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ZADEVA: Postopek sprejemanja podzakonskih aktov - ZZdrS-F

Spoštovani,

dne 12. 7. 2017 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravniški službi (Uradni list RS, št. 40/17; v nadaljevanju: ZZdrS-F), ki je bil v Uradnem listu RS objavljen dne 
21. 7. 2017. ZZdrS-F v 30. členu določa, da zakon začne veljati naslednji dan po objavi, v konkretnem primeru 
22. 7. 2017.

Ker je ZZdrS-F v sistem podiplomskega usposabljanja zdravnikov uvedel korenite spremembe, poleg tega pa 
razveljavil podzakonske akte, ki so bili sprejeti na podlagi prej veljavne zakonodaje, je v prvem in drugem 
odstavku 27. člena določeno, da mora biti v roku štirih mesecev po uveljavitvi ZZdrS-F sprejet tako predpis, ki 
bo določil razpisne pogoje, merila in kriterije za izbiro, natančnejši postopek odobritve in potek specializacije, 
vključno z določitvijo obveznih izobraževanj specializanta in obvezno minimalno dosegljivost in fizično 
prisotnost mentorjev, kot tudi predpis, ki bo določil vsebino in potek sekundariata, program pripravništva in 
potek strokovnega izpita.

1. Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov
Kakor že zgoraj omenjeno, je ZZdrS-F v drugem odstavku 27. člena določil, da Zdravniška zbornica Slovenije (v 
nadaljevanju: Zbornica) v roku štirih mesecev od uveljavitve ZZdrS-F izda predpis, ki določa razpisne pogoje, 
merila in kriterije za izbiro, natančnejši postopek odobritve in potek specializacije, vključno z določitvijo 
obveznih izobraževanj specializanta in obvezno minimalno dosegljivost in fizično prisotnost mentorjev. Ob 
upoštevanju 30. člena ZZdrS-F, ki določa, da zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, je razvidno, da je rok za sprejem zgoraj navedenega pravilnika potekel dne 22. 11. 2017.

Skupščina Zbornice je na seji dne 25. 10. 2017 obravnavala in sprejela besedilo Pravilnika o vrstah, vsebini, 
trajanju in poteku specializacij zdravnikov (v nadaljevanju: Pravilnik o specializacijah). Pravilnik o 
specializacijah vam je bil v skladu z določilom a18.a člena Zakona o zdravniški službi (72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17; v 
nadaljevanju: ZZdrS) dne 26. 10. 2017 poslan v soglasje, dne 24. 11. 2017 pa ste ga za 15 dni posredovali v 
javno razpravo. Po zaključeni javni obravnavi ste Pravilnik o specializacijah posredovali še Službi Vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo (v nadaljevanju: SVZ) ter v medresorsko usklajevanje.

Ker je rok za sprejem pravilnika potekel dne 22. 11. 2017, Zbornica pa do današnjega dne še ni prejela 
soglasja, vas pozivamo, da v najkrajšem možnem roku podate povratno informacijo v zvezi z besedilom 
Pravilnika.

2. Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata
ZZdrS-F je v sistem podiplomskega izobraževanja zdravnikov ponovno uvedel sekundariat. Ob tem je v prvem 
odstavku 27. člena določil, da minister, pristojen za zdravje, v roku štirih mesecev od uveljavitve ZZdrS-F, na 
predlog Zbornice izda predpis, ki bo določil vsebino in potek sekundariata, program pripravništva in potek 



strokovnega izpita. Enako kot v primeru Pravilnika o specializacijah, je rok za sprejem danega pravilnika 
potekel dne 22. 11. 2017.

Tako kot Pravilnik o specializacijah, je tudi Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata (v nadaljevanju: Pravilnik 
o sekundariatu) skupščina Zbornice obravnavala in sprejela dne 25. 10. 2017. V skladu z določilom 14. člena 
ZZdrS, vam je bil dne 26. 10. 2017 Pravilnik o sekundariatu posredovan v nadaljnjo obravnavo, šele več kot 
mesec dni kasneje (28. 11. 2017) pa ste ga dali v javno razpravo do 28. 12. 2017. V vmesnem času je bil 
Pravilnik o sekundariatu posredovan tudi SVZ ter v medresorsko usklajevanje.

Zbornica je dne 22. 12. 2017 prejela vaš dopis št. 0070-121/2017/9 z dne 21. 12. 2017, v katerem 
pojasnjujete, da je SVZ podala pripombe na besedilo Pravilnika o sekundariatu in nas zaprošate, da se do 
pripomb opredelimo. Našo opredelitev do pripomb SVZ ste prejeli dne 27. 12. 2017.

Kakor navedeno pod točko 1. tega dopisa, Zbornica tudi v zvezi s sprejemanjem Pravilnika o sekundariatu 
ugotavlja, da je rok za sprejem že potekel, pravilnik pa do današnjega dne še ni bil sprejet, zato vas pozivamo, 
da v najkrajšem možnem roku pravilnik sprejmete in omogočite mladim zdravnikom, da s 1. februarjem 
2018 pričnejo opravljati program sekundariata.

Ob upoštevanju dejstva, da je od navedenega datuma naprej pripravništvo zdravnikov nadomeščeno s 
sekundariatom, vam pojasnjujemo, da ob pomanjkanju podzakonskega akta, ki bi področje sekundariata 
podrobneje uredil, Zbornica ne bo imela več pravne podlage za izdajo odločb o opravljanju pripravništva za 
zdravnike, zaposlovanje mladih diplomantov medicinskih fakultet pa bo tako zaustavljeno.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Žiga Novak, mag. prav.
Pravnik I

Tina Šapec, univ. dipl. prav.
Vodja oddelka za podiplomsko usposabljanje, licence 
in register zdravnikov

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica

Vročiti:
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti na naslov: gp.mz@gov.si
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