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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2017 – predlog za 
obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 -
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 
tretjega odstavka 84. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na …  seji dne …. sprejela naslednji 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela besedilo Državnega poročila o stanju varstva pacientovih 
pravic za leto 2017, ki ga bo objavila na spletni strani Ministrstva za zdravje.

                                                                                         Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                   GENERALNA SEKRETARKA

Priloge:
 Državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2017,
 obrazložitev,
 predlog sklepa Vlade RS.

Prejemnik:
 Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si – po e-pošti

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Dr. Vesna Zupančič, Sektor za varnost, kakovost in učinkovitost zdravstvenega varstva
Tanja Mate, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
V Državnem poročilu o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2017 je povzetek poročil o 



opravljenem delu zastopnikov pacientovih pravic in poročila Komisije Republike Slovenije  za varstvo
pacientovih pravic. V letu 2017 se je na zastopnike pacientovih pravic obrnilo 10.338 pacientov, 
izvedenih je bilo 1.211 neformalnih posredovanj pri izvajalcih in 199 prvih obravnav kršitev 
pacientovih pravic. Pacientov, ki so se obrnili na zastopnike, je bilo približno četrtino več kot leto prej, 
kar gre po eni strani pripisati večji prepoznavnosti zastopnikov, po drugi pa tudi boljšemu poročanju 
zastopnikov.
Iz povzetka poročil zbornic, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje strokovnih nadzorov, Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Ministrstva za zdravje pa je razvidno število opravljenih 
strokovnih nadzorov.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2017 bo objavljeno na spletni strani šele 
takrat, ko ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije, kar določa tudi četrti odstavek 84. člena Zakona 
o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17).
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
                                                                                               Milojka Kolar Celarc

                                           MINISTRICA



Priloga 1: DRŽAVNO POROČILO O STANJU VARSTVA PACIENTOVIH PRAVIC ZA LETO 2017

Priloga 2: OBRAZLOŽITEV

Ministrstvo za zdravje na podlagi 84. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 
55/17) vsako leto pripravi Državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic za posamezno leto. 
Ministrstvo za zdravje bo Državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2017 po 
sprejetju Vlade Republike Slovenije objavilo na svoji spletni strani. Navedeno poročilo je pripravljeno 
na podlagi poročil trinajstih zastopnikov pacientovih pravic, poročila Komisije Republike Slovenije za 
varstvo pacientovih pravic ter statističnih poročil Zdravniške zbornice Slovenije, Lekarniške zbornice 
Slovenije, Zbornice laboratorijske medicine Slovenije, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje.



Priloga 3: PREDLOG SKLEPA VLADE RS

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 -
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G in 65/14 in 55/17) in 
tretjega odstavka 84. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na …  seji dne …. sprejela naslednji 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela besedilo Državnega poročila o stanju varstva pacientovih pravic 
za leto 2017, ki ga bo objavila na spletni strani Ministrstva za zdravje.

                                                        Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                   GENERALNA SEKRETARKA

Priloge:
 Državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2017,
 obrazložitev.

Prejemnik:
 Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si – po e-pošti
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