
NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI – JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ ZDRAVNIKOV 

 

V nadaljevanju so zbrana najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z razpisom specializacij 

zdravnikov za posamezne izvajalce, za območje celotne države in za znanega plačnika. 

Izrazi, uporabljeni v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.  

Vprašanja in odgovori se sprotno ažurirajo.  

 

Kliknite na posamezni sklop za prikaz najpogostejših vprašanj in odgovorov. 

 
SPLOŠNA VPRAŠANJA VEZANA NA PRIJAVO NA JRS 

VPRAŠANJA VEZANA NA JRS ZA ZNANEGA PLAČNIKA 

VPRAŠANJA VEZANA NA MENJAVO IZVAJALCA/REGIJE (NA NACIONALNI NIVO) 

VPRAŠANJA VEZANA NA MENJAVO SPECIALIZACIJE 

VPRAŠANJA VEZANA NA PRENOS PRIJAVE 

VPRAŠANJA VEZANA NA GLAVNEGA MENTORJA 

VPRAŠANJA VEZANA NA OBVEZNA DOKAZILA 

VPRAŠANJA VEZANA NA NEOBVEZNA DOKAZILA 

VPRAŠANJA VEZANA NA PREVODE OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH DOKAZIL 

 

 

SPLOŠNA VPRAŠANJA VEZANA NA PRIJAVO NA JRS 

 

 

Vprašanje 

Kaj me čaka oz. kakšen je postopek potem ko odpošljem Prijavo na razpis? 

 

Odgovor 

Na kratko: po poteku razpisnega roka bo na Zbornici potekalo odpiranje prispelih vlog. Po 

odpiranju bo na spletni strani Zbornice objavljeno stanje prijav na razpis specializacij. Temu 

sledi tridnevni rok za prenos prijave na drugo specializacijo, po poteku tega roka pa bo 

objavljeno končno stanje prijav (vsi roki so napisani v razpisnem besedilu). Ko bo znano končno 

stanje, se bo na Zbornici pričelo:  

- usklajevanje izbirnih postopkov za specializacije, na katere se bo prijavilo več kandidatov, 

kot je bilo razpisanih mest. O izbirnem postopku Zbornica obvesti kandidate.  

- obveščanje tistih kandidatov, kjer ne bo izbirnega postopka (ker je na specializacijo 

prijavljenih manj kandidatov, kot pa je bilo razpisanih mest), da le-ti opravijo razgovor s 

koordinatorjem specializacije (v primeru prijave na nacionalni razpis), v primeru prijave na 

razpis za posameznega izvajalca pa s koordinatorjem in s predstavnikom izvajalca.   



V primeru, da vam bo specializacija odobrena, sledi izdaja odločbe o odobritvi specializacije, 

po dokončnosti in pravnomočnosti te odločbe pa še izdaja sklepa o začetku specializacije, kjer 

je naveden najkasneje dovoljen začetek opravljanja specializacije, glavni mentor tekom 

specializacije in delodajalec za čas trajanja specializacije. 

 
 

Vprašanje 

Imam vprašanje glede prijave na razpis specializacij. Potem, ko je objavljeno stanje prijav, sledi 

obdobje treh dni ko je možen prenos vloge. Zanima me, ali je v tem obdobju možen tudi 

odstop od prijave brez kakršnih koli sankcij (kot da se sploh ne bi prijavil - da s tem ne izgubim 

možnosti ponovne prijave ali menjave na drugem razpisu)?   

 

Odgovor 

Da, odstop od prijave oziroma umik vloge je možen, celo še vse do poteka pritožbenega roka 

nad izdano odločbo. Sankcij ni, niti se ne šteje kot že ena odobritev. V kolikor se za to možnost 

odločite, morate podati uradno prošnjo za umik vloge. Opozarjam zgolj na nekaj – ko podate 

prošnjo za umik vloge, vam Zbornica izda ti. sklep o ustavitvi postopka. Dokler ta sklep ni 

pravnomočen (15 dni za prevzem + 15 dni za pritožbo), se ne morete prijaviti na novo 

specializacijo.   

 
 

Vprašanje 

Nameravam se prijaviti na razpis specializacij na nacionalnem razpisu. Prosim za informacijo, 

katerega delodajalca lahko predlagam oz. katere so opcije.   

V primeru če specializacije ne dobim, a se lahko potem šele po končanem postopku prejšnje 

prijave prijavim na odprti razpis? 

 

Odgovor 

Delodajalec na nacionalnem razpisu je lahko kateri koli pooblaščeni izvajalec za izvajanje 

specializacij. Predlog delodajalca, ki ga navede kandidat, potrdi nacionalni koordinator 

oziroma v primeru, da kandidat ničesar ne navede, ga določi nacionalni koordinator 

specializacije.  

Prijava na odprti razpis je možna po tem, ko je v vašem prvem postopku pravnomočno 

odločeno – torej, ko je akt, ki vam je izdan, pravnomočen (ko poteče rok za pritožbo). 

 
 

Vprašanje 

Zanima me, a lahko intranetno stran Zdravniške zbornice Slovenije uporabim le za oddajo 

zaprosila za mnenje in ostalo dokumentacijo pošljem po posti, ali lahko vse dokumente 

naložim preko spleta? 

 

Odgovor 



Intranetno stran Zbornice (vstop z uporabniškim imenom in geslom) lahko uporabite zgolj za 

oddajo zaprosila za mnenje mentorjev, vse ostalo morate oddati po pošti, kot to določa razpis, 

in sicer:   

»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, 1000 Ljubljana.  

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. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me ali se v novi vlogi lahko prenesejo obvezna in neobvezna dokazila iz prejšnje prijave 

na razpis, glede na to da je bila moja prejšnja vloga za prijavo na razpis zavrnjena? 

 

Odgovor 

Da, vsa obvezna in neobvezna dokazila, ki ste jih za potrebe prejšnjih prijav na javni razpis 

specializacij že naslovili na Zbornico, lahko prenesete na aktualni razpis. To storite tako, da vsa 

dokazila, ki jih želite prenesti, poimensko navedete na Obrazcu za dokazila za ocenjevanje 

izbirnih kriterijev in zraven napišete črko »P« (prenos). Na navedeni obrazec morate 

poimensko navesti tudi morebitna nova dokazila, ki jih boste priložili prijavi na aktualni razpis.   

 
 

Vprašanje 

Na obrazcu, kjer se prijavljam na specializacijo, najprej izberem izvajalca. Nato me obrazec 2 

vrstici nižje sprašuje, katerega delodajalca tekom specializacije predlagam. Ali bi v mojem 

primeru moral izbrati istega izvajalca in delodajalca, tudi če bom večino časa krožil v drugi 

ustanovi, ker pri izbranem izvajalcu ne morem krožiti za izbrano specializacijo? 

 

Odgovor 

V kolikor kandidirate na razpisu za posameznega izvajalca, je ta isti izvajalec hkrati tudi vaš 

delodajalec tekom specializacije, ne glede na to, koliko kroženj lahko ali ne morete tam 

opraviti. Ne morete torej kandidirati za izvajalca npr. SB Celje, pričakovati pa, da bo 

delodajalec tekom specializacije na primer UKC Ljubljana. Tudi če bi v vlogi to navedli, se 

nikakor ne bi upoštevalo.   

 
 

Vprašanje 

Zanima me, kdaj so planirani razgovori, do konca septembra sem namreč v tujini. 

 

Odgovor 



Ko bodo znani podatki o končnem številu prijavljenih kandidatov za posamezno razpisano in 

se bo točno vedelo, za katera razpisana mesta bodo potrebni izbirni postopki. Izbirni postopek 

za vse prijavljene kandidate opravi Zbornica, ki odloči o vlogi v dveh mesecih po preteku roka 

za prenos vlog.   

  

V prijavnico Pod polje »Razgovora se ne morem udeležiti dne (navedite razlog in priložite 

dokazila): _____________« vpišite termine, ko/če se razgovora zagotovo ne bi mogli udeležiti.   

Če bodo razlogi opravičljivi, se bo Zbornica potrudila, da izbirni postopek uskladi na kateri drugi  

termin. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me, ali se noseča oziroma tekom porodniškega dopusta lahko prijavim na razpis 

specializacij. Ali lahko v tem primeru pričnem s specializacijo šele po koncu porodniškega 

dopusta? 

 

Odgovor 

Na razpis se lahko prijavite in s kroženjem pričnete po koncu starševskega dopusta. 

 
 

Vprašanje 

Pišem vam v zvezi s prijavo na specializacijo po opravljenem strokovnem izpitu, in sicer, ali je 

kakšna časovna omejitev, v kolikšnem času po opravljenem strokovnem izpitu se je potrebno 

prijaviti na razpis za specializacijo? In kako je, če si v vmesnem času zaposlen kot npr. sobni 

zdravnik?  

 

Odgovor 

Ni časovne omejitve. Prijavite se lahko kadarkoli želite, če je javni razpis odprt.   Vaše vmesne 

zaposlitve so seveda stvar vašega dogovora.   

 
 

Vprašanje 

Zanima me ali se lahko po že opravljeni specializaciji in specialističnem izpitu prijavim se na 

novo specializacijo? 

 

Odgovor 

Skladno z določili Zakona o zdravniški službi se vam iz sredstev proračuna Republike Slovenije 

krijejo tudi sredstva v primeru druge odobritve specializacije za potrebe mreže javne 

zdravstvene službe, zato se vam lahko odobri še ena specializacija.   

Omejitev odobritve nove specializacije pa ne velja za razpis z znanim plačnikom.  

Opozorili bi vas le na dejstvo, da ste se, skladno z določili Zakona o zdravniški službi, ob prijavi 

na specializacijo zavezali, da boste za prvo zaposlitev kot specialist sprejeli delo v JZM (npr. v 

določeni regiji) ter da ob neizpolnitvi te zaveze, plačnik specializacije-ZZZS, lahko zahteva 

vračilo vseh stroškov specializacije, razen plače in prejemkov iz delovnega razmerja. 



 
 

Vprašanje 

Zanima me, če specializacijo že opravljam kot samoplačnik oz. za znanega plačnika, če se mi 

ob prijavi na isto specializacijo vendar za območje celotne države (oz. znanega izvajalca) tudi 

šteje -20 točk? 

 

Odgovor 

V tem primeru se točke ne odštejejo.   

 
 

Vprašanje 

Prijavljam se na specializacijo iz kardiologije in vaskularne medicine. Pogoj za vpis je opravljen 

kolokvij po dveh letih kroženja interne medicine. Kdo vam mora posredovati potrdilo o 

opravljenem kolokviju in kam? 

 

Odgovor 

Potrdilo o opravljenem kolokviju po skupnem deblu priložite vi, k vaši vlogi na razpis.   

 
 

 

VPRAŠANJA VEZANA NA JRS ZA ZNANEGA PLAČNIKA 

 

 

Vprašanje 

Zanimam se za specializacijo za znanega plačnika, pri čemer sem plačnik sam.  

Kako točno to poteka? Ali se moram prijaviti na ta razpis, ki je odprt zdaj ali se lahko prijavim 

kadarkoli?  

 

Odgovor 

Prijave na javni razpis specializacij za znanega plačnika so možne do roka, ki je naveden v 

besedilu javnega razpisa specializacij za znanega plačnika. Za specializacije, ki bodo ostale 

nezasedene, pa se razpis ne zaključi, temveč ostane odprt do popolnitve prostih mest; v 

vsakem primeru pa se razpis zaključi najmanj 30 dni pred objavo novega razpisa. V primeru, 

ko je za posamezno specializacijo, s popolno vlogo prijavljenih enako ali manjše število 

kandidatov, kot je prostih specializantskih mest, se izbirni postopek za te kandidate ne opravi, 

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

se dogovori kandidat sam, seznam koordinatorjev je objavljen na spletni strani Zbornice, ob 

razpisu. Pred odobritvijo specializacije kandidat pošlje na Zbornico izpolnjen obrazec za 

razgovor s koordinatorjem, ki je objavljen na spletnih straneh Zbornice. Če kandidat razgovora 

s koordinatorjem specializacije ne opravi v enem mesecu po izteku roka za prenos vloge, mu 

Zbornica specializacije ne odobri. 

 



Pred začetkom opravljanja specializacije skleneta specializant in plačnik z Zbornico pogodbo 

(v primeru, da je plačnik specializant, se sklene pogodba med specializantom in Zbornico), s 

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

specializacijo šele po podpisu te pogodbe. V prilogi najdete zadnje soglasje ministra, 

pristojnega za zdravje, k višini šolnine za specializacije samoplačnikov, specializacije z znanim 

plačnikom in stroškom specialističnega izpita. Višino šolnine za specializacije samoplačnikov, 

specializacije z znanim plačnikom in stroške specialističnega izpita določi zbornica v soglasju z 

ministrom. Višina šolnine ne sme presegati stroškov, ki so določeni za specializacije na 

nacionalnem razpisu. 

 
 

Vprašanje 

Na vas se obračam z vprašanjem glede opravljanja specializacije kot samoplačnik. Zanima me 

kakšen je postopek.  

Na primer: specializacijo bi si plačal sam, in bi jo želel opravljati na določeni kliniki. Ali se 

moram o prostih specializantskih delovnih mestih sam pozanimati na kliniki? V kolikor mesto 

je oz. bo na voljo, kakšni so nadaljnji postopki?  

Na spletni strani so objavljeni tudi stroški specializacije, nikjer pa ni napisano, ali specializantu 

teče delovna doba in ali za opravljeno delo dobi plačilo oz. kdo mora kriti ta del stroška.  

Zanima me tudi, če so samoplačniške specializacije vezane na razpisne roke ostalih 

specializacij. 

 

Odgovor 

Če si želite specializacijo financirati sami, se morate prijaviti na Javni razpis specializacij 

zdravnikov za posamezna specialistična področja z znanim plačnikom. Zbornica bo po 

odpiranju vlog preverila, če je vaša vloga popolna in če so na voljo prosta specializantska 

delovna mesta za vašo specializacijo. Preverjajo se prosta mesta pri vseh pooblaščenih 

ustanovah.  

V tem trenutku vam podatek glede prostih mest na želeni kliniki težko z gotovostjo potrdimo, 

saj bo to odvisno od števila vseh prijavljenih kandidatov za to specializacijo. Če bodo prosta 

mesta na voljo in bo vaša vloga popolna, vam bo Zbornica specializacijo odobrila.  

Ves preostali postopek izvajanja specializacije je enak kot pri specializacijah za potrebe javne 

zdravstvene mreže. Prosimo, da se seznanite z navodili za izvajanje specializacije, ki so 

dostopna tudi na spletni strani zbornice.  

  

Z Zbornico boste pred pričetkom specializacije sklenili Pogodbo za vodenje specializacije. 

Strošek je 75,00€/mesec. Ostale stroške, ki jih kot plačnik specializacije krijete sami (stroški 

glavnega in neposrednega mentorja, tečaji, specialistični izpit,…), urejate z ustanovo, kjer 

boste izvajali kroženje.  

  

Kar zadeva vašo zaposlitev, pa je to povsem ločen postopek od postopka financiranja vaše 

specializacije.  

Kje oz. če boste zaposleni v času izvajanja specializacije, je stvar vašega dogovora, ki ne poteka 

preko Zbornice.  



Delovna doba vam teče, če ste zaposleni.  

  

Roki za prijavo na razpis z znanim plačnikom so enaki razpisnim rokom v razpisu specializacij 

za javno zdravstveno mrežo. 

 
 

Vprašanje 

Zanimam se za prijavo na specializacijo z znanim plačnikom. Ali mi lahko sporočite, kdo je 

plačnik za razpisane specializacije? 

 

Odgovor 

Skladno z določili razpisa je lahko plačnik specializacije katerakoli pravna ali fizična oseba, ki 

poda izjavo, da bo za specializanta krila vse stroške specializacije. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me, ali obstaja kakšen obrazec za "Izjavo plačnika o plačilu vseh stroškov specializacije" 

in kje bi ga lahko našel? 

 

Odgovor 

Obrazec Izjava plačnika se nahaja na prijavnici na JRS za znanega plačnika. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me če se lahko prijavim za specializacijo iz MDPŠ, brez da bi bil znan plačnik? 

 

Odgovor 

Če se nameravate prijaviti na razpis za MDPŠ, morate na prijavnici izpolniti izjavo o plačniku 

specializacije in plačnik se mora podpisati.   

Plačnik je lahko katerakoli fizična ali pravna oseba, ki je pripravljena financirati vašo 

specializacijo iz MDPŠ.   

 
 

Vprašanje 

Imam splošno vprašanje v zvezi z izbirnim postopkom za posamezna specialistična področja z 

znanim plačnikom. Zanima me, ali se vnaprej določi število kandidatov, ki jih bo posamezna 

ustanova dobila (glede na potrebe mreže) in se nato izberejo specializanti za te ustanove, ali 

pa se najprej  izbere najboljše kandidate glede na število razpisanih mest, ne glede za katero 

ustanovo kandidirajo?  

In bolj konkretno vprašanje, če imam izjavo plačnika o financiranju specializacije in je plačnik 

izdal samo dve potrdili dvema kandidatoma, za dve mesti, ali se v tem primeru vseeno izvede 

izbirni postopek? 

 

Odgovor 



Ne, nič ni vnaprej določeno. V primeru, da se bo prijavilo več kandidatov kot je razpisanih 

mest, bo potrebno izvesti izbirni postopek, kjer pa so pravila enaka kot pri razpisu za potrebe 

javne zdravstvene mreže. Specializacijo bodo dobili najboljši kandidati glede na število 

razpisanih mest, to so tisti, ki bodo v izbirnem postopku zbrali največ točk.   

Izbirna komisija, zaradi zagotavljanja objektivnosti postopka, ne bo seznanjena s podatkom, 

kdo je plačnik specializacije posameznemu kandidatu. 

 
 

Vprašanje 

V našem zavodu bi želeli biti plačnik specializacije iz MDPŠ. Kaj nam svetujete, kakšne so naše 

možnosti? 

 

Odgovor 

Vaš kandidat naj se prijavi na razpis MDPŠ (za znanega plačnika), vi pa podpišete izjavo, da 

boste plačnik specializacije. V kolikor bo vaš kandidat na morebitnem izbirnem postopku v 

krogu najboljših kandidatov glede na razpisana mesta, bo lahko pričel s specializacijo. 

 
 

 

VPRAŠANJA VEZANA NA MENJAVO IZVAJALCA/REGIJE (NA NACIONALNI NIVO) 

 

 

Vprašanje 

Zanima me, kako je s tem, če se prijavim na Javni razpis za posameznega izvajalca in si čez čas 

premislim, v smislu, da želim menjati delodajalca, ampak še vedno opravljati isto 

specializacijo? Kakšne obveznosti imam do prvega izvajalca, če se to zgodi tekom specializacije 

ali če se to zgodi po opravljenem specialističnem izpitu?  

 

Odgovor 

Specializant, ki je bil izbran na razpisu za posameznega izvajalca, se za čas opravljanja 

specializacije zaposli pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, na katerega se je nanašal razpis. 

Sprememba delodajalca za čas trajanja specializacije za posameznega izvajalca ni mogoča.  

Zamenjava delodajalca bi bila mogoča v primeru, če bi se prijavili na nov razpis specializacij in 

bi vam bila specializacija odobrena. Iz proračuna Republike Slovenije se namreč krijejo tudi 

sredstva v primeru druge odobritve specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe.  

Na podlagi petega odstavka 23. člena Zakona o zdravniški službi se mora zdravnik specialist, ki 

je bil izbran na razpisu za izvajalca, v enem mesecu po končani specializaciji za najmanj 

enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri tem izvajalcu 

zdravstvene dejavnosti. Dalje šesti odstavek 25. člena Zakona o zdravniški službi določa, da 

mora zdravnik specialist, ki po končani specializaciji odkloni sklenitev delovnega razmerja pri 

določenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, v proračun Republike Slovenije povrniti vse 

stroške, nastale v zvezi s specializacijo, razen plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. 



Zdravnik specialist, ki po končani specializaciji iz razlogov, ki so na njegovi strani, ostane 

zaposlen pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe manj kot za 

enkratno časovno obdobje opravljanja specializacije, je dolžan povrniti sorazmerni del 

stroškov specializacije. 

 

 

Vprašanje 

Zanima me, kakšne možnosti imam za menjavo regije (iste) specializacije – npr. na nacionalno 

raven, glede na to da sem v preteklosti že menjala tako vrsto kot regijo specializacije. 

 

Odgovor  

Lahko kandidirate za isto specializacijo na nacionalnem nivoju ali za znanega izvajalca, a se 

vam skladno z določili razpisnega besedila (Izbirno merilo 3 o) pri tem od skupnega seštevka 

točk odšteje 20 točk: prijava na isto specializacijo, a za znanega izvajalca, oziroma drugega 

znanega izvajalca, oziroma območje celotne države – (minus) 20 točk. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me ali je možna prijava na razpis specializacij, če že imam odobreno specializacijo, 

vendar še nisem pričela z opravljanjem le-te. 

 

Odgovor 

Lahko se prijavite, vendar se vam skladno z določili razpisnega besedila (Izbirno merilo 3 o) pri 

tem od skupnega seštevka točk odšteje 20 točk: prijava na isto specializacijo, a za znanega 

izvajalca, oziroma drugega znanega izvajalca, oziroma območje celotne države – (minus) 20 

točk. 

 
 

Vprašanje 

Trenutno specializiram za regijo. Zanima me, če se na trenutnem razpisu prijavim na 

nacionalno mesto za isto specializacijo in uspem dobiti mesto (se pravi zamenjava iz 

regionalnega na nacionalno mesto), ali se lahko v tem primeru po končani specializaciji zaradi 

te menjave prijavim še na specializacijo iz intenzivne medicine? 

 

Odgovor 

Po menjavi iz regionalnega na nacionalni nivo za isto vrsto specializacije se trenutno lahko 

prijavite še na specializacijo iz intenzivne medicine, je pa to odvisno od določil zakona, ki ureja 

zdravniško službo in mnenja Ministrstva za zdravje, ki se kasneje lahko spremeni.  

Naj vas opozorim le še na novost tokratnega javnega razpisa specializacij, izbirno merilo pod 

točko 3 o), ki določa:   

o)  prijava na isto specializacijo, a za znanega izvajalca, oziroma drugega znanega izvajalca, 

oziroma območje celotne države   -20 točk. 

 



 

Vprašanje 

Pred zaključkom specializacije za regijo bi želel zamenjati delodajalca s ponovno prijavo na 

nacionalni razpis za isto specializacijo. Kolikor se mi je uspelo informirati, načeloma ne bi smel 

pri tem imeti težav kot npr. z vračanjem sredstev, ali da bi mi potencialno nestrinjanje 

trenutnega delodajalca to onemogočilo. Ali morda vseeno obstaja kak zadržek ali ovira? 

 

Odgovor 

Lahko kandidirate za isto specializacijo na nacionalnem nivoju ali za znanega izvajalca, a se 

vam pri tem od skupnega seštevka točk odšteje 20 točk: prijava na isto specializacijo, a za 

znanega izvajalca, oziroma drugega znanega izvajalca, oziroma območje celotne države – 

(minus) 20 točk. 

 
 

Vprašanje 

Želel bi zamenjati delodajalca. Zanima me, ali vsa dokazila pošljem se enkrat, oziroma kaj se 

da prenesti iz prejšnjega razpisa? 

 

Odgovor 

Vsa dokazila (obvezna in neobvezna), ki ste jih na Zbornico na preteklih razpisih specializacij 

že naslovili, lahko samo prenesete (pri obveznih dokazilih bodite pozorni na potrdilo o 

nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev). To storite tako, da vsa dokazila, ki 

jih želite prenesti, poimensko napišete na Obrazec za dokazila za ocenjevanje izbirnih 

kriterijev, ki ga najdete v razpisnem besedilu. Na tem obrazcu jasno označite, za katera 

dokazila zahtevate, da jih Zbornica prenese. Po odpiranju vlog pa bomo nato na Zbornici 

naredili prenos teh dokazil. 

 
 

Vprašanje 

Kakšne obveznosti imam do prvega delodajalca (npr. da sem že odkrožila dve leti specializacije 

pri posameznem izvajalcu) v primeru, da želim menjati le delodajalca - posameznega izvajalca 

za posameznega izvajalca ali za mesto na nacionalnem razpisu (ob tem da bi vrsta specializacije 

ostala ista). 

Ali imam kakšne obveznosti do prvega delodajalca, če zamenjam specializacijo in želim novo 

izbrano specializacijo (za drugo specialnost) opravljati pri novem delodajalcu? 

 

Odgovor 

Izbirno merilo JRS pod točko 3. o) določa:  

  

o) prijava na isto specializacijo, a za znanega izvajalca, oziroma drugega znanega izvajalca, 

oziroma območje celotne države  - 20 točk  

  



Če vam bo nova specializacija (ista ali druga) na tokratnem razpisu odobrena, do prvega 

delodajalca zaradi menjave specializacije, razen splošnih obveznosti, ki izhajajo iz obstoječega 

delovnega razmerja (npr. spoštovanje odpovednega roka, ipd.), nimate nobenih obveznosti.  

 
 

Vprašanje 

Menjala bom delodajalca na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije. Zanima me, ali se 

neizkoriščena specializantska sredstva lahko prenesejo na novega delodajalca? Je v sklopu 

nakupa strokovne literature mogoče tudi plačilo dostopa do literature (platforma up to date)? 

 

Odgovor 

Sredstva morate porabiti do zaključka specializacije oziroma če menjate delodajalca tekom 

specializacije-dokler ste zaposleni pri delodajalcu, ki je sredstva za vaše izobraževanje prejel. 

 

V sklopu nakupa strokovne literature je možno plačilo dostopa do strokovne literature. Nakup 

literature je po računovodskih predpisih možen na dva načina: 

1. ustanova, ki literaturo kupi, je tudi lastnica literature, specializantu jo posodi za čas, ko 

jo le-ta potrebuje ali 

2. ustanova literaturo kupi, lastnik pa je specializant, kar se mu šteje v boniteto (od tega 

plača dohodnino in prispevke). 

O tem, kdo bo lastnik dostopa do literature pa se morate dogovoriti z vašim delodajalcem 

tekom specializacije, ki specializantka sredstva prejema.   

 

Hkrati poudarjamo, da morate specializantska sredstva najprej porabiti za plačilo obveznih 

tečajev in šele nato, za ostala izobraževanja, stroške in literaturo po lastni izbiri. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me, če lahko ponovno prijavim na razpis za isto specializacijo, nacionalni nivo. 

Trenutno sem specializantka za nacionalni nivo. Torej plačnika specializacije ne bi zamenjala.  

S tem bi pa želela menjati le delodajalca,  saj se zdajšnji delodajalec z menjavo delodajalca ni 

strinjal. Pri razpisu se verjetno odšteje 20 točk. 

 

Odgovor 

Na javnem razpisu specializacij ne morete ponovno kandidirati za isto specializacijo za 

nacionalni nivo, saj vam je bila specializacija za nacionalni nivo že odobrena. Prijavili pa bi se 

lahko na specializacijo za posameznega izvajalca. V kolikor na aktualnem razpisu specializacij 

ni razpisane iste specializacije za izvajalca, pri katerem bi se želeli zaposliti, lahko ustanova, pri 

kateri bi se želeli zaposliti, za naslednji razpis specializacij pošlje potrebo po 

specializantu/specialistu. Predloge oziroma javljene potrebe izvajalcev nato obravnava 

petčlanski odbor za načrtovanje specializacij pri Ministrstvu za zdravje, ki določi koliko 

specializacij se razpiše za posamezne izvajalce (in koliko za območje celotne države).   

 
 



 

VPRAŠANJA VEZANA NA MENJAVO SPECIALIZACIJE 

 

 

Vprašanje 

Kot mi je znano, je za menjavo specializacije dovolj prijava na drugo specializacijo na razpisu. 

Če je odobrena, potem specializacijo menjaš, v nasprotnem primeru nadaljuješ s staro. Je to 

res?  

Zanima me tudi, ali velja, da lahko zdravnik le enkrat menja specializacijo. 

 

Odgovor 

Oboje je res.  

 
 

Vprašanje 

Zanima me, če so ob menjavi specializacije (drugo področje), dodeljene minus točke na 

izbirnem postopku zaradi menjave? Zanima me tudi, če je ob prijavi potrebno ponovno poslati 

dokumentacijo, ki je bila že poslana pred dvema letoma. 

 

Odgovor 

Posredujemo vam odgovora na vaši vprašanji:  

  

1) NE, ker besedilo JRS v točki  IV. Merila za izbiro – NEOBVEZNA DOKAZILA, pod točko 3. 

Merila za izbirni kriterij: dosedanji dosežki, pod točko o) določa:  

»prijava na isto specializacijo, a za znanega izvajalca, oziroma drugega znanega izvajalca, 

oziroma območje celotne države                                                                                           -20 točk«.  

  

2) NE, vendar pri pripravi dokumentacije za prijavo na razpis upoštevajte določilo JRS  pod 

točko II. Splošna določila:   

»VSI KANDIDATI MORAJO OBVEZNO IZPOLNITI OBRAZEC ZA DOKAZILA ZA OCENJEVANJE 

IZBIRNIH KRITERIJEV, ki je priloga tega razpisa in v njem NAVESTI VSA DOKAZILA, KI JIH 

PRILAGAJO VLOGI in tista, KI JIH ŽELIJO PRENESTI S PREJŠNJIH RAZPISOV.  

Če kandidati dokazil na obrazcu ne bodo poimensko navedli, jih zbornica ne bo prenašala iz 

prejšnjih razpisov in ne upoštevala pri izbirnih postopkih.«  

 
 

Vprašanje 

Imam vprašanje glede menjave specializacije:  

V primeru odobritve nove specializacije, do prejšnjega delodajalca/države nimam obveznosti 

(razen tistih, ki izhajajo iz obstoječega delovnega razmerja - odpovedni rok ipd.).  

Drži to tudi v primeru menjave iz odobrene specializacije za območje celotne države v novo 

specializacijo za znanega plačnika? 

 

Odgovor 



Da, to velja v vsakem primeru (kar se tiče obveznosti do delodajalca).   

Do države pa imate v primeru prehoda iz specializacije v javni zdravstveni mreži v specializacijo 

z znanim plačnikom, obveznost za tisti del, ko je država financirala vašo specializacijo. To velja 

v primeru, če bi vas država dejansko tožila in od vas zahtevala vračilo stroškov.   

 
 

Vprašanje 

Prijavil sem se na razpis, in sicer bom zamenjal specializacijo. Zanima me, kakšni so kadrovski 

postopki? Moram jaz dati podati odpoved pri sedanjem delodajalcu? 

 

Odgovor 

V kolikor želite sedanjo specializacijo prekiniti, še preden pričnete z opravljanjem nove 

specializacije, morate podati odpoved pri trenutnem delodajalcu, se z njim dogovoriti za 

datum prekinitve pogodbe in nato o tem obvestiti Zbornico. Izdali vam bomo odločbo o trajni 

prekinitvi.  V kolikor sedanje specializacije ne želite prekiniti do pričetka nove specializacije, 

bo že v odločbi o odobritvi nove specializacije pisalo, da z dnem pričetka specializacije prejšnja 

specializacija preneha. Pred začetkom nove specializacije boste prejeli sklep, kjer vam bo 

določen glavni mentor, delodajalec in do kdaj morate specializacijo najkasneje začeti. V 

primeru, da se tega roka ne bi držali, vam Zbornica specializacijo trajno prekine, zato 

svetujemo, da se takoj po prejemu tega sklepa dogovorite s sedanjim delodajalcem za 

odpoved-spoštovati morate odpovedni rok, ter z novim, kdaj boste pri njem pričeli. Po pričetku 

nove specializacije vam bo izdan tudi sklep o razrešitvi glavnega mentorja in delodajalca za 

sedanjo specializacijo. Vsekakor pa je primerno, da tudi v tem primeru o navedenem vnaprej 

obvestite delodajalca. 

 
 

Vprašanje 

Na vas se obračam s kar nekaj vprašanji glede menjave specializacije.  

1. Na enem od preteklih razpisov sem se na specializacijo prijavljala še s starim priimkom, 

kako je s prenosom obveznih in neobveznih dokazil v primeru menjave priimka ob poroki? 

Na vseh dokazilih - diploma, strokovni izpit... je še star priimek.   

2. Ali je možno od Zbornice pridobiti seznam neobveznih dokazil, ki sem ga poslala ob prejšnji 

prijavi? Nisem prepričana, katere dosežke sem takrat uveljavljala in kako jih popolnoma 

pravilno navesti, saj sem dokazila priložila k prijavi.  Če je mogoče dosežke prenesti na 

tokratni razpis, bi to zelo pomagalo.  

3. Ob prijavi na drugo specializacijo - ali je možno po objavljenem stanju prijav prijavo še 

umakniti, oziroma kdaj se specializacija šteje kot dokončno zamenjana v primeru prijave?   

4. Sklepam, da v primeru menjave specializacije sredi druge odobrene specializacije ne 

morem več zamenjati nazaj na prvotno specializacijo?  

 

Odgovor 

1. Vlogi zgolj priložite kopijo poročnega lista, iz katerega bo razviden nov priimek. Vsa dokazila 

se kljub spremembi priimka lahko prenese in upošteva.  



2. Popis celotnih dokazil, ki ste jih priložili ob prejšnji prijavi, je razviden iz odločbe, ki ste jo 

prejeli po izbirnem postopku. Na obrazcu za dokazila morate navesti vsa dokazila, ki želite, 

da vam jih Zbornica ob prijavi prenese, v kolikor jih ne boste navedli, se dokazila ne bodo 

upoštevala.   

3. Razpisno besedilo določa:   

»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 tistega dne, ki je za prenos naveden v razpisnem 

besedilu.   

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 novi izjavi za izvajalca oziroma 

nacionalni razpis, ki mora biti posredovana v izvirniku. Šteje se, da je obrazec za prenos 

prijave oddan v roku, če je priporočeno oddan po pošti do vključno tistega dne, ki je za 

prenos naveden v razpisnem besedilu.« V skladu z razpisnim besedilom bo končno stanje 

objavljeno tistega dne, ki je naveden v razpisnem besedilu, po tem datumu prijave več ne 

morete prenesti, lahko zgolj v celoti umaknete vlogo.   

4. Skladno z določili Zakona o zdravniški službi, se vam iz sredstev proračuna Republike 

Slovenije krijejo tudi sredstva v primeru druge odobritve specializacije za potrebe mreže 

javne zdravstvene službe, zato se vam lahko odobri še ena specializacija. V skladu z 

mnenjem Ministrstva za zdravje bi ponovna kandidatura na prvotno odobreno 

specializacijo štela že za tretjo prijavo, kar pomeni, da se vam iz proračuna sredstva ne bi 

več krila. Navedeno določilo Zakona pa ne velja za razpis za znanega plačnika.   

 
 

Vprašanje 

Imam vprašanje glede specializacije. Pred enim letom sem končal specializacijo, sedaj pa bi se 

prijavil na drugo specializacijo. Gre za različni specializaciji in različni regiji. Moje vprašanje je, 

če obstajajo kakšni zadržki, ali mi lahko zaradi ponovne prijave odštejejo točke, oziroma ali 

obstajajo kakšne druge omejitve glede ponovne prijave? 

 

Odgovor 

Ne, ker razpisno besedilo JRS pod točko IV. Merila za izbiro – NEOBVEZNA DOKAZILA, 3. Merila 

za izbirni kriterij: dosedanji dosežki (največje možno število točk: 20), določa:   

» o) prijava na isto specializacijo, a za znanega izvajalca, oziroma drugega znanega izvajalca, 

oziroma območje celotne države                                                                                            -20 točk«.  

  

Opozarjamo pa, da ste se zavezali oddelati enkratno časovno obdobje v JZM/regiji in da vas 

ob neizpolnitvi lahko ZZZS terja za vračilo stroškov.  

 
 

 

VPRAŠANJA VEZANA NA PRENOS PRIJAVE 

 

http://www.zdravniskazbornica.si/
http://www.zdravniskazbornica.si/


 

Vprašanje 

Zanima me razlaga točke 3 o, ki pravi, da se prijava na isto specializacijo točkuje z -20 točk.  

Ali to velja samo za tiste, ki že imajo specializacijo in se želijo prestaviti?  

Ali ta točka velja tudi, v primeru da na tem aktualnem razpisu želim prenesti svojo prijavo za 

drugega izvajalca? Specializacije še nimam, se prvič prijavljam. 

 

Odgovor 

1) DA, to velja  le za tiste kandidate, ki jim je že odobrena specializacija, in se ponovno 

prijavljajo na isto specializacijo, a za znanega izvajalca, oziroma drugega znanega izvajalca, 

oziroma območje celotne države.  

Razpisno besedilo JRS pod IV. Merila za izbiro – NEOBVEZNA DOKAZILA, 3. Merila za izbirni 

kriterij: dosedanji dosežki (največje možno število točk: 20), točko o) določa: »prijava na isto 

specializacijo, a za znanega izvajalca, oziroma drugega znanega izvajalca, oziroma območje 

celotne države -20 točk«.   

2) NE, za prenos prijave se ne odšteje 20 točk.  

 
 

Vprašanje 

Zanima me, ali je možno zbirati mnenja za dve različni specializaciji, če bi se potem odločil za 

prenos vloge? 

 

Odgovor 

Seveda lahko pridobite mnenja za različne specializacije, a upoštevajo se le mnenja, ki so 

napisana za specializacijo za katero kandidirate.   

V primeru, da boste svojo vlogo prenesli na drugo vrsto specializacije, lahko pisci nova mnenja 

podajo v roku petih delovnih dni od zaključka roka za prenos vloge. 

 
 

 

VPRAŠANJA VEZANA NA GLAVNEGA MENTORJA 

 

 

Vprašanje 

Zanima me, če moram kontaktirati in dobiti privolitev potencialnega bodočega glavnega 

mentorja pred oddajo prijave, ali na prijavo napišem le svoje predloge za mentorje? 

 

Odgovor 

V prijavi na razpis lahko predlagate glavnega mentorja, pod vodstvom katerega želite 

opravljati specializacijo. V tem primeru je potrebno predlogu priložiti tudi soglasje 

predlaganega glavnega mentorja. Če njegovega soglasja ne morete pridobiti, ga v prijavnici 

navedite samo poimensko, brez njegovega podpisa, vendar se v tem primeru šteje, da 

predlagani glavni mentor ni podal soglasja, da bo vaš mentor tekom specializacije. V tem 



primeru glavnega mentorja specializantu določi koordinator specializacije (s seznama prostih 

glavnih mentorjev).  

 
 

Vprašanje 

Prijavljam se na javni razpis specializacij. V vlogi je možno predlagati glavnega mentorja. 

Zanima me, kolikim specializantom je glavni mentor lahko mentor?  

Glavna mentorica, ki jo želim predlagati, namreč že mentorira dva specializanta. 

 

Odgovor 

Glavni mentor lahko istočasno skrbi za največ tri specializante.  

Na specialističnih področjih, kjer glavnih mentorjev primanjkuje, lahko mentor izjemoma skrbi 

za največ pet specializantov istočasno, če se s tem strinja. 

 
 

Vprašanje 

Moj mentor je do konca meseca avgusta v tujini na dopustu. Lahko namesto njegovega  

podpisa priložim elektronsko sporočilo, da se strinja z mentorstvom? 

 

Odgovor 

Lahko. 

 
 

Vprašanje 

Prijavljam se na aktualni razpis specializacij. Zanima me, ali je na obrazcu, s katerim se 

prijavljamo, nujno navesti, koga želimo za glavnega mentorja, tudi, če nam je vseeno, koga 

nam dodelijo? Ali v tem primeru tisto rubriko pustim prazno? Ustanova, za katero se 

prijavljam, namreč za to specializacijo nima specialista, ki bi bil med glavnimi mentorji.   

 

Odgovor 

Navedba glavnega mentorja ni obvezna. Če svojega predloga nimate, pustite to polje prazno.   

 
 

Vprašanje 

Prijavljam se na specializacijo na nacionalni ravni. Rad bi predlagal glavnega mentorja, ki pa ni 

zaposlen v isti ustanovi, kot bi jo rad izbral za matično (je pa v istem kraju). Zanima me torej 

ali se morata matična ustanova in glavni mentor ujemati? 

 

Odgovor 

Ne, ujemanje ni zahtevano oziroma je lahko vaš glavni mentor zaposlen v drugi ustanovi kot 

vi. 

 
 

Vprašanje 



Glavni mentor, ki bi ga rad predlagal za svojega glavnega mentorja, ima trenutno vsa  

specializantska mesta polna (3 specializante), vendar bo eden izmed specializantov jeseni 

zaključil s specializacijo in se bo tako eno mesto sprostilo. Zanima me, ali se bo moja želja 

upoštevala, če predlagam glavnega mentorja, ki je trenutno polno zaseden, a se mu bo 

predvidoma jeseni (ko s specializacijo verjetno še ne bom pričel), eno specializantsko mesto 

sprostilo, ali bi v tem primeru mojo željo že a priori zavrnili, ker je bil mentor polno zaseden v  

trenutku, ko sem oddal prijavo za specializacijo?  

 

Odgovor 

Vaš predlog glavnega mentorja bo za nas aktualen šele, ko/če vam bo odobrena specializacija 

in ne v trenutku vaše oddaje prijave na razpis, zato seveda lahko predlagate glavnega 

mentorja, ki se mu bo v začetku jeseni sprostilo specializantsko mesto.   

 
 

 

VPRAŠANJA VEZANA NA OBVEZNA DOKAZILA 

 

 

Vprašanje 

Zanima me, ali moram overiti obvezna dokazila za prijavo na razpis (o zaključku študija, o 

strokovnem izpitu) in neobvezna (povprečna ocena), če pošljem kopije? 

 

Odgovor 

Razpisno besedilo JRS pod točko II. Splošna določila določa:  

»Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali navadni kopiji.«  

 
 

Vprašanje 

V kolikor nisem še imela podelitve diplome ali lahko pošljem le Potrdilo o zaključku študija na 

Medicinski fakulteti? 

 

Odgovor 

V kolikor še niste imeli podelitve diplom zadostuje Potrdilo o zaključku študija na Medicinski 

fakulteti. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me, kaj napisati pod datum opravljanja strokovnega izpita, če mi tega zaradi šolanja v 

tujini v Sloveniji ni bilo potrebno opraviti?   

 

Odgovor 

Navedete kraj in datum opravljenega strokovnega izpita v tujini. 

 
 



Vprašanje 

Na aktualnem razpisu se nameravam prijaviti na subspecializacijo iz intenzivne medicine. Leta 

2017 sem končal specializacijo iz anesteziologije. Zanima me, ali moram ob prijavi priložiti tudi 

dokazila o končani Medicinski fakulteti, strokovnem izpitu in specialističnem izpitu, glede na 

to, da na Zdravniški zbornici že imate omenjene dokumente. 

 

Odgovor 

Vsa omenjena dokazila oz. podatke o vaši diplomi, strokovnem izpitu in opravljenem 

specialističnem izpitu iz anesteziologije imamo zavedene v registru zdravnikov, zato vam teh 

dokazil ni potrebno pošiljati.   

 
 

Vprašanje 

Sem tuji državljan s stalnim prebivališčem v tujini in začasnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji. Razpisano besedilo JRS določa: "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." 

Glede na to, da imam začasno prebivališče v Sloveniji me zanima, ali potrebujem potrdilo o 

nekaznovanosti iz tujine ali iz Slovenije? 

 

Odgovor 

V kolikor imate začasno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji, potem potrebujete 

potrdilo o nekaznovanosti iz Slovenije. 

 
 

Vprašanje 

Prijavljam se na aktualni razpis specializacij, ker pa sem študij končala na Hrvaškem, me 

zanima, če moram potemtakem pod obvezna dokazila pod točko 1 in 2 priložiti le odločbo o 

priznanju poklicne kvalifikacije, samo to odločbo in nič drugega? 

 

Odgovor 

Za dokazilo pod točko 1 (dokazilo o zaključenem študiju) in 2 (dokazilo o strokovnem izpitu, 

opravljenem v RS) iz obveznih dokazil lahko priložite le odločbo o priznanju poklicne 

kvalifikacije. 

 
 

 

VPRAŠANJA VEZANA NA NEOBVEZNA DOKAZILA 

 

 

Vprašanje 

Zanima me, ali je mogoč vpogled v seznam neobveznih dokazil pod kategorijo "dosedanji 

dosežki", ki sem jih navedla pri prejšnji kandidaturi. Letos bom ponovno kandidirala za drugo 

specializacijo in ne želim kakšnega izmed dokazil izpustiti ali podvajati. 



 

Odgovor 

Vsa dokazila, ki ste jih priložili prijavi na specializacijo v prejšnji kandidaturi so navedena v 

odločbi Zbornice, ki je bila izdana na podlagi vaše prijave. V kolikor odločbe nimate oziroma je 

ne najdete, svetujemo, da se za vpogled obrnete na svetovalko, ki pokriva specializacijo, na 

katero ste se prijavili v prejšnji kandidaturi. 

 
 

Vprašanje 

Ali se mnenja, ki sem jih pridobil za prejšnji razpis, avtomatično prenesejo na naslednji razpis? 

 

Odgovor 

Mnenja (in ostala dokazila) se NE prenesejo avtomatično. V kolikor želite prenos kateregakoli 

dokazila (tudi mnenja), morate dokazila, ki jih želite prenesti, poimensko navesti na Obrazcu 

za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev in zraven dokazila označiti, da želite prenos. 

Obrazec boste našli v razpisnem besedilu. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me, če je možno po poslani vlogi, dodatno poslati še enega izmed neobveznih dokazil 

in ali se bo ta dodatek uveljavil k vlogi. 

 

Odgovor 

Vsa neobvezna dokazila morajo biti priložena vlogi ali morajo prispeti na Zbornico najpozneje 

zadnji dan razpisnega roka oziroma biti do tega dne priporočeno oddana na pošto. Neobvezna 

dokazila, ki jih bo Zbornica prejela po izteku razpisnega roka, ne bodo upoštevana v upravnem 

postopku. 

Če boste torej (ločeno od vaše glavne prijave) enega izmed neobveznih dokazil poslali 

najpozneje zadnji dan razpisnega roka, kot navedeno zgoraj, se bo le to upoštevalo, v 

nasprotnem primeru pa ne. 

 
 

Vprašanje 

V razpisu je glede povprečne ocene dodiplomskega študija določeno, da če je kandidat 

diplomiral na medicinski fakulteti v tujini, je treba predložiti potrdilo o povprečni oceni in 

potrdilo te medicinske fakultete o razponu pozitivnih ocen. Nimam posebnega potrdila o 

povprečni oceni, ampak Prilogo k diplomi - kjer je vključno z mojim imenom napisana ocena iz 

vseh predmetov in povprečna ocena (ocene so tudi od 6 do 10) - ali je to v redu? 

 

Odgovor 

Priloga k diplomi z vsemi ocenami bo v redu, a nujno mora biti ali v tej prilogi ali posebej 

napisano s strani te tuje medicinske fakultete, kakšen je razpon pozitivnih ocen. 

 
 



Vprašanje 

Glede neobvezne priloge – povprečne ocene na Medicinski fakulteti me zanima, če je v redu, 

če skopiram prilogo k diplomi in vam jo pošljem? Sicer je to uraden dokument, v katerem so 

na eni strani zabeleženi moji podatki, na drugi pa povprečna ocena. V dilemi sem pa zato, ker 

na strani s povprečno oceno ni mojega imena. 

 

Odgovor 

Priloga k diplomi naj bo priložena v celoti. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me tudi, ali moram vsa neobvezna dokazila in mnenja poslati že takoj, ali lahko šele, 

ko se izkaže ali izbirni postopek bo ali ne? To sprašujem, ker sem v dilemi, ali že sedaj prosit 

zdravnike, s katerimi smo sodelovali, za mnenja, ali lahko to počaka oz. mogoče niti ne bo 

potrebno. 

 

Odgovor 

Razpisno besedilo VEDNO določa:  

»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.  

Vsa neobvezna dokazila morajo biti priložena vlogi ali morajo prispeti na Zbornico 

najpozneje zadnji dan razpisnega roka oziroma biti do tega dne priporočeno oddana na 

pošto.« 

 
 

Vprašanje 

Zanima me ali se lahko prenesejo mnenja dosedanjih mentorjev in samo dodajo nova? 

 

Odgovor 

Mnenja dosedanjih mentorjev, ki ste jih za potrebe preteklih razpisov že naslovili na Zbornico, 

se lahko prenesejo, vendar se le-ta ne bodo upoštevala, če se boste prijavili na drugo 

specializacijo kot na preteklem razpisu specializacij. Razpisno besedilo določa, da se 

upoštevajo le mnenja oziroma priporočila, ki se nanašajo na specializacijo, za katero kandidat 

kandidira.  Če se torej ne boste prijavili na isto specializacijo (na katero se pretekla mnenja 

dosedanjih mentorjev nanašajo), morate zaprositi za nova mnenja. Če se boste ponovno 

prijavili na isto specializacijo pa lahko predlagate prenos mnenj dosedanjih mentorjev, ki se 

nanašajo na predmetno specializacijo.  

 
 

Vprašanje 

Zanima me v zvezi s priporočili oz. mnenji, ali se lahko preko portala Zbornice pošlje zaprosilo 

za mnenje več kot štirim mentorjem? 



 

Odgovor 

Lahko zaprosite več kot štiri mentorje, ko pa štiri mnenja pridobite, dodatnih sistem ne 

sprejema več.   

 
 

Vprašanje 

Pri navedenih mnenjih in priporočilih v obrazcu za prijavo na specializacijo je potrebno navesti 

datume. Naj tu vnesem datum, ko sem za mnenje zaprosil ali datum, ko je bilo mnenje 

elektronsko oddano s strani mentorja? 

 

Odgovor 

Vseeno je, kateri datum napišete, ali datum zaprosila za mnenje ali datum oddaje mnenja. 

 
 

Vprašanje 

Dobil sem informacijo, da lahko za isto razpisano mesto en mentor napiše priporočilo le 

enemu kandidatu, oziroma da naj bi se upoštevalo le tisto mnenje, ki je bilo napisano prvo. 

Zanima me, če ta informacija drži, saj lahko v tem primeru eden od kandidatov ostane brez 

pomembnega deleža točk, če nima še >>rezervnega<< priporočila. 

 

Odgovor 

NE, tega JRS ne določa.  

Ali vam bo zaprošeni pisec mnenje podal ali ne, je njegova odločitev.   

Oddane zahtevke lahko spremljate na intranetni strani ZZS: datum prejetega mnenja je datum, 

ko je oseba, katero ste zaprosili za mnenje, mnenje oddala. 

 
 

Vprašanje 

Prejel sem prošnjo za podajo mnenja za kandidata za specializacijo, s katerim sem v sklopu 

izbirnega predmeta tropska medicina sodeloval pri pripravah na odpravo tropske medicine, 

ne pa tudi pri samem delu v okviru odprave (sem pa njegovo delo spremljal v kontaktih s 

tamkajšnjo bolnišnico). Glede na to, da je vprašalnik standardiziran, zelo težko odgovorim na 

dana vprašanja. Ali ga vseeno izpolnim in v komentarju nato obrazložim vse bolj natančno? 

 

Odgovor 

Mnenje vsekakor lahko podate. Pod točko 3. so namreč na voljo različna področja, na katerih 

lahko mentorji sodelujejo s kandidati (vaje, raziskovalno delo, prostovoljno delo…). V kolikor 

pa menite, da s kandidatom niste strokovno sodelovali, lahko izberete tudi to možnost.   

Hkrati naj še opomnim, da kandidat lahko zaprosi za mnenje tudi mentorje iz tujine (navodila 

za to so objavljena v razpisu in na spletni strani Zbornice). 

 
 

Vprašanje 



Zanima me glede mnenj, ki se prilagajo prijavi na specializacijo: ali šteje edino “mnenje” 

oddano preko strani ZZS, ali je lahko mnenje tudi v fizični obliki priloženo prijavi na 

specializacijo? 

 

Odgovor 

Mnenje o kandidatu je mogoče oddati izključno v elektronski obliki z izpolnitvijo elektronskega 

obrazca. 

 
 

Vprašanje 

Ali je sploh možno, da mi nekdo poda mnenje, če je trenutno že specialist določenega 

področja, ni pa še bil, ko sem z njim sodeloval? 

 

Odgovor 

Ves čas strokovnega sodelovanja s kandidatom mora biti pisec mnenja zdravnik specialist ali 

zdravnik z veljavno licenco za delo na področju splošne medicine. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me kako je po novem s pisanjem priporočil, ali obstaja še kakšna omejitev, koliko let 

mora nekdo biti specialist, da lahko napiše priporočilo. V konkretnem primeru bi mi priporočilo 

napisal specialist, ki je specialistični izpit opravil pred približno enim letom, je s področja, za 

katerega bom kandidiral. Sodelovanje se nanaša predvsem na čas, ko je bil še specializant. Ali 

je to v redu? 

 

Odgovor 

Razpisno besedilo določa:   

»V času strokovnega sodelovanja s kandidatom mora biti pisec mnenja zdravnik specialist ali 

zdravnik z veljavno licenco za delo na področju splošne medicine.« 

 
 

Vprašanje 

Glede na mnenje mentorja, ki mora biti iz specialnosti, za katero se prijavljam, me zanima ali 

bo v primeru, ko predstojnik oddelka za to specialnost sicer ni specialist predmetne stroke, 

njegovo mnenje nižje točkovano? 

 

Odgovor 

Mnenje vam lahko napiše kdorkoli, le točkovano bo drugače. Kako so ponderirana mnenja 

različnih izpraševalcev, pa je navedeno v besedilu razpisa, na koncu:  

  

Opis pomembnosti vprašanj glede na končno oceno?  

  

1. in 2. vprašanje sta napisani kot samoreflektivni vprašanji, ki naj bi pisca mnenja spomnili na 

to, da imamo opravka z opisnim metodami merjenja primernosti kandidata. V kolikor bo pisec 



mnenja napisal več kot 6 mnenj v 2 letih, bo ocene pregledal nadzornik kakovosti za dotično 

specializacijo.  

3. vprašanje je utežno vprašanje, ki določi količnik, s katerimi se bo množilo seštevek točk 

vprašanj od 4. do 12. vprašanje : Glede na možno dolžino sodelovanja smo določili prag 2 leti, 

pri katerih se dvigne utež na 100%. Upošteva se do tri najdaljša strokovna sodelovanja s 

kandidatom. S pomočjo permutacij se navedena dolžina sodelovanja pretvori v vmesni faktor 

uteži (Finalna utež) po principu »večji čas sodelovanja, višji faktor uteži«. Tako dobljen faktor 

določa težo seštevka točk pri vprašanjih 4 do 12, kar so vprašanja tipa ocene profesionalizma, 

komunikacije, empatije, kjer je možno dobiti 1, 2 ali 3 točke.  

Vprašanji 13 in 14 pa sta direktni vprašanji kako močno si pisec mnenja želi imeti kandidata za 

bližnjega sodelavca in kako močno si želi biti kandidatov mentor. Moč želje pisec mnenja oceni 

od 1 do 10, ti dve oceni pa se nato pretvorita v številsko vrednost po linearni pretvorni skali do 

4,5 točke. Točke vprašanj od 4. do 14. se pred koncem seštejejo (maksimalni seštevek je 36 

točk), končni rezultat seštevka pa se pomnoži s prej omenjeno finalno utežjo ter deli tako, da 

dobimo desetiško vrednost nazaj (vrednosti ocene mnenja; od 0 do 10).  

Po vsebinski oceni kandidata se preveri tudi sorodnost specializacije pisca mnenja in s 

kandidatovo želeno specializacijo (glej tabelo sorodnost specializacij). V primeru, da sta 

specializaciji pisca in kandidata neposredno sorodni, seštevek točk pomnožimo s količnikom 1, 

v primeru pa, da sta specializaciji pisca mnenja in kandidata nesorodni pa je količnik 0,8 

(specializacije, ki so v tabeli različne barve). Vmesna stopnja sorodnosti določa količnik 0,9 

(specializacije, ki so v tabeli enake barve). Končna ocena mnenja je tako ocena mnenja 

pomnožena s količnikom sorodnosti specializacije pisca mnenja in kandidata.  

Komentar, zapisan na koncu obrazca se ne vrednoti.  

 
 

Vprašanje 

Ponovno se prijavljam na razpis in želim uveljavljati mnenja mentorjev zdravnikov. Moram 

pridobiti mnenja ponovno, ali lahko uporabim mnenja mentorjev s preteklega roka (torej 

prenos iz sistema)? 

 

Odgovor 

v kolikor se boste prijavili na isto specializacijo na katero se že oddana mnenja nanašajo, 

potem lahko prosite za prenos že oddanih mnenj. Skladno z razpisnim besedilom se namreč 

upoštevajo le mnenja oziroma priporočila, ki se nanašajo na specializacijo, za katero kandidat 

kandidira. Za prenos zaprosite tako, da na Obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih 

kriterijev, ki ga boste našli v razpisnem besedilu, zapišete, katera mnenja želite prenesti in 

datum mnenja, zraven pa lahko dopišete še »prenos«. 

 
 

Vprašanje  

Ob prejšnjem razpisu specializacij sem pridobil 4 mnenja za kardiologijo in vaskularno 

medicino, 2 naprošena mentorja pa takrat mnenja nista mogla oddati, ker je bila kvota že 

predhodno zasedena, ko sta sama izpolnjevala vprašalnik. 



Zanima me, ali je mogoče katerega od starih mnenj izbrisati, da bi ta 2 mentorja lahko oddala 

svoje mnenje? 

 

Odgovor 

»Stara« mnenja, torej mnenja, ki so bila na Zbornico naslovljena za potrebe preteklih razpisov, 

se upoštevajo samo v primeru, če zaprosite za njihov prenos. Na aktualnem razpisu 

specializacij imate torej prostora za 4 nova mnenja. 

 
 

Vprašanje 

K prijavi bi želel priložiti mnenje mentorja, ki je zaposlen v tujini (Avstrija). Imam njen e-naslov 

za pošiljanje elektronskega obrazca. Se oddaja prošnje še v čem drugem razlikuje?  

Zanima me še, kaj točno velja za potrdilo pristojne zbornice, da je gospa registrirana zdravnica 

in specialistka določenega področja? Je dovolj potrdilo bolnišnice, kjer je zaposlena?  

In če je to potrdilo v nemškem jeziku, se tudi tu verjetno potrebuje prevod s strani tolmača ter 

temu priložena overjena kopija originala? 

 

Odgovor 

Navodila za elektronsko zaprosilo in oddajo standardiziranega mnenja dosedanjih mentorjev 

se nahajajo na naslednji povezavi: https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-

source/specialiacije/aktualni-razpisi/druge-info-in-obrazci/splet-standardizirano-mnenje---

navodila-kandidatom.pdf?sfvrsn=8c353336_10.    

 

Nadalje pojasnjujemo, da potrdilo bolnišnice, kjer je zdravnica zaposlena, ne bo zadoščalo. 

Potrdilo o tem, da je pisec mnenja registriran zdravnik, specialist določenega področja (torej, 

da ima zdravnik veljavno licenco), mora izdati pristojna zbornica ali druga pristojna 

organizacija (npr. Ministrstvo za zdravje ipd..; katera organizacija je pristojna je odvisno od 

ureditve v posamezni državi).  

 

Dokazila (velja tudi za potrdilo pristojne zbornice ali druge pristojne organizacije o piscu 

mnenja), ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji 

sodno zapriseženega tolmača (https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html) 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. 

 
 

Vprašanje 

Iz tujine sem dobil preko vaše aplikacije izpolnjeno mnenje/priporočilo zdravnika iz Hrvaške. 

Ta zdravnik mi je poslal kopijo licence, ki jo izdaja njihova zbornica, ki jo bom dal sodno prevesti 

v slovenski jezik. Ali je to dovolj, da se mnenje upošteva? Za overbo namreč nimam originala. 

 

Odgovor 

Razpisno besedilo JRS pod točko II. Splošna določila določa:  

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/specialiacije/aktualni-razpisi/druge-info-in-obrazci/splet-standardizirano-mnenje---navodila-kandidatom.pdf?sfvrsn=8c353336_10
https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/specialiacije/aktualni-razpisi/druge-info-in-obrazci/splet-standardizirano-mnenje---navodila-kandidatom.pdf?sfvrsn=8c353336_10
https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/specialiacije/aktualni-razpisi/druge-info-in-obrazci/splet-standardizirano-mnenje---navodila-kandidatom.pdf?sfvrsn=8c353336_10
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html


»Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji 

sodno zapriseženega tolmača (https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html) 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.«  

Pojasnjujemo še, da razpisno besedilo JRS pod točko IV. Merila za izbiro – NEOBVEZNA 

DOKAZILA, 2. Merila za izbirni kriterij: mnenja dosedanjih mentorjev na standardiziranem 

obrazcu, določa: »Za mnenja piscev iz tujine mora kandidat priložiti potrdilo pristojne 

zbornice ali druge pristojne organizacije o piscu mnenja (o tem, da je pisec mnenja registriran 

zdravnik, specialist določenega področja). V nasprotnem primeru se mnenja ne bodo 

upoštevala.«   

 
 

Vprašanje 

Imam vprašanje glede standardiziranega mnenje mentorja - ker je moj mentor iz Srbije, kaj 

točno se vzame kot dokazilo, da je specialist določenega področja? V Srbiji zdravniška 

zbornica ne izda nobenega potrdila. Kakšna je rešitev?  

 

Odgovor 

Glede pisca mnenja iz tujine razpis od nekdaj določa: »Za mnenja piscev iz tujine mora 

kandidat priložiti potrdilo pristojne zbornice ali druge pristojne organizacije o piscu mnenja (o 

tem, da je pisec mnenja registriran zdravnik, specialist določenega področja). V nasprotnem 

primeru se mnenja ne bodo upoštevala«. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me se, ali lahko za mnenje zaprosim tudi upokojeno specialistko, ki sicer se opravlja 

pogodbeno delo in je bila krajši čas neposredna mentorica pri mojem opravljanju dela sobnega 

zdravnika? 

 

Odgovor 

Za mnenje lahko zaprosite tudi vašo dosedanjo mentorico, ki se je upokojila. Oddana so lahko 

največ štiri mnenja dosedanjih mentorjev od katerih se vrednotita le dve mnenji, ki sta 

točkovani z najvišjim številom točk in se nanašata na čas kandidatovega študija, pripravništva, 

sekundariata ali drugega dosedanjega kliničnega dela. Upoštevajo se le mnenja oziroma 

priporočila, ki se nanašajo na specializacijo, za katero kandidirate in prispejo na Zbornico do 

zaključka razpisnega roka. 

 
 

Vprašanje 

Rad bi uveljavljal tudi mnenje mentorja, ki je deloval z mano v času študija na raziskovalnem 

področju, sedaj pa je upokojen. Zaradi upokojitve ga ne najdem več na seznamu zdravnikov, 

ki jih lahko prosim za mnenje. Kako lahko moj nekdanji mentor vseeno odda mnenje? 

https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html


 

Odgovor 

Seznam zdravnikov ponudi le zaposlene specialiste, ne pa tudi upokojenih. Seveda pa vam 

pisec lahko napiše mnenje, če sta v preteklosti sodelovala, le da mora v tem primeru oddati 

angleško verzijo obrazca. Trenutno žal ni druge možnosti.   

 
 

Vprašanje 

Zanima me, če je za priznavanje točk pri razpisu specializacij pod rubriko 3.a (dodatna 

izpopolnjevanja) dovolj skenirana priloga k diplomi, kjer je razvidno trajanje in vrsta izmenjav 

ali moram dodati pridobljena potrdila o teh izmenjavah. 

 

Odgovor 

Razpis določa:   

a) medicinske odprave v tujino, izmenjava študentov v tujino,  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 vsaj 10 delovnih dni; dela sobnega 

zdravnika, izbirnega dela sekundariata in kroženj iz prejšnjih specializacij ni mogoče uveljavljati 

kot dodatno izpopolnjevanje; izpopolnjevanje, ki je obvezni del dodiplomskega ali 

podiplomskega usposabljanja, se ne točkuje. Skladno z mnenjem Ministrstva za zdravje RS, 

podanim v soglasju k javnem razpisu 1/2013, z dne 11.4.2013, št. 603-31/2013, ki se glasi: »iz 

besedila je potrebno črtati prostovoljno zdravniško prakso (volontiranje) ker za prostovoljno 

zdravniško prakso ni zakonske podlage in je zato nekateri javni zdravstveni zavodi odklanjajo. 

Kandidati zaradi neenotne prakse zato nimajo enakih možnosti pridobiti teh dodatnih točk.« 

volontiranja in opravljanja prostovoljne zdravniške prakse ni mogoče uveljavljati kot dodatno 

izpopolnjevanje.   

  

Iz priloge k diplomi po navadi niso razvidni vsi zahtevani podatki. Sicer pa dokazila vrednoti 

izbirna komisija.   

 
 

Vprašanje 

Prijavljam se na specializacijo. Opravljal sem Erasmus prakso v tujini, kar mi prinese dodatne 

točke. Ali za dokaz zadostuje potrdilo, ki sem ga prejel v tujini ob koncu prakse, podpisano s 

strani mentorja, kjer je razvidno od kdaj do kdaj sem opravljal prakso in kaj sem delal? Prav 

tako me zanima, če lahko pridobim točke tudi od IFMSA izmenjav, ki sem jih opravil v tujini? 

Ali potrebujem tu kakšno dodatno potrdilo mentorja/predstojnika oddelka v Sloveniji? 

 

Odgovor 

Razpis v točki IV. Merila za izbiro – neobvezna dokazila pod točko 3.a) določa:   

a) medicinske odprave v tujino, izmenjava študentov v tujino, 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 vsaj 10 delovnih dni; dela sobnega 

zdravnika, izbirnega dela sekundariata in kroženj iz prejšnjih specializacij ni mogoče uveljavljati 

kot dodatno izpopolnjevanje; izpopolnjevanje, ki je obvezni del dodiplomskega ali 

podiplomskega usposabljanja, se ne točkuje. Skladno z mnenjem Ministrstva za zdravje RS, 

podanim v soglasju k javnem razpisu 1/2013, z dne 11.4.2013, št. 603-31/2013, ki se glasi: »iz 

besedila je potrebno črtati prostovoljno zdravniško prakso (volontiranje) ker za prostovoljno 

zdravniško prakso ni zakonske podlage in je zato nekateri javni zdravstveni zavodi odklanjajo. 

Kandidati zaradi neenotne prakse zato nimajo enakih možnosti pridobiti teh dodatnih točk.« 

volontiranja in opravljanja prostovoljne zdravniške prakse ni mogoče uveljavljati kot dodatno 

izpopolnjevanje.  

  

V skladu z zgoraj navedenim lahko potrdila, ki jih navajate, priložite k vlogi, seveda pa vsa 

potrdila ocenjuje izbirna komisija.  

Hkrati vas opozarjamo, da se izpopolnjevanje, ki je obvezni del dodiplomskega ali 

podiplomskega usposabljanja, ne točkuje, zato vam, v kolikor obstaja dvom, svetujemo, da 

priložite dokazilo, da praksa ni bila v sklopu obveznega dela dodiplomskega ali podiplomskega 

usposabljanja. Običajno je to razvidno iz priloge k diplomi.  

 
 

Vprašanje 

Zanima me, kaj točno moram priložiti, da se mi štejejo Erasmus+ praktične izmenjave za 

dodatne točke v razpisu. Je dovolj kopija Learning Agreement? Te izmenjave niso bile del 

rednega študija, so bile izvenštudijske.   

 

Odgovor 

Neobvezna dokazila v primeru izbirnega postopka vrednoti izbirna komisija, zato vam žal ne 

moremo odgovoriti, ali bo komisija vaše dokazilo upoštevala ali ne. Vsekakor bi bilo dobro, da 

je iz dokazila razvidno, da je šlo za izmenjavo, ki ni bila priznana kot del obveznih študijskih 

obveznosti. To je običajno razvidno tudi iz priloge diplome. 

 
 

Vprašanje 

Na vas se obračam z vprašanjem o točkovanju 3.a točke.  

Na predhodnih razpisih naj bi kandidatom črtali opravljene izmenjave, če so jih imeli zavedene 

v diplomi in so jim prinesle dodatne ECTS točke. Ali je to res? Ali so črtali le izmenjave, kjer so 

kandidati opravili redne študijske obveznosti?  

Sam sem opravljal Erasmus prakso, ki ni bila del študijskega programa. Erasmus + prakso imam 

zavedeno v diplomi in me skrbi, da mi je zaradi tega ne bodo upoštevali. 

 

Odgovor 

Neobvezna dokazila bo v primeru izbirnega postopka  pregleda in ovrednoti izbirna komisija, 

ki bo pri tem upoštevala določilo JRS pod točko 3. Merila za izbirni kriterij: dosedanji dosežki 



(največje možno število točk: 20): »Dosežki, ki so del obveznega dodiplomskega študija na 

medicinski fakulteti, se ne upoštevajo.« 

 
 

Vprašanje 

Na vas se obračam z vprašanjem glede meril za izbirne kriterije pri prijavi na specializacije. 

Zanima me ali dobiš 3 točke za "objavo strokovnega članka s področja medicine ali 

biomedicine v medicinski strokovni reviji, ki jo citira Science Citation Index (SCI)" ne glede na 

to, ali si prvi avtor ali soavtor. 

 

Odgovor 

Besedilo razpisa določa:  

»c) objava strokovnega članka s področja medicine ali biomedicine v medicinski strokovni 

reviji, ki jo citira Science Citation Index (SCI) 3 točke opomba: Kandidat, ki uveljavlja tovrstni 

dosežek, mora obvezno priložiti: članek, kolofon in potrdilo o citiranju revije v SCI, ki ga izda 

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, Centralna medicinska knjižnica ali UKC Maribor, 

Oddelek za znanstveno raziskovalno delo, Medicinska knjižnica. Če članek še ni bil objavljen, 

se upošteva tudi potrdilo o sprejemu članka v objavo, ko je članek objavljen, pa navedeno 

potrdilo ne velja več. Če je članek dosegljiv izključno na svetovnem spletu (WWW.), mora 

kandidat priložiti izpis članka in naslov spletne strani, kjer se članek nahaja-upošteva pa se, če 

ga je mogoče v trenutku vrednotenja na spletu tudi preveriti. Prav tako ni mogoče uveljavljati 

dela v uredništvu medicinske strokovne revije.«  

  

Torej prejmete vse točke, saj ni navedeno, da se točke delijo s številom avtorjev. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me glede neobveznih dokazil pri prijavi na razpis za specializacije zdravnikov. In sicer 

za uveljavljanje strokovnega članka brez SCI razpis navaja, da moramo predložiti članek in 

kolofon. Zanima me, če kot dokazilo za članek zadošča zadnja “proofed” verzija v word 

datoteki. Namreč članek je že objavljen, vendar je za dostop do uradne pdf oblike članka 

potreben nakup, te oblike pa brez plačila niso želeli poslati niti avtorjem.  

  

Vem, da neobvezna dokazila validira in točkuje posebna komisija, vendar me vseeno zanima 

vaše mnenje glede na dosedanje izkušnje. Zanima me še, če je možno to dokumentacijo 

dopolniti v kolikor je bo komisija zavrnila. 

 

Odgovor 

1) V primeru izbirnega postopka bo neobvezna dokazila pregledala in ovrednotila izbirna 

komisija. Pri dokazilu, ki ga navajate, bo izbirna komisija upoštevala določilo JRS, navedeno 

pod točko IV. Merila za izbiro – NEOBVEZNA DOKAZILA; 3. Merila za izbirni kriterij: dosedanji 

dosežki (največje možno število točk: 20), točka d):  

"d)         objava strokovnega članka s področja medicine ali biomedicine v medicinski strokovni 

reviji z zunanjo recenzijo, ki izhaja periodično                                                                       1 točka.  



Opomba: Avtorju, ki je naveden na prvem mestu se dodeli polno število točk, vsem ostalim pa 

polovica točk. Kandidat, ki uveljavlja tovrstni dosežek, mora obvezno priložiti: članek in 

kolofon. Če članek še ni bil objavljen, se upošteva tudi potrdilo o sprejemu članka v objavo, ko 

je članek objavljen, pa navedeno potrdilo ne velja več. Če je članek dosegljiv izključno na 

svetovnem spletu (WWW.) mora kandidat priložiti izpis članka in naslov spletne strani, kjer se 

članek nahaja -upošteva pa se, če ga je mogoče v trenutku vrednotenja na spletu tudi preveriti. 

Pri tem izbirnem merilu ni mogoče uveljavljati člankov, ki so objavljeni v zbornikih srečanj ali 

konferencah mladih zdravnikov oziroma zdravnikov pripravnikov in podobno, ki jih 

organizirajo javni zdravstveni zavodi (npr. Strokovnem srečanju mladih zdravnikov zaposlenih 

v UKC Maribor, Prvem strokovnem srečanju mladih zdravnikov v SB Slovenj Gradec, 

Strokovnem srečanju zdravnikov pripravnikov v SB Novo mesto, Strokovnem srečanju NUJNA 

STANJA - kongres zdravnikov pripravnikov v UKC Ljubljana,  Srečanje mladih zdravnikov 

Primorske in podobno). Prav tako ni mogoče uvaljavljati dela v uredništvu medicinske 

strokovne revije."  

  

2) NE, ker razpisno besedilo JRS pod točko IV. Merila za izbiro – NEOBVEZNA DOKAZILA določa:  

"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.   

Vsa neobvezna dokazila morajo biti priložena vlogi ali morajo prispeti na Zbornico 

najpozneje zadnji dan razpisnega roka oziroma biti do tega dne priporočeno oddana na 

pošto."  

 
 

Vprašanje 

Zanima me, ali lahko pod 3. točko: Merila za izbirni kriterij: dosedanji dosežki, c) objava 

strokovnega članka s področja medicine ali biomedicine v strokovni reviji, ki jo citira Science 

Citation Index (SCI) uveljavljam več kot 1 SCI članek ter pri tem dosežku dobim 6 točk (po 3 za 

vsak SCI članek)? 

 

Pod 3. točko: Merila za izbirni kriterij: dosedanji dosežki je sicer zapisano "Kandidat lahko en 

dosežek (eno temo) uveljavlja le enkrat znotraj 3. točke IV. poglavja razpisa (Merila za izbiro)", 

vendar mi ni povsem jasno, na kaj se "en dosežek/ena tema" nanašata. Je s tem  mišljen 

posamezen dosežek, ki ga ne smem uveljavljati pod dvema različnima s črko označenima 

poglavjema (npr. a), b),...) ali posamezno s črko označeno poglavje oz. tema, ki se ne sme 

ponoviti (kot npr. v primeru dveh SCI člankov, ki bi se oba uveljavljala pod črko c) )? 

 

Odgovor 

Pri izbirnem merilu c) objava strokovnega članka s področja medicine ali biomedicine v 

medicinski strokovni reviji, ki jo citira Science Citation Index (SCI), ni omejitve glede števila 

člankov, ki jih kandidati lahko priložite prijavi na javni razpis specializacij. 

 



V zvezi z vašim drugim vprašanjem pa pojasnjujem, da dikcija »en dosežek (ena tema)« 

pomeni, da bo v primeru, ko boste priložili npr. članek in aktivno udeležbo (smiselno velja za 

vsa neobvezna dokazila), ki imata isti naslov oziroma vsebinsko govorita o isti temi, 

vrednoteno le tisto dokazilo, ki vam v skladu z določbami razpisnega besedila prinese višje 

število točk. Neobvezna dokazila pa pregleduje in vrednoti izbirna komisija. 

 
 

Vprašanje 

Zasledil sem, da za neobvezna dokazila pod točko 3.b med drugim potrebujemo priložiti 

celotni izdelek. Ker se ponovno prijavljam na specializacijo in bom prenašal dokazila iz arhiva, 

potrebujem dodatno priložiti še celotni izdelek? Kaj v primeru, ko je bila aktivna udeležba na 

kongresu, šteje kot celotni izdelek? Samo "abstract" predavanja v zborniku, celotna ppt 

prezentacija na papirju, ali kaj drugega? 

 

Odgovor 

V kolikor boste uveljavljali aktivno udeležbo na medicinskih seminarjih in kongresih, morate k 

dokazilu o aktivni udeležbi priložiti še celoten prispevek. Dokazila o aktivni udeležbi, ki ste jih 

na zbornico v okviru preteklih prijav že naslovili, lahko prenesete, prijavi na aktualen razpis 

specializacij pa priložite celotne prispevke, ki se nanašajo na te aktivne udeležbe (ali na 

morebitne nove, pri čemer bodite pozorni, da boste za nove aktivne udeležbe priložili tako 

dokazilo o aktivni udeležbi, kot tudi celoten prispevek).  Samo »abstract« ne šteje za celoten 

prispevek. V kolikor se celoten prispevek nahaja le v ppt prezentaciji, prijavi na specializacijo 

priložite natisnjeno ppt prezentacijo. 

 
 

Vprašanje 

Pišem vam glede razpisa specializacij zdravnikov. Med neobveznimi potrdili sem zasledil, da 

lahko uveljavljamo tudi še neobjavljen članek. "Če članek še ni bil objavljen, se upošteva tudi 

potrdilo o sprejemu članka v objavo, ko je članek objavljen, pa navedeno potrdilo ne velja več." 

Zanima me, kaj se šteje kot potrdilo o sprejemu članka. Je dovolj izsek iz e-mail korespondence 

ali mora revija izdati potrdilo v obliki dokumenta? 

 

Odgovor 

Kot potrdilo o sprejemu članka v objavo zadošča elektronsko sporočilo uredništva revije. 

Prijavi na razpis specializacij priložite print elektronskega sporočila iz katerega sta poleg 

vsebine sporočila razvidna še pošiljatelj sporočila in datum sporočila. Prijavi na razpis 

specializacij priložite tudi članek. 

 
 

Vprašanje  

Zanima me, ali je za objavljene članke dovolj samo izpis osebne bibliografije is COBISSa? V 

kolikor ni, kaj še moram dodati?  

Prav tako, glede nagrad je dovolj samo kopija?  

  



Odgovor  

Izpis iz Cobissa ne zadošča, pri točki 3. razpisa je uvodoma navedeno: »Kandidat, ki prenaša 

dokazila s prejšnjih razpisov, mora priložiti seznam dokazil, ki jih želi prenesti (glej obrazec 

za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev). Dosežki, ki so del obveznega dodiplomskega 

študija na medicinski fakulteti, se ne upoštevajo. Prav tako kot dokazilo o dosedanjih dosežkih 

ne velja samo izpis iz COBISSa.  

Kandidat lahko en dosežek (eno temo) uveljavlja le enkrat znotraj 3. točke IV. poglavja 

razpisa (Merila za izbiro).«  

Predlagamo, da si natančno preberete razpis, saj je pri vsakem dokazilu navedeno, v kakšni 

obliki mora biti predloženo. 

 
 

Vprašanje 

Prijavila se bom na trenutni razpis specializacij in imam vprašanje. Kot neobvezno prilogo bom 

dodala sodelovanje na kongresu, na katerem sem imela objavljen poster. Ker je bil kongres 

online, nimam programa predstavitev, saj so bili plakati na voljo ves čas. Kako lahko 

uveljavljam to aktivno udeležbo? S strani kongresa sem sicer dobila certifikat, da sem na 

njihovem kongresu imela objavljen poster. Je dovolj, če priložim to in izvod postra, iz katerega 

je razvidno, da sem prvi avtor? 

 

Odgovor 

Za uveljavljanje izbirnega merila »b) aktivne udeležbe na medicinskih seminarjih in  kongresih«, 

morate prijavi na javni razpis specializacij obvezno priložiti:  

- dokazilo o aktivni udeležbi (program srečanja, izsek iz zbornika srečanja ali potrdilo o 

aktivni udeležbi, iz katerega je razvidno število avtorjev in prispevek) in  

- celoten prispevek. 

Iz vašega sporočila izhaja, da ste s strani kongresa prejeli certifikat, da ste imeli na njihovem 

kongresu objavljen poster (prva alineja zgoraj) in da imate izvod postra (druga alineja). 

 
 

Vprašanje 

V navodilih za prijavo na specializacijo sem prebral, da je za dokaz aktivne udeležbe na 

kongresu poleg programa srečanja in izseka iz zbornika potreben tudi celoten prispevek. 

Zanima me ali to pomeni, da je potrebno priložiti natisnjeno power point prezentacijo?  

Poleg tega vljudno prosim če mi lahko sporočite ali priložen dokument izpolnjuje merilo za 

kolofon. (Kolofon je potrebno priložiti kot dokazilo o objavi članka v strokovni reviji). 

 

Odgovor 

V kolikor celoten prispevek predstavlja power point prezentacija, potem dokazilu o aktivni 

udeležbi priložite natisnjeno power point prezentacijo. 

 

Kolofon je obvezen element publikacije na kateremkoli mediju in vsebuje naslednje podatke: 

- ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi ime ali naslov izvirne publikacije; 

- oznako ISBN, ISSN, ISMN ali drugo mednarodno oznako publikacije; 



- navedbo naziva ali imena nosilca avtorskih pravic; 

- navedbo izdaje, dotisa, ponatisa, dopolnitve, ponovitve ipd.; 

- ime in priimek avtorice ali avtorja publikacije; 

- ime ali firmo in sedež založnika; 

- leto izida; 

- leto natisa ali izdelave; 

- število natisnjenih izvodov; 

- maloprodajno ceno publikacije (velja za knjige in serijske publikacije, če cena ni natisnjena 

drugje v publikaciji); 

- navedbo javnega financerja, če je publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi. 

 

Kolofon je obvezni del elektronske publikacije, ki je predmet obveznega izvoda, in vsebuje tiste 

zgoraj navedene podatke, ki jih je glede na značilnosti medija mogoče navesti, poleg tega pa 

podatek o spletni lokaciji publikacije. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me ali je dovolj za neobvezno dokazilo aktivnega sodelovanja na kongresih, če 

priložimo kopijo svojega povzetka iz book of abstracts? 

 

Odgovor 

Razpisno besedilo JRS pod točko IV. Merila za izbiro – NEOBVEZNA DOKAZILA,  3. Merila za 

izbirni kriterij: dosedanji dosežki, v točki b) določa:  

  »aktivne udeležbe na medicinskih seminarjih in  kongresih                                               1 točka  

opomba: avtorju, ki je naveden na prvem mestu, se dodeli polno število točk, vsem ostalim pa 

polovica točk. Kandidat mora obvezno priložiti dokazilo o aktivni udeležbi (program srečanja, 

izsek iz zbornika srečanja ali potrdilo o aktivni udeležbi, iz katerega je razvidno število 

avtorjev in prispevek). Upošteva se tudi potrdilo o sprejemu prispevka ali posterja na 

udeležbi, ki še bo. Ko je prispevek ali poster objavljen, pa navedeno potrdilo ne velja več. Pri 

tem izbirnem merilu ni mogoče uveljavljati t.i. »priprava seminarja, klinične konference ali 

prikaza primera med usposabljanjem na kliničnem oddelku« ali vodenja medicinskih tečajev. 

Pri tem izbirnem merilu prav tako ni mogoče uveljavljati aktivne udeležbe na srečanjih ali 

konferencah mladih zdravnikov oziroma zdravnikov pripravnikov in podobno, ki jih 

organizirajo javni zdravstveni zavodi ali študenti v Sloveniji ali v tujini (npr. Strokovnem 

srečanju mladih zdravnikov zaposlenih v UKC Maribor, Prvem strokovnem srečanju mladih 

zdravnikov v SB Slovenj Gradec, Strokovnem srečanju zdravnikov pripravnikov v SB Novo 

mesto, Strokovnem srečanju NUJNA STANJA - kongres zdravnikov pripravnikov v UKC 

Ljubljana, Srečanje mladih zdravnikov Primorske, PRO ET CONTRA, Croatian student summit 

CROSS, Zagreb international medical summit for medical students and young doctors ZIMS, in 

podobno). Prav tako pri tem izbirnem kriteriju ni mogoče uveljavljati udeležb na medicinskih 

tečajih / delavnicah / in podobno (s preizkusom znanja).«  

 
 

 



VPRAŠANJA VEZANA NA PREVODE OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH DOKAZIL 

 

 

Vprašanje 

Zanima me, kaj pomeni, da mora biti prevod besedila zapečaten z izvirnikom besedila? Ali je 

lahko izvirnik besedila kopija licence ali mora biti original? 

 

Odgovor 

Prevod besedila mora biti zapečateno zvezan z izvirnikom besedila (originalom) ali njegovo v 

Republiki Sloveniji overjeno kopijo.  

 
 

Vprašanje 

Pri izpolnjevanju prijave na specializacijo se mi je postavilo naslednje vprašanje:  

Ali je potrebno obvezna dokazila predati v prevodu ali so dovolj angleški originali kot na 

primer: diploma? 

 

Odgovor 

Razpisno besedilo pod točko II. »Splošna določila« določa:  

»Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so 

lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.   

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali navadni kopiji.  

Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki 

Sloveniji sodno zapriseženega tolmača (https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html) 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.   

Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, ter obveznih dokazil, ki jih Zbornica že vodi v registru zdravnikov, 

kandidatom ni potrebno prilagati vlogi.«  

 
 

Vprašanje  

Imam vprašanje, ki se tiče prevoda diplome. Ali je za prijavo na razpis specializacije potreben 

prevod diplome z medicinske fakultete v Beogradu v slovenščino, če že imam potrdilo o 

nostrifikaciji diplome v slovenščini?  

  

Odgovor  

Kot dokazilo o doseženi izobrazbi potrebujete le nostrifikacijo diplome. V kolikor pa bi želeli 

na podlagi tuje diplome uveljavljati dosežek »povprečna ocena na študiju«, pa mora biti ta 

prevedena v slovenščino in sicer s strani sodno zapriseženega tolmača v R. Sloveniji. Imenik 

sodno zapriseženih tolmačev najdete na: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html.  

 
 

Vprašanje 

https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html


Na podlagi tuje diplome želim uveljaviti dosežek povprečna ocena na študiju. Zanima me, če 

je potrebno zraven sodnega prevoda priloge k diplomi priložiti navadno kopijo ali notarsko 

overjeno kopijo.  

 

Odgovor 

Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku morajo biti s strani v Republiki Sloveniji 

sodno zapriseženega tolmača (https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html) 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. 

 
 

Vprašanje 

Študij sem končal na Hrvaškem. Ali pri neobveznih dokazilih za povprečno oceno 

dodiplomskega študija zadostuje moje dokazilo v hrvaškem jeziku ali pa je potreben prevod? 

 

Odgovor 

Glede dokazil v tujih jezikih razpis jasno določa:  

Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so 

lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.  

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali navadni kopiji. 

Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki 

Sloveniji sodno zapriseženega tolmača (https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html) 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. 

 
 

Vprašanje 

Kot dodatni dosežek bi želela uveljavljati članek, pri katerem sem sodelovala, in je bil objavljen 

v nemškem jeziku. Pri objavi članka v medicinski strokovni reviji z zunanjo recenzijo piše, da 

morata biti priložena tako kolofon kot članek. 

V mojem primeru je kolofon napisan v angleščini, originalni članek pa je objavljen v nemškem 

jeziku. Zanima me, če sta v taki obliki prilogi ustrezni ali moram poskrbeti tudi za prevod 

celotnega članka. 

 

Odgovor 

Na podlagi določil razpisnega besedila so neobvezna dokazila lahko predložena v slovenskem 

ali angleškem jeziku. Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali 

navadni kopiji. Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v 

Republiki Sloveniji sodno zapriseženega tolmača (https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html) 

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. 

https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html


 
 

Vprašanje 

Vem, da je za dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, potreben prevod s strani 

sodnega tolmača. Zanima me ali mora biti sodni tolmač iz Republike Slovenije? In če je lahko 

sodni tolmač na primer iz Srbije, ali obstaja kakšen poseben seznam sodnih tolmačev, tistih 

ki se priznajo v Sloveniji ali so to morda vsi?  

 

Odgovor 

Sodni tolmač mora biti zaprisežen v Republiki Sloveniji, v razpisu je objavljen link na imenik 

sodnih tolmačev. 

 
 

Vprašanje 

Zanima me, če je možno, da dokazilo, ki je v nemškem jeziku, uradno prevede v slovenski 

jezik sodno zaprisežen tolmač Republike Avstrije?   

 

Odgovor 

Ne. Upoštevajo se le prevodi sodno zapriseženih tolmačev v Republiki Sloveniji (navedeni so 

v spodnjem linku).  Javni razpis točno določa:   

»Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so  

lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.    

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali navadni kopiji.   

Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki 

Sloveniji sodno zapriseženega tolmača (https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html) 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.« 

 
 

 


