
Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju Zbornica) na podlagi 18. člena Zakona o 

zdravniški sluţbi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08 in 58/08) ter na podlagi prvega 

odstavka 11. člena Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list 

RS, št. 22/09 in 42-09-popravek, v nadaljevanju Pravilnik)  

objavlja 

JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ ZDRAVNIKOV 

za posamezna specialistična področja  

z znanim plačnikom 

I. Vrste, število specializacij 

Kandidati se lahko prijavijo na vse specializacije s področja medicine, ki veljajo v Republiki 

Sloveniji. Specializacije bodo odobrene za specialistična področja glede na razpoloţljivost 

prostih specializantskih delovnih mest pri pooblaščenih izvajalcih, v skladu s predvideno 

dinamiko zapolnjevanja teh mest za potrebe javne zdravstvene mreţe. Če se na razpis prijavi 

več kandidatov, kot je razpoloţljivih specializantskih delovnih mest, se med njimi izvede 

izbirni postopek na enak način kot pri razpisu specializacij za potrebe javne zdravstvene 

sluţbe. Izbirna komisija je sestavljena iz predstavnika Zbornice, koordinatorja specializacije 

in predstavnika regije, ki jo (izmed vseh regij) izţreba Zbornica. V primeru, ko je za 

posamezno specializacijo s popolno vlogo prijavljenih enako ali manjše število kandidatov, 

kot je razpoloţljivih specializantskih delovnih mest, se izbirni postopek za te kandidate ne 

opravi, opravi pa se razgovor s koordinatorjem specializacije ali njegovim namestnikom.  

II. Pogoji za prijavo na razpis  

Prijava na razpis (v nadaljevanju: vloga) mora vsebovati izvirnik ali ustrezno overjeno kopijo: 

1. dokazila o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v Sloveniji (smer medicina oz. za 

prijavo na specializacijo iz javnega zdravja tudi smer dentalna medicina) ali potrdila o 

nostrifikaciji diplome tuje medicinske fakultete ali odločbe o enakovrednosti v tujini 

pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor medicine ali doktor 

dentalne medicine (samo za specializacijo iz javnega zdravja), pridobljene v postopku 

priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraţevanja;* 

2. dokazila o strokovnem izpitu, opravljenem v Republiki Sloveniji (opravljenem do 

razpisnega roka), oziroma dokazila, iz katerega je razvidno, da je do datuma vloţitve vloge 

opravil najmanj dve tretjini programa pripravništva v Republiki Sloveniji, pri čemer mora biti 

ustrezen del pripravništva opravljene v Republiki Sloveniji;* 

* Kandidati ali kandidatke iz drţav članic Evropske unije namesto dokazil iz 1. in 2. točke 

vlogi priloţijo odločbo o priznanju kvalifikacij za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji, 

pridobljeno v postopku za priznavanje kvalifikacij po posebnem zakonu.  

3. zdravniško spričevalo o 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 pooblaščenem zdravniku medicine dela, prometa in 

športa. 

Predhodni usmerjeni preventivni zdravstveni pregled lahko opravite pri naslednjih specialistih 

medicine dela, prometa in športa: 
1. Miran Becner, dr. med., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, tel.: 

02 228 62 47 

2. asist. mag. Alenka Franko, dr. med., UKC, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in 

športa, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.: 01 522 43 68  

3. prim. mag. Tatjana Marija Gazvoda, dr. med., Polje harmonije, d.o.o., Kandijska cesta 4, 

8000 Novo mesto, tel.: 07 332 30 66 

4. Miljana Ţitko Mastnak, dr. med., ZD Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, tel: 03 543 44 12 

5. Bojan Pelhan, dr. med., Zasebna ordinacija za MDPŠ ter splošno medicino, d.o.o., Otona 

Ţupančiča 3, 5280 Idrija, tel.: 05 372 28 96 



6. Vida Šadl Pahor, dr. med., Zasebna ordinacija (brez koncesije), Vinka Vodopivca 21, 

Kromberk, 5000 Nova Gorica, tel.: 05 330 26 67 

7. mag. Stanislav Pušnik, dr. med., ZD Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na 

Koroškem, tel.: 02 870 52 38 

8. Zora Vadnjal Gruden, dr. med., EOS, d.o.o., Stara cesta 16, 4000 Kranj, tel.: 04 206 56 21 

9. Ljubislava Škibin, dr. med., ZD Seţana, Partizanska 24, 6210 Seţana, tel.: 05 731 14 00 

10. Nada Lunić Janjatović, dr. med., ZD Izola, Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola, tel.: 05 663 

50 11 

11. Joţica Zabukošek, dr. med., ZVD - Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska 25, 1000 

Ljubljana, tel.: centrala – 01 585 51 00 

12. Maja Rebernik Vele, dr. med., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 

Maribor, tel.: 02 228 62 49 

13. mag. Andrej Viršček, dr. med. ZVD - Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska 25, 1000 

Ljubljana, tel.: centrala – 01 585 51 00 

Specialist medicine dela, prometa in športa bo podal mnenje o sposobnosti kandidata za opravljanje 

treh vrst specializacij po kandidatovi izbiri. Mnenje mora biti izdano do izteka razpisnega roka. 

Zdravniško spričevalo bo veljavno eno leto od izdaje. Zdravniško spričevalo je obvezna priloga k 

vlogi, kar pomeni, da ga kandidat ne more predloţiti naknadno - po izteku razpisnega roka (le v 

primeru izkazane potrebe po dodatnih pregledih bo zdravniško spričevalo izjemoma mogoče predloţiti 

do odločitve o vlogi. V tem primeru je vlogi potrebno priloţiti potrdilo o potrebi po dodatnih 

pregledih); 

4. a) ob vloţitvi vloge mora biti v skladu z določili Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, 

št. 42/07-UPB3 in 126/07) plačana upravna taksa v vrednosti 3,55 EUR (tarifna št. 1) za 

vloţitev vloge in 14,18 EUR (tarifna št. 3) za izdajo odločbe, kar na dan razpisa znaša skupaj 

17,73 EUR. Takse se plačujejo na račun 01100-1000315637, sklic 11 27111-7111002-

719504-10, upravičenec: Ministrstvo za zdravje; 

4. b) izjave plačnika o plačilu vseh stroškov specializacije. 

 

Zaţeleno je, da kandidat vlogi priloţi svoj ţivljenjepis. Ţivljenjepis ni obvezna sestavina 

prijave, prijava, ki ji ţivljenjepis ne bo priloţen, se ne bo štela za nepopolno. 

 

Prijava na razpis (vloga) je priloga tega razpisa. 

V svoji vlogi lahko kandidat navede glavnega mentorja, pri katerem ţeli opravljati 

specializacijo.  

 

III. Dokazila za ocenjevanje izbirnih meril 

Vlogi lahko priloţite tudi dokazila za ocenjevanje izbirnih meril, ki niso obvezna priloga k 

vlogi in se vloga brez njih ne šteje za nepopolno, zato Zbornica kandidatov NE BO 

POZIVALA k dopolnitvi vloge. V kolikor kandidat vlogi katerega izmed omenjenih dokazil 

ne priloţi, bo pri tem izbirnem merilu prejel 0 točk! Vsa dokazila morajo biti predloţena v 

izvirniku ali ustrezno overjeni kopiji. Vsa dokazila morajo biti v slovenskem ali angleškem 

jeziku oziroma uradno prevedena v slovenski jezik. NAVADNIH (NEOVERJENIH) KOPIJ 

ALI PO IZTEKU RAZPISNEGA ROKA POSREDOVANIH DOKAZIL NE BOMO 

UPOŠTEVALI IN BOMO ŠTELI, KOT DA TA DOKAZILA NISO BILA VLOŢENA!  

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 ţe predloţili Zbornici (npr. 

ob prijavi na opravljanje pripravništva, sekundarijata, v postopku za pridobitev licence, 

ob prejšnji prijavi na javni razpis specializacij), jim jih ni treba prilagati ponovno. V 

svoji vlogi morajo navesti, katera dokazila so ţe predloţili in kje. Zbornica bo v izbirnem 

postopku upoštevala izključno in samo tista dokazila, ki bodo priloţena vlogi oziroma bo 

v vlogi navedeno, da kandidat izrecno ţeli, da se upoštevajo. Mnenja in priporočila se 



lahko prenesejo iz prejšnjih razpisov, če so bila poslana na pravilen način (če so jih 

poslali pisci priporočil). Zbornica bo v izbirnem postopku upoštevala izključno in samo 

tista dokazila, ki bodo priloţena vlogi (razen mnenj in priporočil) oziroma bo v vlogi 

navedeno, da kandidat izrecno ţeli, da se upoštevajo. Tudi za ta dokazila velja določilo, da 

morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku oziroma uradno prevedena v slovenski jezik, v 

nasprotnem primeru ne bodo upoštevana. Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, kandidatom ni 

potrebno prilagati vlogi. 

 

IV. Merila za izbiro 

Merila za izbiro so enaka kot v javnem razpisu specializacij za posamezna specialistična 

področja za potrebe javne zdravstvene mreţe (glej razpis za potrebe javne zdravstvene 

mreţe). 

Uradna oseba bo predlagala predsednici Zbornice odobritev specializacije za tiste kandidate, 

ki bodo pri posamezni specializaciji dosegli največje število točk. 

 

V. Roki in način oddaje vloge 

Pisne vloge z oznako »NE ODPIRAJ! - ZA JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ« in 

dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema Zbornica na naslov: Zdravniška zbornica 

Slovenije, Dalmatinova 10, Ljubljana, do 31. marca 2010 (razpisni rok). Vloga se pošlje 

IZKLJUČNO priporočeno po pošti na naslov Zbornice. Na kuverti mora biti jasna oznaka: 

»NE ODPIRAJ! - ZA JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ«. 

V kolikor na ovojnici ni jasne oznake »Ne odpiraj! - Za javni razpis specializacij«, se 

šteje, da vloga sploh ni bila vloţena. 

Vloga je pravočasna, če je oddana priporočeno na pošto zadnji dan razpisnega roka.  

Vloga je popolna, če vsebuje vse sestavine, ki so zahtevane v tem razpisu. Izpolnjevanje 

pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil. 

Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so prispele do 

tedaj (datum odpiranja: 1. april 2010 ob 10. uri).  

Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na razpisu. Če komisija za 

odpiranje vlog ugotovi, da manjka katero izmed obveznih dokazil in je treba vlogo dopolniti, 

ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, obvesti kandidata o pomanjkljivostih, ga pozove, da 

jih odpravi v roku treh dni, in ga opozori na posledice, če jih ne bo pravočasno odpravil. Če 

pomanjkljivosti niso odpravljene, se vloga s sklepom zavrţe. V kolikor kandidat ne 

predloţi katerega izmed dokazil za ocenjevanje izbirnih meril, bo pri tem izbirnem merilu 

prejel 0 točk.  

Dokazila za ocenjevanje izbirnih meril lahko kandidati (oz. pisci mnenj in priporočil) 

pošiljajo izključno priporočeno po pošti na naslov Zbornice najpozneje do izteka razpisnega 

roka, to je do 31. marca 2010. 

Dokazil, oddanih na pošto po tem datumu, Zbornica ne bo upoštevala, ne glede na to, ali 

je kandidat v vlogi navedel, da jih bo priloţil kasneje. 
V postopku za odobritev specializacij se obravnavajo vloge, ki vsebujejo vse z razpisom 

zahtevane podatke in dokazila ter prispejo na Zbornico v predpisanem roku. 

 

VI. Rok, v katerem bo Zbornica odločila o vlogah 

Izbirni postopek za vse prijavljene kandidate opravi Zbornica, ki odloči o vlogi v dveh 

mesecih po preteku razpisnega roka. Odločbo o specializaciji izda Zbornica v upravnem 

postopku. 

 

VII. Sklenitev pogodbe 



Pred začetkom opravljanja specializacije skleneta specializant in plačnik z Zbornico pogodbo, 

s katero se uredijo medsebojne obveznosti v zvezi s specializacijo. Specializant lahko prične s 

specializacijo šele 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 (pritličje), Ljubljana, v času uradni ur. Prav tako imajo moţnost vpogleda v Pravilnik.  

 

Ljubljana, 5. 3. 2010 

 


