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IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa, spoštovana predsednica, spoštovani predsednik 

Vlade.  

Povprečen državljan Slovenije vsako leto za zdravstvo nameni več kot 3 tisoč evrov 

obveznega zdravstvenega zavarovanja in 420 evrov za dopolnilno zdravstveno 

zavarovanje, kljub temu pa ne pridemo do zdravnika, ko ga potrebujemo. danes je 

brez izbranega zdravnika v Sloveniji 130 tisoč ljudi. Pred nekaj leti smo govorili, da 

je pomanjkanje družinskih zdravnikov zgolj na podeželju, danes se nam to dogaja v 

večjih mestih. Zadnji dve leti je v Zdravstveni dom Ljubljana zapustilo 33 družinskih 

zdravnikov.  

Ker ni zdravnikov je do konca leta zaprta enota Moste Polje. 11 tisoč, res, 11 tisoč 

pacientov so preusmerili v Zdravstveni dom Fužine in prav nihče jim ne more 

zagotoviti, da bodo tam dobili ustrezno zdravstveno oskrbo oziroma da bodo prišli 

do družinskega zdravnika. Kot kaže, je bil izbris 6 tisoč veljavnih napotnic le vrh 

ledene gore. Napake v sistemu niso odpravljene, vsak dan se brišejo vedno znova 

in znova. Neki podatki govorijo o 50 napotnicah veljavnih, ki se jih vsak dan izbriše. 

To povzroča med pacienti in negotovost, v zdravstvenem sistemu pa večji kaos. 

Skoraj ni dneva v tednu, da ne bi mediji poročali o razpadanju javnega 

zdravstvenega sistema. Odhode zdravnikov, zdravstvenega osebja, medicinskih 

sester v prvi vrsti občutimo pacienti. Obljubili ste 30 dni do specialista. Danes se 

pogovarjamo o 30 dneh do osebnega zdravnika. Če drži, da Ministrstvo za zdravje 

ukinja 28 dežurnih ambulant po vsej Sloveniji nas čaka 30 dni do urgence. 

Zamenjali ste vse svete bolnišnic z ljudmi, za katere pravite, da so strokovnjaki in 

jim zaupate. Pa so se stvari v javnem zdravstvenem sistemu samo še poslabšale.  

Spoštovani predsednik Vlade, sprašujem vas, ali boste slovensko zdravstvo peljali v 

smer centralno planskega zdravstva ali v smer vsem dostopnega javnega zdravstva 

po zgledu razvitih zahodnoevropskih držav. Poleg tega pa me zanima tudi, zakaj v 

Sloveniji nekdo, ki plačuje zdravstveno zavarovanje ne pride do zdravnika ali 

specialista takrat, ko ga potrebuje?  

Hvala vam za odgovor.  
 

PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Predsednik Vlade, 

dr. Robert Golob, imate besedo za odgovor.  

Izvolite.  
 

DR. ROBERT GOLOB (predsednik Vlade): Hvala lepa za to vprašanje.  

Na tem področju zdravstva lahko govorimo na vsaki seji in prav je, da govorimo. 

Prav je, zaradi tega, ker je to ključna vrednota, zdravje in ker je sistem res 



potreben čim širše diskusije tudi razprave tudi v parlamentu, zato ker bomo 

mogoče na ta način prišli do še boljših rešitev. Sama ste lepo povedala, v preteklih 

letih se je sistem zdravstva v resnici osiromašil. Bom rekel, da so bile objektivne 

okoliščine, do katerih je pripeljal covid, ker tudi to v veliki meri drži in znotraj 

obdobja covida je žal prišlo tudi do osipa v zdravniških vrstah. Meni je neizmerno 

žal, da je 33 samo znotraj enega zdravstvenega doma v zadnjih dveh letih, ne v 

zadnjih petih mesecih, v zadnjih dveh letih zapustilo ta dom in je danes ta dom 

tudi v Ljubljani v resnici zaprt za ljudi. Ampak to, da je, da nam je žal, kaj se je 

dogajalo v preteklosti, pa je vseeno, je bilo to dve leti ali trideset let, nam ni noben 

izgovor in jih tudi ne iščemo. Minister Danijel Loredan Bešič je na to področje 

zakorakal ne samo odločno, ne samo z novimi pristopi, ki izhajajo v resnici iz 

zdravniške stroke, niti najmanj iz politike, ampak je na to področje vstopil tudi s 

popolno podporo Vlade in to podporo smo izkazali tudi s finančnimi sredstvi. 

Vlada je za naslednjih, zdaj je še dvanajst mesecev, zagotovila 200 milijonov evrov 

z namenom, da bomo čakalne vrste skrajšali, z namenom, da bomo usposobili vse 

zdravstvene zavode v javni mreži finančno, da bodo lahko začeli programe izvajati. 

Ne samo to. Prav na področju Ljubljane je bil podpisan sporazum z mestom, kako 

bomo to vprašanje reševali na vprašanju urgenc. V njegovem mandatu, naša meja, 

to, če hočete, se je začelo delati na tem, da se vzpostavi ambulanta za tiste, ki so 

brez osebnih zdravnikov, kamor lahko pridejo, tudi če ga nimajo. Tega prej ni bilo. 

Vam povem še svojo osebno izkušnjo, včasih lahko celo zdravnika imaš, pa ti je 

nedostopen. Da moja osebna izkušnja je bila natančno taka. V času covida so bili 

žal zdravstveni domovi bolj ali manj zaprti za vse nas, ne samo za teh 70 tisoč, ki 

jih je v resnici 100 tisoč in vemo že od vsaj šest mesecev, da jih je 100 tisoč, ki jih je 

brez. Teh težav ne moremo odpraviti, lahko se z njimi soočamo in zagotovo je 

prav, da o njih govorimo, ne moremo jih pa odpraviti v šestih mesecih. 

Zdravstvena reforma je predvidena za leto 2024. Takrat se bo začela izvajati. Do 

takrat gasimo požare, gasimo požare, kot je ta.  

In čisto za konec, tudi ko se naš minister pogaja z zdravniki o plačah, na prvo 

mesto postavljamo ravno te zdravnike, ki jih najbolj primanjkuje in to so družinski 

zdravniki, mladi zdravniki. In če ste spremljali medije, ste mogoče tudi videli, da so 

ravno ti sindikati v resnici bili zadovoljni s ponudbo Vlade, ker želimo poskrbeti, da 

se osip zmanjša ali pa celo ukine, osip iz zdravniških vrst, hkrati pa napovedujem, 

da bomo v prihodnjem letu izpeljali tudi spremembo delovne zakonodaje z 

namenom, da bomo olajšali postopke privabljanja tako imenovanih »belih 

ovratnikov«, med njimi so tudi zdravniki iz tujine, ker so danes ti postopki tako 

zakomplicirani, da v resnici zdravnike iz tujine odvrnejo, da bi k nam prišli, ker jih 

ne moremo niti postopkovno, birokratsko, še manj pa materialno z vidika pogojev 



za delo tukaj, niti ne toliko plače, pogojev za življenje, pardon, tukaj pritegniti, da 

bi si izbrali Slovenijo kot destinacijo. Ti ukrepi bodo začeli delovati zares v 

prihodnjem letu. Na polno pa v letu 2024. In ne sprašujem po potrpljenju. Še 

sprašujte ta vprašanja, ker so pomembna in so pomembna tudi nam in se z njimi 

ukvarjamo vsak dan minister, na Vladi pa vsak teden, tako da dobrodošli.  
 

PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Imate besedo za 

obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite.  
 

IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Spoštovani predsednik Vlade. Javnost res je močno 

razburila vest, da Ministrstvo za zdravje načrtuje ukinitev dežurnih ambulant v 28 

občinah po Sloveniji. To pomeni močno okrnjeno nujno medicinsko oskrbo na 

podeželju v nočnem času, čez vikende, med prazniki. V Ljubljani ljudje ne morejo 

priti do osebnega zdravnika, na podeželju pa kmalu ne bomo mogli več priti niti do 

urgentnega zdravnika, do urgence. Predsednik Vlade, kot notranjska poslanka vas 

sprašujem, ali smo občani Cerknice, Blok, Loške doline, Logatca drugorazredni 

državljani? Kot poslanka pa vas sprašujem, ali smo ljudje na podeželju enakovredni 

tistim, ki živijo v mestih? Poudarjam, vsi vplačujemo v zdravstveno blagajno, ne 

glede na to kje živimo, ali živimo v mestih ali na podeželju. Stroka sama opozarja, 

da se bo čas do prihoda reševalcev še dodatno podaljšal. In če citiram eno od 

direktoric zdravstvenih domov v Sloveniji, ki pravi: »Prihajamo v čas 40 let nazaj, 

ko so pacienti umirali v naročjih zdravnikov.« Na sporno namero so se s pisnimi 

pozivi in ustnimi nemudoma odzvali tudi župani. Opozorili so, da ne bodo 

dopustili, da se njihovim občanom vzame hiter dostop do nujne zdravstvene 

oskrbe. Za vlado pa je ključen problem, kdo je ta dokument poslal v javnost in ne 

namera, da Ministrstvo za zdravje na podeželju ukinjajo urgentne ambulante. 

Spoštovani predsednik, kako boste zagotovili, da bo življenje bolnika, 

ponesrečenca v mestu in na podeželju enakovredno, da bosta dobila oba oskrbo 

dovolj hitro? Hvala.  
 

PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Predsednik Vlade 

imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite.  
 

DR. ROBERT GOLOB (predsednik Vlade): Hvala. V resnici prihajam tudi sam s 

podeželja, tako da vam bom kar direktno povedal, da ne, zagotovo nimam 

nobenih predsodkov do podeželja, še manj si želim, da bi bilo podeželje kakorkoli 

kadarkoli, ne samo pod to Vlado, zapostavljeno. To je prvi odgovor.  

Drugi odgovor, ja, tudi jaz sem bil seznanjen, da je delovni dokument ministrstva 

zaokrožil in se smatra kot vladna politika. Ne more se smatrati kot vladna politika. 

Razumem pa, da je ta delovni dokument po pojasnilih in ta pojasnila so bila 



javnosti predstavljena s strani ministra, ki je v resnici edini in dovolj strokoven in 

jaz si ne bom domišljal, da sem strokoven, da bi namesto njega to razlagal. 

Verjamem, da lahko kasneje tudi on to pojasni. Po pojasnilih je bil ta namen tega 

dokumenta ravno ta, da se razbremeni z ureditvijo koordinacije med družinskimi 

zdravniki in urgentnimi centri, da se razbremeni družinske zdravnike, zato, da jih 

ne bomo izgubljali.  

 

Jaz sem tako razumel pojasnilo. Vi me sprašujete za Cerknico, ali bi lahko prišel 

kakšen drugi kraj. Noben kraj ni bil izpostavljen kot posamezen. Razumem, da je 

šlo za stroko…, verjamem, da je šlo za strokovno podlago, o kateri ne morem 

presojati, o tem, kako razbremeniti družinske zdravnike in poskrbeti, da bodo 

urgence dejansko tudi na podeželju dejansko opravljale lahko svojo nalogo.  

Temu kaj več dodati ne morem, vem pa, da ima minister zelo strokovna pojasnila. 
 

PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. 

Imate besedo za postopkovni predlog, seveda, da Državni zbor na naslednji seji 

opravi razpravo o odgovoru. 

Izvolite. 
 

IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa.  

Minister, nisem dobila vseh ustreznih odgovorov. Razmere v zdravstvu so res 

alarmantne, poslabšujejo pa jih še neprimerno obnašanje in grožnje ministra 

Danijela Bešiča Loredana med pogajanji z zdravniki, nenazadnje tudi izjava 

ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, da so zdravniki izgubili stik z 

realnostjo in da naj pozornost plač preusmerijo na bolnike.  

Še vedno nimamo zagotovila, da je dnevno brisanje napotnice ustavilo, vse gre 

mimo brez posledic. Minister za zdravje ima zaupanje predsednika Vlade, bolniki 

pa čakajo pred vrati bolnišnic in zdravstvenih domov. Od obljubljenih 30 dni do 

specialista smo v pol leta te Vlade prišli do 30 dni do osebnega zdravnika. 

Napoveduje se, da bomo kmalu potrebovali še 30 dni do urgence.  

V skladu z drugim odstavkom 246. člena predlagam, da Državni zbor o tem opravi 

poglobljeno razpravo, če pa uporabim ministrove besede, opraviti moramo čvrsto 

debato.  

Hvala. 


