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ZADEVA:

Obvestilo Vladi Republike Slovenije o ugotovljenih nepravilnostih pri
sprejetju sklepa št. 17200-3/2018/3 z dne 31. 1. 2018

Spoštovani,
v skladu s 63. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je
Vlada Republike Slovenije pristojna, da odloča o spornih vprašanjih za sprejem splošnega
dogovora, glede katerih pogajalski partnerji ne dosežejo sporazuma v arbitraži. Tako je
Vlada Republike Slovenije na 230. dopisni seji dne 31. 1. 2018 pod točko 1. sprejela sklepe
o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 (številka:
17200-3/2018/3).
Pod sklepom številka 30. je Vlada odločala o spornem vprašanju Zdravniške zbornice
glede 8. odstavka 24. člena, ki se je glasilo:
»V 8. odstavku 24. člena se v prvem stavku črta naslednje besedilo: »stroške sodobnih
oblog za oskrbo kroničnih ran”
V kolikor predlog ne bo sprejet, predlagamo alternativni predlog, da se sodobne obloge
za oskrbo kroničnih ran upoštevajo kot ločeno zaračunljiv material.«
V zvezi z navedenim 30. spornim vprašanjem Zdravniške zbornice je Vlada RS pod
zaporedno številko 30 sprejela naslednji sklep:
»30. Vlada Republike Slovenije je glede spornega vprašanja št. 30 Zdravniške zbornice
Slovenije odločila, da se v 24. člen Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 za
sedemnajstim doda nov osemnajsti odstavek, ki se glasi:
»(18) Če je pristojni RSK za določeno specialnost potrdil kriterije in merila za določanje
ustrezne stopnje nujnosti za določene preglede oziroma indikacije za napotitev na pregled,

zdravnik pa ob izvedbi pregleda ugotovi, da izdajatelj napotne listine teh kriterijev ni
upošteval, se strošek pregleda zaračuna izvajalcu, ki je napotno listino izdal.«
Sklep Vlade govori o 18. odstavku 24. člena, medtem ko se je predlog Zdravniške zbornice
nanašal na 8. odstavek 24. člena in vsebinsko ni povezan s sklepom Vlade RS.
V skladu z izrecno določbo 2. odstavka 63. člena Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Vlada RS odloča izključno o spornih vprašanjih, glede katerih
v okviru arbitraže ni mogoče doseči sporazuma. Iz zapisnika arbitraže izhaja, da o
konkretnem vprašanju arbitraža ni odločala, zato ni izpolnjena osnovna procesna
predpostavka, da bi o tem vprašanju lahko odločila Vlada RS s svojim sklepom.
Na podlagi navedenega predlagamo, da Vlada RS sklep pod 30. točko razveljavi.
Navedeno zahtevo posredujemo tudi v soglasju s predsednikom RSK za splošno/družinsko
medicino asist. dr. Aleksandrom Stepanovićem.
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