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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstveni dejavnosti -1

�Predlog vsebuje spremembe in dopolnitve, ki pomenijo 
izboljšanje izvajanje zdravstvene dejavnosti v smeri 
zagotavljanja večje transparentnosti, učinkovitosti, 

strokovnosti in učinkovitejšega nadzora. 
�Predlog vsebuje dopolnitve zakonske ureditve 

posameznih področij, ki so bila do sedaj pomanjkljivo 
urejena (npr., podeljevanje koncesij za izvajanje 

zdravstvene dejavnosti, izvajanje nadzora nad izvajalci 
zdravstvene dejavnosti) ali pa sploh niso bila urejena 

(npr. podeljevanje dovoljenj za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti izvajalcem, ki so pravne osebe ali imajo 

status samostojnega podjetnika posameznika, postopki 
podelitve in odvzema dovoljenja za opravljanje 

zdravstvene dejavnosti, oglaševanje zdravstvenih 
storitev, inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona).



Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstveni dejavnosti -2

�Predlog zakona uvaja enake pogoje za pridobitev dovoljenja 
za opravljanje zdravstvene dejavnosti za vse izvajalce 

zdravstvene dejavnosti, ne glede na statusno obliko, ureja 
tudi postopek za pridobitev dovoljenja ter razloge in 

postopek za odvzem dovoljenja. V prehodnih določbah 
predloga zakona se določa tudi način uskladitve že izdanih 

dovoljenj z novo predlagano ureditvijo.

�V predlogu zakona se celovito ureja področje podeljevanja 
koncesij, ter razlogi oziroma pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, 

da se koncedent odloči, da gre v postopek podelitve 
koncesije, celovito se ureja postopek podeljevanja koncesij 
od sprejema koncesijskega akta dalje, razlogi za odvzem in 

drugi načini prenehanja koncesije, vsebina in možne 
spremembe koncesijske pogodbe ter nadzor nad izvajalci 

koncesij. 



Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstveni dejavnosti -3

�Predlog zakona celovito ureja vse oblike nadzora 
nad izvajalci zdravstvene dejavnosti, inšpekcijski 

nadzor nad izvajanjem zakona ter področje 
oglaševanja zdravstvenih storitev, kar do sedaj ni 

bilo urejeno.

�V prehodnih določbah zakona se ureja tudi 
priznavanje kompetenc, pridobljenih z delom, za 

nadaljevanje opravljanja dela na delovnem mestu 
diplomirane medicinske sestre, za katere se že od 
leta 2004 dalje zahteva visoka izobrazba, in sicer 

tistih srednjih medicinskih sester, ki so ta dela, ki se 
opravljajo na delovnem mestu diplomirane 

medicinske sestre opravljale že vrsto let.





Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pacientovih pravicah -1

Cilji zakona:

�zagotavljanje transparentnosti in boljšega upravljanja 
čakalnih seznamov (celostna ureditev področja čakalnih 

dob in čakalnih seznamov),

�ureditev ustreznega in celovitega nadzora na področju 
zagotavljanja pacientovih pravic in obveznosti,

�zagotovitev kakovostne, primerne in varne zdravstvene 
obravnave prek nekaterih drugih ukrepov (ureditev 

področja posebnih varovalnih ukrepov, drugega 
mnenja, prednostne obravnave v sodnih postopkih in 

predkazenskih postopkih zaradi obravnave napak v 
zdravstvu).



Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pacientovih pravicah -2

�ohranjajo se vse tri stopnje nujnosti (nujno – rok 24 ur, 
hitro – rok 3 mesece in redno – rok 6 mesecev), 

dodajamo pa stopnjo nujnosti zelo hitro – rok 14 dni;
�določajo se roki za predložitev napotnih listin, vezane 

na stopnjo nujnosti (nujno – najpozneje naslednji dan, 
zelo hitro – v 5 dneh, hitro ali redno – v 14 dneh);

�čakalni seznam se vodi za vse storitve, kjer obstaja 
čakalna doba. Izjema so osebni izbrani zdravniki;

�naročanje na zdravstveno storitev poteka elektronsko, 
po pošti, telefonu in osebno v ordinaciji;
�čakalni seznam se vodi elektronsko;

�uvajamo nove določbe glede odpovedi termina s strani 
pacienta in s strani izvajalca ter črtanje pacienta s 

čakalnega seznama.



Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pacientovih pravicah -3

�na novo se ureja področje posebnega varovalnega 
ukrepa pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti (in 

ne zgolj na oddelkih pod posebnim nadzorom in 
varovanih oddelkih), zaradi varnosti in kakovost 

zdravstvene obravnave; saj omejevanje človekove 
pravice do svobodnega gibanja se lahko omeji le z 

zakonom.

�kadar pacient tekom zdravstvene obravnave utrpi 
hujše telesne poškodbe, invalidnost ali smrt in je 
zaradi tega pričet sodni postopek, morajo sodišča 

zadevo obravnavati prednostno,



Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pacientovih pravicah - 4

Drugo mnenje

�pacientu daje možnost, da se na vseh treh ravneh 
zdravstvene dejavnosti samostojno odloči, ali bo 

uveljavljal drugo mnenje ali ne;

�poda ga zdravnik, ki ima po pridobitvi licence najmanj 
pet let delovnih izkušenj s področja, na katerem se 

zahteva podaja drugega mnenja; 

�postopek izdelave drugega mnenja poteka na podlagi 
posredovane zdravstvene dokumentacije, ki jo 

zdravniku, ki podaja drugo mnenje, posreduje lečeči
zdravnik (na zahtevo pacienta) ali pa pacient sam.



ZZVZZ-1



Izhodišča:
V sistemu zdravstvenega varstva so potrebne nekatere resne spremembe s ciljem doseganja 
večje uspešnosti in učinkovitosti predvsem pa dolgoročne vsebinske in finančne vzdržnosti. 

Ob vedno večjem naraščanju potreb prebivalstva je zato potrebna reforma tudi na področju 
OZZ.

�povečati  javno finančne vire sistema zdravstvenega varstva (smernice 
Svetovne zdravstvene organizacije),

�ohranitev primernega obsega pravic iz OZZ,

� razširitev prispevne osnove na vse dohodke posameznega zavezanca za 
plačevanje prispevkov,

� izenačitev razlik v višini prispevnih stopenj za posamezne pravice iz OZZ,

�odprava sistema doplačil - DZZ,

�ohranitev izvajanja dejavnosti OZZ le na enem nosilcu zavarovanja in 
povečanje vloge ZZZS kot aktivnega kupca zdravstvenih storitev.

�vzpostavitev sistema, ki se bo sposoben odzivati in prilagajati 
vsakokratnim ekonomskim, zdravstvenim in družbenim spremembam,













ZZVZZ-1
�Javna razprava je prinesla veliko pripomb

�V mesecu maju se je pisala nova verzija predloga

�Potekajo sestanki s ključnimi institucijami

�Načrtuje se sestanek s koalicijskimi partnerji





Zakonodaja in strateški dokumenti s 
področja javnega zdravja

Aktivnosti na področju priprave zakonodaje 

�Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih 
izdelkov 

�Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog

Gradiva, ki so v sprejemu na Vladi RS

�Nacionalna strategija preprečevanja in obvladovanja 
okužbe s HIV do 2018 

�Akcijski načrt za prehrano in telesno dejavnost do 2018  

�Akcijski načrt za področje prepovedanih drog 



Nov zakon o uporabi tobačnih izdelkov :
področja urejanja skladno z Direktivo 

2014/40/EU
�Sestavine in emisije tobačnih in povezanih 
izdelkov in obveznosti poročanja o sestavinah v 

teh izdelkih

�Označevanje in embalaža tobačnih izdelkov

�Sledljivost in varnostni elementi -
preprečevanje tihotapljenja tobačnih izdelkov

�Prepoved prodaje tobaka za oralno uporabo 

�Čezmejna prodaja tobačnih izdelkov na daljavo 
(na primer internetna prodaja) 

�Uradno obveščanje o novih tobačnih izdelkih

�Elektronske cigarete in zeliščni izdelki za kajenje 

�Prepoved oglaševanja na prodajnih mestih 

�Uvedba licenc za prodajo 



Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnost
za zdravje 2015 - 2025 

V večji meri vključuje vidik telesne dejavnosti za zdravje

Prehrana in 

telesna dejavnosti 



Zakonodaja in strateški dokumenti s 
področja javnega zdravja

Operativni program evropske kohezijske politike 

�Javni razpis za celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami 

�Javni razpis za preprečevanje odvisnosti od drog in javno naročilo 
za nabavo kombijev za podporo temu projektu – v pripravi

�Javni razpis za nadgradnjo preventivnih programov – v pripravi

�Javni razpis za interdisciplinarni pristop k opuščanju pitja alkohola 
– v pripravi

Priprava gradiv za sprejem na Vladi RS 

�Strategija Eno zdravje – obvladovanje antimikrobne rezistence 
(AMR)



DPOR 2016-2020

Vlada je nov DPOR sprejela  20. 4. 2017. 
Izzivi so:

�Spremljanje bremena raka:  vzpostavitev e-registra 
raka RS, kliničnih registrov (za nekatere pogoste rake) in 

povezava z registri presejalnih programov.
�Primarna preventiva: 

oZa učinkovitejše preprečevanje raka (in drugih kroničnih 
bolezni)  sprejem in uresničevati strategij in programov 
krepitve zdravja ter zmanjševanje neenakosti za uspeh 

katerega bi morala biti odgovorna vsa ministrstva.
oNa področju cepljenja proti HPV je potrebno zaradi 

nizke precepljenosti povečati aktivnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja tako javnih delavcev kot javnosti



DPOR 2016-2020

�Sekundarna preventiva

o sprejem zakona o zbirkah podatkov v zdravstvu in prenovljen Pravilnik o 
organiziranih presejalnih programih.

o udeležbo v presejalnih programih omogočiti tudi osebam s stalnim 
prebivališčem v Sloveniji, ki nimajo osnovnega zdravstvenega 

zavarovanja

�Diagnostika in zdravljenje

o Primarno zdravstveno varstvo: V okviru DPOR 2010-2015 ni bilo večjih 
premikov na tem izredno pomembnem področju zato je temu potrebno 

posvetiti posebno pozornost  v Akcijskem planu DPOR 2016-2020

o Sekundarno/terciarno zdravstveno varstvo

o akreditacija centrov za zdravljenje raka (+ redki raki, rak pri starejših).

o vzpostavitev 2. radioterapevtskega centra v RS v UKC MB v sodelovanju z 
OIL in mreže sistemskega zdravljenja raka v RS.



DPOR 2016-2020

�Raziskovanje

oPovečati vključevanje v klinične raziskave in deleža 
javnih in drugih sredstev namenjenih raziskovanju 

raka.

�Rehabilitacija

o Predstavitev predloga za celostno rehabilitacijo 
bolnikov z rakom na ZS za zagotavljanje financiranja 

te dejavnosti

o Paliativna oskrba

o Akcijski plan paliativne oskrbe 2017-2021.



OECD
report
2015

Slovenija med 10 
EU državami, kjer je 
umrljivost pri moških 
zaradi raka na 1. 
mestu!*

*Nichols M et al. 
Cardiovascular 
deasease in Europe 
2014: epidemiological 
report. European 
Heart Journal (2014) 
35.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravniški službi

Spremembe zakona o zdravniški službi se nanašajo na sklop 
specializacij zdravnikov, z namenom razbremenitve osebnih izbranih 
zdravnikov omogoča tudi specializantu, da pod pogoji, ki jih določa 

zakon, opredeljuje paciente. 

Sredstva za specializacije in pripravništvo zdravnikov iz sredstev 
obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) bi s predlogom  

prenesli na Proračun Republike Slovenije. 

S tem bo odpravljeno nesistemsko financiranje teh vsebin iz 
sredstev OZZ. 

Glede na finančni načrt ZZZS za leto 2017 naj bi se v tem letu 
namenilo za financiranje pripravništva 22,9 milijona eurov in za 
financiranje specializacij 56,7 milijona eurov, skupno torej 79,6 

milijona eurov. 

Bo pa prenos sredstev za izvajanje pripravništva in specializacij v 
zdravstvu iz sredstev OZZ na proračun postopen.



Zakon o zdravilstvu

IZHODIŠČA Zakona o dopolnilnih, tradicionalnih in 
alternativnih oblikah diagnostike, zdravljenja in 

rehabilitacije za zdravstvene delavce so pripravljena. 

Cilj zakona je opredelitev in ureditev področja 
izvajanja dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih 

oblik diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije za 
zdravstvene delavce v okviru svojih kompetenc, kar je 

bilo zapisano v Zakonu o zdravstveni dejavnosti 
(ZZDej) že od leta 1992, vendar pa je zaradi 

nesprejetja ustreznih podzakonskih predpisov nastala 
pravna praznina in neurejenost tega področja za 

zdravstvene delavce.



Zakon o zdravilstvu

�Kljub temu da ZZDej podaja pravno podlago za izvajanje 
alternativnih, tradicionalnih in dopolnilnih oblik diagnostike, 

zdravljenja in rehabilitacije za zdravstvene delavce, je bil leta 2007 
sprejet Zakon o zdravilstvu (v nadaljnjem besedilu: ZZdrav), ki je 

šel v povsem drugo, evropsko neprimerljivo smer.

�Od sprejema Zakona o zdravilstvu in Zakona o zdravniški službi 
(ZZdrS) so bile podane številne pobude tako s strani Odbora DZ RS 
za zdravstvo, Komisije DS RS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in 

invalide, Varuhinje človekovih pravic, Zdravniške zbornice 
Slovenije in drugih strokovnih združenj, da ministrstvo uredi 

izvajanje dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblik  
zdravljenja za zdravnike in druge zdravstvene delavce.

�S predlaganim zakonom se bodo odpravila tudi vsa neskladja v 
zakonodaji (ZZDej, Zakona o zdravilih (homeopatija) in ZZdrS).



Namesto zaključka


