
Na podlagi 5. člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne 
ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacij zdravnikov in 
zobozdravnikov (Uradni list RS, št. 110/00, 112/07 in 40/17 – ZZdrS-F) je Komisija za akreditacijo učnih 
ustanov pri Zdravniški zbornici Slovenije na svoji seji dne 6. 12. 2021 (in dopolnitev z dne 7. 6. 2022) 
sprejela 

 
  

POSLOVNIK 
o delu Komisije za akreditacijo učnih ustanov  

 
1. člen 

S tem poslovnikom se ureja način, na katerega Komisija za akreditacijo učnih ustanov (v nadaljnjem 
besedilu: komisija) ugotavlja izpolnjevanje organizacijskih, kadrovskih, materialnih in drugih pogojev, 
ki jih določa Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za 
izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov (v 
nadaljnjem besedilu: pravilnik). 
 
Komisija je stalna štiričlanska komisija Sveta za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov Zdravniške 
zbornice Slovenije, sestavljena iz zdravnikov in/-ali doktorjev dentalne medicine.  
 
 

2. člen 
Komisija ugotavlja pogoje iz pravilnika na podlagi zahteve zdravstvenega zavoda oziroma zasebne 
ordinacije (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki ji morajo biti priložena naslednja dokazila: 

- za izvajanje programa pripravništva doktorjev dentalne medicine: izpolnjena Vloga za 
pridobitev pooblastila za izvajanje programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine 
(Priloga I tega poslovnika); 

- za izvajanje programa obveznega dela sekundariata zdravnikov: izpolnjeni Vprašalnik o pogojih 
za izvajanje programa – obvezni del sekundariat (Priloga II tega poslovnika); 

- za izvajanje programa specializacij in izbirnega dela sekundariata: izpolnjena elektronska vloga 
za pridobitev pooblastil za izvajanje programov specializacij in sekundariata v izbirnem delu 
(elektronska vloga na spletni strani zbornice). 

 
 

3. člen 
Komisija po prejemu zahteve (v nadaljnjem besedilu: vloge) iz prejšnjega člena ugotavlja pogoje iz 
pravilnika na naslednje načine: 

1. z vpogledom v dokumentacijo izvajalca, iz katere izhaja izpolnjevanje organizacijskih, 
kadrovskih, materialnih in drugih pogojev, ki jih določa pravilnik in/ali,  

2. s pridobitvijo mnenj strokovnih sodelavcev, ki jih določi za vsako strokovno področje in/ali, 
3. z izvedbo obiska ter ogleda prostorov in opreme pri izvajalcu (v nadaljnjem besedilu: 

vizitacija) in/ali, 
4. z vpogledom v podatke, ki jih o izvajalcu vodi Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu: zbornica). 
 
Strokovni sodelavci za posamezno strokovno področje iz 2. točke prejšnjega odstavka so: koordinator 
posamezne specializacije, namestnik koordinatorja specializacije ter še en ali dva strokovna sodelavca 
po izboru komisije. V kolikor so strokovni sodelavci v konfliktu interesov, se morajo iz podaje mnenja 
izločiti. 
 
Vizitacija iz 3. točke prvega odstavka tega člena se izvede tako, da komisija določi vizitacijsko komisijo, 
sestavljeno iz najmanj enega člana Komisije za akreditacijo učnih ustanov ter strokovnjakov ustrezne 
specialnosti, ki o tem sestavi zapisnik s svojimi ugotovitvami in priporočili ter ga posreduje komisiji. 
Vizitacija lahko zajema razgovor z pri izvajalcu zaposlenimi zdravniki specialisti, zdravniki na 
usposabljanju, mentorji, osebo, zadolženo za podiplomsko usposabljanje, strokovnim direktorjem 
izvajalca, ter drugimi. 



 
 

4. člen 
Po izvedenem postopku ugotavljanja pogojev iz pravilnika komisija izdela poročilo, v katerem se izreče 
o tem, ali posamezni izvajalec izpolnjuje oziroma ali ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za izvajanje 
programov pripravništva, sekundariata ali specializacij zdravnikov in zobozdravnikov. Na podlagi 
poročila komisije zbornica ministru za zdravje predlaga, da v skladu s pravilnikom odloči o podelitvi 
pooblastila posameznemu izvajalcu. 
 
 

5. člen 
Za preklic pooblastila se smiselno uporabljajo določila 3. in 4. člena tega poslovnika. 
 
 

6. člen 
Če nastopi dvom, da izvajalec, ki je pooblaščen za izvajanje programov pripravništva, sekundariata ali 
specializacij zdravnikov in zobozdravnikov, ne izpolnjuje svojih obveznosti iz 7. člena pravilnika, 
komisija po lastni presoji izvede postopek ugotavljanja pogojev iz pravilnika, na načine, opredeljene v 
3. členu tega poslovnika. Če komisija po izvedenem postopku ugotovi, da izvajalec dejansko ne 
izpolnjuje svojih obveznosti, o tem izdela poročilo, na podlagi katerega zbornica ministru za zdravje 
predlaga preklic pooblastila.  
 
V kolikor komisija v izvedenem postopku iz prejšnjega odstavka ugotovi, da pooblaščeni izvajalec 
znotraj podeljenega pooblastila samo delno oziroma v določenem segmentu ne izpolnjuje obveznosti, 
zbornica s tem seznani ministra za zdravje in ugotovitev zabeleži v svojih evidencah. 
 
 

7. člen 
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik za delo komisije za ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za izvajanje posameznih programov pripravništva, sekundarijata in specializacij 
zdravnikov in zobozdravnikov. 

 
 

8. člen 
Ta poslovnik sprejme komisija, potrdi pa ga Izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije. 
Poslovnik začne veljati z dnem potrditve na Izvršilnem odboru. 

 
 
 
 
 
 
Priloge: 

• Priloga I – Vloga za pridobitev/podaljšanje pooblastila za izvajanje programa pripravništva 
za poklic doktor dentalne medicine 

• Priloga II – Vprašalnik o pogojih za izvajanje programa – obvezni del sekundariata  
  
  
 
 

Ljubljana, 21. september 2022 
  
 
 


