
APOLONIJA  

JAVNI POZIV za natečaj raziskovalnih in kliničnih del na področju zobozdravstva 

Zdravniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Odborom za zobozdravstvo z dnem objavlja 

poziv za natečaj raziskovalnih in kliničnih del na področju zobozdravstva z naslovom Apolonija.  

Namen natečaja je spodbujanje raziskovalnega dela in izmenjava strokovnega znanja na 

področju zobozdravstva.  

Kandidati lahko prijavijo naslednje vsebine (v nadaljnjem besedilu raziskovalne vsebine): 

- dodiplomske raziskovalne naloge in podiplomske raziskovalne naloge (v nadaljnjem 
besedilu: raziskovalne naloge) s celotno raziskovalno nalogo ali člankom, 

- predstavitve kliničnih primerov s plakatom, člankom ali poglavjem iz specialistične naloge. 
 

Rok za prijavo raziskovalne vsebine je do vključno 30. 9. 2022, oddano s priporočeno pošto 

na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska 162, 1000 Ljubljana, s pripisom: 

Apolonija.  Kandidati morajo prijavo vložiti na priloženem obrazcu PRIJAVA ki mora biti 

lastnoročno podpisan, in priložiti zahtevane priloge.  

Prijava mora vsebovati: 

- naslov raziskovalne vsebine in navedbo, ali gre za raziskovalno nalogo ali predstavitev 
kliničnega primera, 

- ime in priimek vseh avtorjev, 
- naslov, telefonska številka, e-mail,  
- naziv publikacijo, v kateri je bila raziskovalna naloga objavljena, 
- izjavo, da so podpisani avtorji vsebine, ki jo prijavljajo, in s prijavo ne kršijo avtorskih 

pravic in njim sorodnih pravic katerekoli druge fizične ali pravne osebe, 
- podpise vseh avtorjev. 

 
Kandidat mora prijavi priložiti kratek povzetek raziskovalne vsebine (do 250 besed), ki jo 

prijavlja. 

 

Na natečaj se ne more prijaviti oseba, ki ima doktorat. Ne glede na prejšnji stavek se na 

natečaj lahko prijavi oseba, ki ima doktorat, če ima doktorat manj kot eno leto, šteto od 

datuma, ki je v javnem pozivu za posamezni natečaj določen kot rok za posredovanje 

raziskovalnih vsebin (tj. 30. 9. 2022). Kandidat mora v izkazovanje navedenega pogoja k prijavi 

priložiti izjavo, v kateri izjavlja, da nima doktorata oz. da je od njegove pridobitve doktorata 

preteklo manj kot eno leto, šteto od datuma, ki je v javnem pozivu za posamezni natečaj 

določen kot rok za posredovanje raziskovalnih vsebin. Kandidat z doktoratom, ki ga ima manj 

kot eno leto, mora prijavi priložiti dokazilo o datumu prejema doktorata (npr. diploma o 

doktoratu). 

 

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/default-document-library/prijava-apolonija.pdf?sfvrsn=65243936_2


Raziskovalne vsebine in predstavitve kandidatov vrednoti in ocenjuje posebna komisija, ki 

preveri ustreznost prijavljenih vsebin in naredi izbor raziskovalnih vsebin, katerih povzetki 

bodo vključeni v zbornik posameznega natečaja. Komisija tudi naredi ožji izbor najboljših 

prijavljenih vsebin, ki bodo predstavljene na zaključni prireditvi v začetku decembra 2022, 

izmed katerih bodo po najboljša tri dela iz vsake kategorije nagrajena.  

Za najboljše tri raziskovalne naloge po točkovanju ocenjevalne komisije se podeli naslednje 

nagrade (navedeni so bruto zneski): 

- Prva nagrada: denarni znesek v višini 1.000€. 
- Druga nagrada: denarni znesek v višini 500€. 
- Tretja nagrada: denarni znesek v višini 250€. 
 

Za najboljše tri predstavitve kliničnih primerov po točkovanju ocenjevalne komisije se podeli 

naslednje nagrade (navedeni so bruto zneski): 

- Prva nagrada: denarni znesek v višini 1.000€. 
- Druga nagrada: denarni znesek v višini 500€. 
- Tretja nagrada: denarni znesek v višini 250€. 
 

V primeru, da je nagrajena raziskovalna naloga pripravljena v soavtorstvu, se zgoraj navedeni 
denarni znesek enakomerno razdeli med vse avtorje. 

Vse informacije o pogojih sodelovanja, načini ocenjevanja in pravila nagrajevanja 
raziskovalnega in kliničnega dela s področja zobozdravstva so navedene v Pravilniku o 
nagrajevanju raziskovalnega in kliničnega dela s področja zobozdravstva (Pravilnik) 
Predmetni Pravilnik se uporablja za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem javnim razpisom, zato 
predlagamo, da se kandidati z njim v celoti seznanijo. 

 

Avtorske pravice 

S prijavo na natečaj kandidati soglašajo z objavo povzetkov njihovih raziskovalnih vsebin v 
zborniku posameznega natečaja, v kolikor bodo izbrani s strani komisije, v skladu s tretjim 
odstavkom tretjega člena pravilnika. Kandidati, ki bodo vabljeni tudi k predstavitvi njihovih 
raziskovalnih vsebin, nadalje soglašajo, da se njihovo predavanje snema, hrani in javno objavi 
v publikacijah zbornice oziroma zbornični digitalni knjižnici. V navedenem obsegu se na 
zbornico prenesejo avtorske pravice na relevantnih avtorskih delih. 

Varstvo osebnih podatkov 

Sodelujoči na natečaju Zdravniški zbornici Slovenije (v nadaljevanju: upravljalec) s 

sodelovanjem na natečaju dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: 

a) izvedbe natečaja, 

b) obveščanja kandidatov in nagrajencev, 

c) objave nagrajencev, 

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/zbornicni-akti/pravilnik-o-nagrajevanju-raziskovalnega-in-klini%C4%8Dnega-dela-s-podro%C4%8Dja-zobozdravstva.pdf?sfvrsn=e01a3936_2


d) podelitve nagrad, 

e) sklenitev pogodbe o donaciji, 

vse skladno s tem pravilnikom in drugimi akti, ki urejajo izvedbo natečaja.  

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju 

varstva osebnih podatkov. 

Pomembne informacije z vidika varstva osebnih podatkov: 

a) Identiteta in kontaktni podatki upravljavca: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 

162, 1000 Ljubljana, GP.ZZS@ZZS-MCS.SI, 01 30 72 100. 

b) Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Simona Marko, Ulica Heroja 

Bračiča 12, 2000 Maribor, Odvetnica.Marko@Siol.Net, 02 252 26 80. 

c) Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo: kot izhaja iz Pravilnika o nagrajevanju 

raziskovalnega in kliničnega dela s področja zobozdravstva in tega razpisa 

d) pravna podlaga obdelavo osebnih podatkov: soglasje posameznika. 

e) Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: zaposleni in funkcionarji 

Zdravniške zbornice Slovenije ter izbirna komisija 

f) V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri 

Informacijskemu pooblaščencu RS, gp.ip@ip-rs.si. 

g) Upravljavec bo osebne podatke sodelujočih trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku 

natečaja, razen če predpisi ne določajo drugače oziroma bo imel upravljavec drugo podlago 

za njihovo hrambo. 

f) Pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov so opisane v Pravilniku 

o nagrajevanju raziskovalnega in kliničnega dela s področja zobozdravstva. 

g) Posameznik lahko veljavno privolitev kadarkoli prekliče. V tem primeru bo upravljalec 

osebne podatke obdeloval zgolj, v kolikor bo za to imel drugo pravne podlago. 

 


