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DRUŠTVENE VESTI
Poročilo predsednika Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije
(DZDS) za obdobje 2010--2013
Ob pisanju tega poročila mi misli uhajajo nazaj na
mrzel januarski dan leta 1993, ko sem na pobudo
prof. dr. Rajka Sedeja prevzel vodenje DZDS. Bili so
časi navdušenja nad samostojno državo Slovenijo
in spremembo družbeno-političnega sistema.
Ravno te spremembe pa so prinesle zagovornike
ideje, da je DZDS relikt socializma in da ga je treba
ukiniti. Sam sem stal na stališču, da lahko DZDS
tudi v spremenjenih družbenih razmerah ostane
mesto za dogovore in sodelovanje vseh štirih
profilov zobozdravstvenih delavcev. S sodelavci mi
je uspelo organizirati 20 republiških seminarjev
DZDS v Rogaški Slatini pod naslovom "Strokovna
doktrina Stomatološke klinike", na katerih so
tradicionalno predavali profesorji in mlajši
visokošolski sodelavci. Na rogaška srečanja DZDS
sem vpeljal častno predavanje v spomin na pionirja
slovenske stomatologije, prof. dr. Jožeta Ranta. Do
zdaj je predavalo 19 uglednih tujih profesorjev, ki
so izmenjujoče predavali o vseh 6 specialnostih
stomatologije.
V obdobju prvega predsedovanja smo zgledno
proslavili tudi 50- in 60-letnico DZDS, ki sta bili
obeleženi z izdajo jubilejnih Zobozdravstvenih
vestnikov. Redno izdajanje tega edinega stomatološkega glasila je bila druga stalnica in skrb DZDS.
V prvem desetletju mojega predsedovanja DZDS je
Zobozdravstveni vestnik urejal dolgoletni urednik,
prof. dr. Rajko Sedej, nato pa je urejanje prevzela
prof. dr. Erika Cvetko, ki sta po najboljših močeh
skrbela za kakovosten razvoj in redno izdajanje
glasila. Obema iskrena hvala!
Za uspešno delovanje DZDS bi se rad še enkrat
zahvalil ožjim sodelavcem, podpredsednicama ge.
Martini Tašker in ge. Bredi Snedec, podpredsedniku g. Vladimirju Pleničarju, tajniku g. Petru
Goltesu, blagajničarki dr. Jelki Jožef, tajnicama
stomatološke klinike ge. Martini Kajzer in ge. Maši
Juvan ter sestram Heleni, Hermini in Urški za
pomoč pri organizaciji tradicionalnih srečanj v
Rogaški Slatini. Zahvala gre tudi ge. Lei Benčič, ki
je vsa leta zgledno skrbela za lep videz zbornikov in
diplom na naših srečanjih.

Na občnem zboru DZDS (9. novemeber 2013 v Rogaški
Slatini) predaja akad. prof. dr. Uroš Skalerič
predsedniško verigo DZDS novoizvoljeni predsednici
prof. dr. Martini Drevenšek.

Na koncu čestitam vsem novoizvoljenim funkcionarjem DZDS na čelu s predsednico prof. dr.
Martino Drevenšek, za katero sem prepričan, da
bo nadaljevala in nadgradila preteklo delo v
dobrobit in razcvet DZDS.
Akad. prof. dr. Uroš Skalerič

