
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 110-2/2021/7
Datum: 21. 6. 2021

Na podlagi 67. člena Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov 
(Uradni list RS, št. 22/18 in 187/20) in na predlog Zdravniške zbornice Slovenije, ki jo zastopa 
dr. Bojana Beović, v zadevi izdaje soglasja k višini šolnine za specializacije samoplačnikov, 
specializacije z znanim plačnikom in stroškov specialističnega izpita, minister za zdravje izdaja

SKLEP

1. K višini šolnine za specializacije samoplačnikov, specializacije z znanim plačnikom in 
stroškom specialističnega izpita, ki jo je določila Zdravniška zbornice Slovenije z dopisom, št. 
1101-41/2021-2 z dne 17. 3. 2021, (v nadaljnjem besedilu: Določitev višine šolnine za 
specializacije) se izda soglasje, in sicer so stroški specializacij samoplačnikov, specializacij z 
znanim plačnikom in stroški specialističnega izpita enaki višini sredstev, opredeljenih v 
pravilniku, ki določa višino sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene 
službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

2. K določitvi višine šolnine za specializacije se v delu, ki se nanaša na obračunavanje 
dodatnega prispevka Zdravniški zbornici Slovenije za vodenje specializacije v višini 75,00 eurov
na mesec, se soglasje izda, in sicer mora biti plačilo za ta namen jasno razvidno. 

3. Ta sklep začne veljati z dnem izdaje.

Obrazložitev:

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 –
ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 
49/18 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZZdrS) v petem odstavku 25. člena določa, da v primeru 
odobritve specializacije za znanega plačnika stroške specializacije krije izvajalec zdravstvene 
dejavnosti ali druga pravna ali fizična oseba iz lastnih sredstev. Nadalje 67. člen Pravilnika o 
vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 22/18 in 187/20; v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik) določa, da višino šolnine za specializacije samoplačnikov, 
specializacije z znanim plačnikom in stroške specialističnega izpita določi zbornica v soglasju z 
ministrom, pri čemer pa višina šolnine ne sme presegati stroškov, ki so določeni za 
specializacije na nacionalnem razpisu. Sredstva za šolnino za navedene specializacije se 
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o višini sredstev za 
specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe (Uradni list RS, št. 30/221)

Upoštevajoč drugi, četrti in peti 25. člena ZZdrS) in 67. člen Pravilnika  morajo  biti stroški za 
vodenje specializacije samoplačnikov, specializacije z znanim plačnikom v višini 75,00 eurov na 
mesec v obračunu jasno razvidni.

Pripravila:
Dr. Vesna Zupančič
podsekretarka
                                                                                              Janez Poklukar
                                                                                              minister za zdravje



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