OBVESTILO ZA BODOČE ZOBOZDRAVNIKE PRIPRAVNIKE
Pozdravljeni bodoči zobozdravniki 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 v vpisu v register zdravnikov.
V kolikor boste v tem času spreminjali osebne podatke npr. priimek, naslov, naziv, ipd. ali se
boste v bodoče zaposlili drugje to sporočite Zbornici osebno, po pošti ali na e- naslov:
mojca.suligoj@zzs-mcs.si
Po vpisu v register lahko bodoči zobozdravniki pripravniki oddate vlogo za opravljanje programa
pripravništva za poklic zobozdravnik. Pripravništvo traja dvanajst mesecev in se konča s
strokovnim izpitom.
Informacije: Natalija Redl, 01 307 21 20, e-naslov: natalija.redl@zzs-mcs.si.
Prosimo, da vlogi priložite tudi dokazilo o plačilu takse.
Razpored kroženja pripravnikom zobozdravnikom pri pooblaščenih izvajalcih za izvajanje
pripravništva bo pripravila Zbornica na predlog pripravnika, glede na prosta mesta pri
pooblaščenem izvajalcu v trenutku prijave. Vlogo za opravljanje programa pripravništva za poklic
zobozdravnik in tabelo za vnos kroženj, ki je obvezna priloga omenjeni vlogi, lahko kandidati
oddajo v času uradnih ur Zbornice. V vlogi mora pripravnik navesti 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.
Pred oddajo vloge za opravljanje programa pripravništva za poklic zobozdravnik si lahko bodoči
zobozdravniki pripravniki, na spletni strani Zbornice ogledate razpoložljivost mest po področjih,
območnih enotah in ustanovah in tako okvirno sestavite celotno pripravništvo, ki ga boste na
Zbornici uskladili z referentko (v času uradnih ur).
Obveščamo vas, da bo tako pripravljen razpored kroženja dokončen in da spremembe po izdaji
odločbe o pripravništvu ne bodo mogoče, saj mora biti v sistemu Zbornice natančno zabeleženo
pri katerih pooblaščenih izvajalcih so določena področja zasedena.
Po potrditvi celotnega pripravništva bo Zbornica pripravniku izdala odločbo o pripravništvu,
pooblaščene ustanove pa bodo obveščene o prihodih na kroženje v njihovo ustanovo.

Kot član zdravniške Zbornice lahko prejmete tudi člansko izkaznico, v ta namen oddate
izpolnjeno in podpisano vloge za člansko izkaznico skupaj s sliko osebno pri ge. Milici Trenkič, na
recepciji Zbornice, 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
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