
Novinarska konferenca 
ministra

Javni razpis: »Sofinanciranje investicij na primarni 
ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za 
leti 2022 in 2023«

19. 1. 2022



STANJE INFRAKTUSTURE



UKREPI NA PRIMARNI RAVNI

1. Zdravniki z odobreno specializacija iz družinske medicine v letih 2021 in 2022 so 
upravičeni do 20% dodatka

2. Spodbude v izobraževanju
• dodatnih 30 specializacij iz klinične psihologije

• razpis za sofinanciranje 30 štipendij za študente medicine in 70 za študente zdravstvene nege

• povečan vpis na medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru, nov odsek za stomatologijo v MB

• povečanje števila razpisnih mesti za specializacijo iz družinske medicine

3. Nagrajevanje, širjenje in razbremenitev timov ambulant družinske medicine za  
boljše delovanje, učinkovitost in dostopnosti zdravstvenega sistema

• poseben vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine

• razširitev za 64,6 timov ambulant družinske medicine

• uvajamo zdravstvenega administratorja



UKREPI NA PRIMARNI RAVNI

4. Nagrajevanje, širjenje in razbremenitev timov ambulant družinske medicine = 
boljše delovanje, učinkovitost in dostopnosti zdravstvenega sistema

5. Sekundarij, ki še ni pridobil specializacije, prve tri mesece opravi na področju 
družinske oz. urgentne medicine.

6. Osnova licenca 

7. Kompetence medicinske sestre

8. Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v letih 2021 do 2031.



ZAKON O ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA 
INVESTICIJE V SLOVENSKO ZDRAVSTVO

• Zakon omogoča strateško dolgoročno načrtovanje in razvoj slovenskega zdravstva.

• Investiramo 2,1 milijarde evrov v izgradnjo novih objektov, prenove obstoječih ter nakup

sodobne opreme v zdravstvenih ustanova širom Slovenije.

• Investicije so načrtovane za vse vrste zdravstvenih ustanov po celotni Sloveniji, vključno s

primarnim zdravstvom. Sredstva bodo omogočila rekonstrukcije in novogradnje

Zdravstvenih domov, Zdravstvenih postaj, Zdravstvenih ambulant in tako širitev kapacitet

in programov primarnega zdravstva.

vsi zdravstveni objekti Primarni nivo

zadnjih 13 let 37,7 mio €/leto 0,8 mio €/leto

sedaj 200 mio €/leto 20 mio €/leto



IZVEDENI PROJEKTI

• UKC Ljubljana - DTS in HB 



IZVEDENI PROJEKTI

• UKC Ljubljana - DTS in HB 
Zaključek del združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori 



IZVEDENI PROJEKTI

• Energetska sanacija Splošne bolnišnice Jesenice

Prej                                                                                        Potem



IZVEDENI PROJEKTI

• Energetska sanacija Splošne bolnišnice Celje

Prej                                                                                        Potem



IZVEDENI PROJEKTI

• Prenova Lekarne Jesenice - prej



IZVEDENI PROJEKTI

• Prenova Lekarne Jesenice - potem



Javni razpis: »Sofinanciranje investicij na primarni ravni 
zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«

PREDMET: 
- Investicije v načrtovanju in izvedbi
- Sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov z vključeno opremo

NAMEN: 
- Zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi 

cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva

SREDSTVA: 
- 17,5 mio EUR v letu 2022,
- 20 mio EUR v letu 2023.

PRIJAVITELJ: 
- občina/mestna občina, ustanoviteljica ali soustranoviteljice javnega zdravstvenega zavoda

ROK PRIJAVE: 18. 2. 2022



Hvala.


