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Ministrstvo za zdravje

Gospod Danijel Bešič Loredan, minister

Štefanova ulica 5

1000 Ljubljana

E: gp.mz@gov.si

Številka: 0700-9/2023/1

Datum: 2. 2. 2023

Zadeva: Priporočila glede zagotavljanja dostopnosti ambulant družinske 

medicine 

Spoštovani, 

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) se je v okviru svojega dela seznanil s težavami 

pacientov zaradi komunikacijske nedostopnosti in omejevanja osebnega dostopa do čakalnic 

ambulant družinske medicine.

Nedostopnost ambulant družinske medicine se je še povečala ob uvajanju novih oblik 

elektronskega naročanja prek spletnih aplikacij. Pri tem je prišlo do oženja ali celo odprave 

drugih možnosti naročanja oz. komuniciranja z ambulantami družinske medicine.

Posledica tega je, da so se v slabšem položaju glede dostopa do storitev zdravstvene oskrbe 

na primarni ravni znašli ljudje brez ustreznih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT).

V slabšem položaju so tudi tisti, ki ne morejo, ne znajo ali ne zmorejo uporabljati novih 

tehnologij. Njihove osebne okoliščine so starost, invalidnost, premoženjsko stanje, jezik. Prav 

tako so v slabšem položaju tudi vsi tisti, ki jim njihovo trenutno zdravstveno stanje onemogoča 

učinkovito elektronsko komunikacijo. 

1. Zagovornik Ministrstvu za zdravje priporoča, da zagotovi, da bodo pacientom, 

ne glede na izbiro poti, ves čas omogočene vse možnosti vzpostavitve stika z 

ambulantami družinske medicine, ki so: osebno v ambulanti, po telefonu, pošti 

in elektronsko (15.a člen Zakona o pacientovih pravicah in 4. člen Pravilnika o 

naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih 

dobah).
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2. Zagovornik priporoča, naj bo telefonsko naročanje zagotovljeno ves 

ordinacijski čas. Ob nedosegljivosti v ordinacijskem času naj se zagotovi 

povratni klic še isti dan. Izven ordinacijskega časa naj bo z avtomatskim 

telefonskim odzivnikom omogočeno obveščanje o ordinacijskem času in vseh

oblikah naročanja.

3. Zagovornik priporoča, da naj bo uporaba elektronskih načinov komuniciranja 

(e-pošta, spletne aplikacije) brez časovnih omejitev pošiljanja sporočil 

pacientov na izključno ordinacijski čas. Nesprejemljivo je kakršnokoli 

omejevanje časa, kdaj naj tisti pacienti, ki so se odločili za elektronsko 

komunikacijo, to pošto odpošljejo.

Digitalizacija oziroma uvajanje elektronskih načinov komuniciranja ne sme nadomestiti ali 

zožiti drugih možnosti dostopanja do družinskih zdravnikov.

Prikrita doktrina omejevanja dostopa do čakalnic za tiste, ki potrebujejo zdravnika, je 

nesprejemljiva. 

Prosimo vas, da nas v 10 dneh od prejema tega dopisa obvestite o upoštevanju priporočila.

S spoštovanjem,

Miha Lobnik 

             ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Priloga:

- Utemeljitev strokovne službe Zagovornika k priporočilu št. 0700-9/2023/1

Poslano:

- naslovniku

- zbirka dok. gradiva

V vednost: 

- ambulante družinske medicine (po e-pošti; seznam)

- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (info@zdrzz.si)

- Zastopniki pravic pacientov (po e-pošti; seznam)

- Zdravniška zbornica Slovenije (gp.zzs@zzs-mcs.si)

- Urad predsednice Republike Slovenije (gp.uprs@predsednik.si)

- Državni zbor (po e-pošti: gp@dz-rs.si)

- Državni svet (po e-pošti: gp@ds-rs.si)

- Varuh človekovih pravic (info@varuh-rs.si)

- Združenje za dostojno starost Srebrna nit (srebrna.nit@gmail.com) 

- Zveza društev upokojencev - ZDUS (tajnistvo@zdus-zveza.si)

- Nacionalni svet invalidskih organizacij - NSIOS (info@nsios.si) 

- Svet za invalide Republike Slovenije (svetzainvalide-rs.mddsz@gov.si)
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UTEMELJITEV STROKOVNE SLUŽBE ZAGOVORNIKA K PRIPOROČILU ŠT. 0700-

9/2023/1

Pravna podlaga 

Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) v 2. členu zavezuje državne organe, da »… 

morajo na vseh področjih oblastnega odločanja, delovanja v pravnem prometu in pri drugem 

svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred 

diskriminacijo oziroma enako obravnavanje«. 

Državni organi, lokalne skupnosti, samoupravne narodne skupnosti in nosilci javnih pooblastil 

so po ZVarD prav tako zavezani, da »… na svojem področju v okviru svojih pristojnosti 

ustvarjajo pogoje za enako obravnavanje vseh oseb, ne glede na katero koli osebno 

okoliščino, z osveščanjem in spremljanjem položaja na tem področju ter z ukrepi normativne 

in politične narave« (14. člen).

Predmet priporočila

Zagovornik je v okviru priprave tega priporočila preveril, kakšna je dostopnost ambulant 

družinske medicine za ljudi brez ustreznih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) 

oziroma za tiste brez zmožnosti ter zadostnih znanj in veščin za njihovo uporabo.

Nekateri zdravstveni domovi in koncesionarji so namreč uvedli tak sistem naročanja oziroma 

komuniciranja pacientov z ambulantami družinske medicine, da imajo ljudje brez dostopa do 

ustreznih IKT oziroma tisti brez zmožnosti ter zadostnih znanj in veščin za njihovo uporabo, 

težave pri vzpostavljanju stika z družinskim zdravnikom. Oženje možnosti dostopanja na 

spletne kanale otežuje dostop do zdravstvene oskrbe in vpliva na kakovost njenega izvajanja. 

V tem oziru so v slabšem položaju in torej za diskriminacijo posebej ranljivi ljudje, ki nimajo 

ustrezne IKT opreme, niso vešči njene uporabe, starejši, ljudje z intelektualnimi in 

psihosocialnimi invalidnostmi, ljudje, ki slabo razumejo slovenski jezik, ljudje s slabšim 

premoženjskim stanjem oziroma vsi slabše digitalno pismeni. ZVarD v 1. členu med osebnimi 

okoliščinami, zaradi katerih je diskriminacija prepovedana, navaja tudi osebne okoliščine 

starost, invalidnost, jezik in premoženjsko stanje. 

Če se tem skupinam ljudi s favoriziranjem uporabe elektronskih načinov komuniciranja 

onemogoči ali nesorazmerno zoži možnosti komuniciranja z družinskimi zdravniki na druge 

načine (po pošti, z osebnim stikom, po telefonu), so v manj ugodnem položaju od tistih, ki z 

uporabo IKT nimajo težav.

Po drugem odstavku 6. člena ZVarD v takih primerih govorimo o posredni diskriminaciji, saj 

je »/…/ oseba ali skupina oseb z določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi 

navidezno nevtralne določbe, merila ali prakse v manj ugodnem položaju kot druge osebe 

/…/«.
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Povezanost osebnih okoliščin in digitalne pismenosti

Po podatkih Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI)1 je v starostni skupini med 

55 in 74 let digitalno pismenih nekoliko več kot tretjina ljudi (35 odstotkov). Podatki 

Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) za leto 2021 kažejo, da slovensko 

prebivalstvo v digitalni pismenosti v primerljivih starostnih skupinah zaostaja za povprečjem 

EU. Manj kot petina (19 odstotkov) prebivalcev med 65. in 74. letom starosti je vsaj osnovno 

digitalno pismena, skoraj polovica (45 odstotkov) pa jih je brez digitalnih veščin.2

Za starejše je mogoče pričakovati, da bodo pogosteje potrebovali zdravstveno oskrbo. 

Podatki Eurostata3 kažejo, da skoraj tri četrtine (74,8 odstotka) mladih (16. - 24. let) niti enkrat 

v letu ne obišče zdravnika ali ga enkrat do dvakrat. V starostni skupini nad 75 let je tistih, ki 

tako poredko obiščejo zdravnika, le dobra tretjina (34,4 odstotka). Pogosto (šestkrat do 

devetkrat) ali zelo pogosto (desetkrat in več) obišče osebnega zdravnika zgolj 7 odstotkov 

mladih, medtem ko je takih med starejšimi od 75 let skoraj četrtina (24,4 odstotka).

Na področju digitalizacije zdravstva so za diskriminacijo posebej ranljivi tudi ljudje z 

intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi, saj jim te otežujejo uporabo IKT orodij in 

razumevanje standardnega (zbornega) slovenskega jezika, v katerem so praviloma napisane 

vse informacije, navodila ipd. Enako velja tudi za vse, ki težje razumejo slovenski jezik, ker 

slovenščina ni njihov materni jezik, torej za priseljence.

Predpisi s področja pravic pacientov

Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora skladno s 15.a členom Zakona o pacientovih pravicah 

(ZPacP)4 zagotoviti naslednje oblike naročanja: elektronsko, po pošti, po telefonu in osebno 

v ordinaciji. 

Na tej podlagi je minister, pristojen za zdravje, sprejel Pravilnik o naročanju in upravljanju 

čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik).5 Ta v drugem 

odstavku 4. člena za vse ravni zdravstvene dejavnosti določa, da elektronsko naročanje 

poteka prek sistema eNaročanje, elektronske pošte ali spletnih strani izvajalca, in sicer 

neprekinjeno ter s takojšnjo informacijo o prejemu sporočila. 

Pravilnik v tretjem odstavku 4. člena ureja telefonsko naročanje. To se zagotovi v okviru 

ordinacijskega časa, in sicer najmanj dve uri na dan, v preostalem ordinacijskem času in 

izven ordinacijskega časa pa z obveščanjem o terminu za naročanje in o drugih oblikah 

naročanja, in sicer prek avtomatskega telefonskega odzivnika. 

                                                  
1 Evropska komisija. Digital Economy and Society Index (DESI) 2022. Dostopno na: https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
2 SURS. Polovica 16–74-letnikov ima najmanj osnovne digitalne veščine. Dostopno na: 
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10255.
3 Eurostat. Persons visiting a doctor in the last 12 months by medical speciality, number of visits, 
educational attainment level, sex and age. Dostopno na: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_HCH03__custom_4563768/default/table?lang=e
n
4 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281#
5 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13238
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Telefonsko naročanje na primarni ravni zdravstvene dejavnosti se zagotavlja v okviru 

celotnega ordinacijskega časa ambulante. V primeru nedosegljivosti v navedenem obdobju 

izvajalec pacientu zagotovi povratni klic še isti dan ali najpozneje naslednji delovni dan. 

Peti odstavek 4. člena pravilnika ureja osebno naročanje. To poteka neposredno pri izvajalcu 

med ordinacijskim časom, pri čemer izvajalec zagotovi, da se čakalni čas že naročenih 

pacientov ne podaljšuje zaradi osebnega naročanja drugih pacientov.

Zagovornikova analiza komunikacijske dostopnosti ambulant družinske medicine

Zagovornik je opravil tudi analizo komunikacijske dostopnosti ambulant družinske medicine. 

Pri tem se je oprl na izsledke kvalitativne raziskave s fokusno skupino in polstrukturiranimi 

intervjuji ter lastnega telefonskega preverjanja.

Kvalitativna raziskava o dostopu do osebnega zdravnika 

Raziskava, ki jo je opravil zunanji izvajalec,6 je bila opravljena z metodo fokusnih skupin in s 

polstrukturiranimi intervjuji. Fokusna skupina je bila izvedena 22. novembra 2022, 

polstrukturirani intervjuji pa med 22. in 24. novembrom 2022.

V fokusni skupini je sodelovalo devet oseb, v individualnih intervjujih pa deset. Udeleženci 

so bili večinoma starejši od 55 let, ljudje, ki slabo govorijo slovensko (tujci, priseljenci, 

manjšine), imajo kronična obolenja, imajo intelektualne in psihosocialne invalidnosti ali tisti, 

ki imajo težave v duševnem zdravju, za katere se pričakuje, da so slabše digitalno pismeni.

Izsledki

Sodelujoči v raziskavi zdravstvo ocenjujejo kot kakovostno, a vse manj komunikacijsko 

dostopno. Pacientom največji izziv predstavlja vzpostavljanje stika z osebnim zdravnikom. 

Udeleženci raziskave so med drugim povedali:

 "Ustavil me je varnostnik, ki je rekel da ne grem gor, če nisem naročen.[…] Vseeno sem 

šel gor. S sestro sem se nato pregovarjal, dvignila je glas, sem tudi jaz bil bolj… jezen. 

Zdravnica ni prišla ven, da bi videla, kaj se dogaja."

 "Sestra pri osebni zdravnici se je zamenjala in to je zdaj brezupen primer. Ko se javijo na 

telefon, če se sploh javi, moraš povedati celo diagnozo, ker na osnovi tega sestra odloča, 

a sploh rabiš zdravnika ali ne. Zakaj moram jaz povedati vse težave, zakaj imam potem 

sploh izbrano zdravnico?"

Skrajšuje se predvsem čas komunikacije z osebnim zdravnikom in ožijo se možne oziroma 

zakonsko zahtevane oblike komuniciranja, predvsem zaradi uvajanja digitalnih načinov 

komuniciranja. 

Udeleženci raziskave so tako delili svoje izkušnje:

                                                  
6 Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, d. o. o. Podrobni podatki in rezultati raziskave so 
dostopni na: https://zagovornik.si/izdelki-zagovornika/raziskave-o-diskriminaciji/
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 "Po treh, štirih dneh dobim medicinsko sestro, potem pa je tudi časovna omejitev, od 9h 

do 12h, pa vmes je zasedeno. Izven teh ur je pa tajnica. Ni pa niti možnosti, da bi na 

tajnico kaj povedal."

 "V letu in pol nisem uspel priti do nove zdravnice. Imam redne kontrole na dve leti, ker 

imam težave z grlom. Sem klical, pisal na mail, ni bilo odziva, zato sem šel tja osebno."

Določene skupine pacientov ne morejo, ne znajo ali ne zmorejo uporabljati digitalnih 

komunikacijskih kanalov. Takšne izkušnje so izpostavili: 

 "Če greš preko aplikacije (ker sem računalniško pismen, še gre), ampak potem pa 

zmrznem. Rabiš različne kode, da sploh dostopaš potem pa čakaš. In čakaš, kdaj bodo 

odgovorili. Odgovor dobiš. Ampak če si mal zblojen, potem se pa zgubiš. Včasih tudi 

sistem ne dela. So tudi te felerji - če si hotel pripet datoteko, ni šlo. Tako da bi to aplikacijo 

bilo treba še dodelat, to je za starejše ali tiste, ki niso vešči računalnika, ne gre."

 "Ne vem kako se bom naročevala preko aplikacije, ali našla nekoga drugega, me bo 

poučil, ali nekoga, ki bo to delal, ali bom skakala otrokom po glavi, da me oni naročajo." 

Otežen dostop do osebnega zdravnika, ki je posledica omejenih možnih komunikacije, lahko 

vodi v podaljšano zdravljenje, poslabšanje bolezenskih stanj in invalidnosti ter duševne stiske 

pacientov. 

Udeleženci raziskave so med drugim povedali:

 "7 mesecev ni mogla priti do zdravnika, pa menjal se je vmes in se ji je vse poslabšalo, 

jaz sem moral vse za njo naročati, urejati. Zdaj pa je še postala rakava. Pa kar čakajo pa 

čakajo, pa še kar ni dobila terapije, ker se ne ve, ker se bojijo in vse. Pri očetu pa so tudi 

našli melanom, oktobra, pa ne pride do zdravnice za naprej." 

 "Ampak moja mama kar obupa, ona kliče, kliče, potem obupa. Se počuti nevredna, nima 

motivacije, nima volje." 

Telefonsko preverjanje dostopnosti

Zagovornik je opravil tudi preverjanje dostopnosti družinskih zdravnikov prek telefona. 

Namen je bil ugotoviti, koliko klicev je potrebnih za vzpostavitev stika z zdravstvenim 

osebjem.

Telefonska preverjanja so sodelavci Zagovornika izvajali med 21. in 23. decembrom. Vzorec 

klicanih zdravnikov je temeljil na zadnjem seznamu Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije (ZZZS) glede aktivnih zdravnikov, objavljenem 12. decembra 2022 na spletni strani 

ZZZS. S seznama zdravnikov je bil izbran približno vsak štirinajsti splošni zdravnik, ki dela 

vse dni v tednu oz. polni delovni čas. S to metodo je bilo naključno izbranih 50 zdravnikov. V 

vzorec so bili dodatno vključeni naključno izbrani zdravniki iz vsake enote Zdravstvenega 

doma Ljubljana (ZDL) in zdravniki iz nekaterih občin, ki mejijo na Mestno občino Ljubljana.

Končni vzorec je vseboval 62 zdravnikov, od tega 37 zdravnikov iz javnih zdravstvenih domov 

(59,7 odstotka) ter 25 družinskih zdravnikov s koncesijo (40,3 odstotka). Razlog za specifično 
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preverjanje dostopnosti zdravnikov v Ljubljani in okolici je poročanje medijev o večjih težavah 

z dostopnostjo zdravnikov na tem območju v primerjavi z ostalimi deli države.

Izsledki 

Sodelavci Zagovornika so opravili telefonske klice v 62 ambulant družinske medicine 

(ambulante), s 55 so uspeli vzpostaviti stik (89 odstotkov). Na prvi telefonski klic se je oglasilo 

12 ambulant (19 odstotkov), naslednjih 30 ambulant (49 odstotkov) se je odzvalo na do 

vključno petega klica. Za nadaljnjih 13 ambulant (21 odstotkov) je bilo potrebnih od 6 do 21 

klicev. 7 ambulant (11 odstotkov) se ni odzvalo zaradi dopusta zdravnika, zasedene 

telefonske linije ali neodzivnosti osebja v ambulanti.

Večina klicanih ambulant je bila opremljena z avtomatskimi telefonskimi odzivniki, ki so 

informirali o ordinacijskem času, le redki odzivniki pa so nudili informacijo o vseh načinih 

naročanja. 14 ambulant (23 odstotkov) je omejevalo čas za naročanje (npr. na nekaj ur 

dnevno). Klic je vrnilo 6 ambulant. Od 62 ambulant jih je le slaba polovica (29 ambulant) na 

spletnih straneh navajala, da omogočajo naročanje po navadni pošti. Le polovica (31)

ambulant glede na podatke z njihovih spletnih strani omogoča naročanje tudi osebno.

Sodelavci Zagovornika so po telefonu dosegli štiri od sedmih (57 odstotkov) klicanih 

družinskih zdravnikov, ki delujejo v okviru Zdravstvenega doma Ljubljana. 

Za to so potrebovali od enega do osem telefonskih klicev. Načinov naročanja osebno ali po 

pošti ni bilo moč zanesljivo preveriti, saj so bili podatki na spletni strani nasprotujoči si in 

zastareli.

V nekaterih obmejnih občinah z Mestno občino Ljubljana je Zagovornik stik vzpostavil z 

osmimi od devetih klicanih družinskih zdravnikov (89 odstotkov). S sedmimi (79 odstotkov) 

je stik vzpostavil z enim do štirih klicev, enega (11 odstotkov) pa s 15 klici. Štirje so na spletni 

strani navedli, da omogočajo tudi osebno naročanje in naročanje po pošti. 

Dostopnost ambulant družinske medicine v mejnih občinah z Mestno občino Ljubljana, ki jih 

je Zagovornik zajel v vzorcu, se je izkazala kot bistveno boljša od dostopnosti klicanih 

ambulant Zdravstvenega doma Ljubljana. V primeru ambulant v obmejnih občinah stika ni 

bilo mogoče vzpostaviti z 11 odstotki ambulant, v primeru ambulant Zdravstvenega doma 

Ljubljana pa je bila neodzivnost kar 43 odstotna.
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Sklepne ugotovitve

Zagovornik je v skladu s svojimi pristojnostmi preveril komunikacijsko dostopnost ambulant 

družinske medicine za ranljive skupine ljudi brez dostopa ustreznih IKT oziroma brez 

zmožnosti ter zadostnih znanj in veščin za njihovo uporabo.

Navedene ranljive skupine, ki lahko z družinskim zdravnikom uspešno komunicirajo 

predvsem prek telefona, osebno, z obiskom ambulante ali po pošti, so imele na preverjanem 

vzorcu 62 ambulant manj možnosti komuniciranja in naročanja, kot uporabniki IKT. Zato so 

bile v primerjavi z njimi v slabšem položaju, saj:

 možnosti naročanja po telefonu niso bile zagotovljene ves ordinacijski čas, ampak so 

nekatere ambulante ta čas omejevale;

 informacije o načinih naročanja na avtomatskih telefonskih odzivnikih niso bile 

popolne, oziroma so podane prehitro, da bi si jih bilo mogoče zabeležiti ali zapomniti;

 nekatere ambulante niso bile opremljene z avtomatskimi telefonskimi odzivniki oz. so 

bile informacije na teh odzivnikih zastarele oz. pomanjkljive;

 vse preverjene ambulante niso zagotavljale povratnih, naročanja po pošti in osebno, 

z obiskom ambulante.

Iz Zagovornikove analize izhaja tudi, da je prihajalo pri zagotavljanju komunikacijske 

dostopnosti preverjanih ambulant družinske medicine do kršitev obveznosti po ZPacP in 

Pravilniku. 

Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora namreč skladno s ZPacP zagotoviti naslednje oblike 

naročanja: elektronsko, po pošti, po telefonu in osebno v ordinaciji. Pravilnik predpisuje 

telefonsko naročanje v okviru celotnega ordinacijskega časa ambulante, izven ordinacijskega 

časa pa z obveščanjem prek avtomatskega telefonskega odzivnika o terminu za naročanje 

in vseh ostalih oblikah naročanja. Pravilnik določa še obveznost povratnih klicev v primeru 

nedosegljivosti in osebno naročanje neposredno pri izvajalcu med ordinacijskim časom.

Te kršitve oziroma neomogočanje komuniciranja (naročanja) z ambulantami družinske 

medicine na vse možne načine (telefonsko, po pošti, osebno, elektronsko) postavljajo v manj 

ugoden ali slabši položaj starejše, ljudi z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi, ljudi, 

ki slabo razumejo slovenski jezik in socialno šibkejše. Ti ljudje so namreč zaradi njihovih 

osebnih okoliščin, starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, pogosteje brez ustreznih 

IKT oziroma brez zmožnosti ter zadostnih znanj in veščin za njihovo uporabo.
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