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1. Zdravstvena reforma 

2. Nacionalni program in mreža 

3. Dostopnost 

4. Zakonodaja 

5. Investicije 

6. Mednarodno sodelovanje  



Zap. 

st. 

Operacije in drugi 

posegi 

Ponderirane 

povprečne 

čakalne 

dobe 

1–122005 

Ponderirane 

povprečne 

čakalne 

dobe 

1–122006 

Razlika i 

mesecih 

(2006- 

2005) 

1 Angiografija 3,28 2,36 -0,92 

2 Operacije sive mrene 5,89 3,28 -2,62 

3 Operacije na ožilju 10,21 4,85 -5,36 

4 Operacije kile 7,80 5,38 -2,41 

5 
Operacije žolčnih 

kamnov 
6,05 4,26 -1,79 

6 
Operacije na odprtem 

srcu 
1,61 1,18 -0,43 

7 
Endoproteza 

artroplastika kolka 
20,28 18,11 -2,17 

8 
Endoproteza kolena 

in gležnja 
24,70 29,80 5,10 

9 Operacije golše 13,18 2,09 -11,09 

10 Koronarografija 8,52 4,57 -3,95 

11 
Operacije hrbtenice 

in kolkov 
6,04 9,44 3,40 

12 
Operacije nosu in 

grla v ORL 
5,05 5,75 0,70 

13 Magnetna resonanca 5,47 3,93 -1,54 

14 CT 1,76 1,67 -0,09 

 













 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ-E) 

 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ-F) 

 3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ-G)  

 4. Zakon o omejevanju porabe alkohola  
 5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zdravniški službi  (ZZdrS-A) 
 6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zdravniški službi  (ZZdrS-B) 
 7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zdravniški službi  (ZZdrS-C) 



 1. Zakon o preskrbi s krvjo 
 2. Zakon o zdravilih 
 3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

nalezljivih boleznih 
 4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zdravniški službi  (ZZdrS-D) 
 5. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o 

predhodnih sestavinah za prepovedane droge 
 6. Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in 

celic, namenjenih za zdravljenje 
 7. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 
 8. Zakon o pogojih za statusno preoblikovanje 

Vzajemne 



 9. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-J) 

 10. Zakon o zdravilstvu 
 11. Zakon o pacientovih pravicah 
 12. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah  
 13. Resolucija o nacionalnem programu za ravnanje z obstojnimi 

organskimi onesnaževali 
 14. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-L) 
 15. Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno 

oskrbo  
 16. Zakon o nalezljivih boleznih 
 17. Zakon o evidencah in gradivu na področju zdravja in 

zdravstvenega varstva 
 18. Zakon o zdravniški službi - nov 
 19. Zakon o duševnem zdravju 
 



 20. Nacionalni program zdravstvenega 
varstva 

 21. Zakon o koncesijah za izvajanje javne 
službe v zdravstveni in lekarniški dejavnosti 
in o svobodnih zdravnikih specialistih 

 22. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zdravstveni dejavnosti 

 



 1. Splošna bolnišnica Maribor – Oddelek za psihiatrijo 
 2. Splošna bolnišnica Maribor – Očesni in ORL-oddelek 
 3. Splošna bolnišnica Novo mesto – finalizacija bolnišničnih oddelkov, obnova, 

porodnišnica, novogradnja 
 4. Splošna bolnišnica Murska Sobota – nadomestna gradnja ginekološko-

porodniškega oddelka 
 5. Psihiatrična klinika Ljubljana – gerontopsihiatrija 
 6. Psihiatrična bolnišnica Begunje – adaptacija, obnova, IV. faza 
 7. Psihiatrična bolnišnica Idrija – oprema 
 8. Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica – Oddelek za okulistiko, 

obnova, Oddelek za patološko morfologijo, novi prizidek 
 9. Klinični center Ljubljana – prostori za intenzivno nego bolnikov, operiranih na 

srcu, v Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja, SPS Kirurška klinika, obnova 
 10. ZD Kranj – ambulanta za nujno medicinsko pomoč, reševalna postaja, 

patronažna služba, diabetološki center, novi prizidek  
 11. Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj – obnova  
 12. Splošna bolnišnica Trbovlje – posodobljena Kirurška ambulanta in kupljen nov 

rentgenski aparat 
 13. Splošna bolnišnica Ptuj – porodnišnica 



 14. Onkološki inštitut Ljubljana 1. faza – novogradnja in rekonstrukcija 
 15. Klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika – novogradnja  
 16. Klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika – novogradnja 
   
 Investicije v teku v mandatu 2004–2007 
 17. Klinični center Ljubljana, KC HB + DTS – prizidek in preureditve  
 18. Klinični center Ljubljana, Klinika za otorinolaringologijo 
 19. Klinični center Ljubljana, Inštitut za medicino dela prometa in športa 
 20. Splošna bolnišnica Celje – finalizacija bolnišničnih oddelkov 
 21. Splošna bolnišnica Jesenice – novogradnja 
 22. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec – novogradnja, rekonstrukcija  
 23. ZUIM Kamnik 
 24. Splošna bolnišnica Trbovlje – rekonstrukcija, adaptacija, novogradnja 

(začeti predhodni dogovori za novogradnjo) 





  Leto 2004 196,531.867,20 SIT 

  Leto 2005 443,597.109,27 SIT 

  Leto 2006 467,884.265,93 SIT 

 

Predvideno 

  Leto 2007 388.179.176,50 SIT 

 



1. Neopravičeni očitki in poskusi diskreditacije 
(interpelacija) 

2. Očitki glede helikopterskih prevozov 

3. Neprimerna vloga različnih društev in drugih 
oblik civilne iniciative 

4. Izrazita nenaklonjenost medijev (npr. ob 
sprejemu  novega Pravilnika o cenah zdravil) 

5. Relativno slabo sodelovanje z zdravstveno 
zavarovalnico pa tudi do neke mere z Inštitutom 
za varovanje zdravja 

6. Nezmožnost ministrstva za pridobivanje nujnih 
informacij 



1. Nenačrtna in nezadostno regulirana (divja) privatizacija na 
področju izvajanja zdravstvenih storitev 

2. Zamujanje pri pripravi strategije zdravstvenega varstva in 
nujnih zakonskih predpisov in nezadostno regulirana (divja) 
privatizacija na področju izvajanja zdravstvenih storitev 

3. Neizvajanje zakonov na področju zavarovalništva (Vzajemna) 
4. Manipulacija s čakalnimi dobami 
5. Škoda na področju nabave zdravil in dopuščanje nezakonitega 

preizkušanja 
6. Kliantelizem in negospodarnost pri nabavah in privatizaciji 

zdravstvenega varstva (linearni pospeševalnik, operacijske 
mize) 

7. Neurejanje področja citopatologije 
8. Nujen sprejem Zakona o zdravstvenem varstvo in zdravstvenem 

zavarovanju in Zakona o zdravstveni dejavnosti 
 



 

1. Nujno je sodelovanje vseh zainteresiranih 

2. Pripravljena in realizirana mora biti mreža 
zdravstvene dejavnosti 

3. Sprememba sistema zdravstvenega zavarovanja 
vključno z spremembo organizacijske sheme 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

4. Ustanoviti Agencijo za investicije za področje 
celotne Vlade RS 

5. Zdravstvene delavce, predvsem zdravnike, 
izvzeti iz sistema javnih uslužbencev 

6. Urediti področje podeljevanja koncesij 


