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Ljubljana, julij 2019 

  



 
 
 

 

1. Osebna izkaznica specializacije (izpolni Zdravniška zbornica Slovenije) 

• specializacija 

• leto sprejema/zadnje revizije 

• trajanje specializacije 

• nacionalni koordinator 

• namestnik nacionalnega koordinatorja 

• nadzornik kakovosti 

• število specializantov po letih specializacije 

• število specialistov in regijska (ali po ustanovah) razporeditev specialistov 

• razporeditev specializantov po regijah, nacionalno in za znane izvajalce ter znanega 

plačnika 

• število glavnih mentorjev, ki nimajo specializanta 

• število glavnih mentorjev, ki imajo 1 specializanta 

• število glavnih mentorjev, ki imajo 2 ali več specializantov 

• število specialističnih izpitov v preteklem letu 

• število izpraševalcev na izpitih 

• število predsednikov izpitnih komisij 

• akreditirane ustanove po mesecih akreditacije in poteku akreditacije (priloga: tabela 

akreditacij) 

 

2. Merjene vrednosti za specializacijo (izpolni Zdravniška zbornica Slovenije) 

• število prekinitev specializacije (po razlogu) 

• število podaljšanj specializacije (po razlogu) 

• število uspešno opravljenih izpitov 

• število neuspešno opravljenih izpitov 

• število zaznanih kritičnih dogodkov po tipu: 

i. izredni kolokvij 

ii. strokovni nadzor 

iii. število neuspešno opravljenih specialističnih izpitov  

 

3. Rezultati anketiranja, ki se nanašajo na specializacijo za (izpolni Zdravniška zbornica 

Slovenije): 

• pooblaščenega izvajalca 

• glavne mentorje 

• neposredne mentorje 

  



 
 
 

4. Letni razgovori 

- delež prejetih letnih razgovorov (število prejetih letnih razgovorov/število vseh 

specializantov) 

- delež ustrezno strukturiranih letnih razgovorov1 (število ustrezno strukturiranih letnih 

razgovorov/število vseh letnih razgovorov) 

- zaznane motnje v izvajanju specializacije: 

o specializant 

o glavni mentor 

o pooblaščeni izvajalec 

 

5. Stanje specializacije po oceni nacionalnega koordinatorja (ocena podatkov s strani 1 in točka 

4) 

 

6. Predlogi za upravljanje s specializacijo v naslednjem letu (predlog ukrepov na podlagi točke 

5) 

 

7. Predlogi za razpis specializacij za prihodnje leto na nacionalni ravni in za posamezne izvajalce 

(rok za podajo predlogov: vsaj 1 mesec pred objavo spomladanskega razpisa) 

 

8. Mnenje nadzornika kakovosti (ocena specializacije s stališča vodenja kakovosti in predlagani 

korektivni ukrepi ter nadzor znotraj 6 mesecev) 

                                                           

1  Glej Vodnik skozi letni razgovor in priloženi obrazec. 


