
 

 

Na podlagi 13. člena in 53. člena Statuta Zdravniške zbornice Slovenije je Izvršilni odbor 
Zdravniške zbornice Slovenije na seji dne 24. 2. 2022 in seji dne 21. 7. 2022 sprejel 

 

P R A V I L N I K 

o nagrajevanju raziskovalnega in kliničnega dela s področja zobozdravstva 

 

1. člen 
(Splošno) 

 
Ta pravilnik ureja pogoje in pravila natečaja za nagrajevanje raziskovalnega in kliničnega dela 
na področju zobozdravstva, ki ga organizira Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: 
zbornica). 
 
Izrazi v pravilih in pogojih, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

 
2. člen 

(Natečaj za nagrajevanje raziskovalnega in kliničnega dela) 
 

(1)  Nagrade za najboljše raziskovalne naloge in najboljše predstavitve kliničnih primerov 
iz prvega člena se podeli na podlagi opravljenega natečaja, na katerem se lahko prijavi 
naslednje vsebine (v nadaljnjem besedilu raziskovalne vsebine): 
- dodiplomske raziskovalne naloge in podiplomske raziskovalne naloge (v nadaljnjem 

besedilu: raziskovalne naloge), 
- predstavitve kliničnih primerov. 

 
(2)  Posamezna raziskovalna vsebina je lahko na ta natečaj prijavljena zgolj enkrat. Možna 
je prijava posamezne raziskovalne vsebine v soavtorstvu, pri čimer se lahko kandidati sami 
odločijo, ali bo tudi predstavitev izvedena s strani več avtorjev ali bo raziskovalno nalogo 
predstavil zgolj posamezni avtor. Na natečaj se ne more prijaviti oseba, ki ima doktorat. Ne 
glede na prejšnji stavek se na natečaj lahko prijavi oseba, ki ima doktorat, če ima doktorat 
manj kot eno leto, šteto od datuma, ki je v javnem pozivu za posamezni natečaj določen kot 
rok za posredovanje raziskovalnih vsebin. 
 
(3)  Raziskovalne vsebine in predstavitve kandidatov vrednoti in ocenjuje posebna 
komisija (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalna komisija), ki ima 7 članov in v kateri so 
enakomerno zastopani predstavniki vseh specializacij s področja dentalne medicine ter en 
splošen zobozdravnik. Člane ocenjevalne komisije imenuje Odbor za zobozdravstvo na predlog 
predsednika Komisije za podiplomsko usposabljanje pri Odboru za zobozdravstvo.   

 
3. člen  



(Izvedba natečaja) 
 
(1) Natečaj se izvede predvidoma enkrat letno, če so izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika. Za 

posamezni natečaj bo v glasilih zbornice objavljen javni poziv k posredovanju raziskovalnih 
vsebin.  

(2) Kandidat mora ob prijavi raziskovalne vsebine navesti naslov in predložiti kratek povzetek 
raziskovalne vsebine, ki jo prijavlja, ter navesti vse podatke, ki bodo določeni javnem 
pozivu k posredovanju raziskovalnih vsebin.  

(3) Komisija preveri ustreznost prijavljenih vsebin in naredi izbor raziskovalnih vsebin, katerih 
povzetki bodo vključeni v zbornik posameznega natečaja. Komisija nadalje naredi ožji izbor 
najboljših prijavljenih vsebin, ki bodo imeli poleg vključitve v zbornik tudi možnost 
predstavitve svoje raziskovalne vsebine in potegovanja za nagrade iz 5. člena tega 
pravilnika. 

(4) Izbrani kandidati iz zadnjega stavka prejšnjega odstavka tega člena so dolžni izvesti 
predavanje na temo svoje raziskovalne vsebine in sicer v naslednjem trajanju: 

- 15 minut za predstavitev raziskovalnih nalog, 
- 10 minut za predstavitev kliničnih primerov. 
(5) Vsaki predstavitvi s strani kandidata bo sledila diskusija, v kateri bodo kandidati odgovarjali 

na vprašanja članov komisije in drugih poslušalcev. Po izvedenih predstavitvah in diskusiji 
ocenjevalna komisija oceni raziskovalne vsebine in  določi kandidate, ki se jim za njihove 
raziskovalne vsebine podeli nagrade. 
 

(6)  Raziskovalne vsebine se ocenjuje po naslednjih merilih: 
 

(i) Predstavitve kliničnih primerov 

- Predstavitev         do 10 točk 
- Klinična uporabnost primerov      do 10 točk 
- Izvirnost         do 10 točk 
- Zahtevnost kliničnega primera      do 10 točk 
 

(ii) Raziskovalne naloge  

- Predstavitev         do 10 točk 
- Klinična uporabnost raziskovalne naloge     do 10 točk 
- Pomen raziskovalne naloge v mednarodnem okolju,  
glede na faktor vpliva (IF) publikacije, v kateri je bila objavljena. 
(število točk se izračuna po formuli = (IFp-IFmin)/(IFmax-IFmin)*20;  
pri čemer je: IFp – faktor vpliva publikacije; 
IFmax – najvišji IF na področju zobozdravstva; 
IFmin - najnižji IF na področju zobozdravstva.)       do 20 točk 

 

4. člen 
(Roki za prijavo in izvedbo natečaja) 

 
(1) Raziskovalne vsebine se prijavi najpozneje do 30. 9. vsakega tekočega leta oziroma do 



datuma, ki je določen v pozivu na posredovanje raziskovalnih vsebin, ki bo objavljen v 
glasilih zbornice. Po tem datumu ocenjevalna komisija kandidate seznani, kateri so prišli v 
ožji izbor in jih seznani z datumom predstavitev raziskovalnih vsebin, ki bo predvidoma v 
prvem tednu novembra vsakega tekočega leta.  

 
5. člen 

(Nagrade za najboljše raziskovalne vsebine) 
 

(1)  Za najboljše tri raziskovalne naloge po točkovanju ocenjevalne komisije se podeli 
naslednje nagrade: 
- Prva nagrada: denarni znesek v višini 1.000€. 
- Druga nagrada: denarni znesek v višini 500€. 
- Tretja nagrada: denarni znesek v višini 250€. 
 

(2)  Za najboljše tri predstavitve kliničnih primerov po točkovanju ocenjevalne komisije se 
podeli naslednje nagrade: 
- Prva nagrada: denarni znesek v višini 1.000€. 
- Druga nagrada: denarni znesek v višini 500€. 
- Tretja nagrada: denarni znesek v višini 250€. 
 
(3)  Vsaka nagrada se podeli na podlagi pogodbe o donaciji, ki jo s prejemnikom nagrade 
sklene zbornica. V primeru, da je nagrajena raziskovalna naloga pripravljena v soavtorstvu, se 
pogodba sklene z vsemi avtorji in se zgoraj navedeni denarni znesek enakomerno razdeli med 
njih. Zgoraj navedeni denarni zneski so bruto zneski. V primeru, da nagrajenec ne pristopi k 
sklenitvi pogodbe iz tega odstavka oziroma zbornici ne posreduje vseh podatkov, ki jih ta 
potrebuje za sklenitev pogodbe, do nagrade ni upravičen in te nagrade ne bodo podeljene. 
 

6. člen 
(Financiranje) 

 
Sredstva za financiranje nagrad in delo ocenjevalne komisije se zagotavlja iz presežkov, 
ustvarjenih pri organiziranju izobraževalnih in drugih dogodkov za zobozdravnike. V primeru, 
da v določenem letu iz tega vira ni ustvarjen presežek v zadostni višini, se natečaj znova izvede 
v letu, v katerem so zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. 

 
7. člen 

(Avtorske pravice) 

S prijavo na natečaj kandidati soglašajo z objavo povzetkov njihovih raziskovalnih vsebin v 
zborniku posameznega natečaja, v kolikor bodo izbrani s strani komisije, v skladu s tretjim 
odstavkom tretjega člena tega pravilnika. Kandidati, ki bodo vabljeni tudi k predstavitvi 
njihovih raziskovalnih vsebin, nadalje soglašajo, da se njihovo predavanje snema, hrani in 
javno objavi v publikacijah zbornice oziroma zbornični digitalni knjižnici. V navedenem obsegu 
se na zbornico prenesejo avtorske pravice na relevantnih avtorskih delih, pri čemer se prenos 
avtorske pravice bolj podrobno uredi v javnem pozivu oziroma v pogodbi med zbornico in 
kandidatom. 



8. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 

Sodelujoči na natečaju Zdravniški zbornici Slovenije (v nadaljevanju: upravljalec) s 
sodelovanjem na natečaju dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: 

a) izvedbe natečaja, 

b) obveščanja kandidatov in nagrajencev, 

c) objave nagrajencev, 

d) podelitve nagrad, 

e) sklenitev pogodbe o donaciji, 

vse skladno s tem pravilnikom in drugimi akti, ki urejajo izvedbo natečaja.  

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva 
osebnih podatkov. 

Upravljavec bo osebne podatke sodelujočih trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku 
natečaja, razen če predpisi ne določajo drugače oziroma bo imel upravljavec drugo podlago za 
njihovo hrambo. 

Sodelujoči ima naslednje pravice v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov: 

a. Pravica do preklica privolitve – kadar obdelava osebnih podatkov temelji na 
privolitvi, lahko privolitev za obdelavo osebnih podatkov udeleženec (z učinkom za 
naprej) kadarkoli brezplačno prekliče.  

b. Pravica do dostopa – udeleženec se lahko seznani z lastnimi osebnimi podatki in 
zahteva potrditev, ali njegove osebne podatke upravljalec obdeluje. Prav tako 
lahko dostopa do teh osebnih podatkov. V primeru tovrstne zahteve se udeležencu 
omogoči vpogled oziroma se mu posreduje brezplačna kopija teh osebnih 
podatkov.  

c. Pravica do popravka – pravica do popravka omogoča udeležencu popravek 
netočnih ali nepopolnih podatkov, zato lahko kadarkoli zahteva, da netočne ali 
neažurne osebne podatke upravljalec popravi in/ali dopolni.  

d. Pravica do izbrisa – udeleženec lahko zahteva, da upravljalec njegove osebne 
podatke izbriše (npr. v primeru preklica privolitve; če podatki niso več potrebni v 
namene, za katere so se obdelovali; v primeru nezakonite obdelave). 

e. Pravica do omejitve obdelave – v določenih primerih lahko udeleženec zahteva, da 
se obdelava njegovih osebnih podatkov omeji. 

f. Pravica do prenosljivosti podatkov – podatke, ki jih udeležencu v strukturirani, 
splošno uporabljani in strojno berljivi obliki upravljalec posreduje na podlagi 
zahteve, lahko udeleženec brez kakršnihkoli ovir posreduje drugemu upravljavcu. 

g. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – v kolikor udeleženec meni, da 
so kršene njegove pravice z zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko pri 
Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo. Kontaktni podatki Informacijskega 



pooblaščenca RS so: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30, gp.ip@ip-
rs.si. 

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira organizatorja 
natečaja.  

 

9. člen 
(Prehodna in končna določba) 

 
(1)  Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po tem, ko ga sprejme Izvršilni odbor 
Zdravniške zbornice Slovenije. 

 

 

 


