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PRVI JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ S PODROČJA 

DENTALNE MEDICINE 2017 za posamezne 

izvajalce in za območje celotne države 

 
za izvajalca  

Specializacija št. naslov Nacionalno 

Čeljustna in zobna ortopedija 
1 ZD Ptuj    

1 ZD Lendava   

Oralna kirurgija  
1 ZD Ptuj    

1 ZD Maribor;   

Parodontologija 1 ZD Novo mesto   

Stomatološka protetika  1 ZD Celje 1 

Zobne bolezni in endodontija 1 ZD Nova Gorica   

Otroško in preventivno zobozdravstvo 
1 

ZD Ormož   



 kandidat oziroma kandidatka se lahko na enem razpisu prijavi le na eno 
upravno zadevo – ena specializacija za območje celotne države ali za 
posameznega izvajalca 

 

 v postopku odobritve specializacije se ugotavlja izpolnjevanje razpisnih 
pogojev, pri čemer se upoštevajo merila in kriteriji iz javnega razpisa 

 

 prijave možne do: 19. 1. 2018 

 

 odpiranje vlog: 23. 1. 2018 ob 9:00 

 

 prenos vlog možen do: 26. 1. 2018 

 

 



 če je na posamezno razpisano specializacijo na nacionalnem razpisu ali razpisu za 
izvajalca prijavljenih večje število kandidatov, kot je razpisanih specializacij, 
zbornica med prijavljenimi kandidati opravi izbirni postopek. 

 

 izbirni postopek opravi in dokazila ovrednoti izbirna komisija: 

 v primeru razpisa za območje celotne države: 

 nacionalni koordinator specializacije in 

 član Odbora za zobozdravstvo ali Komisije za specializacije 

 

 v primeru razpisa za posameznega izvajalca: 

 nacionalni koordinator specializacije, 

 član Odbora za zobozdravstvo ali Komisije za specializacije in 

 predstavnik izvajalca 

 



 če je na posamezno razpisano specializacijo na nacionalnem razpisu ali 

razpisu za izvajalca prijavljenih enako ali manjše število kandidatov, kot je 

razpisanih specializacij, se izbirni postopek za te kandidate ne opravi, 

kandidat pa opravi razgovor s koordinatorjem specializacije, pri razpisu za 

izvajalca pa tudi s predstavnikom izvajalca 

 

 če kandidat razgovora s koordinatorjem specializacije ali predstavnikom 

izvajalca ne opravi v roku enega meseca po izteku roka za prenos vloge, mu 

Zbornica specializacije ne odobri 

 



Javni razpis za območje celotne države 

 specializant, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, se za čas opravljanja 

specializacije zaposli pri pooblaščenem izvajalcu, ki ga določi Zbornica 

 

 zdravnik specialist, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, se mora 

najkasneje v treh mesecih po končani specializaciji za najmanj enkratno 

časovno obdobje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri 

izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.  

 

 



 zdravnik specialist, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, je prost 

obveznosti:  

 če v treh mesecih po končani specializaciji ne dobi nobene ponudbe za 

zaposlitev za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije s strani 

izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ali  

 se sam ne zaposli v okviru mreže javne zdravstvene službe, ali  

 če na podlagi prejete ponudbe v treh mesecih po končani specializaciji ne pride do 

sklenitve pogodbe o zaposlitvi za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja 

specializacije iz razlogov, ki so na strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži 

javne zdravstvene službe 



Javni razpis za posamezne izvajalce 

zdravstvene dejavnosti 

 specializant, ki je bil izbran na razpisu za izvajalce, se za čas opravljanja 

specializacije zaposli pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, na katerega se 

je nanašal razpis 

 

 zdravnik specialist, ki je bil izbran na razpisu za izvajalca se mora v enem 

mesecu po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje 

trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri tem izvajalcu 

zdravstvene dejavnosti 

 



 izvajalec zdravstvene dejavnosti, za potrebe katerega je opravljal specializacijo 
zdravnik na podlagi razpisa za izvajalca, mora po končani specializaciji v enem 
mesecu zaposliti zdravnika specialista za najmanj enkratno časovno obdobje 
trajanja specializacije  

 izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je podal potrebo po novem specialistu, in za 
potrebe katerega je opravljal specializacijo zdravnik na podlagi razpisa za 
izvajalca, zdravnika specialista po končani specializaciji ne zaposli ali ga ne 
zaposli najmanj za enkratno časovno obdobje trajanja specializacije, mora v 
proračun Republike Slovenije povrniti vse stroške oziroma njihov sorazmerni del 
glede na obdobje trajanja zaposlitve, ki so nastali v zvezi s specializacijo, razen 
plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja zdravnika specializanta 

 v tem primeru je zdravnik specialist, ki mu je bila specializacija odobrena za 
določenega izvajalca zdravstvene dejavnosti, prost obveznosti, če v obdobju 
nadaljnjih dveh mesecev ne dobi nobene ponudbe za zaposlitev za najmanj 
enkratno časovno obdobje trajanja specializacije s strani izvajalca zdravstvene 
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ali se sam ne zaposli v okviru mreže 
javne zdravstvene službe 

 



Začetek specializacije 

 odločba o odobritvi specializacije – pritožba zadrži izvršitev 

 po pravnomočnosti odločbe o odobritvi specializacije – sklep o začetku 
specializacije – specializacija se začne najpozneje z dnem, ki je določen v 
sklepu o začetku specializacije, ki ga izda Zbornica 

 kandidat, ki ne more začeti s specializacijo do dne, ki je določen v sklepu o 
začetku specializacije, mora pred nastopom tega datuma pisno obvestiti 
Zbornico o razlogih. Če je razlog utemeljen (npr. bolniška, doktorski študij do 
enega leta ipd.), Zbornica kandidatu datum začetka specializacije s sklepom 
ustrezno podaljša  

 kandidatu, ki brez opravičljivega razloga ne začne opravljati specializacije do 
dneva, določenega v sklepu o začetku specializacije, Zbornica izda odločbo o 
prenehanju specializacije. Kandidat lahko ponovno kandidira na novem 
razpisu z novo vlogo za isto ali drugo vrsto specializacije 

 



Trajanje specializacije 

 obdobje, ki je v programu specializacije opredeljeno kot dolžina 

specializacije, je čas, v katerem mora specializant opraviti vse obveznosti ter 

osvojiti vsa znanja in veščine v skladu s programom specializacije  

 

 zbornica lahko trajanje specializacije podaljša za največ tri mesece, če 

specializant v obdobju, ki je opredeljeno kot dolžina specializacije, ni 

pridobil zadostnega znanja in kompetenc, da bi po zaključeni specializaciji in 

opravljenem specialističnem izpitu lahko samostojno opravljal delo 

 

 predlog za podaljšanje trajanja specializacije poda glavni mentor, mnenje o 

predlogu pa poda tudi koordinator specializacije 

 



Preusmeritev v drugo specializacijo 

 specializant, ki se želi preusmeriti iz že odobrene specializacije v drugo 

specializacijo, ponovno kandidira na javnem razpisu za novo specializacijo. V 

primeru odobritve nove specializacije prejšnja specializacija preneha po 

uradni dolžnosti 

 



Pristop k specialističnem izpitu 

 k specialističnemu izpitu lahko pristopi specializant, ki je opravil predpisani 
program specializacije 

 specializant mora opraviti specialistični izpit najpozneje v treh mesecih po 
tem, ko je opravil predpisani program specializacije, oziroma najkasneje v 
treh mesecih po vsakokratnem neuspešnem opravljanju izpita. Če kandidat v 
navedenem roku specialističnega izpita ne opravi, mu Zbornica izda odločbo o 
prenehanju specializacije 

 specializant na Zbornico naslovi prijavo k specialističnemu izpitu. Prijavi 
priloži ustrezno izpolnjen list zdravnika specializanta, izjavo glavnega 
mentorja in koordinatorja specializacije o pripravljenosti kandidata na 
specialistični izpit in potrdila, na podlagi katerih je v poteku specializacije 
pridobil zahtevana/ustrezna znanja, izkušnje in veščine ter opravil 
predpisane kolokvije za samostojno opravljanje del in storitev 

 

 



PRIPRAVNIŠTVO ZOBOZDRAVNIKOV 

 vloga za vpis v register zdravnikov – v roku 30 dni odločba o vpisu v register 
zdravnikov 

 

 vloga za opravljanje programa pripravništva za poklic zobozdravnik: 

 pripravništvo traja 12 mesecev, 

 zaključi se s strokovnim izpitom 

 

 vlogo za opravljanje programa pripravništva za poklic zobozdravnik se lahko odda 
osebno v času uradnih ur Zbornice 

 

 obvezna priloga k vlogi: tabela za vnos kroženj (dostopna na spletni strani 
Zbornice)  

 

 

 



 

 razpored kroženja pripravnikom zobozdravnikom pri pooblaščenih izvajalcih 

za izvajanje pripravništva bo pripravila Zbornica na predlog pripravnika, glede 

na prosta mesta pri pooblaščenem izvajalcu v trenutku prijave 

 

 v vlogi mora pripravnik navesti delodajalca, ki je pooblaščeni izvajalec za 

izvajanje pripravništva in  pri katerem bo zaposlen ves čas pripravništva. Če 

se pripravnik pri delodajalcu ne more seznaniti z vsemi vsebinami programa 

pripravništva, mora opravljati pripravništvo deloma ali v celoti pri drugem 

pooblaščenem izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pripravništva 



 pred oddajo vloge za opravljanje programa pripravništva za poklic 

zobozdravnik: na spletni strani Zbornice se nahaja razpoložljivost mest po 

področjih, območnih enotah in ustanovah, ki je v pomoč za okvirno sestavo 

celotnega pripravništva. Tako sestavljen program se uskladi z referentko ob 

oddaji vloge, v času uradnih ur Zbornice 

 po potrditvi celotnega pripravništva bo Zbornica pripravniku izdala odločbo o 

pripravništvu, pooblaščene ustanove pa bodo obveščene o prihodih na 

kroženje v njihovo ustanovo 

 razpored kroženja je z izdajo odločbe o pripravništvu dokončen; spremembe 

po izdaji odločbe o pripravništvu ne bodo mogoče, saj mora biti v sistemu 

Zbornice natančno zabeleženo pri katerih pooblaščenih izvajalcih so določena 

področja zasedena  

 



HVALA ZA VAŠO POZORNOST 


