
P r i l o g a  V I  

Skupne osnove za oblikovanje dogovora  
socialnovarstvenega zavoda in zavoda za usposabljanje  
z izvajalcem zdravljenja v socialnovarstvenem zavodu  

in zavodu za usposabljanje 
 
PRAVNE PODLAGE 
Osnove za zdravljenje stanovalcev domov za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje 
urejajo: Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o socialnem 
varstvu, Splošni dogovor za pogodbeno leto. 
 
IZHODIŠČA 

1. Delo zdravniške ekipe, ki izvaja zdravljenje v socialnovarstvenem zavodu in zavodu za usposabljanje, se nanaša na delo 

v ambulanti splošne medicine v socialnovarstvenem zavodu  in zavodu za usposabljanje ter na delo ob postelji oskrbovanca 

v primerih, ko to zahteva  zdravstveno stanje oskrbovanca. 

Na podlagi določil 3. člena tega Dogovora ter v okviru veljavnega standarda zagotavljajo izvajalci zdravljenja ordinacijski čas 

v socialnovarstvenem zavodu in zavodu za usposabljanje v obsegu 32,5 ur efektivne delovne obveznosti zdravniške ekipe na 

teden. 

Ordinacijski čas je efektivni delovni čas izvajalca zdravljenja, namenjen za potrebe zagotavljanja zdravstvenega varstva 

oziroma zdravljenja oskrbovancev socialno varstvenega zavoda in zavoda za usposabljanje v okvirih prvega odstavka 1. točke 

izhodišč ter 2. in 3. točke elementov dogovora iz skupnih osnov. 

Storitve dežurne službe in nujne medicinske pomoči so oskrbovancem zavoda zagotovljene na enak način, kot so v skladu z 

organiziranostjo v lokalnem okolju zagotovljene ostalim prebivalcem. 
 
2. Izvajalec zdravljenja v skladu s svojimi kompetencami in pristojnostmi ter glede na določila Priloge SVZ II/e ne 
prevzema odgovornosti in obveznosti v zvezi z evidentiranjem sprememb pri razvrščanju oskrbovancev v skupine 
zahtevnosti zdravstvene nege, ki je v pristojnosti socialnovarstvenega zavoda in zavoda za usposabljanje in vodje 
zdravstveno-negovalne službe. 
 
ELEMENTI DOGOVORA 
1. Izvajalec zdravljenja  ....................................…..…………. bo v pogodbenem letu opravil ...............………….. ur 
efektivnega dela zdravniške ekipe (zdravnika) na posteljo v Domu ……..........................................................………………….., 
kar znaša letno ..................... ur oziroma najmanj .......................... ur na teden. 

2. Delo v ambulanti socialnovarstvenega zavoda in  zavoda za usposabljanje in ob postelji oskrbovancev bo predvidoma 

opravljal zdravnik .........................................……….……... v skladu z določili letne pogodbe izvajalca zdravljenja in ZZZS ter 

na podlagi mesečnih razporedov, usklajenih za mesec dni v naprej. 

3. Izvajalec zdravljenja se zavezuje, da bo v času odsotnosti razporejenega zdravnika zagotovil nadomeščanje. 

4. Določilo za primere, ko so ambulantne sestre in drugi izvajalci zdravstvenih storitev iz zdravniške ekipe po normativu 

ambulante v socialnovarstvenem zavodu in zavodu za usposabljanje delavci socialnovarstvenega zavoda in zavoda za 

usposabljanje: 

– Izvajalec zdravljenja bo za pokrivanje stroškov dela ambulantnega zdravstvenega tehnika (medicinske sestre) in 

osebja za odvzem materiala za laboratorijske preiskave zagotavljal obračun in plačilo storitev v skladu z 

Seznamom storitev specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti (šifrant 15.42) in kalkulacijo, določeno 

v Prilogi I tega Dogovora (302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu).  

– Izvajalec zdravljenja bo storitve na podlagi izstavljenega računa plačeval mesečno najkasneje v 30 dneh po 

izstavitvi računa.  

– Kalkulativni elementi za vrednotenje storitev ambulantnega zdravstvenega tehnika (medicinske sestre) in osebja 

za odvzem materiala za laboratorijske preiskave bodo usklajevani skladno z določili tega Dogovora. 

5. Prostore sestrske sobe, večnamenske zdravniške ordinacije in čakalnice v socialnovarstvenem zavodu in zavodu za 
usposabljanje v skladu z veljavnimi standardi zagotavlja socialnovarstveni zavod in zavod za usposabljanje. Za uporabo 
teh prostorov socialnovarstveni zavod in zavod za usposabljanje izvajalcu zdravljenja ne zaračunava najemnine. Opremo 
in sredstva za delo ambulante v socialnovarstvenem zavodu in zavodu za usposabljanje v skladu z veljavnimi standardi 
zagotavlja izvajalec zdravljenja. Če opremo in sredstva za delo ambulante zagotavlja socialnovarstveni zavod in zavod 
za usposabljanje, izvajalcu zdravljenja zaračunava najemnino. 

6. Sredstva za zdravljenje oskrbovancev, ki jih predpiše zdravnik (nosilec ekipe), zagotavlja izvajalec zdravljenja. Sredstva 

za izvajanje storitev zdravstvene nege in rehabilitacije zagotavlja socialnovarstveni zavod in zavod za usposabljanje. 

7. Izvajalec zdravljenja bo pri urejanju prevoza oskrbovancev dosledno upošteval pravila obveznega zdravstvenega 

zavarovanja. 


