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1. Nov način razpisovanja specializacij:

• 5 članski odbor pri MZ (1 predstavnik ZZS)

• Za območje celotne države – nacionalni

• Za posameznega izvajalca

2. Pritožba zoper odločbo o odobritvi specializacije zadrži izvršitev

odločbe (tudi do 6 mesecev)

4. Specializant - izbrani osebni zdravnik (36 mesecev programa)

3. Sekundariat, 1.2.2018:

• Obvezni del (pripravništvo) – SI

• Izbirni del (6 mesecev, v sklopih po najmanj 2 meseca)

ZZDRS-F 22.7.2017



RAZPIS 2 2017

Sam razpis se opravi skladno z določili starega pravilnika:

• Nacionalni: dvočlanska komisija

• Za izvajalca: tričlanska komisija, predstavnik izvajalca

Za opravljanje specializacije bodo veljala določila novega pravilnika.



NOVOSTI V PRAVILNIKU O SPECIALIZACIJAH

• Pogoj za prijavo je opravljen SI

• Zdravniški pregled za prijavo na JRS ni potreben

• Soglasje GM ob predlogu (na obrazcu)

• Priporočila na obrazcih

• Obvezno usposabljanje za člane IK

• Pri nacionalnem razpisu tretji član IK eden izmed izpraševalcev na specialističnih 
izpitih



NOVOSTI V PRAVILNIKU O SPECIALIZACIJAH

• Zagotovljen čas NM in GM za delo s specializantom

• Pooblaščena ustanova določi seznam NM, ki je javen

• Dežurstvo – najmanj 24x letno

• Izredni kolokvij na posameznem kroženju

• Specialistični izpit največ 3x

Novi specializaciji iz otroške kirurgije in žilne kirurgije.



POGOSTA VPRAŠANJA

Ali moram res sprejeti prvo ponudbo in ali me lahko Zbornica pošlje na drug konec 
države?

• Zdravnik, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, se mora v treh mesecih po 
končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije 
za polni delovni čas zaposliti v mreži javne zdravstvene službe. Zbornica 
koordinira možnosti zaposlitve glede na sporočene potrebe za zaposlitev s strani 
izvajalcev in glede na stalno prebivališče zdravnika specialista.

• Zdravnik specialist, ki je bil izbran na razpisu za izvajalca se mora v enem mesecu 
po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja 
specializacije za polni delovni čas zaposliti pri tem izvajalcu.



Kdaj sem prost obveznosti?

• Ko izpolnite zavezo (4-5-6 let) ali

• Nacionalni razpis - če v treh mesecih ne dobi nobene ponudbe za zaposlitev v 
mreži javne zdravstvene službe / se sam ne zaposli v okviru mreže javne 
zdravstvene službe / če na podlagi prejete ponudbe v treh mesecih ne pride do 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi iz razlogov, ki so na strani izvajalca v mreži javne 
zdravstvene službe.

• Razpis za izvajalca - če v obdobju nadaljnjih dveh mesecev ne dobi nobene 
ponudbe za zaposlitev v mreži javne zdravstvene službe / se sam ne zaposli v 
okviru mreže javne zdravstvene službe



Ali lahko sama sebi predlagam delodajalca in glavnega mentorja med 
specializacijo(pri razpisu za območje celotne države)?

• Ob prijavi na JRS lahko predlagate,  koga želite za delodajalca (mora biti 
pooblaščena ustanova za to specializacijo) in koga za GM.

Bo že na intervjuju znano, za katerega delodajalca so predvidene kandidature?

• Če se boste prijavili na razpis za izvajalca, je to znano že danes, sicer pa ne - dokler 
se za zaposlitev po končani specializaciji ne dogovorite sami, ali tik pred zdajci -
preko zbornice.



Če bo oseba imela določena subspecialna znanja ali bo lahko zavrnila ponudbo prve 
zaposlitve kot specialist širom Slovenije z obrazložitvijo, da se določeni posegi za katere je 
nekdo (sub)specializiran, na sekundarnem nivoju (v splošnih bolnišnicah) pač ne izvajajo?

• Glede na trenutno veljavno zakonsko določilo menim, da ne. Kaj pa bo čez par let, pa 
lahko samo ugibamo.

Ali je v primeru mest za specializacijo na nacionalnem nivoju morda znano, kateri zdravstveni 
zavodi se potegujejo za prijavljene kandidate?

• Ne, znani izvajalci so le na razpisu za izvajalca, sicer pa je določanje števila specializantskih
mest sedaj v rokah MZ, zato predlagam, da se obrnete neposredno na njih, kontakt: 
Gp.Mz@gov.si



V kolikšnem času po razpisnem roku so razgovori, oz. katere koli druge kasnejše obveznosti v 
primeru, da je kandidat izbran, ali pa da ni izbirnega postopka? 

• Vsi postopki morajo biti izpeljani po ZUP in odločbe izdane v roku 2 mesecev po zaključku 
razpisa, to je do 30.3.2018. To je tudi zadnji rok, do katerega bi morali biti opravljeni 
izbirni postopki.

Če je kandidat izbran na razpisu oz. ni razpisnega postopka, v kolikšnem času se mora v obeh 
primerih dejansko zaposliti kot specializant? 

• Ko postane odločba o odobritvi specializacije pravnomočna (15 dni po prejemu s strani 
zadnjega kandidata, v primeru da nihče ne vloži pritožbe), vam Zbornica izda sklep o 
določitvi GM, delodajalca in roka za pričetek specializacije. Ta rok je 3 mesece od izdaje 
sklepa, recimo najkasneje do 15.7. (odvisno od datuma izdaja odločbe in sklepa).



Kdaj naj bi bil spomladanski razpis? Ali se predvideva, da bo na njem upoštevan nov 
pravilnik, se pravi tudi brez zdravniškega pregleda, drugačna priporočila itd. Zakaj že na 
tem razpisu ni upoštevan nov pravilnik, kot je bilo rečeno? 

• Tega ne vemo, določitev števila mest je v rokah MZ, tako da bo razpis takrat, ko nam bodo 
posredovali številke. MZ v roku več kot 2 mesecev ni uspelo podati soglasja na novi 
pravilnik, zato le-ta še ne velja.

Ali bo možno, da kandidat izbran na nacionalnem razpisu kandidira na drugem razpisu za 
posameznega izvajalca? Ali so predvidene v tem primeru kakšne sankcije? 

• Da, je možno, še vedno je dovoljena ena menjava specializacije. Za sankcije pa vam žal ne 
vem povedati, saj je bilo prejšnjih 30 točk minusa med izbirna merila dodano na zahtevo 
MZ in ne Zbornice.



DELAVNICE ZA SPECIALIZANTE

1. Pravice, obveznosti in odgovornost specializantov (Tina Šapec)

2. Delovnopravne dileme specializantov (Barbara Galuf) 

3. E-list – pregled delovanja in predstavitev novosti (Mojca Vrečar)

4. Kako opraviti specializacijo in ne izgoreti (Polonca Selič) ALI

5. Kaj mi povzroča stres in kako si pomagati (Tanja Breznik, dipl.del.ter.)

https://www.domusmedica.si/#vsa-izobrazevanja

https://www.domusmedica.si/


HVALA ZA POZORNOST!

tina.sapec@zzs-mcs.si

01 3072 161

mailto:tina.sapec@zzs-mcs.si

