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ZADEVA: 12. sporno vprašanje MZ za Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020

Spoštovani,

Na vas se obračamo glede 12. spornega vprašanja Ministrstva za zdravje Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: ministrstvo za zdravje) za Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020 (v 
nadaljevanju: Splošni dogovor). S spremembo Splošnega dogovora želi ministrstvo za zdravje 
urediti obveznost izvajalcev specialistično bolnišnične dejavnosti in posredno tudi izvajalcev na 
preostalih ravneh zdravstvene dejavnosti, da pridobijo akreditacijo.

Uvodoma pojasnjujemo, da je po mnenju Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) 
popolnoma neprimerno, da bi se predmetna vsebina uredila neposredno in izvirno v Splošnem 
dogovoru. Menimo, da je ministrstvo za zdravje s tem predlogom pokazalo nepoznavanje in 
nerazumevanje relevantnih predpisov. Pojasnjujemo, da je namen Splošnega dogovora ureditev 
financiranja programov zdravstvenih storitev in se z njim predvidi poraba sredstev, ki so zbrana na 
osnovi obveznih prispevkov zavarovancev z namenom zagotavljanja zdravstvenih storitev.

Zbornica podpira zagotovitev večje kakovosti in varnosti pacientov, a opozarja, da bi bilo potrebno 
predmetno materijo primarno in predhodno urediti na zakonski ravni. Pojasnjujemo, da bi 
dodatne obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti moral urediti zakon, ki bi tudi natančno 
predvidel vsebino in pogoje za pridobitev akreditacij ter vse druge potrebne ukrepe za 
zagotavljanje ustrezne kakovosti. Na zakonski ravni bi moralo biti predvideno tudi financiranje 
postopkov pridobitve akreditacije in s tem povezana zagotovitev dodatno potrebnih sredstev. 

Posledično je nesprejemljivo, da bi Splošni dogovor, brez da bi bilo na zakonski ravni predhodno 
urejeno vse zgoraj navedeno, nalagal dodatne obveznosti izvajalcem zdravstvenih storitev, ki se v 
trenutni situaciji že tako soočajo z nezavidljivimi finančnimi, organizacijskimi in drugimi izzivi. 
Splošni dogovor bi še dodatno posegel v položaj izvajalcev, brez ustrezne zakonske podlage, saj 
predlog aneksa predvideva, da se izvajalcem, ki ne pridobijo akreditacije, priznana vrednost 
programa specialistične bolnišnične dejavnosti za koledarsko leto 2021 v okviru končnega letnega 
obračuna za leto 2020 enkratno zmanjša za 0,3 %. Nadalje je tudi določeno, da za izvajalce 
specialistične bolnišnične dejavnosti veljavna akreditacija predstavlja tudi pogoj za pridobitev 
dodatnih sredstev za morebitne širitve programov od 1. 1. 2021 naprej. Posledice pa so 
predvidene tudi za izvajalce na preostalih ravneh zdravstvene dejavnosti, saj bodo tisti s pozitivno 
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zaključenim procesom pridobitve akreditacije prednostno obravnavani v okviru širitev od 1. 1. 
2021.

V skladu z vsem navedenim vas prosimo, da zavrnete predlog ministrstva za zdravje, da bi se 
izvajalcem zdravstvene dejavnosti naložile dodatne obveznosti pridobitve akreditacije in da bi bili 
izvajalci, ki ne pridobijo akreditacij, sankcionirani. Pojasnjujemo, da Splošni dogovor glede na 
njegovo naravo, vsebino in način sprejema nikakor ni ustrezna in zakonita pravna podlaga za 
naložitev predmetnih obveznosti in bi morala biti navedena materija urejena na zakonski ravni.

Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica

Vročiti po el. pošti:
Vlada RS, gp.gs@gov.si 
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