
 

 

 

OBVESTILO ZA BODOČE DOKTORJE DENTALNE MEDICINE PRIPRAVNIKE 
 

Pozdravljeni, bodoči doktorji dentalne medicine pripravniki, za lažjo orientacijo po zaključku 

študija smo vam pripravili spodnje navodilo.  

Pravkar ste oddali vlogo za vpis v register zdravnikov. Po pošti boste tako v roku 30 dni prejeli 

odločbo o vpisu v register zdravnikov.  

V kolikor boste v tem času spreminjali osebne podatke, npr. priimek, naslov, naziv, ipd. oziroma, 

ko se boste v bodoče zaposlili drugje, to sporočite zbornici osebno, po pošti ali na e-naslov: 

nastja.pavlic@zzs-mcs.si.  

Po vpisu v register lahko bodoči doktorji dentalne medicine pripravniki oddate vlogo za opravljanje 

programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine. Pripravništvo traja dvanajst mesecev 

in se konča s strokovnim izpitom.  

Vlogo za opravljanje programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine lahko kandidati 

posredujete prek varnega elektronskega predala (VEP) – slednje je zaželeno, saj na ta način 

vzpostavite brezpapirno komunikacijo z zbornico, vlogo pa lahko sicer oddate tudi osebno v času 

uradnih ur zbornice ali pa jo pošljete priporočeno po navadni pošti.  

V vlogi pripravnik predlaga delodajalca, ki je pooblaščeni izvajalec za izvajanje pripravništva, in pri 

katerem bo zaposlen ves čas pripravništva. Če se pripravnik pri delodajalcu ne more seznaniti z 

vsemi vsebinami programa pripravništva, mora opravljati pripravništvo deloma ali v celoti pri 

drugem pooblaščenem izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pripravništva.  

Prosimo, da vlogi priložite potrdilo o zaključku študija/diplomo in potrdilo o plačilu upravne takse.  

Informacije: Milena Avsenak, 01 307 22 02, e-naslov: milena.avsenak@zzs-mcs.si.  

Ko bomo na zbornici prejeli vlogo in vnesli podatke v sistem, boste bodoči doktorji dentalne 
medicine pripravniki na svoj elektronski naslov, ki ga beležimo v registru zdravnikov, prejeli 
obvestilo o omogočenem dostopu do spletne aplikacije »E-razporejanje«. Na osnovni spletni strani 
zbornice je na voljo dostop oz. povezava do aplikacije, v katero se boste prijavili z uporabniškim 
imenom in geslom za vstop v spletno stran zbornice. 

Preko aplikacije boste bodoči pripravniki sami sestavili zaporedje kroženj po programu 
pripravništva pri pooblaščenih izvajalcih, ki imajo prosta mesta za usposabljanje. Podrobnejša 
navodila o vnosu kroženj so dostopna na spletni strani zbornice. Prosimo, da pred začetkom vnosa 
navodila podrobno preberete. 
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Po potrditvi celotnega pripravništva bo zbornica pripravniku izdala odločbo o pripravništvu, ki jo 

bosta prejela tudi njegov delodajalec in izbrani nadzorni mentor, pooblaščeni izvajalci pa bodo 

obveščeni o prihodu pripravnika na kroženje k njim.  

Z odločbo o opravljanju pripravništva se čim prej zglasite v kadrovski službi delodajalca. Tam vas 

bodo napotili na zdravniški pregled, sklenili boste pogodbo o zaposlitvi, prejeli boste tudi vse 

nadaljnje informacije glede kadrovskih zadev in opravljanja pripravništva.  

Kot član Zdravniške zbornice Slovenije lahko prejmete tudi člansko izkaznico. V ta namen oddate 

izpolnjeno in podpisano vlogo za izdajo članske izkaznice, skupaj s sliko, osebno pri ge. Milici 

Trenkič ali jo pošljete po pošti na naslov: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 

Ljubljana.  

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo veliko zadovoljstva in uspeha pri vašem delu. 


