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URGENTNO!!!
ZADEVA: Zahteva za razlago ZZdrS-F

Spoštovani,

v petek 21.7. je bil v Uradnem listu št. 40/17 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravniški službi (v nadaljevanju: ZZdrS-F). Po natančnem pregledu besedila novele ZZdrS-F ugotavljamo, 
da je bilo besedilo predloga, ki smo ga pripravljala skupaj z go. Tino Jamšek tako spremenjeno, da v tem 
trenutku popolnoma onemogoča izdajo kakršnihkoli odločb in sklepov na podlagi prijav na javni razpis 
zdravnikov za potrebe javne zdravstvene mreže 1/2017 (v nadaljevanju: JRS 1-2017). Zadnja verzija 
osnutka, pri kateri je sodelovala Zbornica, vsebuje določilo, da:

»22.člen
Ne glede na določbi 7. in 8. člena tega zakona se v letu 2018 razpisi specializacij izvedejo v skladu s 
predpisi, ki so veljali do dneva uveljavitve tega zakona.«

Sedaj se ta člen glasi:
»22.člen
Ne glede na določbe prvega odstavka spremenjenega 18. člena zakona izvajalci zdravstvene dejavnosti v 
mreži javne zdravstvene službe potrebe za posamezno vrsto specializacij za leto 2018 sporočijo najkasneje 
do 11. decembra 2017.«

Kot kaže, je bilo določilo spremenjeno neposredno v državnem zboru, z amandmaji Stranke Modernega 
Centra.

Nadalje drugi odstavek 28. člena ZZdrS-F določa: »Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 
Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 22/09, 42/09 – popr., 
22/10, 76/11, 48/15 in 1/17) v delu, ki se nanaša na razpis in odobritev ter potek specializacije, uporablja 
pa se do uveljavitve predpisa, izdanega na podlagi tega zakona, kolikor ni v nasprotju z določbami tega 
zakona.« 

Določila navedenega pravilnika, ki se nanašajo na razpis, odobritev specializacije in sestavo izbirne 
komisije so v nasprotju z določbami tega zakona, torej so prenehala veljati.

V skladu s splošnim načelom upravnega postopka-načelom zakonitosti, organ odloča v upravni zadevi po 
zakonu, podzakonskih predpisih, predpisih samoupravnih lokalnih skupnosti in splošnih aktih, izdanih za 
izvrševanje javnih pooblastil, kar med drugim pomeni, da je organ pri odločanju v konkretni upravni 
zadevi dolžan uporabiti ustrezni materialni zakon oziramo drug predpis državnega organa. Od 22.7.2017 
dalje veljajo določila ZZdrS-F, ki razpisa za regije ne poznajo in ne urejajo več, zato zbornica nima 
ustrezne materialne pravne podlage za izdajo spodaj navedenih pravnih aktov:
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1. Izdajo odločb za prijave na JRS 1-2017 (od 24.4.2017 dalje, tudi vsi odprti razpisi) v postopkih, 
kjer odločbe še niso bile izdane – ZZdrS-F določa, da so razpisi trije: nacionalni, za izvajalca in za 
znanega plačnika. Razpisa za regije ni nikjer več. 

2. Za izdajo sklepov o določitvi delodajalca, glavnega mentorja in roka pričetka specializacije-nov 
23. člen govori o določitvi delodajalca kandidatu, ki se je prijavil na nacionalni razpis in na razpis 
za znanega izvajalca, ponovno ni pravne podlage za določitev delodajalca iz regije, za katero je 
kandidat kandidiral.

3. Za izvedbo postopkov v upravnih zadevah, kjer še niso bili izvedeni-ZZdrS-F določa nacionalni 
razpis in razpis za izvajalca, kjer  regijskih predstavnikov ni več, saj ni več regij.

4. Za izvedbo odprtega razpisa, ki se zaključi 9.8.2017.
5. Za izvedbo in objavo jesenskega razpisa 2-2017.

Trenutno še 21 kandidatov čaka na izdajo odločbe in 29 (+21) na izdajo sklepa. Prihajajo tudi nove 
prijave na odprti razpis, ki je objavljen na naši spletni strani in kjer so odprta še 102 prosta 
specializantska mesta.

V skladu z navedenim vas prosimo za razlago določil ZZdrS F in navodilo, kako naj glede na to, da pravne 
podlage za izvedbo teh upravnih postopkov ni več, v zgoraj navedenih upravnih zadevah ravnamo. Ker je 
zadeva urgentna, vas prosimo za odgovor v najkrajšem možnem času.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Žiga Novak mag. prav.
Pravnik I

Tina Šapec univ. dipl. prav.
Vodja oddelka za podiplomsko usposabljanje, 

licence in register zdravnikov

Vročiti:
- Ministrstvo za zdravje, ministrica ga. Milojka Kolar Celarc, Štefanova 5, 1000 Ljubljana – po 

elektronski pošti na naslov: gp.mz@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, ga. Tina Jamšek, Štefanova 5, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti na 

naslov: tina.jamsek@gov.si
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