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Zadeva: Specializantska sredstva za obvezna izobraževanja – mnenje 
Zveza: vaš dopis z dne 20. 4. 2021

Ministrstvu za zdravje ste poslali prošnjo za mnenje glede pravice koriščenja specializantskih 
sredstev, ki jih določa prvi odstavek 5. člena Pravilnika o višini sredstev za specializacije za 
potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 30/21; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Drugi odstavek istega člena določa, 
da se seznam obveznih izobraževanj za posamezne specializacije s ceno posameznega 
izobraževanja objavi na spletni strani ministrstva in spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije. 
Glede priprave seznama pojasnjujete, da ste ga leta 2018 poskusili pripraviti, vendar ste pri tem 
naleteli na več težav: 

- nekateri programi specializacij so stari 20 let in več in obveznih tečajev sploh nimajo 
navedenih,

- nekatere tečaje, ki so v vsebini navedeni kot obvezni, izvaja več izvajalcev in so nazivi 
tečajev različni,

- pri nekaterih tečajih je cena odvisna od števila prijavljenih udeležencev ipd.

Pojasnjujemo, da veljajo za obvezne tečaje vsi, ki so kot taki navedeni v programu posamezne 
specializacije, objavljenem na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije. Hkrati opozarjamo, 
da gre za sredstva, ki so strogo namenska in se jim sme porabiti le za namen, določen v prvem 
odstavku 5. člena pravilnika, torej za plačilo kotizacij tečajev in seminarjev v Sloveniji ali tujini, 
prevoz in bivanje v zvezi z udeležbo na tečajih in seminarjih ter nakup strokovne literature, pri 
čemer se najprej financirajo obvezna izobraževanja glede na program specializacije. 

Pri morebitnem odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem.

Pripravila:                                                                                               
mag. Anja Bračko                                Po pooblastilu, št. 020-10/2021/4 z dne 26. 2. 2021,
Podsekretarka               mag. Mateja Radej Bizjak

vodja Sektorja za upravno pravne zadeve

Vročiti:
- Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti

Zdravniška zbornica Slovenije
Tina Šapec, generalna sekretarka
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