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ZDRAVNIŠKA ZBORNICA



"Zdravnik je pri sprejemanju strokovnih odločitev neodvisen. 
Zdravnik svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih okoliščinah 
najprimernejši."                                   

Zakon o zdravniški službi



11.497
ČLANOV

ZDRAVNIKOV ZOBOZDRAVNIKOV

6.644 1.599

Skoraj že 130-letna tradicija

Prva slovenska zdravniška zbornica, Zdravniška zbornica za Kranjsko, je bila ustanovljena 

15. maja 1893. Delovala je do leta 1918. Zdravniška zbornica Slovenije je bila ustanovljena 28. 

aprila 1923 in je delovala do leta 1946, ko je takratna oblast razpustila njena telesa, pravno 

pa ni bila ukinjena. 

Njeno ponovno delovanje je omogočil Zakon o zdravstveni dejavnosti, sprejet leta 1992. S 

ponovno ustanovitvijo 28. marca 1992 zbornica nadaljuje tradicijo in svoje poslanstvo. 

Slovenija je s tem primerljiva ostalim evropskim državam, ki imajo vse, z redkimi izjemami, 

podobno organizirano zdravništvo.

Članstvo 

Zdravniška zbornica Slovenije združuje zdravnike in zobozdravnike v veliko, strokovno in 

dobro povezano skupnost, ki je v mesecu avgustu 2020 imela 11.497 članov, od katerih je v 

zdravstvu aktivnih 6.644 zdravnikov in 1.599 zobozdravnikov; ostali delujejo v drugih ustanovah 

ali podjetjih, so v tujini ali že upokojeni (vir: register zdravnikov, 1. avgust 2020).

Poslanstvo zbornice je: 

• zastopanje in uveljavljanje poklicnih, ekonomskih in socialnih interesov zdravnikov, 

• skrb za visoko strokovno usposobljenost in etičnost ravnanja zdravnikov,

• prizadevanje za ugled in čast zdravniškega poklica, 

• zagotavljanje izpolnjevanja zdravniških dolžnosti, 

• uveljavljanje pravic zdravnikov ter 

• skrb za strokovno in varno obravnavanje pacientov.

Zbornica izpolnjuje svoje poslanstvo z upoštevanjem temeljnih vrednot opravljanja zdravniškega 

poklica, njegove neodvisnosti in zaveze načelom medicinske etike in deontologije.

Od tega aktivnih: 



Kdo je kdo v Zdravniški zbornici Slovenije?
Organi zbornice in vodstvo

Skupščina

Predsednik skupščine:

Miha Lukač, dr. med.

Podpredsednik skupščine:

Matevž Janc, dr. dent. med.

Vodstvo zbornice

Predsednica: 

dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med. 

Podpredsednika: 

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med.

prim. asist. Dean Klančič, dr. med.

Generalni sekretar: 

Iztok Kos, dr. med.

Izvršilni odbor zbornice ima devet članov in ga sestavljajo predsednica zbornice in predsedniki 
odborov. 

Odbor za osnovno zdravstvo 

Predsednica: Vesna Pekarović Džakulin, dr. med. 

Tajništvo: Slavka Sterle 

01 30 72 152 

slavka.sterle@zzs-mcs.si

Uradne ure: torek od 12.00 do 13.00

Odbor za bolnišnično in specialistično zdravstvo 

Predsednik: prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.

Tajništvo: Katja Martinc 

01 30 72 102

katja.martinc@zzs-mcs.si

Uradne ure: četrtek od 16.00 do 17.00

Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov 

Predsednik: dr. Gregor Prosen, dr. med., FEBEM

Tajništvo: Klavdija Jerebič 

01 30 72 162 

klavdija.jerebic@zzs-mcs.si

V okviru sveta delujeta komisiji 

• Komisija za podiplomsko usposabljanje zdravnikov 

Predsednik: Peter Golob, dr. med.

Tajništvo: Katarina Maljevac Ponjavič 

01 30 72 169 

katarina.maljevacponjavic@zzs-mcs.si         

• Komisija za akreditacijo učnih ustanov 

Predsednica: mag. Dubravka Bračika Vidmar, dr. med.

Tajništvo: Tina Zdovc 

01 30 72 163 

tina.zdovc@zzs-mcs.si

Odbori in komisije



Odbor za strokovno-medicinska vprašanja 

Predsednik: asist. Borut Gubina, dr. med.

Tajništvo: Simona Peklaj 

01 30 72 128 

simona.peklaj@zzs-mcs.si

Uradne ure: po dogovoru

Odbor za pravno-etična vprašanja

Predsednica: prim. Helena Reberšek Gorišek, dr. med.

Tajništvo: Maja Benedičič

01 30 72 142 

maja.benedicic@zzs-mcs.si

Uradne ure: po dogovoru

Odbor za socialno-ekonomska vprašanja 

Predsednik: prim. asist. Dean Klančič, dr. med. 

Tajništvo: Tina Prijatelj

01 30 72 122

tina.prijatelj@zzs-mcs.si

Uradne ure: četrtek od 16.00 do 17.00

Odbor za zasebno dejavnost 

Predsednik: dr. Matevž Gorenšek, dr. med. (13. februar 2017–6. avgust 2020)

Začasni predsednik: Matej Praprotnik, dr. dent. med. 

Tajništvo: Tina Prijatelj

01 30 72 122

tina.prijatelj@zzs-mcs.si

Uradne ure: četrtek od 16.00 do 17.00

Odbor za zobozdravstvo 

Predsednik: Krunoslav Pavlović, dr. dent. med.

Tajništvo: Milena Avsenak 

01 30 72 202 

milena.avsenak@zzs-mcs.si

Uradne ure: četrtek od 16.00 do 17.00

V okviru odbora delujejo komisije 

• Komisija za zasebno dejavnost 

Predsednik: Matej Praprotnik, dr. dent. med.

• Komisija za strokovna vprašanja 

Predsednik: asist. Tadej Ostrc, dr. dent. med.

• Komisija za podiplomsko usposabljanje 

Predsednica: asist. dr. sc. Maja Grošelj, dr. dent. med. 

Tajništvo: Milena Avsenak 

01 30 72 202

milena.avsenak@zzs-mcs.si

Uradne ure: četrtek od 16.00 do 17.00

Razsodišče prve stopnje

Predsednica: prim. izr. prof. dr. Ksenija Tušek Bunc, dr. med.

Razsodišče druge stopnje 

Predsednik: prim. mag. Branko Mežnar, dr. med.

Informacije: Tilen Majnik 

01 30 72 125 

tilen.majnik@zzs-mcs.si

Tožilec zbornice 

Tožilec: izr. prof. dr. Tomaž Zupanc, dr. med.

Namestnika tožilca: 

mag. Andrej Zore, dr. med.

Boštjan Šutar, dr. med.

Informacije: Anže Kimovec

01 30 72 129

anze.kimovec@zzs-mcs.si



Tožilec

Predsednik ZZS

Skupščina

Nadzorni odbor

Izvršilni odbor

Odbor za osnovno 
zdravstvo

Odbor za strokovno- 
medicinska vprašanja

Tajništvo
Služba za zdravstveno 

ekonomiko, plan in analize

Služba za kongresno 
dejavnost

Odbor za pravno-etična 
vprašanja

Svet za izobraževanje

Oddelek za stike z 
javnostjo

Oddelek za finance in 
računovodstvo

Odbor za bolnišnično in 
specialistično zdravstvo

Odbor za zasebno 
dejavnost

Oddelek za informatiko Oddelek za pravne zadeve

Odbor za zobozdravstvo
Odbor za socialno-

ekonomska vprašanja

Oddelek za pripravništvo, 
sekundariat, licence in 

register
Oddelek za specializacije

Generalni sekretar

Volilna komisija

Skupščinski svet

Regijski odbori

Razsodišče I

Razsodišče II

Zbornica na podlagi 71. člena Zakona o zdravniški službi izvršuje s strani države podeljena 

javna pooblastila: 

• vodi register zdravnikov,

• odloča o odobritvi in prenehanju pripravništva, sekundariata in specializacij, 

spremlja, nadzoruje ter skrbi za kakovost in koordiniranje izvajanja teh in drugih 

oblik podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja svojih članov s preverjanjem 

usposobljenosti ter določa pogoje za imenovanje mentorjev in jih imenuje,

• podeljuje, podaljšuje in odvzema licence,

• izvaja strokovni nadzor s svetovanjem.

Naloge iz javnih pooblastil Organigram zborničnih teles



Vodja: 
Barbara Galuf Zajc, univ. dipl. prav.

01 30 72 181 

barbara.galuf@zzs-mcs.si

Zagotavljajo svetovanje, pomoč in podporo na poklicni poti vsakega člana.

Pravna pomoč in svetovanje 

V Oddelku za pravne zadeve je članom na voljo pravna svetovalna služba za vprašanja 

in nasvete z vseh pravnih področij, ki se nanašajo na opravljanje zdravniške službe, in to v 

vseh različnih pravnih oblikah delovanja. Med ta področja sodijo zlasti vprašanja z vidika 

delovnega prava, zasebništva in koncesij, varstva osebnih podatkov in druga.

• Zbornica članom zagotavlja brezplačno in strokovno pravno zaščito, ki se izvaja kot:

 > pravno svetovanje in 

 > kritje stroškov v sodnih postopkih (v skladu s Pravilnikom o pravni zaščiti članov 

Zdravniške zbornice Slovenije, ki določa pogoje, obseg in način pokrivanja stroškov 

pravne zaščite; dostopen je na www.zdravniskazbornica.si/o-zbornici/pravni-akti).

• Pravni akti zbornice in zakonodaja, ki se nanašajo na opravljanje zdravniške službe, so 

na enem mestu zbrani na: www.zdravniskazbornica.si/pravni-akti.

Več o pravnih storitvah na: www.zdravniskazbornica.si/pravne-storitve.

Strokovne službe zbornice

Pripravništvo, sekundariat, licence in register

Karierni razvoj

V Oddelku za pripravništvo, sekundariat, licence in register zdravnikov so članom na 

voljo informacije o možnostih za karierni razvoj od zaključka študija na medicinski fakulteti 

naprej: 

• pripravništvo in sekundariat – osnovne informacije, program, mentorji …, 

www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/pripravnistvo,

• licence – podeljevanje in podaljševanje licenc, stalni strokovni razvoj, licenčnik (to je 

seznam opravljenih izobraževanj in evidenca pridobljenih licenčnih točk v licenčnem 

obdobju), www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/licence,

• vodenje registra zdravnikov, 

www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/clanstvo-in-registracija.

Informacije: 
Tina Prijatelj 

01 307 21 22

tina.prijatelj@zzs-mcs.si

Vodja: 
Peter Renčel, univ. dipl. prav. 

01 30 72 121 

peter.rencel@zzs-mcs.si 



Specializacije

Karierni razvoj

V Oddelku za specializacije so članom na voljo informacije, povezane z zdravniškimi 

specializacijami: 

• izvedba javnih razpisov specializacij: vodenje postopkov, izdajanje odločb,

• specializacije: razlaga določil Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku 

specializacij zdravnikov, vsebine specializacij in spremembe vsebin, vodenje 

specializacij, navodila za opravljanje specializacij, 

• izvedba specialističnih izpitov,

• razpisi in imenovanje koordinatorjev specializacij in nadzornikov kakovosti,

• imenovanje glavnih mentorjev,

• vodenje postopkov za akreditacijo učnih ustanov za področje specializacij, 

• priznanje v tujini opravljene specializacije (za tiste, ki niso državljani EU),

• priznanje naziva na podlagi dela,

• izdaja potrdil o dobrem imenu (angleščina, nemščina in slovenščina),

• sodelovanje s tujimi organizacijami, pristojnimi za podiplomsko usposabljanje in 

licenciranje zdravnikov.

Več na: www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/specializacije. 

Izobraževanja za pridobitev kreditnih točk 

www.domusmedica.si

Služba za kongresno dejavnost zbornice letno izvede okoli 100 izobraževanj, delavnic, 

predavanj in strokovnih srečanj, ki so za člane brezplačna oziroma imajo minimalno 

kotizacijo ter so ovrednotena s kreditnimi točkami. 

• Na zborničnem portalu www.domusmedica.si so na enem mestu dostopne 

informacije o vseh zborničnih izobraževanjih, pa tudi o izobraževanjih drugih 

izvajalcev.  

• Izobraževanja se vse pogosteje izvajajo tudi na daljavo preko aplikacije Zoom ali 

MITeam platforme. 

• Gradiva in ogled posnetih izobraževanj je dostopen preko zborničnega učnega 

portala na MITeam platformi. 

• Organizatorjem izobraževanj zbornica omogoča najem prostorov ter tehnično in 

organizacijsko pomoč pri izvedbi. Na voljo je moderno opremljena Modra dvorana, ki 

sprejme 260 oseb, in več manjših učilnic.

Vodja: 
Tina Šapec, univ. dipl. prav.

01 30 72 161

tina.sapec@zzs-mcs.si

Informacije: 
mic@zzs-mcs.si 

Vodja: 
Mojca Vrečar, univ. dipl. psih., MBA

01 30 72 191

mojca.vrecar@zzs-mcs.si



Vodja: 
Maja Horvat, mag. posl. inf.

01 30 72 171 

maja.horvat@zzs-mcs.si

IT-podpora članom   

Z aplikacijami za enostavno e-komunikacijo

Oddelek za informatiko ves čas skrbi za načrtovanje, koordinacijo in nadzor ter podporo in 

pomoč uporabnikom informacijskih rešitev (aplikacij), ki podpirajo in omogočajo poklicni 

razvoj na sodoben in članom prijazen e-način:  

• Spletna stran – z geslom je na voljo dostop do zaprtih strani zbornice, ki so 

namenjene le članom. 

• Vsak član ima na spletni strani svoj profil »zdravnik«, kjer so dostopni njegovi 

podatki iz registra:

 > osebni podatki, zaposlitev, izobrazba, specializacija, licence in dosežene kreditne 

točke, funkcije, ki jih opravlja v zbornici, in drugo. Z nekaterimi podatki član lahko 

sam upravlja, omogočeno je urejanje prijav na dogodke ter dostop do strani 

Športnega društva Medicus. 

• Za specializante, neposredne mentorje, glavne mentorje, koordinatorje je na 

voljo spletna aplikacija e-List, ki omogoča vpisovanje, potrjevanje in preverjanje 

opravljenih vsebin po programu usposabljanja. Dostop do aplikacije je preko spletne 

strani.

• Za podporo e-Listu deluje mobilna aplikacija m-List, ki omogoča, da specializanti 

takoj po opravljenem posegu tega preko telefona vnesejo, neposredni mentorji pa 

lahko nove posege enostavneje in hitreje potrdijo ali zavrnejo.

• Licenčnik – članom zbornice nudi nabor vseh izobraževanj in prijavo na izobraževanja 

ter upravljanje prijave oziroma odjave. Dostop do aplikacije je preko spletne strani.

• Domus Medica – objavljeni so vsi dogodki za člane, tam se člani lahko prijavijo na 

dogodek.

• Zbornični učni portal - ki deluje od leta 2020 in je v fazi razvoja v osrednji slovenski 

e-izobraževalni portal za zdravnike in zobozdravnike. 

Za vprašanja ali odpravo težav pri uporabi zgoraj navedenih aplikacij ZZS je na voljo 

kontakt: podpora@zzs-mcs.si



Obveščanje članov in komunikacijska podpora  

Ažuren dostop do informacij

Oddelek za stike z javnostmi skrbi za redno in sprotno obveščanje članov o vseh ključnih 

informacijah preko elektronskih in tiskanih publikacij: 

• Tedenski bilten ZZS – prejemate vsak četrtek po e-pošti. Je zbirka aktualnih 

informacij in novosti s področja dela zbornice, zakonodaje in sprememb zakonodaje, 

poročil o pomembnih dogodkih, informacij o razpisih specializacij, obvestil o 

strokovnih srečanjih in izobraževanjih za kreditne točke, obvestil o projektih zbornice 

in vabil na dogodke zbornice. Člani ste vabljeni, da nam posredujete uporabne 

informacije za druge člane na: 

bilten.tedenski@zzs-mcs.si 

• Zobozdravniški bilten – izhaja enkrat mesečno in prinaša aktualne novice s 

poudarkom na zobozdravniški dejavnosti.  

• Obvestila zbornice po e-pošti – vsa pomembna obvestila so članom posredovana po 

e-pošti še isti dan. 

• Strokovna revija Isis – strokovne in druge članke za objavo v reviji Isis pošljite 

na e-naslov: isis@zzs-mcs.si; v rubriki Iz dela zbornice je vsak mesec objavljen 

povzetek aktualnih informacij o delu in projektih zbornice. V rubriki so tudi napovedi 

pomembnejših dogodkov. 

• Spletna stran – se dnevno osvežuje z aktualnimi informacijami in pomembnimi stališči 

ter izjavami zbornice, namenjenimi tudi javnosti

(www.zdravniskazbornica.si/sl/).

• Družbena omrežja – zbornica je prisotna na Facebooku in Youtubu, kjer so na voljo 

zvočni posnetki javnih tribun, novinarskih konferenc in drugih dogodkov, na katerih 

zbornica aktivno sodeluje. 

• Če ne prejemate biltena ali drugih obvestil, lahko dovolila urejate v svojem profilu 

»zdravnik« ali pa nam pišete na: marija.cimperman@zzs-mcs.si.

• Članom je na voljo tudi svetovanje in pomoč pri komunikaciji z mediji

(pr@zzs-mcs.si, T: 01 30 72 152). 

• Organizacija in koordinacija dogodkov za člane – posveti, javne tribune, pogovorni 

večeri. Predloge za dogodke sprejemamo na: dogodki@zzs-mcs.si.  

Vodja: 
Andreja Basle, univ. dipl. nov.

01 30 72 151 

andreja.basle@zzs-mcs.si



Vodja: 
Nika Sokolič, univ. dipl. ekon.

01 30 72 141 

nika.sokolic@zzs-mcs.si

Vodja: 
mag. Nevenka Novak, univ. dipl. ekon. 

01 30 72 131

nevenka.novak@zzs-mcs.si

Ekonomsko svetovanje 

V Službi za zdravstveno ekonomiko, plan in analize so članom na voljo pojasnila glede 

financiranja zdravstva ter ekonomsko svetovanje. 

Finančno poslovanje in računovodstvo

Naloga Oddelka za finance in računovodstvo je vodenje finančnega poslovanja, 

računovodstva ter spremljanje in nadziranje porabe sredstev zbornice. Skrbi, da so izdani in 

izterjani računi ter plačani prejeti računi in honorarji za opravljene storitve. 

• Članom oddelek izdaja odločbe in račune za članarino, račune za opravljene storitve 

in kotizacije, aktivnim članom izplačuje sejnine in honorarje, članom v stiski pa 

denarne pomoči, ki jih predhodno odobri Odbor za socialno-ekonomska vprašanja 

na podlagi Pravilnika o denarni pomoči ZZS. Otrokom preminulih članov izplačuje 

denarno pomoč do leta, v katerem otrok dopolni 25 let. 

• Članom se nudi tudi pomoč pri vprašanjih, povezanih s finančnim ali računovodskim 

področjem, ter daje pojasnila o možnostih, ki jih ima član ob upokojitvi, ko želi še 

opravljati zdravniško službo.

• Informacije:

 > članarina: ivica.lebar@zzs-mcs.si 

 > izdani računi: brigita.kotar@zzs-mcs.si 

 > prejeti računi in izplačani honorarji: karmen.bas@zzs-mcs.si 

 > pojasnila in svetovanje: nevenka.novak@zzs-mcs.si



Svetovanje članom v stiski

Zdravniški ombudsman 

• Ko se v času svoje zdravniške ali zobozdravniške poti znajdete pred kariernimi ali 

osebnimi izzivi, stiskami in potrebujete pogovor z izkušenim kolegom zdravnikom za 

podporo ali nasvet – vam je na voljo zdravniški ombudsman. Izkušeni kolegi zdravniki  

vam bodo prisluhnili in vas podprli pri iskanju rešitev.  

• Pogovor je mogoč po telefonu (povsem anonimno) ali osebno. Urnik terminov je 

objavljen v glasilu Isis in dostopen na zaprtem delu zbornične strani: 

www.zdravniskazbornica.si/zbornica-za-vas/zdravniski-ombudsman.

Termin rezervirate s klicem na številko: 01 30 72 100 (recepcija zdravniške zbornice) ali po 

e-pošti: zdrom@zzs-mcs.si. Naročanje na termin je mogoče povsem anonimno, lahko tudi 

preko anonimnega elektronskega naslova.

Reševanje sporov 

Mediacijska pisarna 

• Nesoglasja med pacienti in zaposlenimi v zdravstvu, med zaposlenimi v zdravstvu 

(posamezniki, oddelki in vodstvom), zdravstvenimi ustanovami ter zdravstvenimi 

ustanovami in njihovimi poslovnimi partnerji je mogoče reševati v postopku mediacije. 

• Na zbornici že nekaj časa deluje mediacijska pisarna, mediatorji so za to posebej 

usposobljeni zdravniki in zobozdravniki, 

www.zdravniskazbornica.si/zbornica-za-vas/mediacija.

Pomoč članom v stiski, sporih, v primerih nasilja

Preprečevanje nasilja 

Hitra pomoč v primeru nasilja nad zdravniki in zobozdravniki

• Zbornica odločno podpira načelo ničelne tolerance do nasilja nad zdravniki in 

zobozdravniki, saj je vaša varnost hkrati tudi predpogoj za ustrezno in kakovostno 

obravnavo pacientov.

• Delovna skupina Ne dopuščajmo nasilja, ki jo je vodila doc. dr. Nena Kopčavar 

Guček, je v zadnjih dveh letih izvedla anketo o izpostavljenosti nasilju na delovnem 

mestu; izdelala Priporočila za preprečevanje nasilnih incidentov; pripravila in 

izvedla izobraževanja za zdravstvene delavce s področja nasilja in v sodelovanju 

z Oddelkom za pravne zadeve pripravila pobudo za spremembo zakonodaje. Vsa 

gradiva in pomembne informacije so vam na voljo na 

www.zdravniskazbornica.si/zbornica-za-vas/prijava-nasilnega-dogodka.

• Zbornica preko posebnega obrazca za prijavo nasilnega dogodka, objavljenega 

na spletni strani ZZS, spremlja pojavnost nasilja in takoj ponudi pomoč vsem, ki v 

obrazcu navedejo, da jo potrebujejo. Prijavo je mogoče oddati tudi anonimno. 

Informacije in hitra pomoč v primeru nasilja: 
Vesna Habe Pranjič, univ. dipl. prav.

01 30 72 123

vesna.habe@zzs-mcs.si

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, petek od 9.00 do 12.00, četrtek od 13.00 do 16.00



Zakonodajni postopki

Pravna služba stalno spremlja pobude za spremembo zakonodaje, se nanje odziva, sama 

podaja zakonodajne pobude ter vlaga predloge in zahteve po spremembi zakonodaje, 

tolmačenju pravnih aktov in zastopa interese članov, kadar so pravice zdravnikov in 

zobozdravnikov kršene.    

Pogajanja za financiranje zdravstva

Zbornica zastopa interese članov v pogajanjih za Splošni dogovor. Predloge oblikuje 

na podlagi dolgoletnih izkušenj v teh pogajanjih in pobud članov, ki jih pridobi skozi 

vsakokratni poziv članom, da podajo predloge in pobude. V postopkih pogajanj se zavzema 

za vključitev teh predlogov v Splošni dogovor in morebitne anekse.  

Zdravstveni sistem

Zbornica se v obliki izjav in sporočil za javnost ter novinarskih konferenc odziva na aktualna 

vprašanja s področja zdravstva in opozarja na področja, ki niso ustrezno urejena.

Dogodki in zastopanje stališč članov 

Zbornica organizira strokovne, stanovske in druge dogodke za člane: pogovorne večere, 

javne tribune, strokovna srečanja – z namenom oblikovanja stališč članov na določenih 

strokovnih področjih ali področjih, ki so skupna vsem ali večjemu številu članov, in z 

namenom oblikovanja predlogov za izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema.

Zbornica aktivno zastopa zdravništvo

Koordinacija zdravniških organizacij

Zbornica aktivno sodeluje v Koordinaciji zdravniških organizacij, ki jo sestavljajo še 

Slovensko zdravniško društvo, Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov 

Slovenije ter sindikat Fides. Vse štiri stanovske organizacije se skupaj odzivajo na 

neustrezne ukrepe zdravstvene politike in nastopajo pri določenih skupnih točkah nasproti 

odločevalcem.  

Mednarodno sodelovanje

Zdravniška zbornica Slovenije je aktivna tudi mednarodno. Je članica The Standing 

Committee of European Doctors (CPME), ki združuje 28 zdravniških zbornic evropskih 

držav, aktivno pa sodeluje z zdravniškimi zbornicami in združenji zdravnikov srednje in 

vzhodne Evrope – ZEVA. Prav tako je v dvostranskih stikih z zbornicami sosednjih držav. 

Člani zbornice so aktivni in tudi vodilni v številnih mednarodnih združenjih, ki združujejo 

zdravnike posameznih specialističnih področji, najpomembnejši med njimi sta UEMS in 

UEMO. 



Dodatne storitve in ugodnosti za člane

Mali oglasi

• Na spletni strani zbornice je na zaprtih straneh vzpostavljena rubrika Mali oglasi, v 

kateri lahko člani objavljajo ali pregledujejo male oglase za opremo, instrumentarij in 

prostore. 

• Objava oglasa na spletu je za člane brezplačna, 

www.zdravniskazbornica.si/zbornica-za-vas/mali-oglasi.

Kultura 

• Zbornica vsako jesen v sodelovanju s SZD pripravi celoletni program šestih 

vrhunskih koncertov v Domus Medica. 

• V decembru Modra dvorana gosti osrednji Božično-novoletni koncert zdravniškega 

orkestra Camerata medica. 

• Likovno ustvarjanje članov je na ogled v galeriji Zdravniške zbornice, vabljeni k 

ogledu in/ali predstavitvi svojih umetniških del. 

• V okviru literarnih večerov predstavljamo leposlovne knjige, katerih avtorji so naši 

člani ali pa je med članstvom zanje veliko zanimanje zaradi določene vsebine, ki je 

povezana z zdravniškim poklicem.

Šport

• V okviru Slovenskega zdravniškega športnega društva Medicus se lahko udejstvujete 

v kar 11 športnih sekcijah, 

www.zdravniskazbornica.si/sportno-drustvo. 

Članska izkaznica Zdravniške zbornice Slovenije 

• Na podlagi vloge lahko pridobite člansko izkaznico, ki je identifikacijski dokument 

člana.

• Na vaši članski izkaznici bodo vaše ime in priimek, nazivi, vaša fotografija ter članska 

številka. Na hrbtni strani izkaznice je v slovenskem in angleškem jeziku napisana izjava 

o vaši stanovski pripadnosti.

• Informacije: milica.trenkic@zzs-mcs.si, 

www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/clanstvo-in-registracija.

VEP – varni elektronski predal

• Članom omogočamo e-oddajo in e-vročanje dokumentov. 

• V VEP člani prejemajo dokumente, ki jih zbornica naslavlja na svoje člane (odločbe, 

sklepe ter drugo dokumentacijo), sami pa lahko po tej poti oddajajo vloge ali druge 

dokumente, naslovljene na ZZS.

Vse informacije za vzpostavitev VEP-predala so dostopne na spletni strani:

www.zdravniskazbornica.si/o-zbornici/e-poslovanje-zbornice.

Zaposlitveni oglasi in nadomeščanja

• Za lažje iskanje kariernih priložnosti v Sloveniji in/ali nadomeščanja za čas dopustov, 

izobraževanj, bolniških dopustov, dežurstev in podobno zbornica na spletni strani 

omogoča objavo in iskanje med zaposlitvenimi oglasi in nadomeščanji. 

• Oglasi o prostih delovnih mestih in nadomeščanjih so dostopni na: 

www.zdravniskazbornica.si/zbornica-za-vas/borza-zdravniskega-dela.

Partnerske ugodnosti za člane 

• Med aktivnostmi zbornice je tudi sklepanje poslovnih partnerstev, ki članom 

omogočajo določene ugodnosti. S tem namenom ima zbornica bančnega partnerja 

– Unicredit Bank Slovenija, ki nudi ugodne rešitve finančnega poslovanja članom 

zbornice (www.zdravniskazbornica.si/zbornica-za-vas/ugodnosti-za-clane).
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KONTAKTNI PODATKI 
 

Zdravniška zbornica Slovenije
Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 30 72 100
Faks: 01 30 72 109

E-pošta: gp.zzs@zzs-mcs.si

Uradne ure:
ponedeljek, sreda in petek

od 9.00 do 12.00,
četrtek od 13.00 do 16.00

Črtna koda vam omogoča hiter dostop do 
naše spletne strani - Vabljeni!


