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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 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  


	571547EC76D8366FC12584420056CB5E_0.in.doc

		2019-07-26T07:42:29+0200
	Aleš Šabeder




