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Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica) na podlagi 18. člena Zakona o zdravniški 
službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08 in 107/10) 
in na podlagi prvega odstavka 11. člena Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov 
(Uradni list RS, št. 22/09, 42-09-popravek, 22/10 in 76/11, v nadaljevanju Pravilnik) dne 14. 11. 2013 
na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije: http://www.zdravniskazbornica.si/ objavlja 
 

2. JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ ZDRAVNIKOV 2013 
za posamezna specialistična področja 
za potrebe javne zdravstvene mreže 

 
Z izrazom zdravniki so v tem razpisu mišljeni doktorji medicine, razen v primerih, ko je pri posamezni 
specializaciji navedeno drugače. 
 

I. Vrste, število specializacij in regije:  

 
 
***Na specializacijo iz intenzivne medicine (ID spec. 19) se lahko prijavijo kandidati z zaključeno 
katerokoli izmed specializacij, vendar praviloma tisto, navedeno pod točkami a, b, c, d in e: 
a) anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina; 
b) internistične specializacije; 
c) pediatrija; 
d) kirurške specializacije; 
e) ostale specializacije konzervativnih strok (nevrologija, infekcijske bolezni). 
**** Na specializacijo iz kardiologije in vaskularne medicine (ID spec. 92) se lahko prijavijo kandidati, 
ki imajo uspešno opravljen kolokvij po 2-letnem začetnem delu specializacije iz interne medicine. 
***** Na specializacijo iz otroške nevrologije (ID spec. 51) se lahko prijavijo kandidati s končano 
specializacijo iz pediatrije ali kandidati s končanimi vsaj štirimi leti specializacije iz nevrologije.  
 
II. Splošna določila 
Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) se lahko na enem razpisu prijavi le na eno 
upravno zadevo (ena specializacija v eni regiji). Na razpis se lahko prijavi le kandidat, ki še nima 
odločbe za specializacijo in regijo, za katero se prijavlja. Specializantu lahko Zbornica po odobritvi ene 

Vrsta specializacije

ID 

spec CE KK KP KR LJ MB MS NM NG RK SLO

Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 6 1 1 1 1 2 1 1 1 9

Družinska medicina 10 8 3 4 8 17 10 5 5 4 3 67

Ginekologija in porodništvo 15 1 1 1 3

Infektologija 18 1 2 1 4

Interna medicina 20 1 1 1 1 4

Kardiovaskularna kirurgija 24 1 1

Nefrologija 36 1 1

Onkologija z radioterapijo 43 2 2

Otroška in mladostniška psihiatrija 50 1 1 2 1 5

Pediatrija 57 1 1 1 1 5 3 2 1 2 1 18

Psihiatrija 64 1 1

Radiologija 66 1 1

Splošna kirurgija 74 1 1 2

Travmatologija 81 1 2 3

Urologija 83 1 1

SKUPAJ 13 6 8 12 33 19 10 8 7 6 122
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specializacije (šteje se od junija 2006) odobri le še eno specializacijo za potrebe javne zdravstvene 
mreže.  
 
Kandidat, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora v svoji vlogi 
OBVEZNO NAVESTI POOBLAŠČENCA ZA VROČITVE. 
 
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku oziroma s strani v Republiki Sloveniji 
sodno zapriseženega tolmača uradno prevedena v slovenski jezik, pri čemer mora biti prevod 
besedila zapečateno zvezan z izvirnikom besedila ali njegovo v Republiki Sloveniji overjeno kopijo. V 
nasprotnem primeru dokazila ne bodo upoštevana. 
 
Vsa dokazila morajo biti predložena v izvirniku ali s strani upravne enote ali notarja v Republiki 
Sloveniji overjeni kopiji, razen obveznih dokazil izdanih s strani uradnih organov v Republiki Sloveniji, 
katerih verodostojnost lahko preveri Zbornica sama. 
 
Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, ter obveznih dokazil, ki jih Zbornica že vodi v registru, kandidatom ni 
potrebno prilagati vlogi. 
 
Kandidati, ki so izvirnike dokazil oziroma s strani upravne enote ali notarja v Republiki Sloveniji 
overjene kopije dokazil Zbornici že posredovali za potrebe prejšnjih razpisov, lahko v vlogi le 
poimensko navedejo ta dokazila, Zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih. Kopije dokazil, 
overjene s strani delodajalcev, se ne bodo upoštevale. Prav tako kandidatom ni potrebno ponovno 
pridobivati priporočil mentorjev, ki so bila za potrebe prejšnjih razpisov poslana na Zbornico s strani 
piscev priporočil. Kandidati naj ta priporočila v vlogi le poimensko navedejo, zbornica pa jih bo 
upoštevala pri izbirnih postopkih.  
Če kandidati dokazil in priporočil v vlogi ne bodo poimensko navedli, jih zbornica ne bo upoštevala pri 
izbirnih postopkih. 
List zdravnika specializanta se od 1. 7. 2012 dalje vodi izključno v elektronski obliki. Vanj specializanti 
dostopajo preko intranetnih strani zbornice: www.zdravniskazbornica.si (kontakt za geslo za dostop 
do intranetnih strani: milan.kokalj@zzs-mcs.si ). 
 
III. Pogoji za prijavo na razpis – OBVEZNA DOKAZILA 
Prijava na razpis (v nadaljevanju: vloga) mora vsebovati: 
 
1. dokazilo o zaključenem študiju* na medicinski fakulteti (smer medicina oz. za prijavo na 
specializacijo iz javnega zdravja ali maksilofacialne kirurgije tudi smer dentalna medicina) v Sloveniji 
ali potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje medicinske fakultete ali odločbo o enakovrednosti v tujini 
pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor medicine ali doktor dentalne 
medicine (samo za specializacije iz javnega zdravja (ID spec. 22), in maksilofacialne kirurgije (ID spec. 
28)), pridobljene v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje 
izobraževanja. 
 
2. dokazilo o strokovnem izpitu, opravljenem v Republiki Sloveniji* (opravljenem do razpisnega 
roka), oziroma dokazilo, iz katerega je razvidno, da sta bili do datuma vložitve vloge opravljeni 
najmanj dve tretjini programa pripravništva v Republiki Sloveniji, pri čemer mora biti ustrezen del 
pripravništva opravljen v Republiki Sloveniji. To pomeni da so morali od datuma pričetka opravljanja 
pripravništva do datuma vložitve vloge miniti (najmanj) štirje koledarski meseci, pri čemer je 
potrebno vlogi priložiti dokazilo nadzornega mentorja ali delodajalca, iz katerega je razvidno, da je 
kandidat znotraj tega časa dejansko tudi opravil dve tretjini programa pripravništva. 
 
* Namesto dokazil iz 1. in 2. točke: 
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•  odločbo o priznanju kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji, 
pridobljeno v postopku za priznavanje kvalifikacij po Zakonu o postopku priznavanja poklicnih 
kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in 
Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih 
dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02, 92/07 in 85/09) -  za kandidate iz 
držav članic Evropske unije;   

• odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, pridobljeno v postopku za priznavanje kvalifikacij 
po Zakonu o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne 
medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10) - za kandidate iz 
tretjih držav.  

 
3. izjavo, da bo kandidat po končani specializaciji za prvo zaposlitev kot specialist sprejel ponudbo s 
strani izvajalca javne zdravstvene službe v regiji, za katero kandidira, in sicer za enkratno časovno 
obdobje trajanja specializacije. 
 
4. 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 mora biti opravljen pri enem izmed naslednjih 
specialistov medicine dela, prometa in športa: 

1. doc. dr. Alenka Franko*, dr. med., in mag. Alenka Škerjanc UKC, Klinični inštitut za medicino 
dela, prometa in športa, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.: 01 522 43 68  

2. prim. mag. Tatjana Marija Gazvoda, dr. med., Polje harmonije, d.o.o., Kandijska cesta 4, 
8000 Novo mesto, tel.: 07 332 30 66 

3. Bojan Pelhan, dr. med., Zasebna ordinacija za MDPŠ ter splošno medicino, d.o.o., Otona 
Župančiča 3, 5280 Idrija, tel.: 05 372 28 96 

4. Zora Vadnjal Gruden, dr. med., EOS, d.o.o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj, 4000 Kranj, tel.: 04 
206 56 21 

5. Jožica Zabukošek,* dr. med., ZVD - Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska 25, 1000 
Ljubljana, tel.: centrala – 01 585 51 00 

6. Andrea Margan, dr. med., Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19, Ptuj, tel.: 02 787 15 78 in   
02 787 15 81 

OPOMBA: Pregled za odobritev specializacije iz radiologije (ID spec. 66), onkologije z radioterapijo (ID 

spec. 43) in nuklearne medicine (ID spec. 40) lahko kandidati opravijo le pri specialistu, ki ima 

*potrdilo Ministrstva za zdravje za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za delavce 

izpostavljene virom ionizirajočega sevanja.  
 
Specialist medicine dela, prometa in športa bo podal mnenje o sposobnosti kandidata za opravljanje 
specializacij po kandidatovi izbiri. Zdravniško spričevalo mora biti izdano do izteka razpisnega roka. 
Zdravniško spričevalo bo veljavno leto in pol od izdaje. V kolikor je iz zdravniškega spričevala 
razvidno, da kandidat TRAJNO ne izpolnjuje pogojev za določeno specializacijo, je veljavnost takega 
spričevala neomejena. Ker je zdravniško spričevalo obvezna priloga k vlogi, kandidat pregleda ne 
more opraviti naknadno - po izteku razpisnega roka (le v primeru izkazane potrebe po dodatnih 
pregledih bo zdravniško spričevalo izjemoma mogoče predložiti do odločitve o vlogi. V tem primeru 
je vlogi potrebno priložiti potrdilo o potrebi po dodatnih pregledih). V primeru prenosa vloge na 
drugo specializacijo je veljavno spričevalo, izdano do zadnjega dneva roka za prenos vloge.  
Delodajalec, ki ga skladno z določili Pravilnika določi zbornica, mora kandidatu, ki mu je bila na 
razpisu odobrena specializacija, ob zaposlitvi povrniti stroške navedenega zdravniškega pregleda. 
 
5. a) potrdilo o nekaznovanosti  
Potrdilo o nekaznovanosti se pridobi na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana: 
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1207&sid=650 
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Tuji državljani, ki v Republiki Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča, predložijo potrdilo o 
nekaznovanosti, izdano s strani pristojnega organa države, v kateri imajo stalno ali začasno 
prebivališče.  
Veljavnost potrdila o nekaznovanosti je 3 mesece od dneva izdaje. 
 
5. b) Kandidat k vlogi priloži svoj življenjepis na obrazcu europass 
 http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx 
 
5. c) Kandidate obveščamo, da Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno 
prečiščeno besedilo) določa  plačilo takse za vloženo vlogo in izdano odločbo. Za vlogo 4,54 evra in za 
odločbo 18,12 – skupaj 22,66 evra. Takse se plačujejo na račun SI56 0110 0100 0315 637, sklic SI11 
27111-7111002-719504, koda namena: GOVT, BIC banke upravičenca: BSLJSI2X, upravičenec: 
Ministrstvo za zdravje; 
 
 
IV. Merila za izbiro – NEOBVEZNA DOKAZILA 
 
Dokazila za ocenjevanje izbirnih meril niso obvezna priloga k vlogi in se vloga brez njih ne šteje za 
nepopolno. V kolikor kandidat vlogi katerega izmed spodaj naštetih dokazil ne bo priložil, bo pri tem 
izbirnem merilu prejel 0 (nič) točk. Zbornica kandidatov ne bo pozivala na dopolnitev neobveznih 
dokazil.  
 
 
Izbirna merila, sorazmerni delež možnega števila doseženih točk in načini vrednotenja so: 
 
1. Merila za izbirni kriterij: povprečna ocena dodiplomskega študija (največje možno število točk: 
35)   
Število točk se določi tako, da se povprečna ocena pomnoži s 3,5 in zaokroži na eno decimalko.   
Za dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija je treba predložiti potrdilo o povprečni oceni, ki 
ga izda Medicinska fakulteta v Ljubljani ali Mariboru. V kolikor je kandidat diplomiral na medicinski 
fakulteti v tujini, je treba predložiti potrdilo o povprečni oceni in potrdilo te medicinske fakultete o 
razponu pozitivnih ocen (se pravi, katere ocene se na tej fakulteti štejejo za pozitivne; v Republiki 
Sloveniji so to ocene od vključno 6 do 10). Če kandidat ne predloži potrdila o povprečni oceni in o 
razponu pozitivnih ocen, bo pri tem merilu prejel 0 (nič) točk. Potrdilo mora vsebovati tudi ime in 
priimek  kandidata, samo seznam opravljenih izpitov ne zadošča.  
 
2. Merila za izbirni kriterij: mnenja dosedanjih mentorjev ter dosedanji dosežki in reference 
(največje možno število točk: 30) – največ skupno do dve mnenji oziroma priporočili, ki morata biti 
opisni (napisani) 
Vrednotita se največ dve opisni (napisani) mnenji oziroma priporočili, ki se nanašata na čas 
kandidatovega študija, pripravništva, sekundarijata ali drugega dosedanjega kliničnega dela. Ne 
upoštevajo se mnenja oziroma priporočila, ki so napisana kot ocena kandidatovega obveznega dela 
dodiplomskega študija (ocena iz vaj dodiplomskega študija).  
Ocenjuje se le eno mnenje oziroma priporočilo posamezne osebe in eno mnenje oziroma priporočilo 
z istega oddelka (v zdravstvenem domu se za isti oddelek šteje ena ambulanta). V kolikor bo za 
kandidata poslanih več mnenj oziroma priporočil, bo komisija upoštevala mnenja oziroma priporočila 
po vrstnem redu, kot ga predlaga kandidat.  
Za mnenja oziroma priporočila iz tujine je treba priložiti potrdilo pristojne zbornice ali druge pristojne 
organizacije o piscu mnenja oziroma priporočila (o tem, da je registriran zdravnik, specialist 
določenega področja). V nasprotnem primeru se dokazila ne bodo upoštevala. Mnenja in priporočila  
iz tujine ter potrdilo pristojne zbornice morajo biti napisana v slovenskem ali angleškem jeziku. 
Skupaj do 10 točk za mnenja ali priporočila: 
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A. Mnenje ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje nadpovprečne (odlične) strokovne kvalitete 
in osebnostne lastnosti kandidata ter opisuje poznavanje kandidata iz neposrednega 
strokovnega sodelovanja* s kandidatom in je napisano s strani strokovnjaka s področja 

specializacije**                                               5 točk 
B. Mnenje ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje dobre strokovne kvalitete in osebnostne 

lastnosti kandidata ter opisuje poznavanje kandidata iz neposrednega strokovnega 
sodelovanja* s kandidatom in je napisano s strani strokovnjaka s področja 

specializacije**                            
3 točke 

C. Mnenje ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje nadpovprečne (odlične) strokovne kvalitete 
in osebnostne lastnosti kandidata ter opisuje poznavanje kandidata iz neposrednega 
strokovnega sodelovanja* s kandidatom in je napisano s strani strokovnjaka z drugega 

medicinskega področja           3 točke 
D. Mnenje ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje dobre strokovne kvalitete in osebnostne 

lastnosti kandidata ter opisuje poznavanje kandidata iz neposrednega strokovnega 
sodelovanja* s kandidatom in je napisano s strani strokovnjaka z drugega medicinskega 

področja                                          2 točki 
Opombe: Upoštevajo se le mnenja oziroma priporočila, ki jih pisci  pošljejo po pošti na Zbornico 
najkasneje do izteka razpisnega roka in se nanašajo na specializacijo, za katero kandidat kandidira, ali 
pa so napisana na splošno.  
V primeru, da bo kandidat svojo vlogo prenesel na drugo vrsto specializacije, lahko pisci mnenj 
oziroma priporočil v roku petih dni od prenosa pošljejo Zbornici nova mnenja oziroma priporočila.  
*Šteje se, da gre za neposredno sodelovanje, če je iz mnenja oz. priporočila jasno razvidno, da 
kandidat in pisec neposredno sodelujeta, to pomeni, da bodisi skupaj delata na določenem oddelku 
ali sodelujeta pri projektu ali raziskovalni nalogi. Če to iz mnenja ali priporočila ni jasno razvidno, se 
mnenje ali priporočilo ne oceni. 
**V času strokovnega sodelovanja s kandidatom mora biti pisec priporočila specialist ali zdravnik 
splošne medicine z zaključenim sekundariatom in veljavno licenco za delo na področju splošne 
medicine. Priporočila napisana s strani zdravnikov, ki so bili v času strokovnega sodelovanja s 
kandidatom  pripravniki ali specializanti se ne upoštevajo. 
***za specializacijo iz otroške nevrologije (ID spec. 51) se za mnenje oziroma priporočilo s področja 
specializacije šteje mnenje oziroma priporočilo, ki je napisano s strani strokovnjaka s področja 
pediatrije ali nevrologije. 
 
Skupaj do 20 točk za dosežke: 
Kandidat mora priložiti seznam dokazil, ki jih uveljavlja pri tem izbirnem kriteriju (obrazec za dokazila 
za ocenjevanje izbirnih kriterijev je priloga tega razpisa). Upoštevala se bodo le dokazila, ki bodo s 
strani kandidata uvrščena k temu izbirnemu kriteriju, in ne tudi opisi dosežkov, ki bodo navedeni pri 
mnenjih dosedanjih mentorjev oziroma pri priporočilih. Dosežki, ki so del obveznega dodiplomskega 
študija na medicinski fakulteti, se ne upoštevajo.  
Kandidat lahko en dosežek (eno temo) uveljavlja le enkrat znotraj 2. točke IV. poglavja razpisa 
(Merila za izbiro).  
 

a) med študijem: medicinske odprave v tujino, izmenjava študentov v tujino in dodatna 
izpopolnjevanja (vse s področja medicine), ki niso del obveznega študijskega programa 
                                                                                                            0,5 točke/0,5 meseca 
opomba: kandidat lahko tu doseže največ 5 točk, potrdilo lahko izda predstojnik oddelka ali  
mentor; dosežek, ki je trajal manj, kot je določeno (0,5 meseca), se točkuje z 0 točkami; šteje 
se, da je dosežek trajal 0,5 meseca, če je trajal strnjeno 10 delovnih dni 

b) aktivne udeležbe na medicinskih seminarjih, kongresih, delavnicah, tečajih                      2 točki 
opomba: če je avtorjev prispevka, posterja ali predavanja več, se število točk deli s številom 
avtorjev; avtorju, ki je naveden na prvem mestu, se število točk množi z 2; kandidat mora 
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obvezno priložiti dokazilo o aktivni udeležbi (program srečanja, izvleček iz zbornika srečanja 
ali potrdilo o aktivni udeležbi, iz katerega je razvidno število avtorjev). Upošteva se tudi 
potrdilo o sprejemu prispevka ali posterja na udeležbi, ki še bo. 

c) opravljen medicinski tečaj s preizkusom znanja........................................          .....0,5 točke 
opomba: kandidat lahko tu doseže največ 3 točke; za dokazilo o udeležbi na medicinskem 
tečaju je treba priložiti izvirno potrdilo o udeležbi, iz katerega je razvidno, da je opravljen 
preizkus znanja; kandidatove evidence kreditnih točk za udeležbe na SPI, ki jih Zbornici 
pošiljajo organizatorji srečanj, ne zadoščajo; tečaj, ki je obvezni del dodiplomskega ali 
podiplomskega usposabljanja, se ne točkuje; upošteva se le opravljanje tečaja, ki ni 
organiziran s strani farmacevtskega podjetja 

d) objava strokovnega članka s področja medicine ali biomedicine v medicinski strokovni reviji, 
ki jo                         citira Science Citation Index (SCI)    5 točk                               
opomba: če je avtorjev članka več, se število točk deli s številom avtorjev; avtorju, ki je 
naveden na prvem mestu, se število točk množi z 2; kandidat, ki uveljavlja tovrstni dosežek, 
mora predložiti potrdilo o citiranju revije v SCI, ki ga izda Univerza v Ljubljani Medicinska 
fakulteta, Centralna medicinska knjižnica. Upošteva se tudi potrdilo o sprejemu članka v 
objavo; če je članek dosegljiv izključno na svetovnem spletu (WWW.), mora kandidat priložiti 
izpis članka-upošteva pa se, če ga je mogoče v trenutku vrednotenja na spletu tudi preveriti. 

e)  objava strokovnega članka s področja medicine ali biomedicine v medicinski strokovni reviji z 
zunanjo recenzijo ali avtorstvo poglavja v strokovni knjigi                3 točke 
opomba: če je avtorjev članka/poglavja več, se število točk deli s številom avtorjev; avtorju, ki 
je naveden na prvem mestu, se število točk množi z 2; upošteva se tudi potrdilo o sprejemu 
članka v objavo; če je članek dosegljiv izključno na svetovnem spletu (WWW.) mora kandidat 
priložiti izpis članka-upošteva pa se, če ga je mogoče v trenutku vrednotenja na spletu tudi 
preveriti 

f) Krkina nagrada za raziskovalno nalogo            1 točka 
opomba: če je avtorjev več, se število točk deli s številom avtorjev 

g) Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani in Perlachova nagrada Univerze v Mariboru                              
                5 točk 
opomba: če je avtorjev več, se število točk deli s številom avtorjev 

h) Prešernova nagrada Medicinske fakultete v Ljubljani in Dekanova nagrada Medicinske 
fakultete v    Mariboru     ...........          2 točki 
opomba: če je avtorjev več, se število točk deli s številom avtorjev 

i)  Prešernovo priznanje Medicinske fakultete v Ljubljani in Dekanovo priznanje Medicinske 
fakultete v Mariboru                                                                                            1 točka 
opomba:     če je avtorjev več, se število točk deli s številom avtorjev 

j) dokončan magistrski študij ali dokončan doktorski študij s področja medicine 2 točki 
k) za specializacijo iz otroške nevrologije (ID spec. 51): končana predhodna specializacija z 

odliko(cumlaude)                                                                                                          10 točk                                      
l) v primeru specializacije iz maksilofacialne kirurgije (ID spec. 28) se kandidatu, ki ima hkrati 

diplomo splošne medicine in diplomo stomatologije, prizna za ta dosežek dodatnih 10 točk; v 
kolikor  ima kandidat diplomo ene od smeri in ima status absolventa druge smeri, se mu za ta 
dosežek prizna dodatnih 5 točk pri tem izbirnem kriteriju 

m)  pravnomočna odločba o odobritvi specializacije za potrebe javne zdravstvene mreže za 
drugo regijo, a isto specialistično področje, za katero se kandidat ponovno prijavlja 
                      -30 točk od skupnega seštevka točk vseh 
izbirnih kriterijev 

 
3. Merila za izbirni kriterij: mnenje izbirne komisije na podlagi osebnega razgovora s kandidatom – 
po presoji izbirne komisije (največje možno število točk: 35, od česar pripada mnenju regijskega 
predstavnika do 10 točk), ki pri svojem mnenju upošteva:  
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• komunikacijske sposobnosti kandidata,  
• pripravljenost na timsko delo,  
• primernost za področje za katero kandidira,  
• poznavanje dela v regiji za katero kandidira,  
• opredelitev kandidata glede na interesna področja (klinika, delo s pacienti, raziskovalno delo 

.itd.) 

Komisija lahko doda tudi drugo dodatno merilo, ki je v konkretnem primeru bistvenega pomena za 
izbiro najprimernejšega kandidata. 
Če se kandidat osebnega razgovora ne udeleži in za to ne navede opravičljivega razloga, se pri tem 
kriteriju oceni z 0 točkami. Opravičljiv razlog za neudeležbo mora kandidat Zbornici posredovati ob 
prijavi na razpis oz. takoj, ko nastopi. 
V odločbi ne bo dobesednega zapisa vprašanj in odgovorov iz osebnega razgovora, temveč bo zapisan 
le povzetek osebnega razgovora kandidata s komisijo, ki služi izključno za obrazložitev in utemeljitev 
proste presoje dokazov Zbornice pri dodeljevanju točk pri tem izbirnem merilu. 
 
 
V. Roki in način oddaje vloge 
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev z oznako »NE ODPIRAJ! - ZA JAVNI RAZPIS 
SPECIALIZACIJ« se pošlje ali osebno vloži na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 
162, Ljubljana, do vključno 2. decembra 2013 (razpisni rok).  
Če na vlogi ni jasne oznake »Ne odpiraj! - Za javni razpis specializacij«, se šteje, da vloga ni bila 
vložena.  
Vloga je pravočasna, če prispe na Zbornico najpozneje zadnji dan razpisnega roka oziroma je do tega 
dne priporočeno oddana na pošto (do vključno 2. decembra 2013).  
Vloga je popolna, če vsebuje vse sestavine, ki so zahtevane v tem razpisu. Izpolnjevanje pogojev se 
ugotavlja na osnovi obveznih dokazil. 
Če kandidat v razpisnem roku ne bo predložil katerega izmed dokazil za ocenjevanje izbirnih meril, bo 
pri tem izbirnem merilu prejel 0 (nič) točk.  
Obrazec za prijavo na razpis je priloga tega razpisa. 
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so prispele do tedaj 
(datum odpiranja: 4. december 2013 ob 9. uri).  
Odpiranju vlog sme prisostvovati vsakdo, ki kandidira na razpisu, oziroma njegov pooblaščenec. 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 povabi, 
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 zavrže.  
Podatki o številu prijavljenih kandidatov za posamezno razpisano mesto bodo na voljo pri Zbornici in 
na njeni spletni strani (http://www.zdravniskazbornica.si ) od 6. decembra 2013 dalje. 
Kandidati, ki se bodo v predpisanem roku prijavili na razpis, vendar bodo želeli  kandidirati na drugo 
razpisano specializacijo, lahko prenesejo svojo prijavo na katerokoli drugo razpisano specializacijo do 
vključno 9. decembra 2013.  
Prenos prijave je možen z izpolnitvijo obrazca »Prenos vloge za odobritev specializacije«, ki je na voljo 
na Zbornici ali njenih spletnih straneh (http://www.zdravniskazbornica.si). Kandidati naj bodo 
pozorni na morebitno potrebo po novem zdravniškem spričevalu oziroma po novi izjavi za regijo. 
Šteje se, da je obrazec za prenos prijave oddan v roku, če je priporočeno oddan po pošti, osebno ali 
poslan po faksu št. 01 30 72 169 do vključno 9. decembra 2013.  
 
 
VI. Odločitev 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. 
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V primeru, ko je za posamezno razpisano specializacijo v eni regiji s popolno vlogo prijavljenih enako 
ali manjše število kandidatov, kot je razpisanih prostih specializantskih mest, se izbirni postopek za te 
kandidate ne opravi, opravi pa se razgovor s koordinatorjem specializacije ali njegovim namestnikom, 
na katerega je vabljen tudi predstavnik regije. Pred odobritvijo specializacije naj kandidat pošlje na 
Zbornico izpolnjen obrazec za razgovor s koordinatorjem, ki je objavljen na spletnih straneh Zbornice. 
 
VII. Ostalo 
Razpisna dokumentacija (razpis specializacij, prijava na razpis in izjava iz tretje točke drugega 
poglavja) je vsem zainteresiranim dosegljiva tudi na Zbornici, Oddelek za podiplomsko usposabljanje, 
licence in register zdravnikov, Dunajska cesta 162 (pritličje), Ljubljana, v času uradnih ur. Prav tako 
imajo možnost vpogleda v Pravilnik. 
  
VIII. ODPRTI RAZPIS  
Za specializacije v posameznih regijah, ki so ostale nezasedene, se razpis ne zaključi, temveč ostane 
odprt do popolnitve prostih mest; v vsakem primeru pa se razpis zaključi najmanj trideset dni pred 
objavo novega razpisa. Upoštevajo se vse vloge, ki prispejo na Zbornico po pošti ali so osebno 
vložene do devetega dne v mesecu. Pozneje prispele vloge se obravnavajo v naslednjem mesecu. Če 
je deveti dan v mesecu nedelja ali praznik ali dela prost dan, se o vlogah odloča prvi naslednji delavni 
dan. Prenos prijave bo mogoč tri dni po odpiranju vlog. 
Za odpiranje in prenos prijav se smiselno uporabljajo določbe od 17. do 21. člena Pravilnika. 
Na odprti razpis se ne more prijaviti kandidat, ki je že v postopku razpisa in odobritve 
specializacije, pa v tem postopku s strani Zbornice o njegovi prijavi še ni odločeno.  
Za izbiro med kandidati veljajo določbe Pravilnika, ki veljajo za izbirni postopek, in razpisna merila iz 
razpisa, na katerem so bile te specializacije objavljene. 
 
Ljubljana, 10.10. 2013 
         prim. Andrej Možina, dr. med. 
             predsednik  
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PROSIMO IZPOLNITE! 
 
ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 
Dunajska cesta 162, p. p. 1630, 1001 Ljubljana, Slovenija  
tel.: **386/1/30-72-192, faks: **386/1/30-72-109 
E: klavdija.jerebic@zzs-mcs.si 

 
Prijava na javni razpis specializacij zdravnikov 

za posamezna specialistična področja 
za potrebe javne zdravstvene mreže 

Ime in priimek kandidata: ______________________________________________________ 
 
Datum in kraj rojstva: ______________________________________________________ 
 
Naslov stalnega ali začasnega prebivališča (naslov, kjer kandidat dejansko prebiva):___________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Ime, priimek in naslov pooblaščenca za vročanje poštnih pošiljk*:  
_______________________________________________________________________________________________ 
*pooblaščenec za vročitve- Kandidat, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora določiti pooblaščenca za vročitve 

 
Telefon (na katerem je kandidat dosegljiv): ________________________________________ 
 
E-naslov: ___________________________________________________________________ 
 
Datum in fakulteta diplome: ____________________________________________________ 
 
Datum in kraj opravljanja strokovnega izpita: ______________________________________ 
 
Vrsta in ID specializacije: __________________________________________________ 
 
Regija, za katero kandidat kandidira:  ____________________________________________ 
 
Razgovora se ne morem udeležiti dne (priložiti je potrebno razlog in dokazila): ___________ 
 
Za delodajalca tekom specializacije predlagam: _____________________________________ 
 
Za glavnega mentorja predlagam: ____________________ 
 

Predlagani zdravnik mora biti glavni mentor. Glavnega mentorja določi Zbornica, pri tem pa upošteva 

predlog specializanta, zasedenost glavnega mentorja in regijo, v kateri je le-ta zaposlen. 

 
 
 
Datum:  ______________________                   Podpis:  __________________ 
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ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 
Dunajska cesta 162, p. p. 1630, 1001 Ljubljana, Slovenija  
tel.: **386/1/30-72-192, faks: **386/1/30-72-109 
E: klavdija.jerebic@zzs-mcs.si 
 

IZJAVA 
 

___________________________  __________________________     
(ime in priimek)    (datum in kraj rojstva) 
se na podlagi 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08,58/08 in 
107/10) in 13. člena Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 
22/09, 42-09-popravek,22/10 in 76/11)  
 

zavezujem, 
 

da bom za prvo zaposlitev kot specialist/-ka, po končani specializaciji s področja 
__________________________________, sprejel/-a ponudbo s strani izvajalca javne zdravstvene 
službe v _____________ regiji, za katero sem kandidiral/-a, in sicer za enkratno časovno obdobje 
trajanja specializacije.  

 

Seznanjen-a sem z  določilom Zakona o zdravniški službi, ki pravi: 

»Specializant, ki po končani specializaciji odkloni sklenitev delovnega razmerja pri izvajalcu 

zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe v okviru regije, za katero je opravljal 

specializacijo, za enkratno časovno obdobje trajanja specializacije in specializant, ki mu je bila v 

skladu s tretjim odstavkom 18. člena tega zakona izdana odločba o trajnem prenehanju specializacije, 

mora zavodu povrniti vse stroške, nastale v zvezi s specializacijo, razen plače in drugih prejemkov iz 

delovnega razmerja.« 

 

Strinjam se, da lahko Zdravniška zbornica Slovenije moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, 
elektronski naslov in specialnost) posreduje potencialnim bodočim delodajalcem. 

  

Datum: ________________    Podpis: _________________ 
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Obrazec za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev 
1. Povprečna ocena dodiplomskega študija  

dokazilo: datum dokazila: 

  

2. Mnenja in priporočila  

pisci, ki so bili zaprošeni za mnenja:  

1.  

2.  

3. Kandidatovi dosedanji dosežki  

dosežek: datum dokazila: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


