
Obiščemo spletno stran zbornice:  http://www.zdravniskazbornica.si in se prijavimo s 
 svojim uporabniškim imenom in geslom. 

http://www.zdravniskazbornica.si/�


Klik na “Za organizatorje” 



Klik na “Termini”.  
Če vpisujemo za nazaj, klik na “Arhiv”, da se prikažejo dogodki preteklih treh mesecev. Če 
je od dogodka preteklo več kot tri mesece, vpišemo datum dogodka v polje “Datum od:” 



Klik na “Udeležba” 



Klik na “Dodaj udeleženca” 



V polje “Iskanje” začnemo tipkati priimek. Program nam prikaže zadetke v bazi zdravnikov, članov 
zdravniške zbornice Slovenije. Klik na člana ... 



Vpisni obrazec se napolni iz baze. Če ima zdravnik več licenc moramo biti pozorni, 
katera licenca ima kljukico – za katero licenco bo dobil “strokovne” točke (imamo tri 
vrste točk: strokovne, splošne in točke za etiko in komunikacijo)  
Število dni: 0 – pomeni vse dni 



Podatki o plačniku morebitne kotizacije za zbornico niso pomembni. Sledi samo še klik na “Dodaj 
in nov” ali “Dodaj in zapri” 



S tem smo vnesli prijavo zdravnika. To se običajno dela pred dogodkom – zbiranje prijav. 



Ko vnesemo vse udeležence (člane ZZS) jim moramo še dodati informacijo, da so bili prisotni: 
S klikom v kvadratek v naslovni vrstici, dobimo kljukice v vseh vrsticah. Klik na “Prisotnost udeležencev” pa 
prijave spremeni v potrjene prisotnosti. 



Ko imamo vpisane in potrjene vse udeležence sledi samo še klik na “Pošlji v obdelavo”. S tem se spisek zaklene 
– ni več mogoče dodajati ali brisati. Možen je samo še izpis. 
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