
From:                                 Gp.Mz@gov.si
Sent:                                  Tue, 1 Feb 2022 14:12:08 +0100
To:                                      gc@zzs-mcs.si
Subject:                             INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - 1001-251/2019 - Posredovanje zahtevane 
dokumentacije
Attachments:                   sklep_ministra_-_posebni_programi_pr_P (003).pdf, sklep_ministra_-
_posebni_programi_pr_P1.pdf

Sporočilo poslal(a): Matjaž Gorenc/MZDR/GOV

Spoštovani!

V prilogah vam posredujemo na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) 
zahtevana sklepa o posebnih programih.

Lep pozdrav.

Mirjana Ranzinger
sekretarka

(See attached file: sklep_ministra_-_posebni_programi_pr_P (003).pdf)(See attached file: 
sklep_ministra_-_posebni_programi_pr_P1.pdf)

To sporočilo je bilo poslano z uporabo posebne oznake v naslovu sporočila. Prejemniki, ki boste na to sporočilo odgovarjali preko elektronske 
pošte, morate to posebno oznako v naslovu sporočila ohraniti (na sporočilo odgovorite z uporabo funkcije »Odgovori« oziroma »Reply«)



Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 1001- 251/2019/101
Datum:   21. 7. 2020

Na podlagi šestega odstavka 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 
23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 
40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20) minister za 
zdravje izdaja

S K L E P
o podaljšanju sklepa o posebnih programih na primarni ravni

I.

S tem sklepom se podaljša veljavnost Sklepa o posebnih programih na primarni ravni številka 
1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019. 

II.

Za nagrajevanje timov na primarni ravni v ambulantah splošne in družinske medicine ter
otroškem in šolskem dispanzerju, za katere so v skladu s Splošnim dogovorom zagotovljena 
dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev, lahko izvajalec sklene podjemno pogodbo z 
lastnim zaposlenim, pri čemer mora tim presegati 1.895 GK do republiškega povprečja in 
izpolnjevati vse ostale pogoje iz II. točke Sklepa o posebnih programih na primarni ravni št. 
1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019. 

III.

Vsa ostala določila Sklepa o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/2 z dne 
25. 7. 2019 ostanejo v veljavi.

IV.

Ta sklep začne veljati 1. 8. 2020 in velja do preklica.

                                                                                 
                                                                                     Tomaž Gantar
                                                                                       M I N I S T E R



Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 1001- 251/2019/2
Datum:   25. 7. 2019

Na podlagi šestega odstavka 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 
23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 
40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) minister za zdravje izdaja

S K L E P
o posebnih programih na primarni ravni

I.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na podlagi Sklepa Vlade o spornih vprašanjih v zvezi z 
Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 št. 17200-1/2019/17 z dne 18.
7. 2019 lahko pridobijo dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki ga 
sestavljajo zdravnik in tehnik zdravstvene nege oziroma diplomirana medicinska sestra v 
ambulantah splošne in družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju.

II.

Za nagrajevanje timov na primarni ravni v ambulantah splošne in družinske medicine ter
otroškem in šolskem dispanzerju, za katere so v skladu s Splošnim dogovorom zagotovljena 
dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev, lahko izvajalec sklene podjemno pogodbo z 
lastnim zaposlenim, pri čemer mora tim izpolnjevati naslednje pogoje:

- da presega 1.895 GK do republiškega povprečja GK,
- da ustrezno podaljša ordinacijski čas za 1 uro ali več na mesec skladno s strokovno 

presojo,
- da so to namenska sredstva in se lahko porabijo le za nagrajevanje zaposlenih v timu,
- da se pri tekočem obračunu plače upošteva kriterije za preseganje GK po Splošnem 

dogovoru in sicer:
 od 100-200 GK preseganja 4%
 od 201-300GK preseganja 8%
 od 301-400 GK preseganja 12%
 od 401-500 GK preseganja 16 %
 nad 500 GK preseganja 20%

III.

Poslovodstvo izvajalca je odgovorno za zakonitost in izpolnjevanje pogojev za dodelitev
dodatnih sredstev iz I. točke tega sklepa ter za njihovo namensko porabo. 

IV.

Podjemne pogodbe, sklenjene na podlagi točke II. tega sklepa se sklepajo največ za 12 
mesecev, pri čemer je potrebno upoštevati obseg največje še dopustne tedenske 
obremenjenosti zdravstvenega delavca, upoštevajoč določbe o minimalnem trajanju dnevnega 
in tedenskega počitka in letnega dopusta in referenčnega obdobja.



V.

Ta sklep začne veljati 1. 8. 2019 in velja 12 mesecev.

                                                                                 
                                                                                      Aleš Šabeder
                                                                                       M I N I S T E R  
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