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Zadeva: Imenovanje zdravniške komisije na podlagi 92. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
(Uradni list RS, št. 54/15)

Spoštovani,

z navedenim dopisom vas prosimo za pomoč pri imenovanju zdravniške komisije na podlagi 
Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 40/09, 9/11-ZP-1G,96/12-ZPIZ-2, 109/12 in 54/15). Na na spletni strani Ministrstva za 
zdravje smo 2. 2. 2016 objavili poziv zdravnikom, da kandidirajo za člana omenjene zdravniške 
komisije, vendar se do 20.2., ko je rok za prijavo potekel, ni nihče javil.

Glede na navedeno, vas prosimo, da z navedeno vsebino seznanite vaše člane, da bi z vašo 
pomočjo Ministrstvo za zdravje komisijo lahko imenovalo.

Vloga navedene komisije je pomembna za vodenje postopka in potek odločanja v okviru odloga 
oziroma prekinitve prestajanja zaporne kazni. Ministrstvo za zdravje namerava v komisijo 
imenovati 10 zdravnikov, ki bodo posamezen primer obravnavali v ožji sestavi.

O nalogah komisije podajamo v nadaljevanju tudi podrobnejšo obrazložitev:
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 40/09, 9/11-ZP-1G, 96/12-ZPIZ-2, 109/12 in 54/15) določa, da se obsojencu pod pogoji, 
ki jih določa zakon, prestajanje kazni zapora lahko odloži oziroma se mu izvrševanje kazni 
lahko prekine. Kazen zapora se lahko odloži, če obsojenec ni zmožen nastopiti kazni zaradi 
bolnišničnega zdravljenja, lahko pa se prestajanje kazni prekine, če mu glede na njegovo 
zdravstveno stanje, zavod ne more zagotoviti potrebne zdravstvene oskrbe.

V primeru suma zlorabe navedenega instituta lahko sodišče oziroma direktor zavoda za 
prestajanje kazni pridobi mnenje zdravniške komisije in sicer o tem ali zavod za prestajanje 
kazni glede na zdravstveno stanje obsojenca lahko zagotovi ustrezne pogoje, saj se v 
nasprotnem primeru prestajanje kazni odloži oziroma prekine.

Zdravniška zbornica Slovenije
Andrej Možina, predsednik

Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana



Zakon v 25. členu določa, da mora zdravniška komisija mnenje izdati v desetih delovnih dneh 
od prejema zahteve. Naloga komisije je v vsakem primeru pregled zdravstvene dokumentacije 
obsojenca, po potrebi izmenjava mnenj z osebnim zdravnikom obsojenca oziroma s 
pooblaščenim zdravnikom zavoda za prestajanje kazni in primerjava z možnostmi zagotovitve 
ustrezne zdravstvene obravnave obsojenca v zavodu. 
  
Za delo v komisiji se lahko prijavijo zdravniki specialisti različnih strok, ki izpolnjujejo splošne 
pogoje za zaposlitev v Republiki Sloveniji in imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj na 
posameznem specialističnem področju. Ministrstvo bo v komisijo imenovalo 10 specialistov
različnih strok, ki bodo posamezen primer obravnavali v sestavi 3 članov. 

Prijave z ustreznimi podatki zbiramo na Ministrstvu za zdravje. Prijava se lahko posreduje pisno 
na naslov Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana ali elektronsko na naslov: 
gp.mz@gov.si.
   
Prijava naj vsebuje osebne podatke prijavitelja, potrdilo o veljavni licenci, področje dela in 
podatke o delodajalcu. 

Plačilo za opravljeno delo se bo obračunalo v skladu s Pravilnikom o plačilih članom delovnih 
teles in posameznim strokovnjakom na Ministrstvu za zdravje št. 0070-6/2016/1 z dne 19. 1. 
2016.

Prosimo za povratno informacijo.

Hvala za sodelovanje.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Jana Volčič                    Nina Pirnat
Sekretarka                                                     Državna sekretarka   

Vročiti:
Gp.zzs@zzs-mcs.si
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