Na podlagi 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - prečiščeno besedilo,
15/2008 in 58/2008) sprejmejo Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zdravniška Zbornica Slovenije naslednji

Letni načrt za leto 2008
za opredelitev višine sredstev za plače in nadomestila specializantov in druge stroške v zvezi s
programom specializacij

1.
Za financiranje 967 specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine (v nadaljnjem
besedilu: zobozdravnikov) za potrebe mreže javne zdravstvene službe v skladu z Zakonom o
zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/06 - prečiščeno besedilo, 15/2008 in 58/2008) se v letu
2008 nameni skupaj 29.364.920,00 €.

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 se izračunana na podlagi dejanske plače specializanta, ki jo
Zdravniški zbornici Slovenije mesečno sporočajo učne ustanove. Navodilo za sporočanje
podatkov pripravi Zdravniška zbornica Slovenije.
2. Regres, malica, prevoz na delo, plačilo 2. stebra pokojninskega zavarovanja in dodatek
za ločeno življenje se izračuna na podlagi dejanskih stroškov, ki jih Zdravniški zbornici
Slovenije mesečno sporočajo učne ustanove. Navodilo za sporočanje podatkov pripravi
Zdravniška zbornica Slovenije.
3. Glavni mentor prejme dodatek v višini 71,15 € na mesec na specializanta.
4. Neposredni mentor prejme dodatek v višini 177,88 € na mesec na specializanta.
5. Nadzornik kakovosti prejme dodatek v višini 166,76 € na mesec.
6. Koordinatorji usposabljanja prejmejo dodatke v višini:

•
•
•
•
•

za specialnosti do 10 specializantov: 66,71 € na mesec
za specialnosti do 30 specializantov: 133,41 € na mesec
za specialnosti do 50 specializantov: 200,11 € na mesec
za specialnosti do 80 specializantov: 266,82 € na mesec
za specialnosti nad 80 specializantov: 333,53 € 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
449,09 € na specializanta letno.
8. Obvezni tečaji tekom specializacije se financirajo iz sredstev, ki so za čas trajanja
specializacij namenjena za plačilo neposrednega mentorja in iz 449,09 € iz 7. odstavka tega
člena. Dodatna sredstva se namenijo za:
o tečaj iz transfuzijske medicine v višini 438,99 € na tečaj na specializanta,
o podiplomski tečaj za specializante pediatrije v višini 702,39 € na tečaj na
specializanta,
o letni zdravniški pregled za specializante radiologije: 135€ na specializanta
o podiplomska šola za specializante psihiatrije in otr. in mlad. psihiatrije: se ne krije iz
sredstev letnega načrta, saj ni obvezen tečaj v vsebini specializacije
o obvezni tečaji za urgentno medicino:
i. tečaj nadaljevalni postopki oživljanja odrasli (ACLS-I) za specializante
urgentne medicine v višini 360€ na tečaj na specializanta
ii. tečaj nadaljevalni postopki oživljanja za odrasle (ACLS II ali ATLS) za
specializante urgentne medicine v višini 1060€ na tečaj na specializanta
iii. tečaj nadaljevalni postopki oživljanja pri otrocih za specializante urgentne
medicine v višini 300€ na tečaj na specializanta

9. Za plačilo specialističnega izpita se nameni 1.612,80 € na specializanta.

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 177,88 € na mesec na specializanta. (48
mesecev).
• Glavni mentor prejme dodatek v višini 71,15 € na mesec na specializanta.
• 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 449,09 € na specializanta 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 44,47 € na mesec na specializanta za
trajanje kliničnega dela, ki traja v povprečju 18 mesecev.
Neposredni mentor prejme dodatek v višini 177,88 € na mesec na specializanta za čas
trajanja ambulantnega dela kroženja, ki traja v povprečju 22 mesecev.
Glavni mentor prejme dodatek v višini 71,15 € na mesec na specializanta
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 112,27 € na specializanta letno.

A in B skupina:
• Nadzornik kakovosti prejme dodatek v višini 166,76 € na mesec.
• Koordinator usposabljanja prejme dodatek v višini 333,53 € na mesec.
• Cena modula na specializanta znaša 195,00€ .
• 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.
• Za plačilo specialističnega izpita se nameni 1.612,80 € na specializanta.

Valorizacija materialnih stroškov temelji na povprečni letni stopnji rasti življenjskih potrebščin,
opredeljeni v osnovnih makroekonomskih izhodiščin državnega proračuna (UMAR).
Dodatek za glavnega in neposrednega mentorja, koordinatorja usposabljanja in nadzornika kakovosti
se povečuje v skladu z rastjo izhodiščnega količnika za plače.

5.

Načrtovana sredstva po specialnostih so:
- Za financiranje specializacij družinske medicine se v letu 2008 nameni 5.384.284,52 €.
- Za financiranje zdravniških specializacij (brez družinske medicine) se v letu 2008 nameni
23.158.366,79 €.
- Za financiranje zobozdravniških specializacij se v letu 2008 nameni 693.102,39 €.
- Za plačilo specialističnih izpitov se v letu 2008 nameni 117.270,08 €.

6.
Plačilo za glavne mentorje, neposredne mentorje, koordinatorje usposabljanja in nadzornike kakovosti,
ki so zaposleni na Medicinski fakulteti se poveča za davek na dodano vrednost (20%). Načrtovani
strošek davka na dodano vrednost v letu 2008 znaša 11.896,31 €.

7.
Sredstva za specializacije so sestavni del Splošnega dogovora.

8.
Letni načrt za leto 2008 velja od podpisa in do sprejetja novega Letnega načrta.
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