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Razlaga določila drugega odstavka 38. člena Pravilnika o vrstah, 

vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS št. 22/09 in 

42/09) - samostojnost in odgovornost pri delu 
 
 
Glede na določilo 10. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 15/08 
in 58/08-Z PacP; v nadaljevanju ZZdrS), ki za samostojno opravljanje zdravniške službe kot 
enega izmed pogojev predpisuje licenco, je določilo drugega odstavka 38. člena Pravilnika o 
vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS št. 22/09 in 42/09; v 
nadaljevanju: pravilnik) mogoče razumeti izključno v okvirih opravljanja programa 
specializacije.  
 
To pomeni, da lahko specializant, ki je pridobil ustrezno znanje, izkušnje in veščine, kar 

s podpisom potrdi mentor na listu specializanta, samostojno opravlja ta dela in storitve 
izključno pri pooblaščenem izvajalcu specializacije. Pooblaščeni izvajalci za izvajanje 
specializacij so tisti izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjujejo organizacijske, 
kadrovske, materialne in druge pogoje in jih minister za zdravje na predlog zbornice s 
sklepom pooblasti za izvajanje posameznih vrst specializacij. Podpis mentorja na listu 
zdravnika specializanta tako nikakor ne pomeni dovoljenja specializantu za opravljanje teh 
storitev izven opravljanja programa specializacije in pri nepooblaščenih izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti.  
 
Kakršnakoli drugačna razlaga bi pomenila obid zakona (v tem primeru ZZdrS), saj bi negirala 
zahtevo zakonodajalca po licenci kot enem izmed pogojev za samostojno opravljanje 
zdravniške službe. Nenazadnje bi postal nepotreben tudi specialistični izpit, saj bi bilo 
mogoče razumeti, da v celoti izpolnjen list zdravnika specializanta pomeni, da je specializant 
v celoti usposobljen za samostojno delo.  
 
38. člen pravilnika: 
 
»Specializant lahko v času specializacije samostojno opravlja tista dela in storitve, za katere je 
usposobljen z dotlej pridobljeno formalno izobrazbo (zaključen študij s strokovnim izpitom, 
opravljen sekundariat, opravljena druga specializacija), druge storitve s področja sedanje 
specializacije pa le po predhodnem pisnem pooblastilu ali pod neposrednim nadzorom 
mentorja. 
 
Specializant lahko med specializacijo samostojno opravlja tista dela in storitve, za katere je 
pridobil ustrezno znanje, izkušnje in veščine, kar s podpisom potrdi mentor na listu 
specializanta. Specializant je odgovoren za opravljanje teh del in storitev.« 
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10. člen ZZdrS: 
 
»Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če poleg pogojev, določenih z 
delovno-pravnimi in drugimi predpisi, izpolnjuje še posebne pogoje, določene s tem 
zakonom. 
 
Zdravnik mora: 

• imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost (kvalifikacija), 
• biti vpisan v register zdravnikov, 
• imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem 

strokovnem področju (v nadaljnjem besedilu: licenca).« 
 


