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Zadeva: Odgovor na zaprosilo za razlago Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravniški službi (ZZdrS-F)
Zveza: Vaš dopis, št. 170-1/2017-4 z dne 24. 7. 2017

Spoštovani, 

z zgoraj navedenim dopisom ste nas zaprosili za razlago določil Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (v nadaljnjem besedilu: ZZdrS-F) in pojasnilo glede
postopanja pri izdaji upravnih odločb ter sklepov na podlagi prijav na javni razpis specializacij 
zdravnikov za potrebe javne zdravstvene mreže 1/2017.

Ministrstvo primarno pojasnjuje, da je razlaga zakonov pridržana najvišjemu zakonodajnemu 
organu, Državnemu zboru, zato v nadaljevanju podajamo naše splošno stališče.

Skladno z zgoraj navedenim je bilo ugotovljeno, da ne obstaja materialna pravna podlaga, ki bi 
Zdravniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZS) omogočala izdajo upravnih odločb 
oziroma sklepov na podlagi prijav na javni razpis specializacij zdravnikov oziroma doktorjev 
dentalne medicine.

Ministrstvo meni, da je zato potrebno ravnati v skladu s 7. členom (načelo varstva pravic strank 
in varstvo javnih koristi) Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadal jnjem 
besedilu: ZUP), ki določa, da morajo organi pri postopanju in odločanju omogočiti strankam, da 
čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice. Vsled navedenemu ministrstvo pripominja, da je 
potrebno v duhu samega zakona, ki določa, da se novi postopki začnejo izvajati s 1. 1. 2018, 
zagotoviti kontinuiteto izvajanja. Slednje izhaja tudi iz 21. člena ZZdrS-F, po katerem zdravniki, 
ki so začeli opravljati specializacijo pred uveljavitvijo tega zakona, nadaljujejo z opravljanjem 
specializacije v skladu s predpisi, ki so veljali do dneva uveljavitve tega zakona. 

Ministrstvo zavzema stališče, da je potrebno postopke izvajati naprej na način, da stranke pri 
tem niso oškodovane, zato se postopki, ki so že v teku oziroma so se začeli pred uveljavitvijo 
ZZdrS-F, nadaljujejo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve ZZdrS-F.

Pridržujemo si pravico do dodatne dopolnitve oziroma razlage tega dopisa in ZZdrS-F.

Zdravniška zbornica Slovenije
Dunajska cesta 162
1001 Ljubljana



V upanju, da boste naše pojasnilo sprejeli z razumevanjem, vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Tomaž Glažar
generalni direktor

Direktorata za zdravstveno ekonomiko

Vročiti: 
- Naslovnik – elektronsko; 
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