TUJCI – Priznavanje poklicnih kvalifikacij
V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in doktorji dentalne
medicine (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi in drugimi
predpisi, izpolnjujejo še posebne pogoje, določene z Zakonom o zdravniški službi (Uradni list RS, št.
72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 –
ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19; v nadaljevanju ZZdrS).
Za samostojno opravljanje zdravniške službe mora zdravnik:
▪ imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost – kvalifikacijo;
▪ biti vpisan v register zdravnikov;
▪ imeti zdravniško licenco – dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na
določenem strokovnem področju.
Znanje slovenskega jezika pri opravljanju zdravniške službe
Na podlagi 11. člena ZZdrS so vsi zdravniki, ki opravljajo zdravniško službo v Republiki Sloveniji, dolžni
uporabljati slovenski jezik.
Zahtevana raven znanja slovenskega jezika
Za zdravnike, ki opravljajo zdravniško službo v neposrednem stiku s pacientom, se zahteva znanje
slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.
Za zdravnike, ki ne opravljajo zdravniške službe v neposrednem stiku s pacientom, se zahteva znanje
slovenskega jezika najmanj na stopnji B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, lahko pa tudi višje,
v kolikor delodajalec glede na zahtevnost in način dela oceni, da je potrebno višje znanje slovenskega
jezika.
Dokazovanje znanja slovenskega jezika:
• z dokazilom o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali
• s potrdilom izobraževalne ustanove, ki je na podlagi zakona, ki ureja javno rabo slovenščine,
pooblaščena za preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega oziroma tujega
jezika, o znanju slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.
ZZdrS določa različne trenutke dokazovanja znanja slovenskega jezika pred upravnimi organi.
Zdravnik, ki je poklicno kvalifikacijo pridobil v drugi državi članici Evropske unije, državi Evropskega
gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji, dokazuje znanje slovenskega jezika, na ravni C1
Skupnega evropskega jezikovnega okvira, v postopku vpisa v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici
Slovenije.
Ob prijavi na strokovni izpit v Republiki Sloveniji znanje slovenskega jezika preverja Ministrstvo za
zdravje, ki je pristojno za izvedbo strokovnega izpita.
Zdravniki, ki ne dokazujejo znanja slovenskega jezika v posameznem postopku pri Zdravniški zbornici
Slovenije ali Ministrstvu za zdravje, so dolžni predložiti dokazilo o znanju slovenskega jezika svojemu
delodajalcu, saj ZZdrS v 11. členu izvajalcem zdravstvene dejavnosti nalaga, da svoje akte spremenijo
tako, da za posamezna delovna mesta določijo potrebno stopnjo znanja slovenskega jezika,
upoštevajoč določbe ZZdrS.

Prikaz izobraževalne – poklicne poti
zdravnika in doktorja dentalne medicine
v Republiki Sloveniji
ZDRAVNIK
Naziv: doktor medicine (dr. med.)

DOKTOR DENTALNE MEDICINE
Naziv: doktor dentalne medicine (dr. dent. med.)

Diploma

Diploma

Medicinske fakultete (MEDICINA), Univerze
v Ljubljani ali Mariboru

Medicinske fakultete (DENTALNA
MEDICINA), Univerze v Ljubljani

čas trajanja študija: 6 let

čas trajanja študija: 6 let

naziv: doktor medicine

naziv: doktor dentalne medicine

SEKUNDARIAT
Obvezni del

PRIPRAVNIŠTVO

čas trajanja: 6 mesecev

čas trajanja: 12 mesecev

STROKOVNI IZPIT

STROKOVNI IZPIT

SEKUNDARIAT
Izbirni (neobvezni) del

LICENCA
za delo na področju dentalne medicine

čas trajanja: 6 mesecev

SPECIALIZACIJA
specialistični izpit

SPECIALIZACIJA
s področja dentalne medicine
specialistični izpit

LICENCA

LICENCA

za delo na specialističnem področju

za delo na specialističnem področju
dentalne medicine

Uvrstitev v postopek priznanja poklicne kvalifikacije v
Republiki Sloveniji
Poklicna kvalifikacija je celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne
usposobljenosti, ki jo je zdravnik pridobil po programih izobraževanja in usposabljanja, na podlagi
katerih je pridobil pravico do opravljanja svojega poklica oziroma poklicne dejavnosti. Izkaže se z
diplomo, ki potrjuje uspešno dokončano šolanje, oziroma z drugim dokazilom o uspešno zaključeni
specializaciji, zajema pa tudi morebitne poklicne izkušnje, pridobljene pri opravljanju poklica.
Nostrifikacija diplome medicinske fakultete
Za priznanje v tujini pridobljene diplome medicinske fakultete je v Republiki Sloveniji pristojno
Ministrstvo za zdravje, http://www.mz.gov.si.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 in 21/94) v 1. členu
določa, da diplome, izdane v republikah nekdanje SFRJ pred 25. 6. 1991, v skladu s tedaj veljavnimi
predpisi s področja vzgoje in izobraževanja veljajo v Republiki Sloveniji brez postopka priznavanja.

ZDRAVNIKI
1. Zdravnik specialist, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo v državi članici Evropske unije (EU)
2. Zdravnik specialist, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo v tretji državi in se ga ne more uvrstiti
pod 3. točko – Priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tujini
3. Zdravnik specialist, ki je opravil specialistični izpit pred 25. junijem 1991 v eni od republik
nekdanje SFR Jugoslavije
4. Zdravnik specialist, ki je poklicno kvalifikacijo »zdravnik«, »zdravnik specialist« pridobil v tretji
državi in ima ponudbo za delo v Republiki Sloveniji (ZPPKZ)

DOKTORJI DENTALNE MEDICINE
1. Doktor dentalne medicine ali doktor dentalne medicine specialist, ki je pridobil poklicno
kvalifikacijo v državi članici Evropske unije (EU)
2. Doktor dentalne medicine specialist, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo »doktor dentalne
medicine specialist« v tretji državi in se ga ne more uvrstiti pod 4. točko – Priznanje
specialističnega naslova, pridobljenega v tujini
3. Doktor dentalne medicine, ki je poklicno kvalifikacijo »doktor dentalne medicine« pridobil v
tretji državi in se ga ne more uvrstiti pod 4. točko
4. Doktor dentalne medicine, ki je opravil pripravništvo pred 25. junijem 1991 v eni od republik
nekdanje SFR Jugoslavije (splošno zobozdravstvo)

5. Doktor dentalne medicine ali doktor dentalne medicine specialist, ki je poklicno kvalifikacijo
»doktor dentalne medicine« in »doktor dentalne medicine specialist« pridobil v tretji državi in
ima ponudbo za delo v Republiki Sloveniji (ZPPKZ)
Informacije: Ivana Paradžik, tel.: 01 307 21 84, e-pošta: ivana.paradzik@zzs-mcs.si

Zdravniki in doktorji dentalne medicine, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v državi članici
Evropske unije (EU) – za priznanje nazivov za opravljanje reguliranega poklica zdravnik
specialist, doktor dentalne medicine specialist ali doktor dentalne medicine

V to postopkovno pot do zdravniške licence se uvrščajo zdravnik specialist, doktor dentalne medicine
in doktor dentalne medicine specialist, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik specialist, doktor dentalne
medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobili v eni izmed držav članici Evropske unije.
Postopkovni koraki do zdravniške licence:

1.
Priznanje poklicne
kvalifikacije v Republiki
Sloveniji (MZ)

2.
Vpis v register
zdravnikov (ZZS)

3.
Podelitev licence (ZZS)

Priznanje poklicne kvalifikacije v Republiki Sloveniji
Pristojnost vodenja postopka priznanja poklicne kvalifikacije v državi članici Evropske unije: Ministrstvo
za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju: MZ).
Vpis v register zdravnikov
Po priznani poklicni kvalifikaciji v Republiki Sloveniji (izdani odločbi s strani MZ) pri Zdravniški zbornici
Slovenije (v nadaljevanju: ZZS) vložite vlogo za vpis v register zdravnikov, v okviru katerega je treba
predložiti tudi dokazilo o znanju slovenskega jezika.
Podelitev licence
Skladno s 6. členom Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15, v nadaljevanju: Pravilnik)
se zdravniku, ki mu je bila s strani MZ izdana odločba o priznanju kvalifikacije za opravljanje
reguliranega poklica zdravnik specialist, doktor dentalne medicine specialist ali doktor dentalne
medicine, podeljena v skladu s predpisi o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), in je vpisan v register zdravnikov, licenca podeli na podlagi
vloge.
Pogoj za podelitev licence je vpis v register zdravnikov.

Vlogi za podelitev licence je treba priložiti naslednja dokazila:
▪

▪

▪

odločbo o priznanju kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica zdravnik specialist, doktor
dentalne medicine specialist ali doktor dentalne medicine, podeljeno v skladu s predpisi o
postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji;
potrdilo o dobrem imenu, ki ga izda pristojni organ države članice EU, kjer je zdravnik v obdobju
zadnjih petih let delal najmanj tri leta in ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo o
dobrem imenu izda pristojni organ države, iz potrdila je razvidna registracija pri pristojnem
organu oziroma organizaciji ter neobravnava v disciplinskem, kazenskem ali drugem postopku,
iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica,
in sposobnost opravljanja poklica);
življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo, s poudarkom na zadnjih sedmih letih.

Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik (sodno overjeni prevod).

Zdravniki specialisti in doktorji dentalne medicine specialisti, ki so poklicno kvalifikacijo
pridobili v tretji državi
Priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tujini

Pristojnost vodenja postopka: Zdravniška zbornica Slovenije
Postopek priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, je predpisan s Pravilnikom o vrstah,
vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 22/18 in 187/20, v nadaljevanju:
Pravilnik) in velja za zdravnika specialista ali doktorja dentalne medicine specialista, ki je specialistični
naslov pridobil v tretji državi oziroma v eni izmed držav, ki ni članica EU, EGS ali Švicarska konfederacija.
Postopek priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, se ne uporablja za zdravnike
oziroma doktorje dentalne medicine, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik specialist in doktor dentalne
medicine specialist pridobili pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije.
V skladu s Pravilnikom mora kandidat za začetek postopka predložiti:
1. prošnjo za priznanje tujega specialističnega naslova na obrazcu, ki je sestavni del Pravilnika –
priloga 6 (predpisan obrazec – vloga);
2. - dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ALI
- dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v republikah nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije, pridobljeno pred 25. junijem 1991, ALI
- potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje medicinske fakultete, pristojnost Ministrstva za zdravje,
Štefanova 5, Ljubljana;
3. dokazilo o strokovnem izpitu, opravljenem v Republiki Sloveniji, pristojnost Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana;

4. sodno overjeni prevod POTRDILA v tujini opravljene specializacije;
5. sodno overjeni prevod PROGRAMA v tujini opravljene specializacije;
6. prevod življenjepisa z opisom delovnih izkušenj in bibliografijo s poudarkom na zadnjih sedmih
letih, ki jo potrdi vlagateljev delodajalec;
7. potrdilo o dobrem imenu, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja priznavanje poklicne kvalifikacije
zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist
in ki ne sme biti starejše od treh mesecev (dokazilo o dobrem imenu izda pristojni organ tretje
države, iz potrdila je razvidna registracija pri pristojnem organu oziroma organizaciji ter
neobravnava v disciplinskem, kazenskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved
opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja zdravniške službe);
8. druga dokazila o izobrazbi in izkaz o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah.
Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik (sodno overjeni prevod).
Opis postopka priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini
V postopku priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, se izvede primerjava
specialističnih programov, pri čemer je cilj znanje in kvalifikacije zdravnika specialista oziroma doktorja
dentalne medicine specialista (v nadaljevanju: vlagatelj) približati nivoju programa specializacije, ki se
priznava v postopku v Republiki Sloveniji. Ker je v postopku treba pridobiti strokovno znanje, s katerim
uradna oseba, ki vodi postopek, ne razpolaga, se v skladu s 189. členom Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10,
82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljevanju: ZUP) opravi dokaz z izvedenci oziroma se pridobi
strokovno izvedensko mnenje.
Primerjavo v tujini opravljene specializacije s programom specializacije v Republiki Sloveniji opravi
strokovni izvedenec (v nadaljevanju: strokovni sodelavec) s področja specializacije, ki se jo priznava v
postopku. Za strokovnega sodelavca se lahko imenuje zdravnik specialist ali doktor dentalne medicine
specialist, ki ima več kot deset let opravljen specialistični izpit s področja specializacije, ima licenco in
neprekinjeno dela na področju opravljene specializacije.
Strokovni sodelavec vpogleda v pisno dokumentacijo, ki jo je predložil vlagatelj, ter primerja:
•

obseg in čas programa v tujini opravljene specializacije s programom specializacije, ki je veljal
v Republiki Sloveniji na dan, ko je vlagatelj vložil vlogo za priznanje tujega specialističnega
naslova;

•

vsebino v tujini opravljenega programa specializacije z vsebino programa specializacije, ki se je
uporabljal v Republiki Sloveniji na dan, ko je vlagatelj vložil vlogo za priznanje tujega
specialističnega naslova.

Pri izdelavi pisnega mnenja strokovni sodelavec upošteva tudi delovne izkušnje in dodatna znanja, ki
pričajo o kvalifikaciji zdravnika.
Ob morebitnih odstopanjih med programoma specializacije na posameznem strokovnem področju
strokovni sodelavec predlaga pogoje, pod katerimi vlagatelj lahko poenoti program specializacije,
opravljene v tujini, s programom v Republiki Sloveniji.
Strokovni sodelavec po natančno in izčrpno obrazloženi primerjalni analizi programov specializacij
sklene pisno mnenje, skladno s predhodno navedenimi ugotovitvami, po eni izmed naslednjih
možnosti:

1. Oceni, da program v tujini opravljene specializacije in morebitne delovne izkušnje ter
dodatna znanja ne ustrezajo v celoti programu specializacije, po katerem se izvaja
primerjava, oziroma da vlagateljeve kvalifikacije niso zadostne. V svojem pisnem mnenju,
glede na okoliščine primera, predlaga, da vlagatelj izpolni najmanj enega od naslednjih
dopolnilnih pogojev:
-

-

opravi 3- do 12-mesečno strokovno usposabljanje pri pooblaščenem izvajalcu z
zaključnim mnenjem mentorja, zdravniki s področja splošne oziroma družinske
medicine pa najmanj 3- in največ 12-mesečno usposabljanje pri pooblaščenem
izvajalcu na kliničnem in ambulantnem področju z zaključnim mnenjem mentorja (v
nadaljnjem besedilu: prilagoditveno obdobje);
opravi preizkus strokovne usposobljenosti.

2. Oceni, da program v tujini opravljene specializacije in morebitne delovne izkušnje ter
dodatna znanja v celoti ustrezajo programu specializacije, po katerem se izvaja primerjava,
oziroma da so vlagateljeve kvalifikacije zadostne in izda pozitivno pisno mnenje za priznanje
specialističnega naslova, pridobljenega v tujini.
3. Oceni, da je za priznanje tujega specialističnega naslova potrebno prilagoditveno obdobje v
trajanju več kot 12 mesecev, v pisnem mnenju obrazloži svojo odločitev in navede razloge,
zakaj znanj oziroma kvalifikacij vlagatelja ni mogoče dopolniti z izpolnitvijo dopolnilnih
pogojev iz petega odstavka tega člena.
Zdravniška zbornica Slovenije izda vlagatelju odločbo o priznanju tujega specialističnega naslova, če se
ugotovi, da program v tujini opravljene specializacije in morebitne delovne izkušnje ter dodatna znanja
v celoti ustrezajo programu specializacije, po katerem se izvaja primerjava, ali so vlagateljeve
kvalifikacije zadostne za priznanje tujega specialističnega naslova, oziroma ko vlagatelj v postopku
predloži dokazilo o uspešno opravljenih naloženih dopolnilnih pogojih iz 60. člena tega pravilnika.
Na podlagi 3. člena Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15) se zdravniku, ki je vpisan
v register zdravnikov, po priznanju specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, licenca podeli po
uradni dolžnosti.
Stroški postopka priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini
Stroške postopka, stroške opravljanja prilagoditvenega obdobja in preizkusa strokovne
usposobljenosti nosi vlagatelj.
Višino stroškov opravljanja prilagoditvenega obdobja pod vodstvom usposobljenega mentorja oziroma
višino stroškov za morebitno dodatno izobraževanje in usposabljanje v prilagoditvenem obdobju ter za
preizkus strokovne usposobljenosti kandidata določi zbornica.

Zdravnik specialist, ki je opravil specialistični izpit pred 25. junijem 1991 v
eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije

Skladno s 4. členom Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15, v nadaljevanju: Pravilnik)
se zdravniku, ki je opravil specialistični izpit pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje SFR
Jugoslavije in je v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit ter je vpisan v register zdravnikov pri
Zdravniški zbornici Slovenije, licenca podeli na podlagi vloge.
Pogoj za podelitev licence je vpis v register zdravnikov.
Vlogi za podelitev licence je treba priložiti naslednja dokazila:
▪

▪
▪
▪

dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ali dokazilo o
zaključenem študiju na medicinski fakulteti v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije pred
25. junijem 1991;
dokazilo o strokovnem izpitu, opravljenem v Republiki Sloveniji (pristojnost Ministrstva za
zdravje Republike Slovenije);
dokazilo o opravljenem specialističnem izpitu v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije pred
25. junijem 1991;
življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo, s poudarkom na zadnjih sedmih letih.

Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik (sodno overjeni prevod).
Če ima zdravnik zaključen program specializacije, ki ga v Republiki Sloveniji ni, se mu skladno s tretjim
odstavkom 4. člena Pravilnika podeli licenca za delo na strokovnem področju, ki je vsebinsko najbližje
vsebini opravljene specializacije.

Zdravnik specialist, ki je poklicno kvalifikacijo »zdravnik«, »zdravnik specialist« pridobil v
tretji državi in ima ponudbo za delo v Republiki Sloveniji (ZPPKZ)

Pristojnost vodenja postopka priznanja poklicne kvalifikacije: Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije (v nadaljevanju: MZ)
Zdravniki, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor
dentalne medicine specialist pridobili v tretjih državah in imajo ponudbo za delo v Republiki Sloveniji,
imajo ob izpolnjevanju ostalih predpisanih pogojev možnost, da se jim prizna poklicno kvalifikacijo v
Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist,
doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10, 40/17 –
ZZdrS-F in 203/20 – ZIUPOPDVE, v nadaljevanju: ZPPKZ).

ZPPKZ se ne uporablja za osebe, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor
dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobile pred 25. junijem 1991 v eni od
republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Tretja država je država, ki ni država članica Evropske unije, država članica Evropskega gospodarskega
prostora ali Švicarska konfederacija.
Podelitev licence
Po predhodnem vpisu v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije se zdravniku oziroma
doktorju dentalne medicine, ki mu je bila priznana poklicna kvalifikacija s strani MZ na podlagi ZPPKZ,
na podlagi 7. člena Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15, v nadaljevanju: Pravilnik)
licenco podeli na podlagi vloge.
Pogoj za podelitev licence je vpis v register zdravnikov.
Obvezne priloge k vlogi:
▪

odločba o priznanju poklicne kvalifikacije, izdana s strani Ministrstva za zdravje Republike
Slovenije, na podlagi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist,
doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10,
40/17 – ZZdrS-F in 203/20 -ZIUPOPDVE).

Doktor dentalne medicine, ki je opravil pripravništvo pred 25. junijem 1991
v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije (splošno zobozdravstvo)

Skladno s 5. členom Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15, v nadaljevanju: Pravilnik)
se doktorju dentalne medicine, ki je opravil pripravništvo pred 25. junijem 1991 v eni od republik
nekdanje SFR Jugoslavije in je v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit ter je vpisan v register
zdravnikov, licenca podeli na podlagi vloge.
Pogoj za podelitev licence je vpis v register zdravnikov.
Vlogi za podelitev licence je treba priložiti naslednja dokazila:
▪ dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ali dokazilo o
zaključenem študiju na medicinski fakulteti v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije pred 25.
junijem 1991;
▪ dokazilo o pripravništvu, opravljenem v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije pred 25. junijem
1991;
▪ dokazilo o strokovnem izpitu, opravljenem v Republiki Sloveniji (pristojnost Ministrstva za zdravje
Republike Slovenije);
▪ življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo, s poudarkom na zadnjih sedmih letih.
Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik (sodno overjeni prevod).

Doktor dentalne medicine, ki je poklicno kvalifikacijo »doktor dentalne
medicine« pridobil v tretji državi (in se ga ne more uvrstiti pod 4. točko)

Priznanje poklicne kvalifikacije v Republiki Sloveniji
Pristojnost vodenja postopka priznanja poklicne kvalifikacije, pridobljene v tretji državi: Ministrstvo
za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju: MZ).
Po končanem zgoraj navedenem postopku pri MZ se vpišete v register zdravnikov pri Zdravniški
zbornici Slovenije in vložite vlogo za izdajo licence za delo na področju dentalne medicine.

