, imate vse vzvode, vso oblast in zelo močno trdno koalicijo
kot kaže, da se stanje, zlasti v UKC LJUBLJANA kajti to si ljudje zaslužijo, izboljša. In a veste, ko gre za
zdravje najmlajših takrat bi morali vložiti vse napore v to in, da poslanci opozicije o tem sprašujemo

in sklicujemo že dve leti seje na to temo, to ni politikantstvo in ne politizacija, ampak vedite, da
nekateri v tej državi tudi v opoziciji, zlasti v Novi Sloveniji smo odgovorni za stanje, ki se dogaja zaradi
tega smo tako tečni.
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, imate besedo
za dopolnitev odgovora.
DR. MIROSLAV CERAR: Hvala lepa.
Absolutno, če se najprej vrnem na naše najmlajše, je to največja prioriteta, ta prioriteta je zdravje
vsakogar, ki je bolan, poškodovan kakorkoli potrebuje nego in to so prioritete tudi te Vlade kolikor
lahko na tem področju storimo kar delamo, ne bom rekel, da smo že storili vse kar smo si zadali, vam
pa zagotavljam, si zelo prizadevamo, ampak bom ponovil, za stanje v zdravstvu tako kot za stanje v
družbi je soodgovornost zelo široka. To si moramo enkrat priznati. Za Vlado prevzemam odgovornost,
tako kot mora ministrica prevzema odgovornost za delo na resorju. Potem je tu ZZZS, potem so tu
zdravstvena združenja, zdravniki in ostali, ki delajo v zdravstvu. Potem so tukaj državljanke in
državljani. Poslušajte, ko govorimo o soodgovornosti, mi vsi moramo več narediti na preventivi, na
zdravem življenju, in tako naprej. O tem govorim. Da ne bomo toliko bolni, da ne bomo toliko v
stresu, da pomagamo drug drugemu v tej družbi, da bomo v boljši kondiciji, bolj zdravi in za to
govorimo o soodgovornosti. Nikakor pa to ne pomeni, da se želim izogibati odgovornosti Vlade. Kot
sem rekel, na zadnji seji smo sprejeli odločitve, ki so zelo jasne, zelo konkretne. Zdaj pričakujem, da
se bodo izvršile. Tudi nadaljnji koraki v svetu tega zavoda, torej UKC, pa tudi pri drugih javnih zavodih.
Saj javne zavode ne vodi Vlada, ampak jih vodijo osebe, ki so tam zaposlene in imajo zato tudi svoje
odgovornosti. Vlada pa seveda izvaja nadzor. Še enkrat poudarjam, če bi prejšnje Vlade imele prave
politike, če bi prejšnje Vlade podeljevale koncesije na transparenten način in jih niso, to dokazuje
poročilo Računskega sodišča, če bi prejšnje Vlade preprečevale nedopustna dejanja pri javnih
razpisih, in tako naprej, bi naša Vlada lahko peljala naprej zelo urejeno zgodbo. Naša Vlada se je
soočila z zelo porazno situacijo. Okostnjaki padajo iz omar, kot rečemo, vsak mesec. Ko ravno urediš
na enem koncu, pade drugod. Se zavedamo problema… delamo in bomo nadaljevali s tem. Ne bomo
odnehali. Ne bomo, ker zdravstvo je treba urediti za zdravnike, za delavce v zdravstvu, za naše ljudi.
Za vse. Ne bomo nehali.
Hvala.
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Gospod Jernej Vrtovec, imate besedo za postopkovni predlog, da
Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru.
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Ja, spoštovani predsednik Državnega zbora, saj vidite, da je zdravstvo tako
pereča tema, da moramo o tem spregovoriti na seji Državnega zbora in da na to sejo pride tudi
predsednik Vlade, kajti tudi s svojim odgovorom mene osebno in verjamem, da tudi vaše koalicijske
partnerje, res ni prepričal.
Prvič, Vlada je imenovala člane, večino članov v Svet zavoda UKC Ljubljana. Že leta 2015, predsednik
Vlade, 2015 ste imenovali ljudi, ki ste jih zdaj v bistvu razrešili. Zdaj ste pa imenovali nove ljudi.
Razumem, da so vas te ljudje razočarali, ampak enega od teh imate na ministrstvu še zaposlenega, ki
je bil predsednik sveta tega zavoda. To je prva stvar. V več desetih drugih javnih zavodih širom po
Sloveniji je Vlada imenovala svoje predstavnike. Se strinjam, da vi ne vodite posameznega javnega
zavoda, ampak če vas kakšen javni zavod razočara, ima Vlada enostavno vse vzvode, da zamenja
svoje predstavnike. Ima večino in to lahko počne.

Tretjič, glede odgovornosti in sprememb. Spremembe, se strinjam, so potrebne, predsednik Vlade,
ampak jaz tudi ne pristanem na takšne spremembe, kot jih predlaga vaša ministrica in s katerimi se
ne strinjajo niti mnogi v vaši lastni stranki, kaj šele v koaliciji. Letos je bila interpelacija in imeli smo
vse možnosti, tako kot lansko leto, da se spremeni kurz. In se strinjam zdaj z vami, da ni samo vaša
Vlada kriva za te razmere v zdravstvenem sistemu, kot je zdaj. Jaz se lahko posujem s pepelom, vse
vlade za nazaj so tudi sokrive. Neučinkovitost je bila tista, ki je botrovala tej učinkovitosti. Jaz bom
izpostavil eno stvar - je pa ta Vlada odgovorna ne glede na to, kaj se je dogajalo v preteklosti, da se
stvari spremenijo. V teh letih se stvari niso spremenile. Nikamor se niso spremenile. Vaši koalicijski
partnerji, gospod Erjavec in gospod Židan, oba sta dejala: »Nezadovoljna sva z delom ministrice.
Stanje je slabše, kot je bilo leta 2013, 2014, ko smo Vlado prevzeli.« Tokrat se, žal, moram strinjati z
vašimi koalicijskimi partnerji, kajti vidijo, da stvari res ne gredo v pravo smer. Na vas torej je glede na
to, da ste dvakrat zaščitili ministrico, je to, da potegnete… / znak za konec razprave/ ključen rez.
Včasih šok terapije delujejo, da se lahko v pol leta sprejme ključno zakonodajo in se naredi en velik
preskok naprej. To pričakujemo v opoziciji in to pričakujejo tudi nekateri v koaliciji. In zaradi tega
spoštovani predsednik Državnega zbora in ostale kolegice in kolegi jaz vas vabim k temu, da
razmislimo do glasovanja o tem, da se v tem Državnem zboru odločimo za razpravo o tej temi, kajti
mi ne moremo več iti … / znak za konec razprave/ … tako počasi na pot k spremembami, ne samo
počasi, na marsikaterem področju je kurs popolnoma napačen in gremo proti ledeni gori. Tako da
najlepša hvala.
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Gospod Jernej Vrtovec, o vašem predlogu bo Državni zbor odločil v
četrtek 16. novembra 2017 v okviru glasovanj.

