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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 izvajanjeukrepov 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 
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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 MIL 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 
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Številka: 9000-1/2023-2 
Datum:   10. 01. 2023 
 
 
Mestnaobčina Ljubljana 
Mestnisvet 
 
Obrazložitev in gradivo 
k predlogu 13 (trinajstih) sklepov za zagotovitevpomočiLjubljančankam in Ljubljančanom, ki 
so ostalibrezizbranegaosebnegazdravnika. 
 
Spodajpodpisanimestnesvetnice in mestnisvetniki s prvopodpisano dr. Tino Bregant, 
napodlagi 53. členaPoslovnikaMestnegasveta, 
zaradirazpadanjajavnegazdravstvenegasistema v Ljubljani, sajvečdesettisočprebivalk in 
prebivalcevLjubljanenimadostopa do osebnega oz. družinskegazdravnika, vlagamozahtevo 
za sklicizrednesejeMestnegasveta MOL.   
 
PrinekaterihLjubljančankah in Ljubljančanihbozaraditeganeizogibnoprišlo do težkih, 
mordacelonepopravljivihzdravstvenihposledic, česarspodajpodpisanemestnesvetnice in 
mestnisvetniki ne moremodopustiti. Zavedamo se namreč, da grepritakovelikemproblemu, 
kot je razpadzdravstvenegasistema, za odločanje o življenjualismrti, česar se 
morajozavedativsepristojneinštitucije, vključno z županom in Mestnimsvetom. 
 
Po ocenimnogihgre v Ljubljani v zadnjihmesecih za »popolnrazpadsistema«, zato so 
potrebnehitrenajnujnejšerešitve za stabilizacijo, kakortudipripravaukrepov za 
trajnosanacijoljubljanskegazdravstvenegasistema.  
 
Kotmestnesvetnice in mestnisvetnikiželimo in moramoprevzetisvojoodgovornost in 
opravitisvojodolžnost v dobro vsehLjubljančank in Ljubljančanov, šeposebejbolnih, ostarelih 
in drugihranljivihskupin, terseveda v prvivrstitistih, ki so sedajostalibrezosebnegazdravnika v 
bližinisvojegadoma oz. krajabivanja. Enaizmedosnovnihčlovekovihpravic je pravica do 
zdravja in dostopa do družinskega oz. osebnegazdravnika v bližinidoma. 
Nalogamestneupravetermestnegasveta je, da to zagotovita. Ljudjemorajovideti in začutiti, da 
»mestneoblasti« vidijo, razumejo in rešujejonjihovestiskevezanenatisto, karjimnajvečpomeni 
– to je njihovozdravje.  
 
Glede naresnostnastalesituacije, je potrebnoizrednosejonujno in neodložljivosklicati v 
najkrajšemmožnemčasu in v skladu s Statutom in Poslovnikom MOL, kernastajajo oz. so 
ženastalenepopravljiveposledice za zdravjeljudi. 
 
PRAVNI TEMELJ: StatutMestneobčine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 - 
uradnoprečiščenobesedilo) in PoslovnikMestnegasvetaMestneobčine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 31/21 - uradnoprečiščenobesedilo) 
RAZLOGI IN CILJI: Zaradirazpadanjajavnegazdravstvenegasistema v Ljubljani, 
sajvečdesettisočprebivalk in prebivalcevLjubljanenimadostopa do osebnega oz. 
družinskegazdravnika. Cilji so sprejetjesklepov in ukrepov za zagotovitevizbranegaosebnega 
oz. družinskegazdravnika za vseprebivalceLjubljane v bližinikrajabivanja. 
 



9 
 

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: Predlogisklepov in rešitev za stabilizacijo, 
kakortudipripravaukrepov za trajnosanacijoljubljanskegazdravstvenegasistema. 
 
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: 
 
Ustanovitevinformacijskegacentra za pomočljudem, ki so ostalibrezosebnega oz. 
družinskegazdravnika, se lahkouredi po principuVladnegaklicnegacentra za informacije o 
koronavirusu. Prebivalcem se 
nadrugistranioglasijopredvsemštudentjeMedicinskefakulteteUniverze v Ljubljani. Pod 
ustreznimstrokovnimmedicinskimmentorstvom se svetuje in odgovarjanavprašanja. 
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Predvidoma so to lahkoštudentivišjihletnikov, kižeimajoopravljenedoločeneizpite in so 
kompetentni za opravljanjeteslužbe. 
Vsištudentjepredzačetkomdelaopravijotudikratekizobraževalni program. NIJZ in MZZ 
jimpripravitausposabljanja glede tematike. Predstavniki UKOM jihlahkoinformirajo glede 
načinaodgovarjanjanaklice in kakokomunicirati z ljudmi. Študentom so navoljotudipsihologi.  
 
Posebeninformacijski center za razreševanjezdravstvenihtežav, ki so 
boljadministrativnenarave, najopravljajomedicinske sestre pod nadzoromenegazdravnikana 
10-15 medicinskihsester. Medicinske sestre in zdravnikinaj so 
izključeniodkakršnihkoliposledicobizdajinapotniceoziromanaročilnicenapodlaginapačnihalilaž
nihinformacij, ki so jihprejeli s stranipacienta.  
 
Zahtevanasredstvanamenjenaustanovitvitakšnegainformacijskegasistema se 
lahkoocenijonapodlagistroškovVladnegaklicnegacentra za informacije. 
Izstranipristojnihministrstev se pridobifinančneposledicetakšnegacentra in logističnanavodila 
za ustanovitev le-tega.  
 
Sredstva za telemedicinskerešitve se v sodelovanju z Vladnoslužbo za digitalnopreobrazbo 
in MZZ poskušapridobitiizevropskihrazpisov in 
sredstevnamenjenihizboljšanjudigitalnegastanja v državahčlanicah EU. V Sloveniji je le-ta 
obravnavapacientovponekodžeomogočena. Izstraniizvajalcevtakšne medicine naj se 
pridobilogistične in finančneocene.  
 
Zahtevanasredstva za izboljšanjeinformacijskeinfrastrukture se 
pridobineposrednoizstranipredstavnikov ZDL. Pravtako se v sodelovanju s 
pristojnimiministrstviizvedeizobraževanja za izboljšanjedigitalnepismenostizaposlenih v ZD 
Ljubljana.    
Za izboljšanjedigitalnepismenostiobčank in občanov MOL se 
predlagaustanovitevposebneskupine »digitalnihambasadorjev«, ki v sodelovanju s 
Službovlade za digitalnopreobrazbopripravifinančni in delovninačrt za 
izboljšanjedigitalnepismenostiobčank in občanov MOL. Pravtako se lahkouskladi s 
pristojnimministrstvom, da se študentom, predvsemračunalniškihsmeri, 
omogočiopravljanjepraktičnihur s pomočjodigitalnošibkejšimpriosnovnihdigitalnihopravilih. 
Finančnasredstva bi zajemalapredvsemnajemeprostorov, kijihlahkozagotovi MOL, opremo in 
pa finančnanadomestila za »digitalneambasadorje«. S pristojnimiministrstvi se preveri, ali se 
lahko ta sredstva v kratkemčasupridobiiznaslovaEvropskeunije.   
 
Izstrani SURS in predstojnikov ZDL se pridobinajnovejšepodatke o številuzdravnikov in 
medicinskihsester v ZDL. Pripravi se finančnaobremenitev za proračun MOL 
obmanjšihprihodkihizstraniparkiriščnapodlagištevilapotencialnozasedenihparkirnihmest. 
Pripravi se lahkotudialternativa za brezplačneprevoze z LPP za medicinskedelavce. Pravtako 
se ocenijofinančnistroškiureditvebivanja v 
neprofitnihstanovanjihJavnegastanovanjskegasklada MOL za medicinskedelavce.  
Znesekštipendiranja za študente medicine in zdravstvenenege in terapijenajbovsaj 
250€/mesec. Finančnaocenanapodlagitakšnemesečneštipendije je za 30 študentov 
7500€/mesec, 90 000€/leto. Štipendiraneštudentenaj se zaveže k izvajanjumedicinskeslužbe 
po koncuštudijaznotrajmeja RS za dogovorjenoobdobje.      
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Za izvedbopredlaganihukrepovbopotrebnihvsaj 3.000.000 EUR naletniravni. Znaten del 
sredstevbomogočepridobitiizproračunaRepublikeSlovenijeterproračuna EU. 
Dodatnasredstvanaj se pridobijotudi s 
prerazporeditvijosredstevznotrajsprejetegaproračuna MOL.  
 


