
Zdravni~ka zbornica Slovenije (v nadaljevanju Zbomica) na podlagi 18. clena Zakona 0
zdravni~ki sluZbi (Uradni list RS, St. 72/06-UPB3, 15/08 in 58/08) ter na podlagi prvega
odstavka 11. clena Pravilnika 0 vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list
RS, ~t. 22/0942-09-popravek in 22/10, v nadaljevanju Pravilnik) doe 29. 11. 2010 na spletnih
straneh Zdravniske zbornice Slovenije: h!!n://www.zdravniskazbomica.si/ objavlja

JA VNI RAZPIS SPECIALIZACIJ ZDRA VNIKOV
za posamezna specialisticna podrocja
z znanim placnikom
I. Vrste, stevilo specializacij
Kandidati se lahko prijavijo na vse specializacije s podroCja medicine, ki veljajo v Republiki
Sloveniji. Specializacije bodo odobrene za specialisticna podrOCja glede na razpoloZljivost
prostih specializantskih delovnih mest pri pooblaScenih izvajalcih, v skladu s predvideno
dinarniko zapolnjevanja teh mest za potrebe javne zdravstvene mreZe. Ce se na razpis prijavi
veC kandidatov, kot je razpoloZljivih specializantskih delovnih mest, se moo njimi izvede
izbimi postopek na enak naCin kot pri razpisu specializacij za potrebe javne zdravstvene
sluZbe. Izbirna komisija je sestavljena iz predstavnika Zbornice, koordinatorja specializacije
in predstavnika regije, ki jo (izmed vseh regij) izz.reba Zbornica. V primeru, ko je za
posamezno specializacijo s popolno vlogo prijavljenih enako ali manjSe ~tevilo kandidatov,
kot je razpoloZljivih specializantskih delovnih mest, se izbirni postopek za te kandidate ne
opravi, opravi pa se razgovor s koordinatorjem specializacije ali njegovim narnestnikom.
II. Pogoji za prijavo na razpis
Prijava na razpis (v nadaljevanju: vloga) mora vsebovati izvimik ali ustrezno overjeno kopijo:
1. dokazila 0 zakljucenem ltudiju na medicinski fakulteti v Sloveniji (smer medicina oz. za
prijavo na specializacijo iz javnega zdravja tudi smer dentalna medicina) ali potrdila 0
nostrifikaciji diplome tuje medicinske fakultete ali odlocbe 0 enakovrednosti v tujini
pridobljenega nasi ova s slovenskim strokovnim naslovom doktor medicine ali doktor
dentalne medicine (sarno za specializacijo iz javnega zdravja), pridobljene v postopku
priznavanja po zakonu, ki ureja primavanje in vrednotenje izobrafevanja;*
2. dokazila 0 Strokovnem izpitu, opravljenem v Republiki Sloveniji (opravljenem do
razpisnega roka), oziroma dokazila, iz katerega je razvidno, da je do datuma vlofitve vloge
opravil najmanj dye tretjini programa pripravni~tva v Republiki Sloveniji, pri Cemer mora biti
ustrezen del pripravni~tva opravljene v Republiki Sloveniji;*
* Kandidati ali kandidatke iz dmv clanic Evropske unije lahko namesto dokazil iz 1. in 2.

tocke vlogi priloZijo odlocbo 0 priznanju kvalifikacij za opravljanje poklica v Republiki
Sloveniji, pridobljeno v postopku za priznavanje kvalifikacij po posebnem zakonu.
3. zdravnisko spriCevalo 0 predhodnem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu za
delovno mesto specializanta. iz katerega bo razvidno, da je kandidat sposoben za specializacijo, za
katero bo kandidiral, opravljenem pri poobl~nem zdravniku medicine dela. prometa in

~rta.
Predhodni usmerjeni preventivni zdravstveni pregled morate opravite pri naslednjih
specialistih medicine dela. prometa in sporta:

1. Miran Becner, dr. med., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, tel.:
022286247

2. asist. mag. Alenka Franko, dr. med., UKC, Klini~ni in§titut za medicino dela, prometa in
§porta. Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.: 01 5224368

3. prim. mag. Tatjana Marija Gazvoda, dr. med., Polje harmonije, d.o.o., Kandijska cesta 4,
8000 Novo mesto, tel.: 073323066

4. Miljana Zitko Mastnak, dr. med., ZD Celje, GregoreiCeva 5, 3000 Celje, tel: 0354344 12



5. Bojan Pelhan, dr. med., Zasebna ordinacija za MDPS ter spl~no medicino, d.o.o., Otona
Zupancica 3, 5280 Idrija, tel.: 05 372 28 96

6. Vida Sadl Pahor, dr. med., Zasebna ordinacija (brez koncesije), Vinka Vodopivca 21,
Kromberk, 5000 Nova Gorica, tel.: 05 33026 67

7. mag. Stanislav Pusnik, dr. med., ZD Ravne na Koro!kem, Ob Suhi I 1 a, 2390 Ravne na
Koroskem, tel.: 02 870 5238

8. Zora Vadnjal Gruden, dr. med., EOS, d.o.o., Stars cesta 16,4000 Kranj, tel.: 042065621
9. Ljubislava Skibin, dr. med., ZD Sefana, Partizanska 24,6210 Sefana, tel.: 05 731 1400
10. Nada Lunic Janjatovic, dr. med., ZD lzola, Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola, tel.: 05 663

5011
II. Joiica Zabukosek, dr. med., ZVD - Za vorl za varstvo pri delu, Chengdujska 25, 1000

Ljubljana, tel.: centrala - 01 58551 00
12. Andreja Marolt Savic, ZVD - Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska 25, 1000 Ljubljana,

tel.: centrala - 01 58551 00

13. Maja Rebernik Vele, dr. med., W dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
tel.: 022286249

14. mag. Andrej Viricek, dr. med. ZVD - Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska 25, 1000
Ljubljana, tel.: centrala - 01 585 51 00

Specialist medicine dela, prometa in §porta bo podal mnenje 0 sposobnosti kandidata za opravljanje
treh vrst specializacij po kandidatovi izbiri. Mnenie mora bid izdano do izteka razpisne2a roka.
Zdravni§ko spri~evalo bo veljavno eno leto od izdaje. Zdravni§ko spricevalo je obvezna priloga k
vlogi, kar pomeni, da ga kandidat ne more predloziti naknadno - po izteku razpisnega roka (Ie v

primeru izkazane potrebe po dodatnih pregledih bo zdravnijko spri~evalo izjemoma mogOCe predloziti
do odloCitve 0 vlogi. V tern primeru je vlogi potrebno prilo!iti potrdilo 0 potrebi po dodatnih

pregledih);
4. a) ob vlontvi vloge mora biti v skladu z doloCili Zakona 0 upravnih taksah (Uradni list RS,
§t. 42/07-UPB3 in 126/07) plaCana upravna taksa v vrednosti 3,55 EUR (tarifna §t. 1) za
vloZitev vloge in 14,18 EUR (tarifna st. 3) za izdajo odloCbe, kar na dan razpisa mab skupaj
17,73 EUR. Takse se plaCujejo na raCUD 01100-1000315637, sklic 1127111-7111002-
719504-10, upravi~enec: Ministrstvo za zdravje;
4. b) izjave pla~nika 0 plaCilu vseh stroskov specializacije.

Zafeleno je, da kandidat vlogi priloZi svoj tivljenjepis. Zivljenjepis ni obvema sestavina
prijave, prijava. ki ji Zivljenjepis ne bo prilofen, se ne bo Stela za nepopolno.~

Prijava na razpis (vloga) je priloga tega razpisa.
V svoji vlogi lahko kandidat navede glavnega mentorja, pri katerem :1.eli opravljati
specializacijo.

III. Dokazila za ocenjevanje izbimih merit
Vlogi lahko priloZite tudi dokazila za ocenjevanje izbimih meril, ki niso obvema priloga k
vlogi in se vloga brez njih ne steje za nepopolno, zato Zbornica kandidatov NE BO
POZIV ALA k dopolnitvi vloge. V kolikor kandidat vlogi katerega imled omenjenih dokazil
ne priloZi, bo pri tern izbimem rnerilu prejel 0 to~k! Vsa dokazila rnorajo biti predlo:1.ena v
izvimiku ali ustremo overjeni kopiji. Vsa dokazila rnorajo biti v slovenskern ali angle§kern
jeziku ozirorna uradno prevedena v slovenski jezik. Za potrebe tega javnega razpisa je
veljavna kopija, ki jo overi delodajalec kandidata, Zbornica, notar ali upravna enota.
V kolikor so kandidati katera od zgoraj navedenih dokazil ze predlozili Zbornici (npr.
ob prijavi na opravljanje pripravnistva, sekundarijata, v postopku za pridobitev licence,
ob prejsnji prijavi na javni razpis specializacij), jim jib ni treba prilagati ponovno. V
svoji vlogi morajo navesti, katera dokazila so ze predloZili in kje. Zbornica bo v izbirnem
postopku upostevala izkljucno in samo tista dokazila, ki bodo prilozena vlogi oziroma bo



v vlogi navedeno, da kandidat izrecno zeli, da se upostevajo. Mnenja in priporocila se
labko prenesejo iz prej§njib razpisov, ce so hila poslana na pravilen nacin (ce so jib
poslali pisci priporocil). Zbornica bo v izbirnern postopku upo§tevala izkljucno in sarno
tista dokazila, ki bodo prilozena vlogi (razen rnnenj in priporocil) ozirorna bo v vlogi
navedeno, da kandidat izrecno zeli, da se upo§tevajo. Tudi za ta dokazila velja dolocilo, da
morajo biti v slovenskem ali angleskem jeziku oziroma uradno prevedena v slovenski jezik, v
nasprotnem primeru ne bodo upostevana. Dokazil, ki jib izdaja Zbornica, kandidatorn ni
potrebno prilagati vlogi.

IV. Merila za izbiro
Merila za izbiro so enaka kot v javnem razpisu specializacij za posamezna specialisti~na
podro~ja za potrebe javne zdravstvene rnreu (glej razpis za potrebe javne zdravstvene
rnreu) .
Uradna oseba bo predlagala predsednici Zbornice odobritev specializacije za tiste kandidate,
ki bodo pri posamezni specializaciji dosegli najve~je §tevilo to~k.

V. Roki in nacin oddaje vloge
Pisne vloge z oznako »NE ODPIRAJ! - ZA JA VNI RAZPIS SPECIALIZACU« in dokazila
0 izpoInjevanju razpisnih pogojev sprejema Zbomica na naslov: Zdravniska zbornica
Siovenije, Dalmatinova 10, Ljubljana, do vkljucno 14. decem bra 2010 (razpisni rok).
Vloga se poslje po posti na naslov Zbornice. Na kuverti mora biti jasna oznaka: »NE
ODPIRAJ! - ZA JA VNI RAZPIS SPECIALIZACIJ«, lahko pa vlogo vlozite tudi ustno na
zapisnik. V kolikor na ovojnici ni jasne oznake »Ne odpiraj! - Za javni razpis
specializacij«, se steje, da vloga sploh ni bits vlozena.
Vlogaje pravocasna, ceje oddana na po~to zadnji daD razpisnega roka.
Vloga je popolna, ~e vsebuje vse sestavine, ki so zahtevane v tern razpisu. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obvemih dokazil.
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so prispele do
tedaj (datum odpiranja: 16. december 2010 ob 9.00. uri).
Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na razpisu. Ce komisija za
odpiranje vlog ugotovi, da manjka katero izmed obveznih dokazil in je treba vlogo dopolniti,
kef ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, obvesti kandidata 0 pomanjkljivostih, ga pozove, da
jih odpravi v roku treh dni, in ga opozori na posledice, ce jih ne bo pravo~asno odpravil. Ce
pomanjkljivosti niso odpravljene, se vloga s sklepom zavne. V kolikor kandidat ne
predlozi katerega izmed dokazil za ocenjevanje izbimih merit, bo pri tern izbimem merilu
prejel 0 tock.
Dokazila za ocen'evan.e izbirnih meril lahko kandidati oz. isci mnen in ri rocil

razoisne£a roka. to ie do vkliuCno 14. decembra 2010.
V postopku za odobritev specializacij se obravnavajo vloge, ki vsebujejo vse z razpisom
zahtevane podatke in dokazila ter prispejo na Zbornico v predpisanem rom

VI. Rok, v katerem bo Zbornica odlocila 0 vlogah
Izbirni postopek za vse prijavljene kandidate opravi Zbornica, ki odloti 0 vlogi V dveh
mesecih po preteku razpisnega roka. Odlocbo 0 specializaciji izda Zbornica V upravnem
postopku.



VII. Sklenitev pogodbe
Pred zat'etkom opravljanja specializacije skleneta specializant in platnik z Zbornico pogodbo,
s katero se uredijo medsebojne obveznosti v zvezi s specializacijo. Specializant lahko pricne s
specializacijo Sele po podpisu te pogodbe.

VIII. Ostalo
Razpisna dokumentacija (razpis specializacij, prijava na razpis) je vsem zainteresiranim
dosegljiva tudi na Zbornici, Oddelek za usposabljanje in strokovni nadzor, Dalmatinova
10 (pritlicje), Ljubljana, v casu uradni ur. Pray tako imajo moZnost vpogleda v Pravilnik.



ZDRA VNISKA ZBORNICA SLOVENIJE
Dalmatinova 10, p. p. 1630, 1001 Ljubljana, Slovenija
tel.: ..386/1/30-72-165, faks: ..386/1/30-72-169
E: stasa.favai@z:zs-mcs.si

Prijava na javni razpis specializacij zdravnikov
za posarnezna specialisti~na podrocja
z znanim pla~nikom
lme in priimek kandidata: ~ .~=-"t~- ~ . -,-c

Datum in kraj rojstva: ,-,',~~ ~~-'

Stalni naslov: . "c,

Naslov za ~je poAtnih poAiljk: "lr1~'

E-naslov: ,.'1, . -~..;Telefon (na katerem je kandidat dosegijiv): C

Datum in fakulteta diplome:
Datum in kraj opravljanja strokovnega izpita: c..::

Vrsta specializacije:
Za glavnega mentorja predlagam:
Pred/agani zdravnik mora biti g/avni mentor. G/avnega memorja doloci Zbornica, pri tem po
uposteva predlog specializanta, zasedenost glavnega memoria in regijo, v kateri je le-ta
zapos/en.
Datum: Podpis:

Placnik specializacije: .

(izvajalec javne zdravstvene slufbe ali druga praVDa ali fizicna oseba, ki je plaCnik)

(naziv, naslov, kontaktna oseba)
Izj avlj am, da born za zgoraj navedenega specializanta kril vse stro§ke special izacij e, ter se
zavezujem, da born pred zaCetkom opravljanja specializacije s specializantorn in Zdravnisko
zbomico Slovenije sklenil pogodbo, s katero homo uredili medsebojne obvemosti v zvezi s
specializacijo.
Datum: Ime in Driimek:

Podpis in fig:
Obvezne priloge vlogi (v kolikor niso bile fe posredovane Zbomici) v slovenskem all
angle§kem jeziku oziroma uradno prevedene v slovenski jezik:
- izvimik (ali ustrezno overjena kopija) dokazila 0 zaklju~enem .§tudiju na medicinski fakulteti
v Sloveniji ali potrdila 0 nostrifikaciji diplome tuje medicinske fakultete ali odloCbe 0
prlznanju izobrat.evanja in enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom
doktor medicine ali doktor dentalne medicine;
- izvirnik (ali ustrezno overjena kopija) dokazila 0 strokovnem izpitu, opravljenem v
Republiki Sloveniji do razpisnega roka, oziroma dokazila, iz katerega je razvidno, da je do
datuma vlo:litve vloge opravil najmanj dye tretjini programa pripravni.§tva v Republiki
Sloveniji,
- ali izvirnik (ali ustrezno overjena kopija) odloCbe 0 priznanju kvalifikacij za opravljanje
poklica v Republiki Sloveniji, pridobljene v postopku za priznavanje kvalifikacij po
posebnem zakonu;

Ime in priimek
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