
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVKA ZA POVRAČILO STROŠKOV DELA SPECIALIZANTOV 
 

 

V navodilu so podane usmeritve za izpolnjevanje Zahtevka za povračilo stroškov dela 

specializantov, ki ga izvajalci mesečno pošiljajo na Zdravniško zbornico Slovenije. 

 

Zdravniki specializanti se razvrstijo na delovna mesta skladno s Posebnim tarifnim delom 

Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona 

o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list, RS, ....).  

 

Zdravniki specializanti se uvrstijo:  

• Na delovna mesta zdravnika specializanta I se uvrstijo specializanti, katerih specializacija 

traja do vključno dveh let 

• Na delovna mesta zdravnika specializanta II se uvrstijo specializanti, katerih 

specializacija traja več kot dve leti in manj kot štiri leta in 

• Na delovna mesta zdravnika specializanta III se uvrstijo specializanti, katerih 

specializacija traja štiri leta in več. 

 

Zdravniki specializanti, ki delajo v posebnih pogojih dela se glede na prevladujoč poseben pogoj 

dela uvrstijo v plačne razrede  tudi skladno s 6. členom Posebnim tarifnim delom Kolektivne 

pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji. Posebne pogoje dela je potrebno 

specializantom določiti za vsako delovno mesto pri vsakem izvajalcu posebej. 

 

Izvajalci so upravičeni do povračila stroškov, ki nastanejo samo v času opravljanja programa 
specializacij, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi izdanih 
podzakonskih aktov ter kolektivnih pogodb. 
 
Zahtevek je objavljen na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije in vsebuje 4 liste:  

1. Osnovni podatki. Na list je potrebno vpisati: 

• BPI številka izvajalca  

• Davčna številka 

• Obračunsko obdobje 
2. Plače specializantov. Več o izpolnitvi tabele je v nadaljevanju. 
3. Šifrant-izvajalci: šifrant izvajalcev, ki vsebuje BPI številko izvajalca, naziv izvajalca ter  

naslov. 

4. Šifrant – delovno mesto 

 
 

Tabela na listu Plače specializantov je razdeljena na naslednje sklope: 

1. Osnovni podatki 

• Priimek in ime specializanta  

• Delovno mesto: izbrati je potrebno delovno mesto, na katero je specializant uvrščen 

• Plačni razred: vpisati je potrebno plačni razred z napredovanji  

• Davčna številka: vpisati je potrebno davčno številko  

• IVZ številka: vpisati je potrebno IVZ številko specializanta.  

• Obračunsko obdobje: vpisati je potrebno obdobje za katerega se uveljavlja 

zahtevek. Pri specializantih, ki krožijo 1 teden za 1 mesec se lahko uveljavlja zahteva 

za povračilo le za en teden v mesecu, ko je opravljal program specializacije. 

2. Plača 



• Osnovna plača: zaradi poteka postopne odprave nesorazmerja plač, je potrebno v 

polje Delovno mesto vpisati dejansko osnovno plačo. 

• Nadomestilo plače: do nadomestila je specializant upravičen za čas odsotnosti 

zaradi bolezni do 30 dni, odsotnosti zaradi letnega dopusta in druge odsotnosti. V 

polje osnova za nadomestilo se vpiše osnovo za obračun nadomestila. 

3. Dodatki  
Specializanti so upravičeni do naslednjih dodatkov: 

• za delovno dobo 

• za specializacijo, magisterij ali doktorat 

• za dvojezičnost 

• za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega 
mesta, naziva oz. funkcije 

• za delo z osebami z duševno ali telesno motnjo 

• za izmensko delo 

• za deljen delovni čas 

• za neenakomerno razporejen delovni čas 

• za delo ponoči 

• za delo v nedeljo 

• za delo na prosti dan 

4. Dežurstva  
PREBERITE MNENJE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE 

 

5. Povrnitev stroškov v zvezi z delom 

• Prehrana 

• Prevoz 

• Dodatek na ločeno življenje 
6. Prispevki delodajalcev 

Upoštevajo se prispevki delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

zdravstveno zavarovanje, za nesreče pri delu in poklicne bolezni, starševsko varstvo  in 

za zaposlovanje.  

7. Premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 
8. Regres za letni dopust  
9. Redna delovna uspešnost 

 

 

 

 

ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA 
Rok za oddajo izpolnjenega zahtevka je 15. v mesecu. Zahtevek pošljite na elektronski naslov 

specializanti@zzs-mcs.si.  

 
 

 
Ljubljana,  4.2.2014 


