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JAVNIM IN ZASEBNIM USTANOVAM V JAVNI ZDRAVSTVENI MREŽI

Predmet: POTREBE PO NOVIH SPECIALISTIH

Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št , št. 72/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ in 40/12 - ZUJF)) ter v skladu z določili
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, 22/09, 42/09, 22/10 in 76/11,
48/15) zbira podatke o kratkoročnih in dolgoročnih potrebah po novih specialistih za posamezna področja
za potrebe mreže javne zdravstvene službe.
Na podlagi obvestil izvajalcev javne zdravstvene službe, podatkov iz zdravniškega registra ter podatkov o
številu prostih specializantskih delovnih mest bo Zbornica v soglasju z Ministrom za zdravje določila število
novih specializacij za posamezna strokovna področja za leto 2016. Število bo določeno za vso državo ter za
vsako regijo posebej.
Za pripravo javnega razpisa specializacij v letu 2017 vas pozivamo, da nam sporočite:
1. Skupno število potreb po zaposlitvi novih specialistov za posamezna področja do leta, ki je
navedeno v tabeli 1 (PRILOGA). Skupno število potreb je vsota:
a. (A) števila potreb zaradi predvidenih upokojitev. Upoštevajte le tiste zdravnike in
zobozdravnike, ki se bodo upokojili do leta, ki je navedeno v tabeli (stolpec A in tabela A),
b. (B) števila potreb zaradi odhodov iz vaše ustanove (stolpec B in tabela B) in
c. (C) drugo, npr. povečanje števila zaposlenih (stolpec C in tabela C).
Prosimo vas, da nam sporočite le potrebe za nadomeščanje zdravnikov, ki opravljajo storitve, plačane
s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vpišite le potrebe, za katere nimate
predvidenega nadomestila. S predvidenim nadomestilom razumemo tiste specializante, ki
specializirajo še po starem načinu in je plačnik njihove specializacije vaša ustanova.
2. Zbornica bo vaše sporočene potrebe primerjala z izračunanimi načrtovanimi upokojitvami
specialistov in načrtovano zaključenimi specializacijami do določenega leta. Zato vas prosimo, da
nam sporočite tudi podatke o načrtovanih upokojitvah v vaši ustanovi, kot je navedeno v tabeli A v
prilogi.

Če ste v tabeli 1 navedli tudi število potreb zaradi odhodov specialistov ali specializantov iz vaše
ustanove oziroma če ste navedli potrebe iz drugih razlogov, pričakujemo, da nam boste
posredovali ustrezne podatke, kot je navedeno v tabelah B in C.
Sporočene potrebe nam lahko pošljete po elektronski pošti na e-naslov: maja.horvat@zzs-mcs.si ali po
pošti na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, s pripisom »POTREBE ZA
RAZPIS«. Tabele so v elektronski obliki objavljene na naši spletni strani na povezavi:
http://www.zdravniskazbornica.si/zs/1064/potrebe-po-specialistih (Strokovna javnost – SpecializacijePotrebe po novih specialistih). V kolikor potrebujete še kakšne informacije, jih dobite na tel.: 01 307 21 43
(ga. Maja Horvat).
Upoštevali bomo podatke, ki nam bodo posredovani do srede, 30. septembra 2016.
Obenem vas kot bodoče delodajalce specializantom naprošamo in priporočamo, da sveti zavodov
sprejmejo generalni sklep o zaposlovanju specializantov, katerim bodo s sklepom zbornice določeni kot
delodajalci. Na ta način bi se izognili neljubim zapletom in zamudam, pri zaposlovanju specializantov.
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Vročiti:
- Ustanove v javni zdravstveni mreži

