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Predlog dnevnega reda 
 

1. Obravnava in sprejem sklepa: »Oddelek za zdravje in socialno varstvo naj na predlog 
župana MOL v roku 14 dni pripravi kratkoročne ter v roku 1 meseca srednjeročne in 
dolgoročne predloge ukrepov za zagotovitev dostopa do zdravnika vsem 
Ljubljančankam in Ljubljančanom v bližini njihovega doma v najkrajšem možnem 
času. Odbor za zdravje in socialno varstvo spremlja in nadzira izvajanje ukrepov za 
zagotovitev zdravnika vsem občankam in občanom Ljubljane.«. 

 
2. Obravnava in sprejem sklepa: »Župan MOL oziroma Oddelek za zdravje in socialno 

varstvo, naj Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana poroča o svojem delu na vsaki 
seji Mestnega sveta, dokler ne bodo imeli vsi občanke in občani Ljubljane svojega 
osebnega oz. družinskega zdravnika v bližini svojega doma.«. 

 
3. Obravnava in sprejem sklepa: »Mestni svet MOL poziva predstavnike MOL v Svetu 

ZDL naj predlagajo začetek postopkov za zamenjavo vodstva ZD Ljubljana. Aktualno 
vodstvo, ki je pripeljalo ZD Ljubljana v trenutno stanje, ne more celovito in 
nepristransko izvesti sanacije ter potrebne spremembe zdravstvenega sistema v 
Ljubljani.«. 
 

4. Obravnava in sprejem sklepa: »Zdravstveni dom Ljubljana ustanovi posebni 
informacijski center za pomoč ljudem, ki so ostali brez osebnega oz. družinskega 
zdravnika, v katerem bodo ažurno sprejemali klice in podajali ljudem verodostojne, 
vendar ne-medicinske informacije na prijazen in strokoven način.«. 
 

5. Obravnava in sprejem sklepa: »Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z ZZZS, OE 
Ljubljana in NIJZ - enota Ljubljana ustanovi posebni informacijski center za 
razreševanje zdravstvenih težav, ki so bolj administrativne narave kot npr.  
podaljšanje kronične terapije(eRp), podaljšanje MP (npr. plenice, katetri), 
odprtje/zaprtje bolniških staležev, izdaja ustreznih napotnic ipd. prednostno za ljudi, ki 
so ostali brez zdravnika.«. 
 

6. Obravnava in sprejem sklepa: »ZD Ljubljana v sodelovanju z ustreznimi ministrstvi 
(MZ, MJU, MDSZ, MDP), ZZZS in NIJZ ter tudi predstavniki pacientov, pripravi nabor 
zdravstvenih in zdravstveno-negovalnih storitev, ki jih je možno izvesti preko 
telemedicinskih rešitev (TM) in ki jih vključijo v financiranje iz javne zdravstvene 
blagajne oziroma preko pilotnih projektov MDP.«. 
 

7. Obravnava in sprejem sklepa: »V roku 2 mesecev se izvede izboljšanje informacijske 
infrastrukture, ki zajema strojno in programsko opremo ter programe za izboljšanje 
digitalne pismenosti zaposlenih v ZD Ljubljana.«. 
 

8. Obravnava in sprejem sklepa: »V MOL se nameni dodatna sredstva za programe 
izboljšanja digitalne pismenosti občank in občanov Ljubljane.«. 
 

9. Obravnava in sprejem sklepa: »Ves zdravstveni kader: zdravnike in medicinske 
sestre ter tudi bolničarje in terapevte, ki so odšli iz Zdravstvenega doma Ljubljana v 
zadnjih dveh letih, se povabi na pogovor, evidentira ter analizira razloge za za 
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prenehanje delovnega razmerja v Zdravstvenem domu Ljubljana. Pri pogovorih poleg 
predstavnika Zdravstvenega doma Ljubljana sodeluje(jo) tudi predstavnik(i) Odbora 
za zdravje in socialno varstvo. Dogovorijo se pogoji, ki jih mora ZD Ljubljana 
zagotoviti, da se izgubljeni kadri vrnejo.«. 
 

10. Obravnava in sprejem sklepa: »Odbor za zdravje se seznani z izvedenim temeljitim 
pregledom plač v ZD Ljubljana, ki ga pripravi Oddelek za zdravje. Identificira se 
morebitna nesorazmerja in odklone; Pristojnemu ministru se predlaga izboljšave in 
povišanje plač v smeri meritokratskega nagrajevanja. Najbolj prizadevnim se plače 
poviša.«. 
 

11. Obravnava in sprejem sklepa: »Vsem zdravnikom in medicinskim sestram v 
Zdravstvenem domu Ljubljana se omogoči brezplačno parkiranje v bližini njihovega 
delovnega mesta na parkiriščih MOL.«. 
 

12. Obravnava in sprejem sklepa: »Vsako leto se štipendira 10 novih študentov medicine 
ter 20 zdravstvene nege in terapije.«. 
 

13. Obravnava in sprejem sklepa:  »JSS MOL naj primerno pripravi, popravi in uredi 
pravilnik za najem kadrovskih najemnih stanovanj, tako da se zdravstvenemu 
kadru, zaposlenemu v ZD Ljubljana, za čas zaposlitve v ZD Ljubljana, omogoči 
posebna obravnava oz. ugodno bivanje v stanovanjih po neprofitnih najemninah v 
stanovanjih Javnega stanovanjskega sklada MOL.«. 

 
 
 

- Zahteva podpisnic in podpisnikov za sklic 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana, številka: 90000-1/2023-1 
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Predlog sklepov 
 

1. Oddelek za zdravje in socialno varstvo naj na predlog župana MOL v roku 14 dni 
pripravi kratkoročne ter v roku 1 meseca srednjeročne in dolgoročne predloge 
ukrepov za zagotovitev dostopa do zdravnika vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom 
v bližini njihovega doma v najkrajšem možnem času. Odbor za zdravje in socialno 
varstvo spremlja in nadzira izvajanje ukrepov za zagotovitev zdravnika vsem 
občankam in občanom Ljubljane. 

 
2. Župan MOL oziroma Oddelek za zdravje in socialno varstvo, naj Mestnemu 

svetu Mestne občine Ljubljana poroča o svojem delu na vsaki seji Mestnega sveta, 
dokler ne bodo imeli vsi občanke in občani Ljubljane svojega osebnega oz. 
družinskega zdravnika v bližini svojega doma. 

 
3. Mestni svet MOL poziva predstavnike MOL v Svetu ZDL naj predlagajo začetek 

postopkov za zamenjavo vodstva ZD Ljubljana. Aktualno vodstvo, ki je pripeljalo ZD 
Ljubljana v trenutno stanje, ne more celovito in nepristransko izvesti sanacije ter 
potrebne spremembe zdravstvenega sistema v Ljubljani. 
 

4. Zdravstveni dom Ljubljana ustanovi posebni informacijski center za pomoč ljudem, ki 
so ostali brez osebnega oz. družinskega zdravnika, v katerem bodo ažurno 
sprejemali klice in podajali ljudem verodostojne, vendar ne-medicinske informacije na 
prijazen in strokoven način. 
 

5. Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z ZZZS, OE Ljubljana in NIJZ - enota 
Ljubljana, ustanovi posebni informacijski center za razreševanje zdravstvenih težav, 
ki so bolj administrativne narave kot npr.  podaljšanje kronične terapije(eRp), 
podaljšanje MP (npr. plenice, katetri), odprtje/zaprtje bolniških staležev, izdaja 
ustreznih napotnic ipd. prednostno za ljudi, ki so ostali brez zdravnika. 
 

6. ZD Ljubljana v sodelovanju z ustreznimi ministrstvi (MZ, MJU, MDSZ, MDP), ZZZS in 
NIJZ ter tudi predstavniki pacientov, pripravi nabor zdravstvenih in zdravstveno-
negovalnih storitev, ki jih je možno izvesti preko telemedicinskih rešitev (TM) in ki jih 
vključijo v financiranje iz javne zdravstvene blagajne oziroma preko pilotnih projektov 
MDP. 
 

7. V roku 2 mesecev se izvede izboljšanje informacijske infrastrukture, ki zajema strojno 
in programsko opremo ter programe za izboljšanje digitalne pismenosti zaposlenih v 
ZD Ljubljana. 
 

8. V MOL se nameni dodatna sredstva za programe izboljšanja digitalne pismenosti 
občank in občanov Ljubljane. 
 

9. Ves zdravstveni kader: zdravnike in medicinske sestre ter tudi bolničarje in terapevte, 
ki so odšli iz Zdravstvenega doma Ljubljana v zadnjih dveh letih, se povabi na 
pogovor, evidentira ter analizira razloge za prenehanje delovnega razmerja v 
Zdravstvenem domu Ljubljana. Pri pogovorih poleg predstavnika Zdravstvenega 
doma Ljubljana sodeluje(jo) tudi predstavnik(i) Odbora za zdravje in socialno varstvo 
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Mestnega sveta. Dogovorijo se pogoji, ki jih mora ZD Ljubljana zagotoviti, da se 
izgubljeni kadri vrnejo. 
 

10. Odbor za zdravje se seznani s temeljitim pregledom plač v ZD Ljubljana, ki ga pripravi 
Oddelek za zdravje. Identificira se morebitna nesorazmerja in odklone; Pristojnemu 
ministru se predlaga izboljšave in povišanje plač v smeri meritokratskega 
nagrajevanja. Najbolj prizadevnim se plače poviša. 
 

11. Vsem zdravnikom in medicinskim sestram v Zdravstvenem domu Ljubljana se 
omogoči brezplačno parkiranje v bližini njihovega delovnega mesta na parkiriščih 
MOL. 
 

12. Vsako leto se štipendira 10 novih študentov medicine ter 20 zdravstvene nege in 
terapije. 
 

13. JSS MOL naj primerno pripravi, popravi in uredi pravilnik za najem kadrovskih 
najemnih stanovanj, tako da se zdravstvenemu kadru, zaposlenemu v ZD Ljubljana, 
za čas zaposlitve v ZD Ljubljana, omogoči posebna obravnava oz. ugodno bivanje v 
stanovanjih po neprofitnih najemninah v stanovanjih Javnega stanovanjskega sklada 
MOL. 
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Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 - uradno 
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana  na______ izredni seji, dne ______ 
sprejel:  

 
 

S K L E P: 
 
 

1. Odbor za zdravje in socialno varstvo se ustanovi najkasneje v roku 10 dnih. Odbor za 
zdravje in socialno varstvo v roku 14 dni po ustanovitvi pripravi kratkoročne ter v roku 
1 meseca srednjeročne in dolgoročne predloge ukrepov za zagotovitev dostopa do 
zdravnika vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom v bližini njihovega doma v 
najkrajšem možnem času. Odbor za zdravje in socialno varstvo spremlja in nadzira 
izvajanje ukrepov za zagotovitev zdravnika vsem občankam in občanom Ljubljane. 

 
2. Odbor za zdravje in socialno varstvo poroča Mestnemu svetu Mestne občine 

Ljubljana o svojem delu na vsaki seji Mestnega sveta dokler ne bodo imeli vsi 
občanke in občani Ljubljane svojega osebnega oz. družinskega zdravnika v bližini 
svojega doma. 

 
3. Izvede se takojšnja zamenjava vodstva ZD Ljubljana. Sedanje vodstvo, ki je pripeljalo 

ZD Ljubljana v sedanje stanje, ne more celovito in nepristransko izvesti sanacije ter 
potrebnih sprememb zdravstvenega sistema v Ljubljani. 

 
4. Zdravstveni dom Ljubljana ustanovi posebni informacijski center za pomoč ljudem, ki 

so ostali brez osebnega oz. družinskega zdravnika, v katerem bodo ažurno 
sprejemali klice in podajali ljudem verodostojne, vendar nemedicinske, informacije na 
prijazen in strokoven način. 

 
5. Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z ZZZS, OE Ljubljana in NIJZ - enota 

Ljubljana, ustanovi posebni informacijski center za razreševanje zdravstvenih težav, 
ki so bolj administrativne narave kot npr.  podaljšanje kronične terapije (eRp), 
podaljšanje MP (npr. plenice, katetri), odprtje/zaprtje bolniških staležev, izdaja 
ustreznih napotnic ipd. prednostno za ljudi, ki so ostali brez zdravnika. 

 
6. ZD Ljubljana v sodelovanju z ustreznimi ministrstvi (MZ, MJU, MDSZ, MDP), ZZZS in 

NIJZ ter tudi predstavniki pacientov, pripravi nabor zdravstvenih in zdravstveno-
negovalnih storitev, ki jih je možno izvesti preko telemedicinskih rešitev (TM) in ki jih 
vključijo v financiranje iz javne zdravstvene blagajne oziroma preko pilotnih projektov 
MDP.  

 
7. V roku 2 mesecev se izvede izboljšanje informacijske infrastrukture, ki zajema strojno 

in  programsko opremo ter programe za izboljšanje digitalne pismenosti zaposlenih v 
ZD Ljubljana. 

 
8. V MOL se nameni dodatna sredstva za programe izboljšanja digitalne pismenosti 

občank in občanov Ljubljane. 
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9. Ves zdravstveni kader: zdravnike in medicinske sestre, ter tudi bolničarje in terapevte, 
ki so odšli iz Zdravstvenega doma Ljubljana v zadnjih dveh letih, se povabi na 
pogovor, evidentira ter analizira razloge za prenehanje delovnega razmerja v 
Zdravstvenem domu Ljubljana. Pri pogovorih poleg predstavnika Zdravstvenega 
doma Ljubljana sodeluje(jo) tudi predstavnik(i) Odbora za zdravje in socialno varstvo 
Mestnega sveta. Dogovorijo se pogoji, ki jih mora ZD Ljubljana zagotoviti, da se 
izgubljeni kadri vrnejo. 

 
10. Odbor za zdravje izvede temeljit pregled plač v ZD Ljubljana. Identificira se morebitna 

nesorazmerja in odklone; predlaga se izboljšave in povišanje plač v smeri 
meritokratskega nagrajevanja. Najbolj prizadevnim se plače  poviša. 

 
11. Vsem zdravnikom in medicinskim sestram v Zdravstvenem domu Ljubljana se 

omogoči brezplačno parkiranje v bližini njihovega delovnega mesta na parkiriščih 
MOL. 

 
12. Vsako leto se štipendira 10 novih študentov medicine ter 20 zdravstvene nege in 

terapije. 
 

13. Zdravstvenemu kadru, zaposlenemu v ZD Ljubljana, se za čas zaposlitve v ZD 
Ljubljana omogoči posebna obravnava oz. ugodno bivanje v stanovanjih po 
neprofitnih najemninah v stanovanjih Javnega stanovanjskega sklada MOL. 
 
 
 
 

 
Številka: 90000-1/2023-2 
Ljubljana, dne _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Župan 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
 

  

 
  



8 
 

Številka: 9000-1/2023-2 
Datum:   10. 01. 2023 
 
 
Mestna občina Ljubljana 
Mestnisvet 
 
Obrazložitev in gradivo 
k predlogu 13 (trinajstih) sklepov za zagotovitev pomoči Ljubljančankam in Ljubljančanom, ki 
so ostali brez izbranega osebnega zdravnika. 
 
Spodaj podpisani mestne svetnice in mestni svetniki s prvopodpisano dr. Tino Bregant, na 
podlagi 53. člena Poslovnika Mestnega sveta, zaradi razpadanja javnega zdravstvenega 
sistema v Ljubljani, saj več desettisoč prebivalk in prebivalce v Ljubljani nima dostopa do 
osebnega oz. družinskega zdravnika, vlagamo zahtevo za sklic izredne seje Mestnega sveta 
MOL.   
 
Pri nekaterih Ljubljančankah in Ljubljančanih bo zaradi tega neizogibno prišlo do težkih, 
morda celo nepopravljivih zdravstvenih posledic, česar spodaj podpisane mestne svetnice in 
mestni svetniki ne moremo dopustiti. Zavedamo se namreč, da gre pri tako velikem 
problemu, kot je razpad zdravstvenega sistema, za odločanje o življenju ali smrti, česar se 
morajo zavedati vse pristojne inštitucije, vključno z županom in Mestnim svetom. 
 
Po oceni mnogih gre v Ljubljani v zadnjih mesecih za »popoln razpad sistema«, zato so 
potrebne hitre najnujnejše rešitve za stabilizacijo, kakor tudi priprava ukrepov za trajno 
sanacijo ljubljanskega zdravstvenega sistema.  
 
Kot mestne svetnice in mestni svetniki želimo in moramo prevzeti svojo odgovornost in 
opraviti svojo dolžnost v dobro vseh Ljubljančank in Ljubljančanov, še posebej bolnih, 
ostarelih in drugih ranljivih skupin, ter seveda v prvi vrsti tistih, ki so sedaj ostali brez 
osebnega zdravnika v bližini svojega doma oz. kraja bivanja. Ena izmed osnovnih človekovih 
pravic je pravica do zdravja in dostopa do družinskega oz. osebnega zdravnika v bližini 
doma. Naloga mestne uprave ter mestnega sveta je, da to zagotovita. Ljudje morajo videti in 
začutiti, da »mestne oblasti« vidijo, razumejo in rešujejo njihove stiske vezane na tisto, kar 
jim največ pomeni – to je njihovo zdravje.  
 
Glede na resnost nastale situacije je potrebno izredno sejo nujno in neodložljivo sklicati v 
najkrajšem možnem času in v skladu s Statutom in Poslovnikom MOL, ker nastajajo oz. so 
že nastale nepopravljive posledice za zdravje ljudi. 
 
PRAVNI TEMELJ: Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 - uradno 
prečiščeno besedilo) in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 31/21 - uradno prečiščeno besedilo) 
RAZLOGI IN CILJI: Zaradi razpadanja javnega zdravstvenega sistema v Ljubljani, saj več 
desettisoč prebivalk in prebivalcev Ljubljane nima dostopa do osebnega oz. družinskega 
zdravnika. Cilji so sprejetje sklepov in ukrepov za zagotovitev izbranega osebnega oz. 
družinskega zdravnika za vse prebivalce Ljubljane v bližini kraja bivanja. 
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OCENA STANJA: 
- Razpadanje javnega zdravstvenega sistema v Ljubljani.  
- Več deset tisoč prebivalk in prebivalcev Ljubljane nima dostopa do osebnega oz. 

družinskega zdravnika. 
- Posledično bo neizogibno prišlo do težkih, morda celo nepopravljivih zdravstvenih 

posledic za ljudi. 
 
POGLAVITNE REŠITVE: Predlogi sklepov in rešitev za stabilizacijo, kakor tudipri prava 
ukrepov za trajno sanacijo ljubljanskega zdravstvenega sistema. 
 
GRADIVO: 

- Bešič Loredan kritičen do Jankovića, ta zgrožen nad njegovimi izjavami - 24ur.com 
(https://www.24ur.com/novice/slovenija/besic-loredan-ljubljanski-zupan-signaliziral-
da-zeli-prodati-zaprta-zd.html) 

 
- Učinek padanja domin v ZD Ljubljana: zakaj so v njem razmere hujše kot drugod? - 

N1 (n1info.si) (https://n1info.si/novice/slovenija/ucinek-padanja-domin-v-zd-ljubljana-
zakaj-so-tam-razmere-hujse-kot-drugod/) 

 
- Bešič Loredan: Nemudoma ne more nihče zagotoviti dostopa do osebnega zdravnika 

- Delo (https://www.delo.si/novice/slovenija/minister-besic-loredan-o-stanju-v-
zdravstvu/= 

 
- https://www.delo.si/novice/slovenija/minister-besic-loredan-o-stanju-v-zdravstvu/ 

)https://www.delo.si/novice/slovenija/minister-besic-loredan-o-stanju-v-zdravstvu/) 
 

- Samo v Šiški brez osebnega zdravnika več kot 3800 oseb | Ljubljanainfo.com 
(https://ljubljanainfo.com/novica/lokalno/samo-v-siski-brez-osebnega-zdravnika-vec-
kot-3800-oseb/172764) 

 
- Popoln razpad zdravstva v Ljubljani: Kolapsiral še Zdravstveni dom Polje (svet24.si) ) 

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/638756f902669/popoln-razpad-
zdravstva-v-ljubljani-kolapsiral-se-zdravstveni-dom-polje) 

 
- Janković zgrožen nad ministrovimi izjavami - siol.net 

(https://siol.net/novice/slovenija/jankovic-zgrozen-nad-ministrovimi-izjavami-596046) 
 

- V Ljubljani 11.000 ljudi ostalo brez zdravnika - Slovenske novice 
(https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/v-ljubljani-11-000-ljudi-ostalo-brez-
zdravnika/) 

 
FINANČNE POSLEDICE: 
 
Ustanovitev informacijskega centra za pomoč ljudem, ki so ostali brez osebnega oz. 
družinskega zdravnika, se lahko uredi po principu Vladnega klicnega centra za informacije o 
korona virusu. Prebivalcem se na drugi strani oglasijo predvsem študentje Medicinske 
fakultete Univerze v Ljubljani. Pod ustreznim strokovnim medicinskim mentorstvom se 
svetuje in odgovarja na vprašanja. Predvidoma so to lahko študenti višjih letnikov, ki že imajo 
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opravljene določene izpite in so kompetentni za opravljanje te službe. Vsi študentje pred 
začetkom dela opravijo  tudi kratek izobraževalni program. NIJZ in MZZ jim pripravita 
usposabljanja glede tematike. Predstavniki UKOM jih lahko informirajo glede načina 
odgovarjanja na klice in kako komunicirati z ljudmi. Študentom so na voljo tudi psihologi.  
 
Poseben informacijski center za razreševanje zdravstvenih težav, ki so bolj administrativne 
narave, naj opravljajo medicinske sestre pod nadzorom enega zdravnika na 10-15 
medicinskih sester. Medicinske sestre in zdravniki naj so izključeni od kakršnihkoli posledic 
ob izdaji napotnice oziroma naročilnice na podlagi napačnih ali lažnih informacij, ki so jih 
prejeli s strani pacienta.  
 
Zahtevana sredstva, namenjena ustanovitvi takšnega informacijskega sistema, se lahko 
ocenijo na podlagi stroškov Vladnega klicnega centra za informacije. Iz strani pristojnih 
ministrstev se pridobi finančne posledice takšnega centra in logistična navodila za 
ustanovitev le-tega.  
 
Sredstva za telemedicinske rešitve se v sodelovanju z Vladno službo za digitalno preobrazbo 
in MZZ poskuša pridobiti iz evropskih razpisov in sredstev, namenjenih izboljšanju 
digitalnega stanja v državah članicah EU. V Sloveniji je le-ta obravnava pacientov ponekod 
že omogočena. Iz strani izvajalcev takšne medicine naj se pridobi logistične in finančne 
ocene.  
 
Zahtevana sredstva za izboljšanje informacijske infrastrukture se pridobi neposredno iz strani 
predstavnikov ZDL. Prav tako se v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi izvede izobraževanja 
za izboljšanje digitalne pismenosti zaposlenih v ZD Ljubljana.    
Za izboljšanje digitalne pismenosti občank in občanov MOL se predlaga ustanovitev posebne 
skupine »digitalnih ambasadorjev«, ki v sodelovanju s Službo vlade za digitalno preobrazbo 
pripravi finančni in delovni načrt za izboljšanje digitalne pismenosti občank in občanov MOL. 
Prav tako se lahko uskladi s pristojnim ministrstvom, da se študentom, predvsem 
računalniških smeri, omogoči opravljanje praktičnih ur s pomočjo digitalno šibkejšim pri 
osnovnih digitalnih opravilih. Finančna sredstva bi zajemala predvsem najeme prostorov, ki 
jih lahko zagotovi MOL, opremo in pa finančna nadomestila za »digitalne ambasadorje«. S 
pristojnimi ministrstvi se preveri, ali se lahko ta sredstva v kratkem času pridobi iz naslova 
Evropske unije.   
 
Izstrani SURS in predstojnikov ZDL se pridobi najnovejše podatke o številu zdravnikov in 
medicinskih sester v ZDL. Pripravi se finančna obremenitev za proračun MOL ob manjših 
prihodkih iz strani parkirišč na podlagi števila potencialno zasedenih parkirnih mest. Pripravi 
se lahko tudi alternativa za brezplačne prevoze z LPP za medicinske delavce. Pravtako se 
ocenijo finančni stroški ureditve bivanja v neprofitnih stanovanjih Javnega stanovanjskega 
sklada MOL za medicinske delavce.  
Znesek štipendiranja za študente medicine in zdravstvene nege in terapije naj bo vsaj 
250€/mesec. Finančna ocena na podlagi takšne mesečne štipendije je za 30 študentov 
7500€/mesec, 90 000€/leto. Štipendirane študente naj se zaveže k izvajanju medicinske 
službe po koncu študija znotraj meja RS za dogovorjeno obdobje.      
 
Za izvedbo predlaganih ukrepov bo potrebnih vsaj 3.000.000 EUR na letni ravni. 
Znaten del sredstev bo mogoče pridobiti iz proračuna RepublikeSlovenije ter 
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proračuna EU. Dodatna sredstva naj se pridobijo tudi s prerazporeditvijo sredstev 
znotraj sprejetega proračuna MOL.  
 


