
Priznanje specialističnega naziva na podlagi dela 
  
Skladno z določili Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni 
list RS, št. 22/18, 187/20 in 87/21) se postopek priznanja specialističnega naziva na podlagi dela 
prične na podlagi vloge, ki jo vloži zdravnik specialist, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja 
zdravniško službo.   
  
Vloge lahko vložijo zdravniki specialisti, ki so najmanj 6 let delali na specialističnem področju, za 
katero do 1. januarja 2000 ni bilo samostojne specializacije, in so opravili vse s programom 
specializacije s tega področja predpisane posege. Poleg naziva specialista tiste specialnosti, za 
katerega je opravil specializacijo in specialistični izpit, Zbornica zdravniku podeli tudi naziv 
specialista in licenco z novega področja. Rok za vložitev vloge je 3 (tri) leta od uveljavitve nove 
specializacije!  
  
Vloga za priznanje specialističnega naslova na podlagi dela vsebuje:  

- življenjepis, v katerem zdravnik specialist navede, kje in kako je pridobil znanja in 
izkušnje, ki jih predvideva program specializacije, za katero je vložil vlogo,  

- bibliografijo,  
- potrjen seznam posegov, s katerim dokazuje, da je opravil vse posege, ki jih zahteva 

program specializacije, za katero je vložil vlogo, ki ga potrdijo predstojnik, strokovni 
direktor ali koordinator specializacije.  

  
Seznam posegov iz tretje alineje določi zbornica in je objavljen na svojih spletnih straneh.  
  
Če je zdravnik specialist pridobil naziv učitelj, višji svetnik ali svetnik s področja, za katero je vložil 
vlogo za priznanje specialističnega naslova na podlagi dela, ali naslov primarij, vloga vsebuje:  

- življenjepis, v katerem zdravnik specialist navede, kje in kako je pridobil znanja in 
izkušnje, ki jih predvideva program specializacije, za katero je vložil vlogo,  

- potrdilo, iz katerega je razvidno, na katerem področju dela se mu je podelil naziv učitelj, 
višji svetnik ali svetnik, oziroma potrdilo o podelitvi naziva primarij.  

  
Popolno vlogo Zbornica pošlje v mnenje koordinatorju specializacij in nadzorniku kakovosti.   
  
Cena postopka znaša 274,00 EUR. Ob vložitvi vloge mora biti v skladu z določili Zakona o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-
J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) plačana upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 EUR. 
Taksa se plača na račun št.: SI56 0110 0100 0315 637, sklic SI11 27111-7111002-719504, koda 
namena: GOVT, BIC banke upravičenca: BSLJSI2X, upravičenec: Ministrstvo za zdravje.  
  
Za priznavanje specialističnega naziva na podlagi dela, je potrebno na Zbornico poslati:  

1. izpolnjen obrazec »Vloga za priznavanje specialističnega naziva na podlagi dela«,   
2. obvezne priloge,   
3. potrdilo o plačilu stroškov postopka in   
4. potrdilo o plačilu pravne takse.  

  


