Na podlagi 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 36/04 - prečiščeno besedilo)
sprejmejo Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zdravniška Zbornica
Slovenije naslednji

Letni načrt za leto 2005
za opredelitev višine sredstev za plače in nadomestila specializantov in druge stroške v zvezi s
programom specializacij

1.
Za financiranje 513 specializacij zdravnikov in zobozdravnikov za potrebe mreže javne
zdravstvene službe v skladu z Zakonom o zdravniški službi (Uradni list RS št. 36/04 - prečiščeno
besedilo) se v letu 2005 nameni skupaj 2.915.516.460 SIT. Od 513 specializantov, financiranih v
letu 2005, bo 306 specializantov specializiralo od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005, 326 od
1. februarja 2005 do 31. decembra 2005, 326 od 1. marca 2005 do 31. decembra 2005, 344 od 1.
aprila do 31. decembra 2005, 377 od 1. maja 2005 do 31. decembra 2005, 402 od 1. junija do 31.
decembra, 427 od 1. julija do 31. decembra, 471 od 1. avgusta 2005 do 31. decembra 2005, 498
od 1. septembra 2005 do 31. decembra 2005 in 513 od 1. oktobra do 31. decembra 2005.

2.
Sredstva za plače specializantov povečane za davke in prispevke, druge stroške iz delovnega
razmerja (plačilo 2. stebra pokojninskega zavarovanja, regres, malico, dodatek za ločeno
življenje in prevoz na delo), izobraževanje (plačilo za udeležbe na tečajih in seminarjih za
specializante, nakup literature), plačilo neposrednega in glavnega mentorja, plačilo
koordinatorjev usposabljanja, plačilo nadzornikov kakovosti, plačilo modulov za družinsko
medicino ter plačilo obveznih tečajev po programu specializacije Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije najmanj enkrat mesečno na podlagi obdobnih poročil nakazuje
pooblaščenim zdravstvenim zavodom in zasebnim ordinacijam, ki imajo zaposlene specializante
na specializantskih delovnih mestih.

3.
Specifikacija stroškov specializacij brez družinske medicine
(Vsa izplačila plač in honorarjev so navedena v bruto bruto zneskih)
1. Bruto bruto plača specializanta je izračunana na podlagi izhodiščnega količnika 3,8, dodatka
za delovno dobo - 1%, dodatka za otežene delovne pogoje - 5%, stimulacije - 2%,
zdravniškega dodatka - 3,28. Skupni količnik znaša 7,45.

2. Regres, malica, prevoz na delo, plačilo 2. stebra pokojninskega zavarovanja in dodatek
za ločeno življenje znašajo 868.500 SIT letno na specializanta:
- regres: 144.700 SIT,
- malica: 673 SIT na dan,
- prevoz: 20.000 SIT na mesec (upoštevano za 65% specializantov),
- dodatek za ločeno življenje : 67.491 SIT mesečno (upoštevano 35%
specializantov),
- 2. steber pokojninskega zavarovanja: 90.100 SIT letno.
- Specializant, ki v skladu s programom specializacije opravlja del
specializacije v tujini, prejema dodatek za ločeno življenje in povratne
stroške prevoza v državo opravljanja specializacije. Prevozni stroški se
pokrijejo s sredstvi namenjenimi neposrednemu mentorju.
3. Glavni mentor prejme dodatek v višini 16.000 SIT na mesec na specializanta.
4. Neposredni mentor prejme dodatek v višini 40.000 SIT na mesec na specializanta.
5. Šest (6 nadzornikov kakovosti prejme skupaj dodatek v višini 2.700.000 SIT letno (plačilo
dodatka za nadzornika: je 37.500 SIT na mesec).
6. Dvainštirideset (42) koordinatorjev usposabljanja prejme skupaj dodatek v višini
11.880.000 SIT letno:
• za specialnosti do 10 specializantov: 15.000 SIT na mesec
• za specialnosti do 30 specializantov: 30.000 SIT na mesec
• za specialnosti do 50 specializantov: 45.000 SIT na mesec
• za specialnosti do 80 specializantov: 60.000 SIT na mesec
• za specialnosti nad 80 specializantov: 75.000 SIT na mesec
7. Za plačilo tečajev in seminarjev v Sloveniji ali tujini, za stroške prevoza in bivanja v
zvezi z udeležbami na tečajih in seminarjih ter za nakup strokovne literature se nameni
100.000 SIT na specializanta letno.
8. Za plačilo obveznih tečajev po programu specializacije (transfuziologija, toksikologija)
se nameni 8.600.000 SIT.
Pravne podlage: Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike

4.
Specifikacija stroškov specializacije iz družinske medicine
(Vsa izplačila plač in honorarjev so navedena v bruto bruto zneskih)
A skupina (specializanti brez opredeljenih pacientov):
• Plača za klinični del kroženja, ki traja 24 mesecev je izračunana enako kot pri
specializantih drugih specialnosti (točka 3).
• Plača za ambulantni del kroženja, ki traja 24 mesecev je izračunana enako kot pri
specializantih drugih specialnosti (točka 3).
• Neposredni mentor prejme dodatek v višini 40.000 SIT na mesec na specializanta. (48
mesecev).*
• Glavni mentor prejme dodatek v višini 16.000 SIT na mesec na specializanta. *
• * Če je mentor hkrati v funkciji glavnega in neposrednega mentorja določenemu
specializantu, prejme plačilo v višini 40.000,00 SIT mesečno na specializanta.
• Za plačilo modulov se nameni 9.168.250 SIT letno.

B skupina (specializanti z opredeljenimi pacienti):
• Plača za klinični del kroženja, ki traja v povprečju 18 mesecev je izračunana enako
kot pri specializantih drugih specialnosti (točka 3) z upoštevanjem, da se mu plača
izplačuje 1 teden na mesec.
• Plača za ambulantni del kroženja, ki traja v povprečju 22 mesecev je izračunana enako
kot pri specializantih drugih specialnosti (točka 3) z upoštevanjem, da se mu plača
izplačuje 1 teden na mesec.
• Neposredni mentor prejme dodatek v višini 10.000 SIT na mesec na specializanta za
trajanje kliničnega dela, ki traja v povprečju 18 mesecev.
• Neposredni mentor prejme dodatek v višini 40.000 SIT na mesec na specializanta za
čas trajanja ambulantnega dela kroženja, ki traja v povprečju 22 mesecev.*
• Glavni mentor prejme dodatek v višini 16.000 SIT na mesec na specializanta. *
• * Če je mentor hkrati v funkciji glavnega in neposrednega mentorja določenemu
specializantu, prejme plačilo v višini 40.000,00 SIT mesečno na specializanta.
• Za plačilo modulov se nameni 13.545.000 SIT letno.
A in B skupina:
• Nadzornik kakovosti prejme dodatek v višini 450.000 SIT letno.
• Koordinator usposabljanja prejme dodatek v višini 900.000 SIT letno
• Za plačilo tečajev in seminarjev v Sloveniji ali tujini, za stroške prevoza in bivanja v
zvezi z udeležbami na tečajih in seminarjih ter za nakup strokovne literature se
nameni 100.000 SIT na specializanta letno.
• Cena modula na specializanta znaša 42.000 SIT.
• Specializant, ki v skladu s programom specializacije opravlja del specializacije v
tujini, prejema dodatek za ločeno življenje in povratne stroške prevoza v državo
opravljanja specializacije. Prevozni stroški se pokrijejo s sredstvi namenjenimi
neposrednemu mentorju.
• Specializanti, ki delajo v enotah NMP kot »urgentni zdravniki« so vključeni v skupino
A in skupini B v razmerju 50% : 50%. Plača specializantov, ki delajo v enotah NMP,
za ambulantni del kroženja je upoštevana v višini plače specializantov za skupino A in
skupino B v razmerju 50% : 50%.

5.
Načrtovana sredstva po specialnostih so:

1. Družinska medicina
Za financiranje specializacij družinske medicine se v letu 2005 nameni 377.022.454 SIT.

družinska medicina (A skupina)

1. Bruto plača specializanta povečana za prispevke
2. Regres, malica, prevoz, ločeno življ. 2. Steber
Skupaj (1+2)
3. Plačilo neposrednega mentorja
4. Plačilo glavnega mentorja
5. Nadzornik kakovosti
6. Koordinatorji
7. Tečaji, seminarji
Skupaj (1+2+3+4+5+6+7)
8. Moduli (26)
Skupaj (1+2+3+4+5+6+7+8)

družinska medicina (B skupina)

1. Bruto plača specializanta povečana za prispevke
2. Regres, malica, prevoz na delo, 2. Steber
Skupaj (1+2)
3. Plačilo neposrednega mentorja
4. Plačilo glavnega mentorja
5. Nadzornik kakovosti
6. Koordinatorji
7. Tečaji, seminarji
Skupaj (1+2+3+4+5+6+7)
8. Moduli (24)
Skupaj (1+2+3+4+5+6+7+8)

družinska medicina SKUPAJ (A+B skupina)

2005
2005
200.049.454 SIT
29.167.112 SIT
229.216.566 SIT
8.060.000 SIT
11.284.000 SIT
117.000 SIT
234.000 SIT
3.358.333 SIT
252.269.899 SIT
9.168.250 SIT
261.438.149 SIT

2005

66.703.835 SIT
9.725.386 SIT
76.429.221 SIT
2.418.750 SIT
18.834.000 SIT
333.000 SIT
666.000 SIT
3.358.333 SIT
102.039.304 SIT
13.545.000 SIT
115.584.304 SIT

377.022.454 SIT

Povprečni letni strošek plače, regresa, prevoza, dodatka za ločeno življnje in malice specializanta ter
mentorstva je pri specializantih družinske medicine iz skupine B nižji kot pri specializantih iz skupine
A, ker je klinični del kroženja pri skupini B krajši kot pri skupini A.
Višina stroškov na specializanta je zaradi neenakomernih stroškov v različnih letih specializacije
izračunana tako, da je najprej izračunan strošek za vsa 4 leta specializacije nato pa deljen s štiri.
2. Zdravniške specializacije brez družinske medicine
Za financiranje zdravniških specializacij (brez družinske medicine) se v letu 2005 nameni
2.499.638.358 SIT.

SPECIALIZACIJE ZDRAVNIKOV (BREZ DRUŽINSKE MEDICINE)
2005
1. Bruto plača specializanta povečana za prispevke:
2. Regres, malica, prevoz, dodatek za loč. življ., 2. Steber
Skupaj (1+2)
3. Plačilo neposrednega mentorja
4. Plačilo glavnega mentorja
5. Nadzorniki kakovosti
6. Koordinatorji usposabljanja
7. Tečaji, seminarji
8. Tečaj iz transfuziologije in toksikologije
Skupaj (1+2+3+4+5+6+7+8)

1.942.912.072 SIT
283.275.620 SIT
2.226.187.691 SIT
156.560.000 SIT
62.624.000 SIT
2.250.000 SIT
10.800.000 SIT
32.616.667 SIT
8.600.000 SIT
2.499.638.358 SIT

3. Zobozdravniške specializacije
Za financiranje zobozdravniških specializacij se v letu 2005 nameni 37.319.648 SIT.

SPECIALIZACIJE ZOBOZDRAVNIKOV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bruto plača specializanta povečana za prispevke:
Regres, malica, prevoz na delo, 2. Steber
Skupaj (1+2)
Plačilo neposrednega mentorja
Plačilo glavnega mentorja
Nadzornik kakovosti
Koordinatorji usposabljanja
Tečaji, seminarji
Skupaj (1+2+3+4+5+6+7)

2005
28.061.528 SIT
4.091.357 SIT
32.152.885 SIT
2.261.200 SIT
904.480 SIT
450.000 SIT
1.080.000 SIT
471.083 SIT
37.319.648 SIT

6.
Plačilo za glavne mentorje, neposredne mentorje, koordinatorje in nadzornike, ki so zaposleni na
Medicinski fakulteti se poveča za davek na dodano vrednost (20%). Strošek davka na dodano vrednost
v letu 2005 znaša 1.536.000 SIT.

7.
Sredstva za specializacije so sestavni del Splošnih dogovorov za pogodbeno leto 2004 in 2005.
Sredstva za specializacije za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005 se opredelijo v aneksu k Splošnemu
dogovoru za pogodbeno leto 2004. Sredstva za specializacije za obdobje od 1.4. 2005 dalje Zavod za
zdravstveno zavarovanje na podlagi alokacije sredstev za specializacije po izvajalcih, mesečno
nakazujejo izvajalcem.

8.
Letni načrt za leto 2005 velja dokler partnerji ne sprejmejo novega Letnega načrta.
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Predsednik Zdravniške Zbornice Slovenije

spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med.
Minister za zdravje
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