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POVPRAŠEVANJE

Razširitev programa zdravnika koncesionarja zaradi povečanja mest v domu
upokojencev
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je prosila druge občine za
posredovanje informacij v povezavi z razširitvijo programa zdravnika koncesionarja
v domu upokojencev zaradi povečanja števila postelj (mest) v domu.
Zdravnik v domu upokojencev v njihovi občini izvaja splošno ambulanto na podlagi
podeljene koncesije. Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021
je bila domu upokojencev omogočena širitev programa (večje število mest/postelj).
Zanimalo jih je, na kakšen način (z javnim razpisom ali kako drugače) ste v tem
primeru občine rešile zadevo, da je zdravnik – koncesionar dobil povečan program
(razširitev tima) na račun povečanega obsega mest/postelj v domu upokojencev, v
katerem izvaja dejavnost.

SODELOVANJE
Na povpraševanje sta odgovorili dve občini.

ODGOVORI
Občina 1
4. in 5. odstavek 44. f člena Zakona o zdravstveni dejavnosti dovoljujeta nebistvene
spremembe koncesijskega razmerja, ki jih koncedent odobri v obliki spremembe
koncesijske odločbe. Za nebistveno spremembo šteje sprememba obsega programov
zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične
dejavnosti, če se ta poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov, če pride do
nepredvidenih sprememb potrebnega obsega posameznega programa zdravstvene
dejavnosti oziroma posamezne vrste zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične
dejavnosti. Če je povečanje v okviru 20 % programa naj občina postopa po zgornji
pravni podlagi.

Občina 2
Občina je imela podoben primer pri zdravnici splošne medicine, kjer je z odločbo in
dodatkom h koncesijski pogodbi odobrila širitev programa za 20 odstotkov, in sicer na
podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki v 3. alineji 5. odstavka 44. f člena določa,
da za nebistvene spremembe koncesijskega razmerja šteje sprememba obsega
programov zdravstvene dejavnosti, če se ta poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov,
če pride do nepredvidenih sprememb potrebnega obsega posameznega programa
zdravstvene dejavnosti. V kolikor pa širitev pomeni večji odstotek, kot ga določa
navedeni člen, pa je po njihovem mnenju potrebno izpeljati postopek razpisa skladno
z navedenim zakonom.
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