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Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona 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) in na predlog Odbora Zdravniške zbornice
Slovenije za načrtovanje specializacij, št. 012-54/2017/165 z dne 10. 9. 2021, minister za
zdravje izdaja

SKLEP o spremembi sklepa, št. 012-54/2017/165 z dne 10. 9. 2021

V sklepu, št. 012-64/2017/165 z dne 10. 9. 2021, se v 1. točki v tabeli:
- v 25. vrstici nuklearna medicina besedilo »SB Novo mesto« nadomesti z besedilom »UKC

Ljubljana«,

- zadnja vrstica spremeni tako, da se glasi:

Za izvajalce
Vrsta specializacije Skupno št. 

mest
Št. mest 
nacionalno Št. mest Izvajalec

SKUPAJ 310 166 144

- v 2. točki se v 2. vrstici tabele besedilo »ZD dr. Franca Derganca Gorica« nadomesti z 
besedilom »ZD  zobozdravstveno varstvo Nova Gorica«.
   

2.  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 tretjem odstavku 18. člena določa, da minister 
na predlog odbora za načrtovanje specializacij (v nadaljnjem besedilu: Odbor), ki dvakrat letno 
pripravi predlog števila in vrst specializacij za območje celotne države oziroma za posamezne 
izvajalce zdravstvene dejavnosti, za potrebe mreže javne zdravstvene službe določi število 
posameznih vrst specializacij za območje celotne države oziroma za posamezne izvajalce 
zdravstvene dejavnosti ter zbornici naloži objavo javnega razpisa. Pri določitvi števila 
posameznih vrst specializacij se upošteva, da je najmanj 10 % vseh specializacij določenih za 
območje celotne države.

Odbor je na svoji seji dne 10. 9. 2021 sprejel predlog števila posameznih vrst specializacij s 
področja medicine in dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe za leto 
2021 za namen drugega javnega razpisa. Odbor je pri svoji odločitvi upošteval rezultate 



prvega javnega razpisa, javljene potrebe izvajalcev in mnenje koordinatorjev za posamezno 
specializacijo ter mnenje državnih sekretarjev.

Na podlagi navedene metodologije je Odbor ministru za zdravje predlagal 310 posameznih 
vrst specializacij za zdravnike (od tega 144 specializacij za posamezne izvajalce zdravstvene 
dejavnosti in 166 specializacij za območje celotne države) ter 1 specializacijo s področja 
dentalne medicine za območje celotne države in 5 za posamezne izvajalce zdravstvene 
dejavnosti.

S tem sklepom se odpravlja pomote v nazivu izvajalcev in skupnem številu razpisanih 
specializacij za nacionalni razpis.

         Janez Poklukar
          minister

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