
Spoštovani zbrani, 

 

dobrodošli na programski konferenci Nove Slovenije, ki je posvečena 

izzivom zdravstvenega sistema. 

 

Zdravnika potrebuje vsak. Zato delovanje zdravstvenega sistema tudi 

bistveno določa kvaliteto našega življenja. 

 

Slovenski zdravstveni sistem je bolan. In to resno bolan. Brez 

odločnega in hitrega ukrepanja bo kolapsiral.  

 

Še vedno imamo vrhunske strokovnjake in predane zdravstvene delavce. 

Žal pa imamo katastrofalno organiziranost sistema. Najbolj zgovorno 

o katastrofalni organiziranosti slovenskega zdravstva govorijo naslednja 

dejstva:  

 

1. V zadnjih letih je bilo v zdravstvu vedno več denarja, vendar imamo 

vedno manj dostopne zdravstvene storitve. Z več denarja smo 

naredili manj.  

2. Vaše zdravljenje v tujini pri zasebniku pokrije ZZZS. Ni pa ZZZS 

pripravljen pokriti vašega zdravljenja pri slovenskem zasebniku. 

Zaradi ideološke histerije še vedno ne uporabljamo vseh 

domačih zdravstvenih kapacitet.  

3. Portal ZVEM, ki naj bi zagotavljal digitalizacijo zdravstva, nas še 

vedno napotuje na telefonsko naročanje na storitve. Imamo 

digitalne aplikacije, ki pa nas vračajo na izhodišča pred 

digitalizacijo.    

 

Ključen problem po naši oceni ni v denarju in pomanjkanju 

zdravstvenega osebja, ampak v organizaciji sistema. 
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Spoštovani zbrani, 

 

Nova Slovenija politiko razume kot delo za skupno dobro. Zavedamo se, 

da od obljub ni mogoče živeti. Prav tako ne od kritizerstva. Potrebne so 

konkretne rešitve.  

 

Če kje, potem bi morala politika prav na področju zdravstva strniti vrste, 

se dogovoriti za temeljite spremembe in jih tudi izpeljati.   

 

Zdravstvo je za našo prihodnost izjemno pomembna tema, prav zato ji 

Nova Slovenija v zadnjem obdobju posveča največ pozornosti. V 

začetku letošnjega leta smo slovenski javnosti predstavili osnutek naših 

rešitev. Podrobneje bo rešitve Nove Slovenije v nadaljevanju predstavil 

Matjaž Trontelj, predsednik strokovnega odbora za zdravstvo pri NSi.  

 

Sam bi jih strnil v naslednje točke:  

 

1. Takojšnja vključitev vseh razpoložljivih zdravstvenih kapacitet in 

prostih izvajalcev za odpravo čakalnih dob (javni zavodi, 

koncesionarji, zasebniki). 

2. Vsak zdravnik naj se samostojno odloča, kje in kako bo opravljal 

svoj poklic. 

3. Uvedba nove statusne oblike “samostojni nosilec zdravstvene 

dejavnosti”. 

4. Prečiščenje osnovne košarice pravic zdravstvenega 

zavarovanja in preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja. 

5. Odprava monopola ZZZS in vzpostavitev konkurence na področju 

obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

6. Uvedba jasnih standardov kakovosti in varnosti zdravstvenih 

storitev. 
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7. Preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov, ki naj poslujejo 

neprofitno, a po načelih gospodarskih družb. 

8. Povečanje števila vpisnih mest na medicinskih in drugih 

zdravstvenih programih. 

9. Zmanjšanje administrativnih obremenitev zdravnikov in 

digitalizacija zdravstva s prehodom na enoten oz. medsebojno 

povezljiv informacijski sistem. 

 

Bistvo zdravstvenega programa Nove Slovenije je, da v središče želimo 

postaviti pacienta. Ne državnega zdravstvenega sistema, ampak 

človeka. Za Levico je ključen državni sistem, za Novo Slovenijo pa  

dobrobit pacienta.  

 

Logika Nove Slovenije je preprosta. Pokopati moramo socialistični 

centralno planski zdravstveni sistem in uveljaviti moderen zahodoevropski 

zdravstveni sistem, kjer je ključna hitra dostopnost do kvalitetnih 

zdravstvenih storitev.  

 

Bolnega človeka zanimata samo dve stvari. Kdaj pride do zdravnike in 

kdo bo plačal njegovo zdravljenje. V Novi Sloveniji delamo na rešitvah, da 

do zdravnika pride takoj, ko ga potrebuje, njegovo zdravljenje pa plača 

zavarovalnica ali zavod, ki mu vsak mesec plačuje prispevke. 

 

Spoštovani zbrani,  

 

zdravstvo je najbolj vroča in problematična točka tega mandata. Po 

prenovi zdravstvenega sistema se bo sodila tudi politika. Slovenija je še 

vedno prebogata država, da bi ljudje umirali zaradi slabe 

organizacije zdravstva.  

 

Na začetku tega mandata so bili napovedani stresni testi 

zdravstvenega sistema. Rečeno je bilo, da se bo testiralo zmogljivosti 
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zdravstva. V resnici pa se testira potrpežljivost ljudi. Nočna čakanja so 

bila več kot zgovoren stresni test. Dovolj je! Čas nezadržno teče. 

Pričakujemo zakonske predloge. Danes, ne jutri! 

 

Zdravstvo je prepomembna tema za politična dribljanja in taktiziranja, 

zato v Novi Sloveniji v začetku letošnjega leta še nismo vlagali predlogov 

zakonskih sprememb. Ne želimo vladi dati izgovor, da naše zakonske 

iniciative kakorkoli blokirajo vladne predloge. Vendar v nedogled nismo 

pripravljeni čakati. Danes napovedujem, da v kolikor do maja letošnjega 

leta ne bo resnih premikov, bomo v maju v Novi Sloveniji začeli vlagati 

zakonske predloge, v skladu z danes predstavljenimi rešitvami.  

 

Dragi prijatelji, spoštovani gostje,  

 

današnja programska konferenca bo razdeljena v tri dele. Najprej bo 

kolega Matjaž Trontelj podrobneje predstavil rešitve NSi. Nato bodo sledili 

naši spoštovani gostje. Prof. dr. Metka Zorc, primarij dr. Andrej Šikovec, 

specialist infektologije Federico Potočnik in podpredsednik zveze 

pacientov Slovenije Franci Gerbec. V našo sredino smo jih povabili, ker 

želimo pokazati, da z dobro organiziranostjo pridejo tudi dobri 

rezultati. Želimo slišati tudi glas pacientov. V tretjem delu pa pridete na 

vrsto tudi vi. S pomočjo vaših razprav in komentarjev bomo dokončno 

obrusili naše predloge.  

 

Veselim se današnje razprave. Predvsem pa je današnji dogodek dokaz, 

kako se preide od besed. Če želiš spremeniti svet, moraš najprej sam 

postati sprememba. Naj se programska konferenca začne.  


