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Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica) na podlagi 18. člena Zakona o zdravniški službi
(Uradni list RS, št. 72/06-UPB3), Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 114/05-UPB) ter na podlagi prvega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 59/03, 51/04, 15/05, 20/07 in 102/07)

objavlja

JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ
za posamezna specialistična področja dentalne medicine
za potrebe javne zdravstvene mreže

Parodontologija
Stomatološka protetika
Zobne bolezni in endodontija
Oralna kirurgija
SKUPAJ

1

1

1

1

Kandidat se lahko na enem razpisu prijavi le na eno upravno
zadevo (ena specializacija v eni regiji). Na razpis se lahko prijavijo le
kandidati, ki še nimajo odločbe za specializacijo in regijo, za katero se
prijavljajo. Specializantu lahko Zbornica po odobritvi ene specializacije
(šteje se od junija 2006) odobri le še eno specializacijo.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku oziroma
uradno prevedena v slovenski jezik.
Vsa dokazila morajo biti predložena v izvirniku ali ustrezno overjeni
kopiji. Izjema je kopija izvlečka iz zbornika srečanja, ki je dokazilo o
aktivni udeležbi na seminarju (kriterij 3, merilo b), če je možno le-to
preveriti na spletni strani Cobissa, ter kopija prve strani članka (ki
vsebuje naslov, izdajatelja in navedbo avtorjev) kot dokazilo za objavo
članka (kriterij 3, merili d in e), če je možno le-to preveriti na spletni
strani Cobissa.

2

2

Razpis
SKUPAJ
2

1

1
1
2

Ravne na
Koroškem

Novo
mesto

2

1

II. Splošna določila u
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Nova
Gorica

1

3.
4.
5.
6.

Murska
Sobota

Maribor

2. Otroško in preventivno zobozdravstvo

Krško

1

Kranj

1

Koper

1. Čeljustna in zobna ortopedija

Celje

Ljubljana

I. Vrste, število specializacij in regije: u

2

1

2
2
1
1
10

NAVADNIH (NEOVERJENIH) KOPIJ ALI PO IZTEKU RAZPISNEGA ROKA POSREDOVANIH DOKAZIL NE BOMO UPOŠTEVALI
IN BOMO ŠTELI, KOT DA TA DOKAZILA NISO BILA VLOŽENA!
Za potrebe tega javnega razpisa je veljavna kopija, če je overjena s strani
delodajalca kandidata, Zbornice, notarja ali upravne enote.

III. Pogoji za prijavo na razpis u
Prijava na razpis (v nadaljevanju: vloga) mora vsebovati izvirnik ali
ustrezno overjeno kopijo:
1. dokazila o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v Sloveniji
ali potrdila o nostrifikaciji diplome tuje medicinske/stomatološke
fakultete ali odločbe o enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor dentalne medicine,
pridobljene v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje
in vrednotenje izobraževanja;*
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2. dokazila o strokovnem izpitu, opravljenem v Republiki Sloveniji
(opravljenem do razpisnega roka);*
* Kandidati ali kandidatke iz držav članic Evropske unije namesto dokazil iz 1. in 2. točke vlogi
priložijo odločbo o priznanju kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica zobozdravnik
v Republiki Sloveniji, pridobljeno v postopku za priznavanje kvalifikacij po posebnem zakonu.

3. izjave, da bo 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; če ponudbe iz regije ne prejme, je dolžan biti
zaposlen v javni zdravstveni službi za enkratno časovno obdobje
trajanja specializacije;
4. a) podeljene veljavne licence za delo na področju dentalne medicine
(podeljene do razpisnega roka);
4. b) vloga mora biti v skladu z določili Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 114/05-UPB) kolkovana z upravnimi koleki v
vrednosti 250 točk (50 točk (tarifna št. 1) za vložitev vloge in 200
točk (tarifna št. 3) za izdajo odločbe), kar na dan razpisa znaša
skupaj 17,73 EUR.
Prijava na razpis (vloga) in izjava iz 3. točke sta prilogi tega razpisa.

IV. Dokazila za ocenjevanje izbirnih meril u
Vlogi lahko priložite tudi dokazila za ocenjevanje izbirnih meril, ki
niso obvezna priloga k vlogi in se vloga brez njih ne šteje za nepopolno,
zato Zbornica kandidatov NE BO POZIVALA za dopolnitve vloge s temi
dokazili. V kolikor kandidat vlogi ne bo priložil dokazil za katero izmed
izbirnih meril, bo pri tem izbirnem merilu prejel 0 točk.
Za dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija je potrebno predložiti originalno potrdilo o povprečni oceni, ki ga izda
Medicinska fakulteta v Ljubljani. V kolikor je kandidat diplomiral
na medicinski/stomatološki fakulteti v tujini, je potrebno predložiti
overjen prevod potrdila o povprečni oceni in potrdilo te medicinske/stomatološke fakultete o razponu pozitivnih ocen (se pravi, katere
ocene se na tej fakulteti štejejo za pozitivne; npr. v RS so to ocene od
vključno 6 do 10).
Če so kandidati katera od dokazil že predložili Zbornici (npr. v
postopku za pridobitev licence, ob prejšnji prijavi na javni razpis specializacij), jim jih ni potrebno prilagati ponovno. V svoji vlogi morajo
TOČNO navesti, KATERA POSAMEZNA DOKAZILA (potrebno
je poimensko našteti posamezna dokazila) so že predložili in KJE.
Zbornica bo v izbirnem postopku upoštevala izključno in samo tista
dokazila, ki bodo priložena vlogi oziroma bo v vlogi navedeno, da kandidat izrecno želi, da se upoštevajo. Tudi za ta dokazila velja določilo,
da morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku oziroma uradno
prevedena v slovenski jezik!

V. Merila za izbiro u
Izbirni postopek za vse ustrezne vloge opravi Zbornica.
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: 30)

povprečna ocena od 6,0 do 6,9–:
1 točka

povprečna ocena od 7,0 do 7,49–:
4 točke

povprečna ocena od 7,5 do 7,79–:
8 točk

povprečna ocena od 7,8 do 7,9–:
12 točk

povprečna ocena od 8,0 do 8,49–:
16 točk





povprečna ocena od 8,5 do 8,9–:
povprečna ocena od 9,0 do 9,49–:
povprečna ocena od 9,5 do 10,0:

20 točk
25 točk
30 točk

2. Merila za izbirni kriterij: mnenja dosedanjih mentorjev in priporočila kandidata (največje možno število točk: 20) – največ skupno
do 4 mnenja in priporočila, ki morajo biti opisna (napisana)
5 točk
A. Mnenje mentorja ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje
nadpovprečne (odlične) strokovne in osebne kvalitete
kandidata ter opisuje poznavanje kandidata iz neposrednega
strokovnega sodelovanja s kandidatom in je napisano s strani
strokovnjaka s področja specializacije (na področju dentalne
medicine)
4
B. Mnenje mentorja ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje
točke
dobre strokovne in osebne kvalitete kandidata ter opisuje
poznavanje kandidata iz neposrednega strokovnega
sodelovanja s kandidatom in je napisano s strani
strokovnjaka s področja specializacije (na področju dentalne
medicine
C. Mnenje mentorja ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje
3
nadpovprečne (odlične) strokovne in osebne kvalitete
točke
kandidata ter opisuje poznavanje kandidata iz neposrednega
strokovnega sodelovanja s kandidatom in je napisano s strani
strokovnjaka z drugega področja dentalne medicine
D. Mnenje mentorja ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje
2,5
dobre strokovne in osebne kvalitete kandidata ter opisuje
točke
poznavanje kandidata iz neposrednega strokovnega
sodelovanja s kandidatom in je napisano s strani
strokovnjaka z drugega področja dentalne medicine
E. Mnenje ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje nadpovprečne 2 točki
(odlične) strokovne in osebne kvalitete kandidata, ne izkazuje
pa neposrednega strokovnega sodelovanja s kandidatom in
je napisano s strani strokovnjaka s področja specializacije (na
področju dentalne medicine)
F. Mnenje ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje nadpovprečne 1
(odlične) strokovne in osebne kvalitete kandidata, ne izkazuje točka
pa neposrednega strokovnega sodelovanja s kandidatom in je
napisano s strani strokovnjaka z drugega področja dentalne
medicine
G. Mnenje ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje dobre strokovne 0,5
točke
in osebne kvalitete kandidata, ne izkazuje pa neposrednega
strokovnega sodelovanja s kandidatom in je napisano s strani
strokovnjaka s področja specializacije (na področju dentalne
medicine)
H. Mnenje ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje dobre strokovne 0,25
točke
in osebne kvalitete kandidata, ne izkazuje pa neposrednega
strokovnega sodelovanja s kandidatom in je napisano s strani
strokovnjaka z drugega področja dentalne medicine
Opomba: Vrednoti se največ 4 opisna (napisana) mnenja mentorjev in priporočila, ki se
nanašajo na čas kandidatovega študija, pripravništva ali drugega dosedanjega kliničnega
dela. Ocenjuje se le eno mnenje oziroma priporočilo posamezne osebe. V kolikor bo
kandidat predložil več kot 4 priporočila, bo komisija upoštevala priporočila po vrstnem
redu, kot ga predlaga kandidat. Ne upoštevajo se mnenja, ki so napisana kot ocena kandidatovega obveznega dela dodiplomskega študija (ocena iz vaj dodiplomskega študija).

Za priporočila iz tujine je potrebno priložiti potrdilo pristojne
zbornice ali organizacije o piscu priporočila (o tem, da je registriran
zdravnik, specialist določenega področja).
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3. Merila za izbirni kriterij: dosedanji dosežki in reference (največje
število točk: 30)
Kandidat mora priložiti seznam dokazil (na obrazcu, ki je priloga
razpisu), ki jih uveljavlja pri tem izbirnem kriteriju, tudi tistih, ki jih je
že predložil v prejšnjih postopkih. 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:
a) udeležba na večdnevni podiplomski šoli in/ali učni delavnici 2 točki
Opomba: za dokazilo o udeležbi je potrebno priložiti izvirno potrdilo o
udeležbi; kandidatove evidence kreditnih točk za udeležbe na SPI, ki jih
Zbornici pošiljajo organizatorji srečanj, ne zadoščajo. »Večdnevna« pomeni
najmanj dva dni.

4 točke
b) aktivna udeležba na sestankih domačega strokovnega
združenja (Slovenskega zdravniškega društva, Slovenskega
društva za osteointegracijo, Združenja maksilofacialne in
oralne kirurgije Slovenije, Društva zobozdravstvenih delavcev
Slovenije, Slovenskega ortodontskega društva) in/ali na
strokovnih seminarjih medicinske fakultete, univerzitetnega
kliničnega centra, in sicer s področja medicine oziroma
dentalne medicine, in/ali aktivna udeležb na sestankih tujega
strokovnega združenja s področja medicine oziroma dentalne
medicine
Opomba: če je avtorjev prispevka, posterja, predavanja, članka ali članov
uredništva več, se število točk deli s številom avtorjev; avtorju, ki je naveden
na prvem mestu, se število točk množi z 2. Kandidat mora obvezno priložiti
dokazilo o aktivni udeležbi (program srečanja, izvleček iz zbornika srečanja
ali potrdilo o aktivni udeležbi, iz katerega je razvidno število avtorjev). V
kolikor se kandidatu prizna aktivna udeležba na seminarju, sestanku oziroma
delavnici, se mu za isto srečanje ne prizna pasivna udeležba; kandidat lahko
en dosežek (eno temo) uveljavlja le enkrat

c) pasivna udeležba na sestankih domačega strokovnega
združenja (Slovenskega zdravniškega društva, Slovenskega
društva za osteointegracijo, Združenja maksilofacialne
in oralne kirurgije Slovenije, Društva zobozdravstvenih
delavcev Slovenije, Slovenskega ortodontskega društva)
in/ali na strokovnih seminarjih medicinske fakultete,
univerzitetnega kliničnega centra, in sicer s področja
dentalne medicine, in/ali pasivna udeležba na sestankih
tujega strokovnega združenja s področja dentalne medicine

0,5
točke
(do 5
točk)

Opomba: za dokazilo o udeležbi je potrebno priložiti izvirno potrdilo o
udeležbi; 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

d) objava strokovnega članka s področja medicine oziroma
dentalne medicine v strokovni reviji

6 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
lahko en dosežek (eno temo) uveljavlja le enkrat

e) objava strokovnega članka v poljudni reviji

2 točki

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
lahko en dosežek (eno temo) uveljavlja le enkrat

f) Prešernova nagrada medicinske fakultete
Opomba: kandidat lahko en dosežek (eno temo) uveljavlja le enkrat. Če je
avtorjev več, se število točk deli s številom avtorjev
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5 točk

g) Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani/Mariboru

6 točk

Opomba: kandidat lahko en dosežek (eno temo) uveljavlja le enkrat. Če je
avtorjev več, se število točk deli s številom avtorjev

h) Prešernovo priznanje

4 točke

Opomba: kandidat lahko en dosežek (eno temo) uveljavlja le enkrat. Če je
avtorjev več, se število točk deli s številom avtorjev

i)
j)
k)
l)

Brenčič-Logarjeva nagrada
podiplomski študij javnega zobozdravstva
podiplomski študij otroškega in preventivnega zobozdravstva
dokončan magistrski študij, ki ga razpisuje medicinska
fakulteta
m) dokončan doktorski študij, ki ga razpisuje medicinska
fakulteta
n) nagrade z rep. tekmovanj, ki nimajo neposredne zveze z
dentalno medicino (kemija, logika, fizika; Vegova priznanja,
Razvedrilna matematika, tuji jeziki - srednja šola), različna
občinska priznanja, prvo mesto na sprejemnih izpitih
na MF, seminar »Šola za mladinske animatorje« (in
podobno), diploma Teološko-pastoralne šole (in podobno),
glasbena šola/udejstvovanje, športni dosežki na državni
ali mednarodni ravni, licenca za sodnika na domačih/
mednarodnih športnih prireditvah, licenca za športnega
pilota/potapljača,
o) potrdilo o sodelovanju pri organizaciji seminarjev ne pomeni
aktivne ali pasivne udeležbe na seminarju; to se dokazuje z
drugimi ustreznimi dokazili

5 točk
8 točk
8 točk
10 točk
15 točk
VSE 0
točk

0 točk

4. Merila za izbirni kriterij: osebni razgovor s kandidatom - po
presoji izbirne komisije (največje število točk: 20)
Če se kandidat osebnega razgovora ne udeleži in za to ne navede
opravičljivega razloga, se pri tem kriteriju oceni z 0 točkami.
V odločbi ne bo dobesednega zapisa vprašanj in odgovorov z osebnega razgovora, temveč bo zapisan le povzetek osebnega razgovora
kandidatov s komisijo, ki služi izključno za obrazložitev in utemeljitev
diskrecijske pravice Zbornice pri dodeljevanju točk pri tem izbirnem
merilu.
Uradna oseba bo predlagala predsedniku Zbornice odobritev specializacije za tiste kandidate, ki bodo pri posamezni specializaciji/upravni
zadevi dosegli največje število točk, ter za toliko kandidatov, kolikor je
bilo pri posamezni specializaciji razpisanih specializantskih mest.

VI. Roki in način oddaje vloge u
Pisne vloge z oznako »NE ODPIRAJ! - ZA JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ« in dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Zdravniška zbornica Slovenije, Dalmatinova 10, Ljubljana, do 3. aprila
2008 (razpisni rok).
Vloga se pošlje IZKLJUČNO priporočeno po pošti na naslov Zbornice. Na kuverti mora biti jasna oznaka: »NE ODPIRAJ! - ZA JAVNI
RAZPIS SPECIALIZACIJ«.
Če na ovojnici ni jasne oznake »Ne odpiraj! - Za javni razpis specializacij«, se šteje, da vloga sploh ni bila vložena. Vloga je pravočasna, če
je oddana priporočeno na pošto zadnji dan razpisnega roka.
Vloga je popolna, če vsebuje vse sestavine, ki so zahtevane v tem razpisu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil.
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre
vse vloge, ki so prispele do tedaj (datum odpiranja: 8. april 2008 ob
10. uri).
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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 potrebno 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. Če kandidat, v razpisnem roku,
ne predloži katerega izmed dokazil za ocenjevanje izbirnih meril, bo
pri tem izbirnem merilu prejel nič (0) točk.
Dokazila za ocenjevanje izbirnih meril lahko, kot dopolnitev vloge,
kandidati pošiljajo izključno priporočeno po pošti na naslov Zbornice
najpozneje do izteka razpisnega roka, to je do 3. aprila 2008. Dokazil,
oddanih na pošto po tem datumu, Zbornica ne bo upoštevala, ne glede
na to, ali je kandidat v vlogi navedel, da jih bo priložil pozneje.
V postopku za odobritev specializacij se obravnavajo vloge, ki vsebujejo vse z razpisom zahtevane podatke in dokazila ter prispejo na
Zbornico v predpisanem roku.
Podatki o številu prijavljenih kandidatov za posamezno razpisano
mesto bodo na voljo na Zbornici oziroma na spletni strani Zbornice
(http://www.zdravniskazbornica.si) od 9. aprila 2008 dalje.
Kandidati, ki se bodo v predpisanem roku prijavili na razpis, vendar
se bodo želeli preusmeriti, lahko prenesejo svojo prijavo za katerokoli
drugo razpisano specializacijo do 11. aprila 2008.
Prenos prijave je možen z izpolnitvijo obrazca »Prenos vloge za
odobritev specializacije«, ki ga lahko dobite na Zbornici ali njenih
spletnih straneh (http://www.zdravniskazbornica.si). Šteje se, da je vloga
za preusmeritev oddana v roku, če je oddana priporočeno po pošti ali
poslana po faksu št. 01 30 72 169 do vključno 11. aprila 2008.

VII. Rok, v katerem bo Zbornica odločila
o vlogah u
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.
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.
Če za eno specializantsko mesto kandidira več kandidatov, ki so
na podlagi izbirnih meril dosegli enako število točk, izbirna komisija
določi dopolnilno merilo. To je ocena na dodiplomskem študiju iz
predmeta oziroma področja, ki se vsebinsko nanaša na specializacijo,
za katero kandidat kandidira. Če ni mogoče uporabiti navedenega
dopolnilnega merila, lahko izbirna komisija soglasno določi novo dopolnilno merilo.

VIII. Ostalo u
Razpisna dokumentacija (razpis specializacij, prijava na razpis, izjava
iz tretje točke tretjega poglavja in obrazec za dokazila) je vsem zainteresiranim dosegljiva tudi na Zdravniški zbornici Slovenije, Oddelek
za usposabljanje in strokovni nadzor, Dalmatinova 10 (pritličje),
Ljubljana. Prav tako imajo možnost vpogleda v Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 59/03, 51/04,
15/05, 20/07 in 102/07). Uradne ure so: ponedeljek, sreda in petek: od
9. do 12. ure, četrtek: od 13. do 16. ure.
n
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