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Ljubljana, 6.7.2016 

ZADEVA 

pregled pritožb - ORŠMC - IO OKS 12.7.2016  

 

 

 Seznam CENTROV, ki so vložili pritožbo v 15-dnevnem pritožbenem roku 

 

Zap. št. IME CENTRA Prevzem sklepa Prejeta pritožba Oblika dopisa 

1¸. ZVD d.o.o. 24.05.2016 26.05.2016 pritožba 

2. IŠM Maribor 24.05.2016 06.06.2016 Dopolnitev vloge 

3. UKC Ljubljana 24.05.2016 07.06.2016 pritožba 

4. Medicinski center Jezernik 24.05.2016 09.06.2016 ugovor 

5.  Splošna bolnišnica Jesenice 31.05.2016 13.06.2016 pritožba 

6.  Splošna bolnišnica Izola* 24.05.2016 13.06.2016 dopolnitev 

7. Med.center Medartis 24.05.2016 08.06.2016 pritožba 

8. Arthron** 28.05.2016 16.06.2016 ugovor 

 

Razlaga: 

Splošna bolnišnica Izola* je oddala vlogo pod konzorcijem št. 6 oz. nosilcem naziva ZD Koper 
Arthron** prepozno oddal vlogo saj je bil na voljo 15 dnevni pritožbeni rok, vendar je komisija vlogo 
kljub temu obravnavala. 
 

 

Člani komisije so pregledali vse prispele pritožbe na OKS in sprejeli naslednje sklepe: 

 

1. Po pregledu pritožbe prispele s strani ZVDja  je komisija sprejela naslednji sklep: 

 4-3-/2016  - Po pregledu prispele pritožbe s strani ZVDja in ponovnem pregledu 
vloge, so bili člani komisije enotni, da se prispelo pritožbo zavrne, saj 
dr. Bilban kot specialist MDPŠ ni oddal obrazca za vrednotenje pri 
športno-medicinskih referencah, ki so eden od pogojev, da specialist 
MDPŠ prejeme naziv.  
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2. Po pregledu dopolnitev k vlogi s strani IŠM MF UM je komisija sprejela naslednji sklep: 

5-3-/2016  - Nisvetu Ahmiću, fizioterapevt, se ne podeli naziva referenčni 
fizioterapevt ORŠMC saj ne dosega zadostno število točk za športno-
medicinske in znanstveno-raziskovalne reference. 

- Sandri Jerale, Terme Čatež, se podeli naziv referenčna 
fizioterapevtka ORŠMC.    

- Gregor Rečnik, IŠM MF UN, zdravnik – ortoped, pridobi naziv 
referenčni zdravnik ORŠMC.  

- Matjaž Merc, IŠM MF UN, zdravnik – ortopedski kirurg, pridobi naziv 
referenčni zdravnik ORŠMC.  

- Matevž Kuhta, IŠM MF, zdravnik – ortoped, pridobi naziv referenčni 
zdravnik ORŠMC. 

 

 

3. Po pregledu pritožbe prispele s strani UKC LJUBLJANA je komisija sprejela naslednji  
sklep: 

6-3-/2016  - Milan Skitek, UKC LJUBLJANA, spec. med. biok., Pridobi naziv 
referenčni zdravnik ORŠCM. 

- Pavel Berden UKC LJUBLJANA, specialist interne medicine, pridobi 
naziv referenčni zdravnik ORŠCM  

- Primož Gregorič  UKC LJUBLJANA,UZ diagnostika, ne pridobi naziva 
referenčni zdravnik ORŠMC, saj ne izpolnjuje zahtevanih kriterijev za 
specialista – internista in ne opravlja dela tudi s športniki  

- Vladka Salapura  UKC LJUBLJANA, skeletna radiologija, pridobi 
naziv referenčni zdravnik ORŠMC  

- Katja Ažman Juvan  UKC LJUBLJANA, kardiologija in vaskularna 
medicina interna medicina, pridobi naziv referenčni zdravnik ORŠMC 

- Matjaž Turel  UKC LJUBLJANA internist pulmolog, pridobi naziv 
referenčni zdravnik ORŠMC 

 

4. Po pregledu ugovora prispelega s strani  Medicinskega centra Jezernik je komisija  
sprejela naslednji sklep: 
 

7-3-/2016  Na predlog prijavitelja, da se Javni razpis ponovi je komisija sprejela sklep, da 
se javni razpis ne ponovi. 
Prijavitelji na javni razpis so imeli možnost povezovanja v konzorcije s 
specialisti, ki izpolnjujejo razpisne kriterije in zato komisija ne smatra, da je bil 
razpis diskriminatoren. 
 

 

5. Po pregledu pritožbe prispele s strani Splošne bolnišnice Jesenice je komisija  
sprejela naslednji sklep: 
 

8-3-/2016  - Matej Andoljšek, Splošna bolnišnica Jesenice, specialist za 
travmatologijo in specialist splošne medicine, pridobi naziv referenčni 
zdravnik ORŠMC po predložitvi dodatnih dokazil.  

- Janez Poklukar, Splošna bolnišnica Jesenice, specialist interne 
medicine, pridobi naziv referenčni zdravnik ORŠMC 

- Peter Najdenov, Splošna bolnišnica Jesenice, specialist pediatrije, 
pridobi naziv referenčni zdravnik ORŠMC 

9-3-/2016  - Splošna bolnišnica Jesenice pridobi naziv Olimpijski referenčni 
športno medicinski center 
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6. Po pregledu dopolnitev k vlogi s strani Splošne bolnišnice Izola je komisija sprejela  
naslednji sklep: 
 

10-3-/2016  Komisija sprejme sklep, da je nov nosilec naziva Splošna bolnišnica Izola in ne 
več ZD Koper kot je bilo prvotni prijavi. 

11-3-/2016  Splošna bolnišnica Izola kot novemu nosilcu naziva se podeli naziv Olimpijski 
referenčni športno medicinski center. 

12-3-/2016  V pritožbi oz. dopolnitvi so posredovali nove vloge in sicer: 
Dr. Dulio Peroša ki ne izpolnjuje kriterijev za pridobitev naziva referenčni 
zdravnik ORŠMC. 
Posredovali so dopolnitve k vlogi dr. Grega Ravnikarja, kirurga travmatologa, ki 
izpolnjuje kriterije za pridobitev naziva referenčni zdravnik ORŠMC. 
Po ponovnem pregledu vloge fizioterapevta Martina Klešnika je komisija 
sprejela sklep, da ne ustreza kriterijem za pridobitev naziva referenčnega 
fizioterapevta. 

 

7. Po pregledu pritožbe prispele s strani Medicinskega centra Medartis je komisija  
sprejela naslednji sklep: 
 

13-3-/2016  Medicinskemu centru Medartis ne naziv ORŠMC ne podeli, ker ne izpolnjuje 
zahtevanih pogojev in sicer: 

- nimajo zadostno število točk (310) pri športno- medicinskih in 
znanstveno-raziskovalnih referencah zdravnikov specialistov 
ortopedov, travmatologov, fiziatrov in MDPŠ, ki so potrebne, da 
center pridobi naziv ORŠMC. 

- Po ponovnem pregledu in seštevku še vedno nimajo zadostno število 
točk (210) pri športno- medicinskih in znanstveno-raziskovalnih 
referencah fizioterapevtov, ki so potrebne, da se jih vključi v mrežo 
ORŠMC 

- Zdravnik Damjan Birtič ne izpolnjuje ustreznih kriterijev za specialista 
internista – pnevmologa. 

 

 

V pritožbi prijavitelja bilo tudi navedeno, da se prijaviteljev ni pozivalo za dopolnitve. 

Komisija je ponovno posredovala sklep, ki je bil sprejet na 2. sestanku komisije z dne  

18.4. 2016 in sicer se slep glasi: 

3-2-/2016  Prijavitelje, ki so oddali nepopolno dokumentacijo se ne bo ponovno pozivalo k 
dopolnitvam, skladno z javnim razpisom, ampak bodo le te lahko ponovno 
predložili po prejemu sklepa. Vloge se bo nato ponovno pregledalo. 

 

8. Po pregledu ugovora prispelega s strani Arthrona, sklepne in športne poškodbe, je  
komisija sprejela naslednji sklep: 
 

14-3-/2016  Arthronu se naziv ORŠMC ne podeli, ker ne izpolnjuje razpisnih pogojev in 
sicer: 

- nimajo zadostno število točk (310) pri športno- medicinskih in 
znanstveno-raziskovalnih referencah zdravnikov specialistov 
ortopedov, travmatologov, fiziatrov in MDPŠ, ki so potrebne, da 
center pridobi naziv ORŠMC. 

- Bojan Korošec, ne izpolnjuje ustreznih kriterijev za specialista 
internista.  

 

V pritožbi prijavitelja je bilo tudi navedeno, da se prijaviteljev ni pozivalo za dopolnitve. 
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Komisija je ponovno posredovala sklep, ki je bil sprejet na 2. sestanku komisije z dne 18.4. 2016 in 

sicer se sklep glasi: 

3-2-/2016  Prijavitelje, ki so oddali nepopolno dokumentacijo se ne bo ponovno pozivalo k 
dopolnitvam, skladno z javnim razpisom, ampak bodo le te lahko ponovno 
predložili po prejemu sklepa. Vloge se bo nato ponovno pregledalo. 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

Komisija za evidentiranje vlog prijaviteljev na javni razpis za ORŠMC članom IO OKS predlaga v 
potrditev naslednji ugotovitveni sklep in sicer: 
 

Seznam prijaviteljev na Javni razpis za podelitev naziva »Olimpijski referenčni športno-medicinski 
center«, ki izpolnjujejo pogoje in so s tem pridobili naziv ORŠMC so: 
 

1.  

nosilec naziva Splošna bolnišnica Celje Specialistična dejavnost 

konzorcijski partner Javni zavod ZD Celje Specialistična dejavnost 

konzorcijski partner Unior d.d. Program Turizem, Terme Zreče Fizioterapevtska dejavnost 

 

2.  

 

3.  

nosilec naziva Splošna bolnišnica Izola Specialistična dejavnost 

 

4.  

 

5.  

nosilec naziva ZVD d.o.o., Center za medicino športa Specialistična dejavnost 

 

6.  

 
7.  

nosilec naziva Splošna bolnišnica Jesenice Specialistična dejavnost 

 

8.  

nosilec naziva 
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, 
Inštitut za športno medicino 

Specialistična in 
fizioterapevtska dejavnost 

nosilec naziva 

Univerzitetni športno medicinski center 
Maribor 
 Specialistična dejavnost 

nosilec naziva 
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in 
alergijo Golnik Specialistična dejavnost 

nosilec naziva IMŠ Inštitut za medicino in šport Specialistična dejavnost 

nosilec naziva 
Univerzitetni klinični center Ljubljana 
(UKCL) Specialistična dejavnost 

konzorcijski partner Althea d.o.o. Fizioterapevtska dejavnost 

konzorcijski partner Fizjan fizioterapija Jan Grudina s.p. Fizioterapevtska dejavnost 

konzorcijski partner FizioNežka s.p. Fizioterapevtska dejavnost 
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konzorcijski partner Terme Čatež d.d. Fizioterapevtska dejavnost 

 

 

Seznam prijaviteljev na Javni razpis za podelitev naziva »Olimpijski referenčni športno-medicinski 
center«, ki ne izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva ORŠMC so: 
 

1.  
 

nosilec naziva Arthron Sklepne in športne poškodbe 

konzorcijski partner Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj 

 

2. 

nosilec naziva Medicinski center Medartis d.o.o. 

konzorcijski partner Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica 

konzorcijski partner Dušan šport 

konzorcijski partner Fizjan fizioterapija Jan Grudina s.p. 

konzorcijski partner PBM3, profesionalne biomehanske meritve in merilnik 

 

3. 

Nosilec naziva Medicinski center Jezernik 

konzorcijski partner Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 

konzorcijski partner Terme Dobrna, Termalno zdravilišče d.d. 

 


