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Zadeva: Zahteva po takojšnji ureditvi primarnega zdravstva v Mestni občini Ljubljana 

 

 

Sindikat upokojencev Slovenije - Območni  odbor Ljubljana z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 

občankam in občanom Ljubljane ter tudi širše v slovenskem prostoru kršene temeljne človekove 

pravice in sicer, da ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva (51. člen, Ustave RS). S tem pa tudi  

dostop do zdravstvenih storitev na primarnem nivoju. 

 

Problem je v tem, da nekaj tisoč zavarovancev v glavnem mestu Ljubljana ne more izbrati svojega 

izbranega  oz. družinskega zdravnika, ker le ti  od leta 2017 ne sprejemajo, ne vpisujejo novih 

bolnikov v svojih  ambulantah. To je posledica dogovora Ministrstva za zdravje in zdravniških 

organizacij za zmanjšanje  delovnih obremenitev zdravnikov, ki so posledično pomenili znižanje 

normativov oz. zmanjšanje števila opredeljenih pacientov in znižanje glavarinskih količnikov. Ti 

podpisani dogovori niso temeljili na oceni stanja, ali Slovenija premore zadostno število zdravnikov. 

Ministrstvo za zdravje je sledilo le zahtevi zdravnikov po manjših obremenitvah in višjemu plačilu. 

 

Žal posledice občutijo nič krivi pacienti oz. prebivalci Mestne občine Ljubljana in tudi širše, ki svoje 

obveznosti do zdravstvenega sistema in države dosledno poravnavajo, saj mesečno vplačujejo 

prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje od svojih osebnih prejemkov kot tudi premijo  

prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, nimajo pa možnosti dostopa do 

zdravstvenih storitev na primarnem nivoju za kar je odgovorna država RS. 

 

Sindikat upokojencev Slovenije - Območni  odbor Ljubljana zahteva od Ministrstva za zdravje, da 

nemudoma prebivalkam in prebivalcem Slovenije zagotovi dostop do zdravstvenih storitev  na 

primarnem nivoju in s tem odpravi kršitve temeljnih človekovih pravic, kamor sodi tudi pravica do 

zdravstvenega varstva.  

 

Sindikat upokojencev Slovenije - Območni  odbor Ljubljana predlaga Ministrstvu za zdravje naj 

osebam, ki še iščejo osebnega zdravnika pošljejo obvestila kam se lahko obrnejo (na kateri telefon), 

da bodo uredili svoj položaj glede zdravstvene oskrbe. 

 

 

 

 

 



 

Ministrstvo za zdravje naj tudi prouči utemeljenost sprejetih dogovorov z  zdravniškimi 

organizacijami iz leta 2017, ki so poslabšali zdravstveno varnost ljudi in zaradi dostopnosti in 

zagotavljanja zdravstvenih storitev začasno zamrzne citirani sporazum, dokler ne bodo zagotovljeni 

pogoji za njegovo izvajanje  in zagotovljeno  celovito zdravstveno varstvo, kot ga določa slovenska 

zdravstvena zakonodaja.  
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