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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

I.

Posebni programi, za katere je zagotovljen vir financiranja, so:

1. izvajanje odvzema in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, izvajanje 
programa telekap, zdravstveno varstvo zapornikov in pripornikov, izvajanje mrliško
pregledne službe,

2. zagotavljanje nujne medicinske pomoči s pomočjo helikopterskih prevozov in za potrebe 
gorske reševalne službe ter nujnih prevozov z reševalnimi vozili kritično bolnih otrok, kadar 
helikopterski prevoz ni mogoč,

3. opravljanje zdravstvenih storitev v okviru tržne dejavnosti in javne službe, ki ni financirana iz 
sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali proračuna Republike Slovenije, 
ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

- javni zdravstveni zavod izpolnjuje vse obveznosti do Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, 

- zdravstvene storitve se opravljajo izven rednega delovnega časa, 
- javni zdravstveni zavod vodi ločeno evidenco prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v 

skladu z Navodili v zvezi razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno 
službo in tržno dejavnost, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje dne 15. 12. 2010 in 
ločeno evidenco odhodkov iz naslova tržne dejavnosti v skladu z veljavnimi 
javnofinančnimi in računovodskimi predpisi,

- javni zdravstveni zavod uredi izvajanje zdravstvenih storitev v okviru tržne dejavnosti in 
javne službe, ki ni financirana iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
ali proračuna Republike Slovenije, z internim aktom,

4. sodelovanje v posebnih zdravstvenih komisijah, ki so ustanovljene na podlagi izrecno 
določene podlage v posebnih predpisih, če:
- se delo v komisijah opravlja izven rednega delovnega časa, kar mora biti izkazano v 

evidenci delovnega časa zaposlenega,
- za delo v posebnih zdravstvenih komisijah ni predvidena sejnina oziroma drugo plačilo 

za delo.

II.

Posebni programi se lahko potrdijo tudi na ravni posameznega javnega zdravstvenega zavoda 
pod naslednjimi pogoji:



- zdravstvenih storitev ni mogoče izvesti v rednem delovnem času,
- zagotovljen je vir financiranja,
- na ravni javnega zdravstvenega zavoda je izkazana ekonomska upravičenost sklenitve 

podjemne pogodbe z lastnim zaposlenim,
- zdravstvenih storitev ni mogoče zagotoviti z ustrezno reorganizacijo ali drugimi oblikami 

dela, kot so delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, stalna pripravljenost in
- pri sklepanju podjemnih pogodb mora zavod upoštevati obseg največje še dopustne 

tedenske obremenjenosti zdravstvenega delavca, upoštevajoč določbe o minimalnem 
trajanju dnevnega in tedenskega počitka in letnega dopusta.

Iz predloga posebnega programa mora izhajati izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka te 
točke, ki se mu priloži seznam in število delovnih mest zdravstvenih delavcev, ki bodo izvajali 
posebni program, ter trajanje posebnega programa.

Javni zdravstveni zavod posebni program po predhodni odobritvi sveta zavoda posreduje v 
potrditev ministru za zdravje. 

III.

Direktor javnega zdravstvenega zavoda je odgovoren, da so izpolnjeni vsi pogoji za potrditev 
posebnega programa iz I. in II.   točke tega sklepa. 

IV.

Podjemne pogodbe, sklenjene na podlagi točke I. tega sklepa se sklepajo največ za 12 
mesecev in se ob nespremenjenih pogojih lahko podaljšajo oziroma sklenejo nove, pri čemer 
mora biti upoštevano:

- plačilo po podjemni pogodbi glede na Pravilnik o merilih za določitev višine plačila 
opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega 
prava (Uradni list RS, št. 15/17),

- 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 do preklica.

Podjemne pogodbe, sklenjene na podlagi tega sklepa se sklepajo za 12 mesecev in se ob 
nespremenjenih pogojih lahko podaljšajo oziroma sklenejo nove. 

                                                                                 
                                                                                      Aleš Šabeder
                                                                                       M I N I S T E R  
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