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Javni razpis specializacij za specialistična
področja dentalne medicine za potrebe javne
zdravstvene mreže 1. 8. 2006
Razpis specializacij za specialistična
področja dentalne medicine
Sabina Markoli

Z

dravniška zbornica Slovenije ima javno pooblastilo, da
izvaja postopke in vodi izvajanje specializacij. Letošnji
razpis specializacij za specialistična področja dentalne
medicine za potrebe javne zdravstvene mreže zajema samo
dve specialistični področji, za kateri so bile iz posameznih
regij javljene potrebe in so na voljo tudi prosta specializantska učna
delovna mesta ter so jih predvideli nacionalni koordinatorji.
Pomanjkanje specializantskih delovnih mest je tudi glavna ovira, da
nismo mogli razpisati specializacij še za nekatera druga specialistična
področja, kjer so ugotovljene dejanske potrebe, in tudi vzrok, da je razpisnih mest za razpisana področje relativno malo.
Poleg tega tudi javljene potrebe iz posameznih regij za določena
področja včasih niso odraz dejanskega stanja. Nacionalni koordinatorji so že pripravili natančen in temeljit pregled stanja »lna terenu»,
da bodo v prihodnje razpisane specializacije zagotovile kontinuiteto
specialističnega delovanja v vseh regijah, potrebno pa bo skupaj z nacionalnimi koordinatorji, RSK-jem in Stomatološko kliniko poiskati
rešitev za zagotovitev učnih delovnih mest za specialistična področja,

kjer so dejanske potrebe največje.
Postavlja se tudi vprašanje, kako je z razpisom oziroma z možnostjo
zagotovitve specializacije tistim, ki ne bi specializirali za potrebe javne
zobozdravstvene mreže, želijo pa postati specialisti. Največja ovira za
samoplačniške specializante so prav tako učna delovna mesta.
Potrebno je še poudariti, da je kar nekaj specialistov tudi zasebnikov koncesionarjev, ki jim je potrebno omogočiti, da lahko sodelujejo
pri izbiri in izobraževanju svojega naslednika v skladu s pravili in
referencami.
Ugotovili smo tudi, da Pravilnik o vrstah, poteku in vsebinah specializacij zdravnikov v nekaterih segmentih premalo upošteva posebnosti
specializacij s področja dentalne medicine in da bodo v tem pravilniku
potrebne nekatere spremembe, ki naj bi jih pripravili tudi v postopku
spreminjanja drugih aktov Zbornice v smislu večje neodvisnosti zobozdravnikov oziroma doktorjev dentalne medicine.
Upam, da bodo vsi postopki glede razpisa specializacij potekali v
skladu z objavljenim razpisom in da bodo lahko izbrani kandidati v
najkrajšem možnem času pričeli z izobraževanjem.

Praktični napotki ob prijavi na razpis
specializacij
dravniška zbornica Slovenije objavlja prvi razpis specializacij s področja dentalne medicine v letu 2006, ki poteka
na nov, spremenjen način, tako glede izbirnega postopka
kot glede zaposlovanja tekom usposabljanja. Da bi vse
potekalo nemoteno, vas želimo vnaprej obvestiti o poteku
dogodkov, ki jih lahko pričakujete od prijave do izdaje odločbe.

Z

1. Prijava na razpis
Na razpis se prijavite z izpolnjenim obrazcem »Prijava na javni
razpis specializacij«. Posebej bodite pozorni na rok za oddajo prijave
(14. september 2006) in navodilo, da prijavo pošljete IZKLJUČNO
priporočeno po pošti z oznako »NE ODPIRAJ! - ZA JAVNI RAZPIS
SPECIALIZACIJ«.

Predvsem vam svetujemo, da si natančno preberete Pravilnik o
vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št.
59/03, 51/04 in 15/05).

V kolikor na ovojnici ni jasne oznake »Ne odpiraj! - Za javni razpis
specializacij«, se šteje, da vloga sploh ni bila vložena.
Na tem mestu bi radi opozorili še na nova določila zakona (nov
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drugi, tretji in četrti odstavek 18. člena), ki pravijo:
»Specializant lahko samo enkrat po odobritvi specializacije zaprosi za odobritev druge specializacije.
Specializantu, ki ne opravlja specializacije v skladu s programom, ali
ki ne začne specializacije do dneva, določenega v sklepu o začetku ali v
sklepu o odlogu začetka specializacije, ali ki brez opravičljivega razloga
prekine specializacijo ali ne konča specializacije v predvidenem roku,
Zbornica izda odločbo o trajnem prenehanju specializacije. Specializant, ki mu je bila izdana odločba o trajnem prenehanju specializacije,
se lahko na nov razpis specializacij ponovno prijavi za enako ali drugo
vrsto specializacije.
Za postopek pritožbe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni
upravni postopek. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.«

Upravne takse u
Vloga mora biti v skladu z določili Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 114/05-UPB) in na podlagi zahteve ministrstva
za zdravje 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; vrednost točke je 17 SIT), kar na dan razpisa znaša
skupaj 4.250,00 SIT ali 17,74 EUR. Upravne koleke lahko kupite na
poštah in v nekaterih trafikah. Upravne koleke nalepite na vlogo v
zgornji desni del.

2. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo javno, kar pomeni, da mu lahko prisostvuje
vsaka oseba, ki je kandidirala na razpisu. Pričelo se bo 18. 9. 2006 ob
10. uri v sejni sobi Zdravniške zbornice Slovenije, Dalmatinova 10. Ob
odpiranju vlog bodo komisije za odpiranje vlog preverile, ali je vloga
prispela pravočasno, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna.
Ob odpiranju vlog se preverja le, ali je vloga popolna, to pomeni, ali
vsebuje vse obvezne sestavine, navedene v II. poglavju razpisa. Kandidate, ki bodo poslali nepopolno vlogo, bomo po telefonu pozvali, naj v
treh dneh vlogo dopolnijo. Zato vas prosimo, da na obrazec »lPrijava
za razpis» vpišete telefonsko številko, na kateri boste dosegljivi. Vloge,
ki v predpisanem roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene.
3. Preusmerjanje
Po odprtju vlog boste na Zbornici oz. na spletni strani Zbornice:
www.zzs-mcs.si (od 20. do 22. septembra 2006) lahko pridobili podatke
o številu prijavljenih kandidatov za posamezna specializantska mesta.
V tem času boste lahko svojo vlogo tudi prenesli na drugo razpisano
mesto – bodisi na isto specializacijo v drugi regiji bodisi na drugo
specializacijo.
4. Izbirni postopek
Oktobra bomo prijavljene kandidate s priporočeno pošto vabili na
osebne razgovore, ki so del izbirnega postopka. Zato vas prosimo, da
ob prijavi na razpis na vlogo vpišete naslov, kjer boste lahko prevzeli
priporočeno pošiljko. Razgovori bodo potekali od 9. oktobra do predvidoma 20. oktobra 2006 v popoldanskem času na Zdravniški zbornici
Slovenije. V primeru, da se razgovora ne boste udeležili in svojega izostanka ne boste opravičili vsaj dva dni prej, bomo vašo vlogo ocenili
le po preostalih treh kriterijih.
5. Izbor kandidatov
Izbirna komisija, kot jo določa Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku

specializacij, bo vsakega kandidata ocenila po štirih kriterijih, ki so opisani v omenjenem pravilniku. Izbirna merila in ustrezna dokazila zanje
so (glejte tudi izbirne kriterije, ki so sestavni del tega razpisa):
1. Povprečna ocena dodiplomskega študija: za dokazilo o povprečni
oceni dodiplomskega študija je potrebno predložiti izvirno 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).
2. Merila za izbirni kriterij: mnenje ali priporočilo vodje vaj pri predmetu, za katerega je razpisana specializacija, mentorja v času pripravništva pri predmetu, za katerega je razpisana specializacija, ali
specialista na področju specializacije iz regije, za katero kandidira.
Mnenje ali priporočilo mora biti opisno (napisano).
3. Kandidatovi dosedanji dosežki in reference: vsa potrdila o dosežkih
je potrebno predložiti v izvirniku ali ustrezno overjeni kopiji. Sem
sodijo nagrade, priznanja, sodelovanja v projektih in podobno. Za
dokazilo »lobjave članka» je potrebno predložiti vsaj kopijo prve
strani (oziroma naslov, izdajatelja in navedbo avtorjev). Kot dokazilo
o aktivni udeležbi na sestankih in seminarjih s področja dentalne
medicine mora kandidat obvezno priložiti program srečanja, iz
katerega je razvidna njegova aktivna udeležba, izvleček iz zbornika
srečanja ali potrdilo o aktivni udeležbi. Za dokazilo o pasivnih
udeležbah na sestankih in seminarjih s področja dentalne medicine
je potrebno priložiti izvirno potrdilo o udeležbi oziroma ustrezno
overjeno kopijo; kandidatove evidence kreditnih točk za udeležbe
na stalnem podiplomskem izobraževanju (v nadaljevanju: SPI), ki
jih Zbornici pošiljajo organizatorji srečanj, ne zadoščajo.
4. Osebni razgovor: zaradi velikega števila razgovorov, ki jih moramo
opraviti v čim krajšem času, vas prosimo, da na razgovore prihajate
točno ob uri, ki bo zapisana v vabilu. V kolikor boste na razgovor
zamudili, boste prišli na vrsto za ostalimi kandidati, ki bodo prišli
točno.
Vse izvirnike lahko pred oddajo vloge overite tudi na Zbornici!
Dokazila za ocenjevanje izbirnih meril niso obvezna priloga k vlogi
in se vloga brez njih ne šteje za nepopolno, zato Zbornica kandidatov
ne bo pozivala k dopolnitvi vloge s temi dokazili, prav tako pa ne bo
upoštevala dokazil za izbirna merila, ki bodo poslana naknadno, to
pomeni po izteku razpisnega roka.
Predlagamo, da jasno označite, katera dokazila naj se ocenjujejo
pri posameznemu kriteriju, v nasprotnem primeru bo o tem presodila
izbirna komisija.
Po opravljenih razgovorih in ovrednotenju ostalih izbirnih kriterijev
bo uradna oseba predlagala predsedniku Zbornice odobritev za tiste
kandidate, ki so pri posamezni razpisani specializaciji/upravni zadevi
dosegli največje število točk.
6. Posredovanje informacij
Zbornica po telefonu ne posreduje dodatnih informacij glede izbirnega postopka (ocenjevanje dokazil, izbor kandidatov), zato predlagamo, da
natančno preberete razpisno besedilo in napotke k prijavi na razpis.
7. Izdaja odločbe
V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku prejmejo eno
odločbo vsi kandidati, ki so se prijavili na razpis za eno specializacijo v
eni regiji. Pritožbo na odločbo je možno vložiti v roku 15 dni po prejemu
odločbe na Zdravniško zbornico Slovenije. O njej odloča Ministrstvo
avgust-september 2006 l ISIS
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postopki, izda Zbornica posameznemu kandidatu, ki mu je bila specializacija odobrena, sklep, v katerem se določi datum začetka opravljanja
specializacije in glavni mentor.

za zdravje Republike Slovenije.
Odločba o specializaciji vsebuje osebne podatke vseh kandidatov,
izdana pa je izključno z namenom odločitve v upravni zadevi odobritve
specializacije.
V skladu z navedenim opozarjamo, da lahko kandidati omenjeno
odločbo in v njej vsebovane osebne podatke uporabijo izključno za
namen, za katerega so jim bili posredovani. V kolikor bi z vsebino navedene odločbe oziroma osebnimi podatki v njej seznanili osebe, ki niso
bile stranke v tem postopku oziroma niso njihovi pravni svetovalci, bi
s tem kršili določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 86/04).

9. Priprava individualnega programa kroženja
Individualiziran program opravljanja specializacije specializantu
pripravi glavni mentor (v sodelovanju s specializantom) in ga predlaga
Zbornici. Zbornica preveri zasedenost specializantskih delovnih mest
in specializantu pripravi potek specializacije.
10. Kroženje v pooblaščenih ustanovah
Specializanti so zaposleni pri pooblaščenih zdravstvenih zavodih
in zasebnih ordinacijah na specializantskih delovnih mestih skladno s
programom specializacije.
n

8. Izdaja sklepa o začetku opravljanja specializacije
Ko postane odločba pravnomočna, po preteku 15 dni, ko so jo prejeli vsi kandidati oziroma odkar jo je prejel zadnji kandidat, pa ni bila
vložena pritožba, oziroma potem, ko so končani morebitni pritožbeni

Pripravili: Tatjana Paradžik in Tina Šapec

Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi 18. člena Zakona o zdravniški službi
(Uradni list RS, št. 36/04-UPB-2, 62/04-Odl.US in 47/06) ter na podlagi prvega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 59/03, 51/04 in 15/05)

objavlja

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

1. Čeljustna in zobna ortopedija
2. Otroško in preventivno zobozdravstvo
Skupaj
ISIS l avgust-september 2006

Razpis
SKUPAJ

Ravne na
Koroškem

Novo mesto

Nova Gorica

Murska
Sobota

Maribor

Ljubljana

Krško

Kranj

Koper

Celje

I. Vrste, število specializacij in regije:

1

1

1

3

1

1
2

1
2

2
5
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II. Pogoji za prijavo na razpis u
Prijava na razpis (v nadaljevanju: vloga) mora vsebovati:
1. dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v Sloveniji,
potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje medicinske/stomatološke fakultete ali odločbo o enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova
s slovenskim strokovnim naslovom doktor dentalne medicine, pridobljeno v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje
in vrednotenje izobraževanja;*
2. dokazilo 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. izjavo, 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;
4a. podeljena veljavna licenca za delo na področju dentalne medicine
(podeljena do razpisnega roka).
4b. 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; vrednost točke je 17
SIT);
Vsa dokazila morajo biti predložena v izvirniku ali ustrezno overjeni
kopiji. NAVADNIH (NEOVERJENIH) KOPIJ NE BOMO UPOŠTEVALI
IN BOMO ŠTELI, KOT DA TA DOKAZILA NISO BILA VLOŽENA!
Za potrebe tega javnega razpisa velja kopija, če je overjena s strani
delodajalca kandidata, Zbornice ali notarja.
Prijava na razpis (vloga) in izjava iz 3. točke sta prilogi tega razpisa.
V svoji vlogi lahko kandidat navede glavnega mentorja, pri katerem
želi opravljati specializacijo. 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.

III. 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 od kandidatov NE BO ZAHTEVALA dopolnitve vloge.
V kolikor kandidat vlogi ne bo priložil dokazil za katero izmed izbirnih
meril, bo pri tem izbirnem merilu prejel 0 točk. Vsa dokazila morajo
biti predložena v izvirniku ali ustrezno overjeni kopiji. NAVADNIH
(NEOVERJENIH) KOPIJ NE BOMO UPOŠTEVALI IN BOMO ŠTELI,
KOT DA TA DOKAZILA NISO BILA VLOŽENA!
Za potrebe tega javnega razpisa velja kopija, če je overjena s strani
delodajalca kandidata, Zdravniške zbornice Slovenije ali notarja.
Za dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija je potrebno
predložiti izvirno 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 zgoraj navedenih dokazil že predložili
Zdravniški zbornici Slovenije (npr. v postopku za pridobitev licence, ob

prejšnji prijavi na javni razpis specializacij), jim jih ni potrebno prilagati
ponovno. V svoji vlogi morajo navesti, katera 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.

IV. 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 število točk: 30)
 povprečna ocena od 6,0 do 7,0: 1 točka
 povprečna ocena od 7,0 do 7,5: 4 točke
 povprečna ocena od 7,5 do 7,8:
8 točk
 povprečna ocena od 7,8 do 8,0: 12 točk
 povprečna ocena od 8,0 do 8,5: 16 točk
 povprečna ocena od 8,5 do 9,0: 20 točk
 povprečna ocena od 9,0 do 9,5: 25 točk
 povprečna ocena od 9,5 do 10,0: 30 točk
2. Merila za izbirni kriterij - mnenje ali priporočilo vodje vaj pri
predmetu, za katerega je razpisana specializacija, mentorja v času
pripravništva pri predmetu, za katerega je razpisana specializacija, ali specialista na področju specializacije iz regije, za katero
kandidira (v nadaljevanju mnenje):
največje število točk: 20 – točkuje se največ eno mnenje oziroma
priporočilo, ki mora biti opisno (napisano).
A. Mnenje, ki vsebinsko izkazuje nadpovprečne (odlične) strokovne 20 točk
in osebne kvalitete kandidata ter podrobno opisuje poznavanje
kandidata
B. Mnenje, ki vsebinsko izkazuje dobre strokovne in osebne kvalitete 10 točk
kandidata ter podrobno opisuje poznavanje kandidata
C. Mnenje, ki vsebinsko izkazuje zadovoljive strokovne in osebne
5 točk
kvalitete kandidata ter podrobno opisuje poznavanje kandidata
Opomba: Ocenjuje se samo eno opisno (napisano) priporočilo oziroma mnenje.

3. Merila za izbirni kriterij - dosedanji dosežki in reference (največje
število točk: 30)
a)
udeležba na večdnevni podiplomski šoli in/ali učni
2 točki
delavnici, op. 3 in 4
b)
aktivna udeležba na sestankih domačega strokovnega
4 točke
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,
Kliničnega centra, in sicer s področja dentalne medicine
in/ali aktivna udeležba na sestankih tujega strokovnega
združenja s področja dentalne medicine, op. 1 in 2
c)
pasivna udeležba na sestankih domačega strokovnega
0,5 točke
združenja (Slovenskega zdravniškega društva, Slovenskega (do 5
društva za osteointegracijo, Združenja maksilofacialne
točk)
in oralne kirurgije Slovenije, Društva zobozdravstvenih
delavcev Slovenije, Slovenskega ortodontskega društva)
in/ali na strokovnih seminarjih medicinske fakultete,
Kliničnega centra, in sicer s področja dentalne medicine
in/ali pasivna udeležba na sestankih tujega strokovnega
združenja s področja dentalne medicine, op. 3
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
aa)

objava strokovnega članka v strokovni reviji, op.1
objava strokovnega članka v poljudni reviji, op.1
Prešernova nagrada, op.1
Prešernovo priznanje, op.1
podiplomski študij javnega zobozdravstva
podiplomski študij otroškega in preventivnega
zobozdravstva
dokončan magistrski študij
dokončan doktorski študij
nagrade z rep. tekmovanj, ki nimajo neposredne zveze
z dentalno medicino (kemija, logika, fizika; Vegova,
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 VSE

6 točk
2 točki
10 točk
6 točk
8 točk
8 točk
10 točk
15 točk
0 točk

Opombe:
Op.1: 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.
Op.2: kot dokazilo o aktivni udeležbi mora kandidat obvezno priložiti program srečanja, iz
katerega je razvidna njegova aktivna udeležba, izvleček iz zbornika srečanja ali potrdilo
o aktivni udeležbi.
Op.3: 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.
Op. 4: ‘večdnevna’ pomeni najmanj dva dni.

4. Merila za izbirni kriterij - osebni razgovor s kandidatom - po
presoji izbirne komisije (največje število točk: 20)
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.
Če se kandidat osebnega razgovora ne udeleži in svojega izostanka ne
opraviči z opravičljivim razlogom, se pri tem kriteriju oceni z 0 točk.

V. 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 14. 9.
2006 (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 (točka II. Pogoji za prijavo na razpis). 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: 18. 9. 2006 ob 10. uri).
Odpiranju vlog sme prisostvovati vsakdo, ki kandidira na razpisu. Če
komisija za odpiranje vlog ugotovi, da manjka katero izmed obveznih
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dokazil in je potrebno vlogo dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih
podatkov, obvesti kandidata o pomanjkljivostih in zahteva, da jih odpravi
v roku treh dni, ter ga opozori na posledice, če jih ne bo pravočasno
odpravil. Če pomanjkljivosti niso odpravljene, se vloga s sklepom
zavrže. Če kandidat ne predloži katerega izmed dokazil za ocenjevanje
izbirnih meril, bo pri tem izbirnem merilu prejel nič 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 14. 9. 2006. 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 oz. na spletni strani Zbornice (www.
zzs-mcs.si) od 19. 9. 2006 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 od 20. 9. 2006 do 22. 9. 2006.
Prenos prijave je možen z izpolnitvijo obrazca »Prenos vloge za odobritev specializacije«, ki ga lahko dobite na Zbornici ali njenih spletnih
straneh (www.zzs-mcs.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 22. 9. 2006.

VI. 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.

VII. Ostalo u
Razpisna dokumentacija (razpis specializacij, prijava na razpis in izjava iz tretje točke drugega poglavja) 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 in 15/05). Uradne
ure so: ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure, četrtek od 13. do 16.
ure.
n
Ljubljana, 1. 8. 2006

