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Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 -
uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 58/08 in 107/10- ZPPKZ in 40/12 - ZUJF; v 
nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravniški službi) ministrica za zdravje izdaja, naslednji

SKLEP

1. Daje se soglasje k 2. javnemu razpisu specializacij v letu 2016 za posamezna 
specialistična področja dentalne medicine za potrebe javne zdravstvene mreže, ki ga 
bo Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, objavila na 
svojih spletnih straneh pod pogojem, 

- da se v javnem razpisu točkovanje pri izbirnem merilu »povprečna ocena 
dodiplomskega študija« popravi na način, da bo vsem kandidatom, ki bodo podali vlogo 
za odobritev specializacije, omogočeno kandidiranje pod enakimi pogoji, in 

- da se roki določijo v skladu s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij 
zdravnikov (Uradni list RS, št. 22/09, 42/09 – popr., 22/10, 76/11 in 48/15).

2. V tem postopku niso nastali posebni stroški postopka.

Obrazložitev:
Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je dne 28. 11. 2016 prejelo vlogo
Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
zbornica) za soglasje k 2. Javnemu razpisu specializacij v letu 2016 za posamezna 
specialistična področja dentalne medicine za potrebe javne zdravstvene mreže (v nadaljnjem 
besedilu: javni razpis) v skladu s prvim odstavkom 18. člena Zakona o zdravniški službi. 

Prvi odstavek 18. člena Zakona o zdravniški službi določa, da specializacijo odobri zdravnikom 
zbornica na podlagi javnega razpisa, ki se izvede za posamezna območja, določena s predpisi 
o zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: regija). Razpisne pogoje, postopek razpisa 
in odobritve specializacije določi zbornica v soglasju z ministrom.

Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 22/09, 42/09 –
popr., 22/10, 76/11 in 48/15; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) v 10. členu določa, da 
kratkoročne in dolgoročne potrebe po novih specialistih za posamezna področja za potrebe 
mreže javne zdravstvene službe ugotavlja zbornica na podlagi predvidene strategije o 
specialistični dejavnosti, dejanskih podatkov iz zdravniškega registra in obvestil izvajalcev javne 
zdravstvene službe. Strategija o specialistični dejavnosti obsega kratkoročne in srednjeročne 
napovedi potreb po zdravnikih specialistih in mreže zdravnikov specialistov po posameznih 
regijah ter za državo v celoti. Pooblaščeni izvajalci o potrebah po novih specialistih enkrat letno 
obveščajo ministrstvo ter zbornico. Na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka in skladno s 
številom prostih specializantskih delovnih mest, zbornica s soglasjem ministra za zdravje vsako 



leto določi število novih specializacij za posamezna strokovna področja. Število novih 
specializacij se določi za vso državo in za vsako regijo posebej.

V 11. členu Pravilnika je določeno, da se razpis objavi na spletnih straneh zbornice, najava o 
objavi pa v zborničnem glasilu Isis. 

Nadalje je v 12. členu Pravilnika določena vsebina javnega razpisa, in sicer: 
»Javni razpis za potrebe mreže javne zdravstvene službe vsebuje:
- naziv in naslov zbornice,
- vrste in število specializacij ter regije, za katere se posamezne specializacije razpisujejo,
- pogoje za prijavo na posamezno specializacijo,
- merila za izbiro,
- roke in način oddaje vloge,
- rok, v katerem bo zbornica odločila o prispelih vlogah.
Razpis mora trajati najmanj 15 dni.«.

Iz razpisnega besedila je razvidno, da zbornica razpisuje 3 specializacije s področja dentalne 
medicine za potrebe javne zdravstvene mreže, in sicer 

- Otroško in preventivno zobozdravstvo 1 mesto za regijo Ljubljana
- Čeljustno in zobno ortopedijo 2 mesti (1 mesto za regijo Ljubljana in 1 mesto za regijo 

Ravne na Koroškem).

Na podlagi dodatnih obrazložitev koordinatorjev specializacij in uskladitvenega sestanka z dne 
21. 12. 2016, ministrstvo ugotavlja, da je zbornica v metodologiji za pripravo javnega razpisa 
upoštevala dejanske podatke iz zdravniškega registra in obvestila izvajalcev javne zdravstvene 
službe ter prosta specializantska delovna mesta, kot to zahteva 10. člen Pravilnika.

Nadalje ministrstvo ugotavlja, da je iz razpisnega besedila razvidno, da javni razpis vsebuje vse 
zahtevane podatke iz 12. člena Pravilnika in da bo objavljen na spletnih straneh zbornice, kot je 
določeno v 11. členu Pravilnika. Prav tako ministrstvo ugotavlja, da javni razpis povzema 13. 
člen Pravilnika, ki določa vsebino prijave na razpis ter 15. člen Pravilnika, ki se nanaša na 
pošiljanje prijave. 

Ministrstvo nadalje ugotavlja, da razpisno besedilo podrobneje določa izbirna merila iz 24. člena 
Pravilnika. Pri izbirnem merilu povprečna ocena dodiplomskega študija je ministrstvo ugotovilo, 
da na način, kot je zapisano, ne omogoča vsem kandidatom kandidiranja na razpisu pod 
enakimi pogoji, zato mora zbornica besedilo ustrezno popraviti. 

Ker v razpisu roki še niso določeni, ministrstvo ob podaji tega soglasja, zahteva, da zbornica 
roke določi tako, kot jih določa Pravilnik (12. in 18. člen - rok, v katerem mora zbornica odločiti o 
prispelih vlogah). 

Glede na navedeno, je ministrica za zdravje odločila kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Posebni stroški v postopku izdaje tega sklepa niso nastali.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper ta sklep ni mogoča pritožba, prav tako ni možno sprožiti upravnega spora pri Upravnem 
sodišču Republike Slovenije.

Milojka Kolar Celarc
M I N I S T R I C A



Vročiti: 
- Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana – elektronsko na:
gp.zzs@zzs-mcs.si
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