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Zadeva: Pojasnila na glavna vprašanja v zvezi z Aneksom 2 k SD 2019

V nadaljevanju posredujemo pojasnila na najbolj pogosta vprašanja v zvezi z določbami  
Aneksa 2, ki so bila posredovana na Ministrstvo za zdravje. 

Vprašanje:
1. Ali je bila regresijska lestvica ukinjena?

Regresijska lestvica je ukinjena za obdobje od 1.8.2019 do 31.12.2023. S 1.1.2024 velja nova 
regresijska lestvica. 

Vprašanje:
2. Ali lahko izvajalci zdravstvene dejavnosti oziroma timi pri izvajalcih, ki presegajo mejo 

1895 GK in do republiškega povprečja in se odločijo, da bodo podaljšali ordinacijski čas 
za vsaj eno uro na mesec, prejmejo ustrezen odstotek za nagrajevanje zaposlenih v 
timu skladno z novo opredeljeno lestvico?

Da, lahko, in sicer ob sočasnem izpolnjevanju obeh pogojev, to je poleg vsaj ene dodatne ure 
mesečno še skladno s tabelo preseganje GK nad mejo 1895. Ob teh pogojih se lahko izplača 
do največ 20 % dodatnih namenskih sredstev (odstotek se nanaša na osnovno plačo 
posameznika v timu).

Vprašanje:
3. Ali je vključena tudi Diplomirana medicinska sestra?

Da, ker je del tima pri pediatru na primarni ravni.

Vprašanje:
4. So po tem pravilu plačane tudi Referenčne ambulante?

Ne, referenčne ambulante v ta mehanizem niso vključene.

Vsem ZD-jem
ZZZS
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije



Vprašanje:
5. So potrebni dogovori z zaposlenimi, do kdaj je potrebno podpisati?

Da, dogovori so potrebni, Kdaj jih boste podpisali je odvisno od vaše notranje organizacije in 
načina dela.

Vprašanje:
6. Ali morajo izvajalci v dogovoru z ZZZS-jem spremeniti urnike ambulant, tako da se 

njihov ordinacijski čas podaljša?

Podaljšanje urnika ni potrebno, saj timi samostojno odločajo kdaj in kateri dan bodo opravili 
delo. Določitev urnikov pa bi posegla v fleksibilnost pri odločitvi dela timov in posegla v 
strokovno presojo v kolikšnem obsegu bodo določen dan ustrezno podaljšali delo. Natančna 
umestitev dodatne ure ali več v delovni proces in ordinacijski čas je predmet dogovora med 
poslovodstvom izvajalca zdravstvene dejavnosti in timom.

Vprašanje:
7. Ali podaljšanje ordinacijskega časa v 21. točki 35. člena SD 19 zahteva od vseh 

ambulant družinske medicine podaljšanje ordinacijskega časa iz 32,5 ur na 33,5 ur do 
35 ur na teden?

To velja samo za time, ki presegajo GK nad mejo možnosti odklanjanja, to je nad 1895. Za to se 
lahko odločijo, da ob vsaj eno urnem podaljšanju ordinacijskega časa na mesečni ravni lahko 
pridobijo dodatna sredstva za nagrajevanje obremenitve, katera pa so namenska in namenjena 
nagrajevanju zaposlenih v timu. Ena ura ali več skladno s strokovno presojo pa je le eden od 
kumulativno določenih pogojev. Podaljšanje urnikov ni potrebno, vendar je v soglasju s 
poslovodstvom izvajalca zdravstvene dejavnosti potrebno izkazati opravljeno vsaj eno dodatno 
uro na mesečni ravni. Natančna umestitev dodatne ure ali več v delovni proces in ordinacijski 
čas je predmet dogovora med poslovodstvom izvajalca zdravstvene dejavnosti in timom.

Skladno z navedenim sporočamo, da bo v čistopisu Aneksa 2 naslednje besedilo: 
»Izvajalci družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja lahko podaljšajo ordinacijski 
čas za 1 uro ali več na mesec skladno s strokovno presojo, če tim izpolnjuje pogoje za 
nagrajevanje iz Aneksa št. 2 k Dogovoru«

S spoštovanjem,

       Dr. Tomaž Pliberšek
     DRŽAVNI SEKRETAR

Vročiti:

- vsi ZD-ji, – po e-pošti
- ZZZS, DI@zzzs.si – po e-pošti
. -Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, gp@zdrzz.si – po e-pošti


	50430B0CC6CEECCEC125844200412492_0.in.doc

		2019-07-25T13:52:19+0200
	Dušan Jošar


		2019-07-25T13:57:55+0200
	Tomaž Pliberšek




