
Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5
1000 Ljubljana

Številka: 014-9/2019-5
Datum:  11. 12. 2020

ZADEVA: Poziv za spremembo Pravilnika o višini sredstev za specializacije

Spoštovani,
Financiranje specializacij ureja Pravilnik o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže 
javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS št. 54/17 in 9/20 v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki v zadnjem členu določa, da se 
uporablja do 31.12.2020. 

Naslovno ministrstvo ponovno (kot že preteklo leto) prosimo, da pristopi k sprejemu 
novega pravilnika, ki bo urejal financiranje specializacij tudi v prihodnje. Obenem vas tudi 
letos pozivamo, da se spremenijo nekatera določila v pravilniku, saj so zneski v pravilniku 
povzeti iz letnega načrta za leto 2011, kjer so honorarji in strošek za specialistični izpit 
nespremenjeni že vse od leta 2008. Po podatkih vodje Oddelka za računovodstvo na 
Zdravniški zbornici Slovenije, je samo inflacija v tem obdobju znašala 17,8%.

Zbornica predlaga spremembo izplačila honorarjev na način, da se četrti peti in šesti 
odstavek 4. člena glasijo: 
»4. člen
(4) Zdravnik specialist, ki je imenovan za koordinatorja specializacije, za svojo funkcijo 
prejme nagrado za delo v višini 184,77 eurov na mesec. Za vsakega specializanta 
koordinator dodatno prejme 1,85 euro na mesec. Podatki o številu specializantov se 
ažurirajo dvakrat letno.
(5) Zdravnik specialist, ki je imenovan za nadzornika kakovosti, za svojo funkcijo prejme 
nagrado v višini  369,54 eurov na mesec.
(6) Višina nagrade iz tega člena je navedena v bruto bruto zneskih.«

Navedeno utemeljujemo s tem, da so se vloge koordinatorjev in nadzornikov kakovosti od 
leta 2008 bistveno spremenile, zahtevajo ogromno osebnega angažmaja in strokovnega 
znanja posameznih zdravnikov, omenjeni pa opravijo veliko pomembnega dela in na ta 
način skrbijo za kakovostno in pravilno izvajanje specializacij. Naloge so natančneje 
opredeljene v Pravilniku o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov 
(Uradni list RS št. 22/18), posebej v členih 22.-28., pa tudi drugje: koordinatorji sodelujejo 
v izbirnih postopkih, organizirajo izobraževanja za specializante, preverjajo nivo znanja 
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specializantov tekom specializacije, opravljajo letne razgovore, preverjajo ustreznost 
podeljenih pooblastil vsem ustanovam za izvajanje njihove specializacije, izvajajo izredne 
kolokvije in podobno.

Prav tako predlagamo zvišanje cene specialističnega izpita skladno z inflacijo v obdobju 
2008-2019 in sicer tako, da se 6. člen pravilnika po novem glasi:
 »6. člen 
Za plačilo specialističnega izpita iz četrte alineje 2. člena tega pravilnika se nameni  
1.900,00 eurov na specializanta.«

Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

Pripravil-a:
Tina Šapec, univ. dipl. prav.
Vodja oddelka za specializacije

mag. Nevenka Novak Zalar
Vodja oddelka za finance in 
računovodstvo

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica

Priloga: 
[Priloge]
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