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Izsiljevanje ali prošnja v stiski?  
 

Trije svetniki so bili za to, da zobni ordinaciji 
določijo plačilo polovične najemnine za 18 
mesecev, potem pa naj občini plačuje celotno 
najemnino, torej 30.000 tolarjev  

 
Darja Lukman Žunec  

 

Na zadnji seji občinskega sveta v Trnovski vasi so pred kratkim 
obravnavali tudi vlogo zasebnega zobozdravnika, ki občino prosi, 
naj ga oprosti plačila najemnine za prostore zobne ordinacije v 

Zdravstvenem domu Trnovska vas. 
 
Kot je znano, so v tem kraju z velikimi napori in odrekanji 
zgradili prostore za zdravstveni dom in sedaj tudi pričakujejo, da 
bodo tisti, ki v njem opravljajo svojo dejavnost, plačevali 
najemnino za ordinacije. Župan Karl Vurcer je ob obravnavi te 
točke med drugim pojasnil, da je pridobivanje zdravnikov in 

zobozdravnikov v odročnejših krajih, kot je Trnovska vas, 
zelo težko. Pa tudi, da je ptujski zdravstveni dom, ki je tukaj že 
imel svojo ordinacijo, občini plačeval 30 tisočakov najemnine 
mesečno. 
 
Svetnik Feliks Pukšič je ocenil, da so zdravniki najbolje plačani v 
državi in da je čudno, če so prav oni tisti, ki "ne bi ničesar 
plačevali". Menil je še, da če mora plačevati najemnino eden od 
treh zdravnikov, kolikor jih imajo v domu, bi bilo vsekakor 
najbolje, da jo plačujejo vsi trije ali pa nobeden. Svetnik Manfred 
Jakop je predlagal, da zobni ordinaciji v času, ko šele pričenja 
delo, najemnine ne bi zaračunavali, potem pa tolikšno, kot jim jo 
je plačeval Zdravstveni dom Ptuj. Ob tem je še pripomnil, da 
zdravniki od zdravstvene zavarovalnice dobijo plačano tudi 
amortizacijo prostorov. 
 
Po mnenju svetnika Ivana Lovrenčiča gre za navadno izsiljevanje 
in bi prošnjo za znižanje najemnine morali obesiti na oglasno 
desko v domačem zdravstvenem domu. Tudi župan se je strinjal, 
da je to deloma res izsiljevanje, vendar je po drugi strani 
opozoril, da lahko zdravniki potem odidejo tudi kam drugam, 
zato naj razmer ne bi zaostrovali. 
 
Trije svetniki so potem bili za to, da zobni ordinaciji določijo 
plačilo polovične najemnine za obdobje 18 mesecev, potem pa 
naj občini plačuje celotno najemnino, torej 30.000 tolarjev. Dva 
svetnika se o sklepu nista mogla ali nista hotela odločiti. 
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