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Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je prejelo vašo prošnjo za podajo 

mnenja ministrstva v zvezi z zagotavljanjem sredstev iz proračuna RS za specializante, ki del 

programa specializacije opravijo v drugi državi. Zanima vas, ali se v primeru, ko specializant del

programa specializacije opravlja v tujini, iz proračuna Republike Slovenije za specializacije za 

potrebe mreže javne zdravstvene službe zagotavljajo tudi povračila, nadomestila in drugi 

prejemki v tujini, ki so določeni z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za 

delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 

68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 54/17, 

5/18, 35/18, 43/18, 64/18, 6/19, 35/19, 59/19, 78/19, 7/20, 129/20, 3/21, 16/21, 61/21, 87/21, 

158/21 in 15/22; v nadaljnjem besedilu: uredba), oziroma če se ne, prosite za pojasnila, koga ti 

stroški bremenijo. 

Ministrstvo je za mnenje, ali uredba velja tudi za specializante, ki del programa specializacije 

opravljajo v tujini, zaprosilo Ministrstvo za javno upravo. Njihov odgovor navajamo v 

nadaljevanju.

»V zvezi s prejetim zaprosilom v okviru pristojnosti Ministrstva za javno upravo pojasnjujemo, da 

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (v nadaljevanju: 

Uredba) v skladu s prvim odstavkom 1. člena ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev 

na diplomatskih predstavništvih, konzulatih in uradih Republike Slovenije v tujini, pripadnikov 

Slovenske vojske na mednarodnih in drugih vojaških dolžnostih v ali pri skupnih poveljstvih ali 

enotah mednarodnih organizacij, drugih organih, predstavništvih ali službah mednarodnih 

organizacij (v nadaljnjem besedilu: predstavništva), javnih uslužbencev, ki so napoteni v

mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, ter drugih javnih uslužbencev, ki so 

napoteni na delo v tujino. V tej zvezi Uredba v prilogi 4 vsebuje Katalog funkcij, delovnih mest in 

nazivov za delo v tujini z navedbo šifre in stopnje nominalne osnove za delo v tujini za 
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posamezno funkcijo, delovno mesto oziroma naziv, ki predstavlja tudi osnovo za izračun plače 

za delo v tujini. 

Upoštevaje navedeno tako menimo, da se opravljanje specializacije zdravnikov v tujini 

obravnava v okviru določb predmetne uredbe, če so specializanti v tej zvezi kot javni uslužbenci 

napoteni na delo v tujino. Ob tem bi želeli pojasniti še, da nabor delovnih mest iz priloge 4 

Uredbe sicer zajema tudi delovna mesta s področja zdravstva (plačna podskupina E1), med 

katerimi pa ni delovnega mesta zdravnika specializanta. Glede na navedeno bi tako za uporabo 

določb Uredbe za namen obračuna plače in drugih prejemkov specializantov, ki del programa 

specializacije opravijo v tujini, bilo potrebno presoditi ali je za navedeno delovno mesto mogoče 

uporabiti določeno stopnjo nominalne osnove v okviru že opredeljenih primerljivih delovnih mest 

s področja zdravstva v prilogi 4 Uredbe, v nasprotnem primeru pa nabor delovnih mest iz priloge 

4 Uredbe po ustreznem predlogu dopolniti.«

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, 66/19 in 199/21) v drugem odstavku 25. člena določa, da se sredstva za specializacije 

zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, med drugim tudi sredstva za plače in 

nadomestila plač ter druge obveznosti do specializanta iz naslova delovnega razmerja. Nadalje 

Pravilnik o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se 

zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/21) natančneje določa 

višino sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe in podrobnejši opis 

pravic, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za specializacije za potrebe mreže 

javne zdravstvene službe. Iz prvega odstavka 3. člena pravilnika izhaja, da se iz naslova 

delovnega razmerja zagotavljajo naslednja sredstva: 

 bruto bruto plača specializanta na podlagi dejanske plače specializanta v skladu z 

zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi 

podzakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami,

 povračilo za stroške regresa, prehrane in prevoza na in iz dela v skladu s predpisi in 

kolektivnimi pogodbami, ki urejajo povračilo stroškov v dejavnosti zdravstva,

 plačilo premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini razreda v skladu 

z lestvico, določeno na podlagi zakona, ki ureja kolektivno dodatno pokojninsko 

zavarovanje za javne uslužbence, in kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti 

v Republiki Sloveniji,

 nadomestilo za ločeno življenje.

Način zagotavljanja sredstev za pripravništvo doktorjev dentalne medicine, sekundariat in 

specializacije zdravnikov ter doktorjev dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene 

službe izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki so pooblaščeni 

za izvajanje pripravništva, sekundariata in specializacij, pa ureja Pravilnik o načinu 

zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije (Uradni list RS, št. 54/17), 

ki v 5. členu določa, da se sredstva za financiranje specializacij zagotavljajo v skladu s 

predpisom, ki določa višino sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene 

službe in podrobnejši opis pravic iz drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi. 

Glede na mnenje Ministrstva za javno upravo in zgoraj navedeno pravno podlago menimo, da 

so specializanti, ki del programa specializacije opravijo v tujini, upravičeni do povračila dodatkov 

in drugih prejemkov v skladu z uredbo, in sicer iz proračuna Republike Slovenije. Povračilo teh 

stroškov se izvede na enak način kot povračilo ostalih stroškov specializacij, torej v skladu z 



zgoraj navedenim Pravilnikom o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in 

specializacije.

Pri morebitnem odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

Pripravila:

mag. Anja Bračko               

podsekretarka                              Tadej Ostrc

državni sekretar

Vročiti:

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