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Na podlagi 4. točke 15. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 –
ZNOrg, 43/19 in 139/20), drugega in četrtega odstavka 13. člena Pravilnika o zdravstvenih 
pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 14/18 in 17/22) minister za zdravje
objavlja

PONOVNI JAVNI POZIV
IZVAJALCEM ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI K PRIJAVI ZA POOBLAŠČENEGA

IZVAJALCA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

1. Predmet javnega poziva

Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20) v 4. 
točki 15. člena določa, da minister, pristojen za zdravje, na podlagi javnega poziva 
pooblasti izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa 
in športa (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti), za
opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih
pregledov kandidatov za voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja.

V skladu z drugim in četrtim odstavkom 13. člena Pravilnika o zdravstvenih pogojih 
voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 14/18 in 17/22; v nadaljnjem besedilu: pravilnik)
minister za zdravje na posameznem geografskem območju v državi (Koper, Nova Gorica, 
Kranj, Ravne na Koroškem, Murska Sobota, Maribor, Celje, Krško, Novo mesto), ki ga 
pokriva posamezna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
pooblasti enega pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti, razen na območju 
Ljubljane, na katerem pooblasti tri pooblaščene izvajalce zdravstvene dejavnosti s 
sedežem na tem geografskem območju.

Ministrstvo za zdravje je 12. 11. 2021 na svoji spletni strani objavilo ponovni javni poziv 
izvajalcem zdravstvene dejavnosti k prijavi za pooblaščenega izvajalca zdravstvene 
dejavnosti za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in 
zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja (št. 160-88/2021 z dne 11. 11. 2021). Do roka za oddajo prijav, ki se 
je iztekel 22. 11. 2021, je Ministrstvo za zdravje prejelo osem vlog. Na podlagi prejetih vlog 
je minister za zdravje določil pooblaščene izvajalce zdravstvene dejavnosti za geografska
območja, ki ga pokrivajo območne enote Maribor, Murska Sobota, Celje, Koper, Novo 
Mesto, Krško in še enega pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti za geografsko 
območje, ki ga pokriva območna enota Ljubljana.

Za geografsko območje Nova Gorica v državi, ki ga pokriva območna enota Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, se ni prijavil nobeden izvajalec zdravstvene dejavnosti, 
zato Ministrstvo za zdravje objavlja ponovni javni poziv. Skladno s spremembami pravilnika
se sedaj za področje območne enote Ljubljana določijo trije izvajalci, zato v ponovnem 
javnem pozivu objavljamo še tretje mesto v Ljubljani. 

Predmet ponovnega javnega poziva je prijava izvajalcev zdravstvene dejavnosti za 
določitev pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti za opravljanje kontrolnih 
zdravstvenih pregledov za voznike iz 4. alineje 3. člena pravilnika za nezasedena 



geografska območja, ki jih pokrivajo posamezne območne enote Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (Nova Gorica in eno prosto mesto za geografsko območje Ljubljane).

Pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti bo določen za obdobje petih let.

2. Pogoji za pooblaščenega izvajalca

Pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima redno zaposlena najmanj dva specialista medicine dela, prometa in športa z 

veljavno licenco in najmanj petimi leti delovnih izkušenj na področju medicine 
prometa,

- ima redno zaposlenega psihologa, ki izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka 4. člena
pravilnika,

- ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki 
opravlja dejavnost zdravljenja odvisnosti od alkohola,

- ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju s Centrom za preprečevanje in zdravljenje 
odvisnih od prepovedanih drog,

- ima diagnostično opremo za medicino in psihologijo prometa,
- ima zagotovljene laboratorijske storitve za opravljanje biokemičnih preiskav in 

urinskih testov na prisotnost prepovedanih drog in njihovih metabolitov.

3. Prijava na javni poziv

V prijavi je potrebno navesti območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
na področju katere bo pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti opravljal zdravstvene 
preglede iz 4. alineje 3. člena pravilnika in priložiti podatke in dokazila o izpolnjevanju 
pogojev iz prejšnje točke ter dokazila o:

- delovnih izkušnjah na področju medicine prometa,
- številu opravljenih zdravstvenih pregledov voznikov druge skupine na 

posameznega redno zaposlenega zdravnika specialista medicine dela, prometa in
športa iz prve alinee prejšnje točke tega javnega poziva,

- kakovosti izvajanja medicine dela, prometa in športa.

4. Kriteriji za določitev pooblaščenega izvajalca

Če se na javni poziv za posamezno območje iz 1. točke tega javnega poziva prijavi več 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke tega javnega poziva, se 
pri pooblastitvi pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti upošteva:

- delovne izkušnje izvajalca zdravstvene dejavnosti na področju medicine prometa,
- dokazila o kakovosti izvajanja medicine (na primer zaključena podiplomska 

izobraževanja predlaganih zdravnikov ali psihologov na področju medicine dela, 
prometa in športa, dokazila o zunanjih ali notranjih preskušanjih, certificiranjih in 
kontroli nad sistemi izvajanja medicine dela (ISO standard, interni dokumenti z opisi 
procesa dela in sledenja kakovosti dela v ambulanti medicine dela, …),

- mnenje razširjenega Strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa o 
primernosti izvajalca. 

5. Rok in način oddaje prijave

Prijavo z dokazili prijavitelji pošljejo priporočeno po pošti ali vložijo osebno na naslov:

Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Na kuverti mora biti pripisano "javni 
poziv za pooblaščenega izvajalca". 



Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega poziva na spletni strani Ministrstva
za zdravje. Zadnji dan za oddajo prijav je 15.3. 2022.

Prejete vloge bodo obravnavane v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb).

Prijaviteljem bo o izidu javnega poziva oziroma pooblastitvi pooblaščenega izvajalca
zdravstvene dejavnosti izdana odločba v 30 dneh od poteka roka za oddajo prijav.

Prijava je vložena pravočasno, če je najpozneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana 
priporočeno na pošti ali najpozneje zadnji dan roka za oddajo prijav vložena osebno v 
poslovnem času Ministrstva za zdravje. Prijava se šteje za popolno, če je lastnoročno
podpisana ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila iz tega javnega 
poziva. Vloge, oddane po poteku roka, in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bo Ministrstvo za zdravje zavrglo.

Dodatne informacije so na voljo po e-pošti: gp.mz@gov.si (V zadevi se navede: "javni poziv 
za pooblaščenega izvajalca").

Janez Poklukar
   MINISTER

Številka: 160-88/2021
Datum:  26. 2. 2022
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