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PREDGOVOR

Dragi študent, draga študentka!

Ker tudi same počasi prihajamo h koncu študija na Medicinski fakulteti Univerze v 
Mariboru, smo se že marsikdaj vprašale, kaj vse nas čaka po koncu študija in kako se 
tega sploh lotiti. S publikacijo, ki jo imaš sedaj v rokah, smo ti želele olajšati prehod iz 
študijskih klopi v svet.

V prvem delu publikacije si lahko prebereš, kaj vse moraš opraviti, preden po opravlje-
nem zadnjem izpitu prejmeš diplomo. Preveriš lahko tudi, katere dosežke lahko dodaš 
v Prilogo k diplomi.

Drugi del te bo peljal skozi odgovore na vprašanja: kako se vpisati v register zdravnikov 
in začeti opravljati obvezni del sekundariata, kako poteka strokovni izpit in kako se lotiti 
prijave na izbirni del sekundariata ali pa na javni razpis specializacij ter nenazadnje, 
kako poteka sama specializacija.

V zadnjem delu pa ti bomo približale tudi druge karierne priložnosti – prebereš si la-
hko o pedagoškem in raziskovalnem delu na naši fakulteti in v zaključku tudi o podip-
lomskem študiju na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Zahvaljujemo se vsem, ki so pripomogli k nastanku te publikacije, še posebej recenzen-
tom red. prof. dr. Sebastjanu Bevcu, dr. med., red. prof. dr. Dušici Pahor, dr. med., red. 
prof. dr. Pavlu Skoku, dr. med., asist. Živi Ledinek, dr. med., in Špeli Kosi, dr. med., za 
koristne nasvete, dopolnitve in vsebinske pripombe.

Zahvaliti se želimo tudi vsem, ki so prispevali svoje izkušnje in vtise ter vam skušali vse-
bino publikacije približati kot bodočim kolegom. Iskrena hvala Urški Elbl, dr. med., doc. 
dr. Mariu Gorenjaku, mag. bioinf., asist. dr. Larisi Goričan, univ. dipl. biol., izr. prof. dr. 
Urošu Mavru, mag. farm., asist. Viljemu Pohorcu, dr. med., Luki Vardi, dr. med. in asist. 
Janu Zajcu, dr. med.

Nenazadnje pa se zahvaljujemo tudi asist. Živi Ledinek, dr. med., za iskreno mnenje in 
neprecenljive usmeritve, brez katerih publikacija danes ne bi bila to, kar je.

Upamo, da ti bo ta publikacija čim bolj koristila in bo tvoj prehod iz varnega zavetja 
Medicinske fakultete mala malica!

Urednice
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ZADNJI IZPITI IN ZVIŠEVANJE OCEN
Študentje imamo pred zaključkom študija 
pravico do zviševanja ocene izpita iz vseh 
učnih enot, ki smo jih že opravili. Oceno 
pri posameznem izpitu lahko popravlja-
mo enkrat, kot komisijski izpit. Če pri 
popravljanju dosežemo nižjo oceno, vel-
ja prvotna, torej višja ocena. Na višanje 
ocen se prijavimo s Prijavnico za višanje 
ocene, ki jo oddamo v Referatu za štu-
dentske in študijske zadeve MF UM na-
jkasneje 6 dni pred datumom izpitnega 
roka. Prijavnico lahko najdemo na splet-
ni strani MF UM v zavihku obrazci. Rok 
odjave od izpita je najkasneje 4 dni pred 
razpisanim datumom. Odjava od izpita je 
v tem primeru možna preko sistema AIPS. 
Študentje lahko v času študija, kot je bilo 
omenjeno, višamo toliko izpitov, kolikor 
želimo*. Pozorni pa moramo biti na to, da 
nam stroškov izvedbe komisijskega izpita 
ni potrebno plačati le osemkrat. V prime-
ru, da želimo višati ocene devetih, desetih 
itn. izpitov, moramo opravljanje teh plača-
ti sami.

Naš študijski program se zaključi 
brez zaključnega dela; zaključek predstavl-
ja zadnja opravljena obveznost (izpit). Po-
zorni moramo biti na to, da ne moremo 
višati ocene pri zadnjem izpitu, lahko 
pa podamo ugovor zoper oceno, in sicer 
takoj oz. najkasneje pred iztekom roka, ki 
je določen za preverjanje podatkov o zak-
ljučku študija v uradnih evidencah. Enako 

velja tudi za višanje ocene pri vseh prejšn-
jih opravljenih učnih enotah, če je zanje 
razpisan izpitni termin po terminu zadnje 
obveznosti. Po opravljenem zadnjem izpi-
tu torej ne moremo višati ocene nobenega 
izmed predmetov dodiplomskega študija.

Primer:
Prijavljam se na specializacijo iz Javnega 
zdravja. Ker nisem zadovoljna z oceno, 
ki sem jo pridobila v 4. letniku, se lahko 
kadarkoli tekom študija odločim, da bi to 
oceno rada zvišala. V referat oddam izpoln-
jeno Prijavnico za višanje ocene najkasneje 
6 dni pred datumom izpitnega roka. Tega 
ne morem storiti po opravljenem zadnjem 
izpitu v 6. letniku oz. če je izpitni rok pred-
meta Javno zdravje 5. 6. tekočega leta, moj 
zadnji izpit pa je Interna medicina, ki ga 
opravljam 3. 6. istega leta.

OBVEZNOSTI PO ZADNJEM IZPITU
Študentje enovitega magistrskega študijs-
kega programa Splošna medicina po šestih 
letih zaključimo svoj študijski program na 
Medicinski fakulteti Univerze v Maribo-
ru (v nadaljevanju MF UM), ko uspešno 
opravimo vse s študijskim programom 
predpisane obveznosti. Študij tako zakl-
jučimo brez priprave in zagovora diploms-
kega dela. S tem si pridobimo strokovni 
naziv doktor/doktorica medicine. Kakšne 
pa so naše obveznosti, ko uspešno opravi-
mo zadnji izpit?

Po opravljenem zadnjem izpitu 
moramo v času uradnih ur1 v tajništvu 
MF UM (3. nadstropje) oddati Vlogo za 
ugotovitev zaključenega dodiplomskega 
študija. Skupaj s to vlogo moramo, v ko-
likor želimo uveljavljati tudi vpis dodatnih 
informacij v Prilogo k diplomi, izpolniti 
in oddati Vlogo za vpis dodatnih infor-
macij o študentu povezanih s študijem. 
K izpolnjeni vlogi obvezno priložimo tudi 
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Ali si vedel, da imaš status študenta po zaključku 
študija še do 30. 9. tekočega študijskega leta? Ali 
si vedel, da moraš po zaključku študija oddati 
kar nekaj dokumentov, preden dobiš potrdilo o 

diplomiranju? Če se počasi približuješ zadnjemu 
izpitu na MF in iščeš odgovore na podobna 

vprašanja, je čas, da prelistaš publikacijo in si 
pogledaš, kaj vse te še čaka po zaključku študija.

https://www.mf.um.si/si/studij/navodila-in-informacije/2820-obrazci


kopije dokazil. Več o Prilogah k diplomi je 
opisano v naslednji točki. Poleg omenjenih 
vlog sočasno oddamo tudi Potrdilo iz Kn-
jižnice MF UM o poravnanih obveznos-
tih, ki ga izda knjižničarka, in Potrdilo o 
vrnjenem ključu garderobne omarice, ki 
ga dobimo pri varnostniku.

Po opravljenem zadnjem izpitu 
nas AIPS samodejno pozove k izpolnitvi 
Ankete o zadovoljstvu s študijem. Ko to 
izpolnimo, prejme dekan fakultete obves-
tilo iz elektronske evidence o vseh naših 
opravljenih obveznostih in nato v roku 
5 delovnih dni od obvestila iz referata 
oz. prejema vloge izda Sklep o uspešno 
zaključenem dodiplomskem študiju. 
Ta sklep je osnova za izdajo Potrdila o 
diplomiranju, dokumenta, ki ima do 
podelitve diplom vlogo diplome (po nava-
di je podelitev diplom junija in decembra). 
Potrdilo o diplomiranju nam pred izdajo 
pošljejo v potrditev in takrat je pomemb-

no, da preverimo pravilnost podatkov.
V kolikor se ti zaradi roka za prija-

vo na obvezni del sekundariata zelo mudi s 
pridobitvijo Potrdila o diplomiranju, lahko 
to sporočiš v referat, po tem ko si oddal vse 
zahtevane dokumente v tajništvo fakultete, 
in če bo mogoče, se bodo potrudili ter ti Po-
trdilo o diplomiranju izdali v najkrajšem 
možnem času.

Če imamo v letu, v katerem diplo-
miramo, aktivni status študenta, nam po 
pridobitvi Potrdila o diplomiranju sta-
tus študenta ostane do 30. 9. tekočega 
študijskega leta, kar je skladno s 70. čle-
nom Zakona o visokem šolstvu. Statusu se 
po diplomiranju lahko kadarkoli odpove-
mo in sicer tako, da oddamo Prošnjo za 
odpoved statusa na MF UM v referatu za 
študentske zadeve. Odpoved statusa je po-
trebna v primeru pričetka pripravništva 
oz. druge redne zaposlitve. 

To-do listek po opravljenem 
zadnjem izpitu
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 ☐ Vloga za ugotovitev zaključenega dodiplomskega študija

 ☐ Vloga za vpis dodatnih informacij o študentu povezanih s študijem
 (ni obvezna)

 ☐ Izpolnitev ankete o zadovoljstvu s študijem
 (K izpolnjevanje ankete samodejno pozove AIPS!)

 ☐ Vključitev v ALUMNI klub UM in MF
 (ni obvezna, je pa brezplačna in priporočljiva)

 ☐ Potrdilo o vrnitvi ključka od omarice
 (izda receptor/varnostnik)

 ☐ Potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice
 (izda knjižničarka)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mf.um.si%2Fattachments%2Farticle%2F2774%2FProsnja%2520za%2520odpoved%2520statusa%2520na%2520MFUM.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mf.um.si%2Fattachments%2Farticle%2F2774%2FProsnja%2520za%2520odpoved%2520statusa%2520na%2520MFUM.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mf.um.si%2Fattachments%2Farticle%2F2774%2FVloga%2520za%2520ugotovitev%2520zakljucenega%2520dodiplomskega%2520studija.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mf.um.si%2Fattachments%2Farticle%2F2774%2FVloga%2520za%2520vpis%2520dodatnih%2520informacij%2520v%2520Prilogo%2520k%2520diplomi.docx&wdOrigin=BROWSELINK


PRILOGE K DIPLOMI
V že omenjeni Vlogi za vpis dodatnih in-
formacij o študentu povezanih s študijem 
lahko uveljavljamo vpis dodatnih infor-
macij v Prilogo k diplomi. V sklepu Sen-
ata MF UM, ki velja od 1. 10. 2015 dalje, 
lahko vsak poišče, kaj vse se upošteva kot 

2

3

4

5

6

7

8

 
Tabela 1: Študentovi dosežki in zadolžitve.
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študentovi dodatni dosežki v okviru študi-
ja. V nadaljevanju so opisani dosežki in 
dokazila, ki jih moramo za uveljavljanje 
priložiti vlogi.

izjava

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mf.um.si%2Fattachments%2Farticle%2F2774%2FVloga%2520za%2520vpis%2520dodatnih%2520informacij%2520v%2520Prilogo%2520k%2520diplomi.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mf.um.si%2Fattachments%2Farticle%2F2774%2FVloga%2520za%2520vpis%2520dodatnih%2520informacij%2520v%2520Prilogo%2520k%2520diplomi.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.mf.um.si/attachments/article/2774/Priloga k diplomi_sklep Senata MF UM.pdf
https://www.mf.um.si/attachments/article/2774/Priloga k diplomi_sklep Senata MF UM.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mf.um.si%2Fattachments%2Farticle%2F2767%2FIzjava_razlicne_prakse_vpis_v_prilogo_k_diplomi.docx&wdOrigin=BROWSELINK


Priznanja in nagrade

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru 
svojim študentom podeljuje:
• Dekanove nagrade (zlato, srebrno in 

bronasto) in Dekanova priznanja za 
najboljše raziskovalne naloge,

• Pohvalo Marcusa Gerbeziusa za na-
jboljše študente letnikov.

Univerza v Mariboru svojim študentom 
podeljuje naslednje nagrade:
• Rektorjevo nagrado za najboljše 

študijske uspehe študentov UM v 
vpisni generaciji,

• nagrado Andreja Perlacha za najbol-
jše raziskovalne in umetniške dosežke 
študentov posameznikov UM,

• priznanje Andreja Perlacha za ra-
ziskovalno, umetniško, strokovno in 
razvojno dejavnost skupin študentov 
UM,

• nagrade Leona Štuklja za najvid-
nejše športne uspehe študentov UM,

• listino za izjemen prispevek k raz-
voju obštudijskih dejavnosti na UM,

• listino za pomembne kulturne 
dosežke študentov UM,

• listino za naj prostovoljca študenta 
UM.

Erasmus+ študij in Erasmus+ ali IFMSA 
praksa
Isto potrdilo se lahko uporabi samo enk-
rat pri vpisu v Prilogo k diplomi, če gre za 
opravljanje praktikuma v tujini in obdob-
je izmenjave ne presega obveznih tednov 
praktikuma na MF UM, kot je zapisano v 
Sklepu.

Primer:
IFMSA prakso opravim na torakalni kirur-
giji in se dogovorim, da se mi upošteva v sk-
lopu vaj iz kirurgije (teh mi potem ni treba 

izvajati oz. jih izvajam v manjšem obsegu). 
Te IFMSA prakse ne morem več upoštevati 
kot dodatno izobraževanje v okviru izmen-
jav – ne morem je priložiti kot dodaten vpis 
v prilogo k diplomi, lahko pa jo uveljavim 
kot prilogo v prijavi na razpis za special-
izacijo.

Sklep o imenovanju
Sklep o imenovanju študent dobi, ko 
je imenovan na funkcijo9. Če potrdilo 
izgubi, lahko zaprosi za kopijo. Če gre za 
funkcije na MF UM, je za kopije Sklepov 
o imenovanju in Potrdila o članstvu v or-
ganih potrebno zaprositi go. Jelko Rakun. 
Če gre za članstvo v Študentskem svetu 
MF UM, je treba zaprositi prodekana za 
študentska vprašanja. Če gre za funkcije 
na nivoju UM, pa se za potrdilo zaprosi v 
Službi za študentske zadeve.

* Z naslednjim študijskim letom bo možno višati do 
največ 12 izpitov kadarkoli v času študija.
1 Uradne ure tajništva: pon—pet 8:00—10:00 in 
12:00—14:00; tel: 02 2345 821.
2 V 20. členu Zakona o visokem šolstvu so naštete in 
opredeljene omenjene funkcije. Med organe univerze 
spadajo senat (vodi ga rektor), upravni odbor in štu-
dentski svet. Med organe članice univerze spadajo 
senat (vodi ga dekan), akademski zbor in študentski 
svet.
3 Funkcija sekretarja Študentskega sveta Univerze ali 
članice je definirana v 64. členu Pravilnika o delovan-
ju in sestavi študentskih svetov.
4 Izpis lahko pridobi na spletni strani COBISS, kjer 
lahko z vnosom svojih podatkov naroči izpis na svoj 
e-naslov.
5 Potrebno je paziti, da se res vnesejo samo dela, ki so 
objavljena v času študija.
6 Potrdilo o uvrstitvi v 5 % najboljših študentov gen-
eracije ne spada med dodatne dosežke.
7 Pogoj za vpis Erasmus+ prakse je zaključek le-te do 
datuma diplomiranja.
8 To je včasih štelo tudi za specializacijo, a zdaj ne 
šteje več.
9 V prihodnje nam bo sistem AIPS beležil tudi funk-
cije v organih in avtomatsko generiral poročila.
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https://www.mf.um.si/attachments/article/2774/Priloga k diplomi - eno potrdilo.pdf
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172
https://ssum.um.si/wp-content/uploads/2022/04/Pravilnik-o-delovanju-in-sestavi-S%CC%8CS-UPB1.pdf
https://ssum.um.si/wp-content/uploads/2022/04/Pravilnik-o-delovanju-in-sestavi-S%CC%8CS-UPB1.pdf
https://bib.cobiss.net/biblioweb/search/si/slv/conor
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 ✓ Po zaključku študija na medicins-
ki fakulteti se kot mladi zdravniki 
vpišemo v register zdravnikov pri 
Zdravniški zbornici Slovenije. 
(Pozor: če bomo takoj po študiju odšli v 
tujino in tam opravljali sekundariat, se 
nam v register ni treba vpisati.)

 ✓ Po prejemu odločbe o vpisu v regis-
ter se nato prijavimo na opravljanje 
obveznega dela sekundariata – prip-
ravništva v eni izmed 12 pooblaščenih 
ustanov v Sloveniji.
(Pozor: čakalne dobe se med ustanova-
mi razlikujejo, zato prej preveri stanje 
na spletni strani Zdravniške zbornice 
Slovenije!)

 ✓ Obvezni del sekundariata – prip-
ravništvo se po šestih mesecih konča 
s strokovnim izpitom. Prijave na 
strokovni izpit od 1. junija 2022 dal-
je potekajo na Zdravniški zbornici 
Slovenije. Strokovni izpit je možno 
opravljati isti mesec, kot zaključimo 
opravljanje obveznega dela sekund-
ariata.

 ✓ Po opravljenem strokovnem izpitu se 
lahko na Zdravniški zbornici Sloveni-
je prijavimo na izbirni del sekundar-
iata ali na javni razpis specializacij, 
alternativno pa lahko opravljamo tudi 
delo sobnega zdravnika, ki se nam 
lahko kasneje delno upošteva v pro-
gram specializacije.

VPIS V REGISTER ZDRAVNIKOV PRI 
ZDRAVNIŠKI ZBORNICI SLOVENIJE
Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) 
je samostojna poklicna organizacija 
zdravnikov in zdravnic, zobozdravnikov in 
zobozdravnic, ki opravljajo svoj poklic na 
območju Republike Slovenije.

Zdravniška zbornica Slovenije na 
podlagi Zakona o zdravniški službi vodi 
register zdravnikov, v katerega se mora 
vpisati vsak zdravnik/doktor dentalne 
medicine, da lahko opravlja svoj poklic na 
področju Republike Slovenije. 

Za vpis v register je treba vloži-
ti izpolnjeno Vlogo za vpis v register 
zdravnikov in k njej priložiti diplomo ali 
potrdilo o zaključku študija na medicins-
ki fakulteti. Prijava je možna tudi preko 
spletne strani.

Članstvo v ZZS
Ko se včlanimo v ZZS, nam ta na našo 
prošnjo podeli člansko izkaznico (slika 
1), ki služi kot identifikacijski dokument, 
letno pa moramo plačevati članarino. 
Ta se razlikuje glede na naslednje kate-
gorije: zdravnik sekundarij, specializant, 
zdravnik splošne medicine ali specialist.

E-poslovanje
Vsa komunikacija zdravnikov članov z 
Zdravniško zbornico Slovenije je možna 
preko sistema E-poslovanja in vzpostavl-
jenega varnega elektronskega predala 
(VEP), ki omogoča v upravnih postopkih 
enostavno e-oddajo in e-vročanje doku-
mentov.

PRIJAVA NA SEKUNDARIAT
Sekundariat je enoletno podiplomsko us-
posabljanje, ki poteka v dveh ločenih de-
lih:
• pripravništvo (obvezni del) – šest-

mesečni program za poklic zdravnika, 
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Študij medicine, ki v osnovi traja šest let, 
se najbrž sliši kot precejšen zalogaj, pa 
vendar predstavlja le začetno poglav-
je v karieri medicinca. S pridobitvijo 

naziva ‘dr. med.’ se prava dogodivščina 
šele začenja! V tem poglavju je zbranih 
nekaj nasvetov in navodil, da bo prehod 

iz študijskih klopi v kliniko karseda 
enostaven.

https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/clanstvo-in-registracija
https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/pripravnistvo/program-pripravni%C5%A1tva-za-poklic-zdravnik.pdf?sfvrsn=277f2c36_0
https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/pripravnistvo/program-pripravni%C5%A1tva-za-poklic-zdravnik.pdf?sfvrsn=277f2c36_0
https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/pripravnistvo/zdravniki/prosta-pripravniska-delovna-mesta
https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/pripravnistvo/zdravniki/prosta-pripravniska-delovna-mesta
https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/pripravnistvo/zdravniki
https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/pripravnistvo/zdravniki
https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/pripravnistvo/zdravniki
https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/pripravnistvo/zdravniki
https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/specializacije/razpisi-specializacij
https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/pripravnistvo/vloga-za-vpis-v-register.pdf?sfvrsn=be9d2b36_56
https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/pripravnistvo/vloga-za-vpis-v-register.pdf?sfvrsn=be9d2b36_56
https://www.zdravniskazbornica.si/vodstvo/e-poslovanje-zbornice
https://www.zdravniskazbornica.si/vodstvo/e-poslovanje-zbornice


Slika 1: Članska izkaznica ZZS.

ki se zaključi s strokovnim izpitom, in
• izbirni del –  do šestmesečno strn-

jeno kroženje na različnih specialis-
tičnih področjih. Od 1. 6. 2022 dalje 
je sestavljen iz treh mesecev kroženja 
na specialističnem področju družin-
ske medicine ali urgentne medicine, 
naslednje tri mesece pa na specialis-
tičnem področju lastne izbire.

Obvezni del (pripravništvo)
Namen pripravništva je, da se pripravnik 
seznani s predpisanim programom kroženj, 
seminarjev in ostalih obveznosti, te uspešno 
opravi ter se pripravi na strokovni izpit in 
za poznejše samostojno delo.

Ob vključitvi v program sekundari-
ata Zbornica izda odločbo poteka po pro-
gramu pripravništva, ki ga predpiše min-
ister za zdravje. Program celotnega poteka 
sekundariata (tabela 2) je po izdaji odločbe 
dokončen in ga ni mogoče spreminjati na-
knadno tekom opravljanja sekundariata.

Pripravnik mora med pripravništvom de-
lati polni delovni čas.

Pripravništvo se opravlja v zdravst-
venih zavodih, pri zasebnih zdravstvenih 
delavcih in v drugih zavodih, ki opravlja-
jo zdravstveno dejavnost ter izpolnjujejo 
predpisane pogoje. Delodajalec je odgo-
voren za pravilno izvajanje pripravništva.

Kot zdravniki sekundariji smemo 
zdravniško službo opravljati le pod vodst-

vom nadzornega in neposrednega men-
torja. Prvega si lahko izberemo sami s 
seznama nadzornih mentorjev pri zborni-
ci (sicer nam ga določi Zbornica), drugega 
pa nam določi pooblaščeni izvajalec, pri 
katerem se bomo usposabljali. Priporoče-
no je, da se pred začetkom opravljanja 
sekundariata svojemu izbranemu nadzor-
nemu mentorju tudi osebno predstavimo.

Če želimo pričeti s sekundariatom 
v začetku naslednjega meseca, moramo 
vlogo za opravljanje pripravništva odda-
ti do 5. dne v predhodnem mesecu, da bo 
na voljo dovolj časa za izdajo odločbe ter 
za ureditev vseh potrebnih dokumentov in 
postopkov pred zaposlitvijo. Začetek prip-
ravništva je odvisen tudi od prostih mest 
posameznih ustanov, zato je priporočeno, 
da se najprej preveri stanje le-teh na splet-
ni strani Zdravniške zbornice Slovenije.

Na obvezni in izbirni del sekundar-
iata se je mogoče prijaviti hkrati – v tem 
primeru se ob prijavi predloži predlog ce-
lotnega poteka sekundariata, pa tudi upra-
vna taksa se plača zgolj enkrat. Ob hkrat-
ni prijavi zdravnik sekundarij z izbirnim 
delom prične že v mesecu po strokovnem 
izpitu, sicer pa si je med obema deloma 
mogoče vzeti tudi krajšo pavzo.

V primeru, da je pričetek opravljanja 
sekundariata iz kakršnegakoli razloga on-
emogočen, je to treba nemudoma sporoči-
ti zbornici, delodajalcu in nadzornemu 
mentorju.
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 Tabela 2: Tabela obveznega dela sekundariata (pripravništva).

Obvezni del sekundariata pomeni za mladega zdravnika 
začetek njegove poklicne poti in s tem nabiranje prvih iz-
kušenj zdravniškega poklica. Zame je to bilo obdobje, ko 
sem lahko predvsem na področju urgentnih stanj širila svo-
je znanje, se spoznala s sicer manj zanimivim birokratskim 
delom našega poklica (ki pa ga vseeno moramo obvladati) 
in ustvarila veliko novih poznanstev. Najbolj mi je bilo všeč 
delo na urgenci, saj smo bili tam zdravniki pripravniki zelo 
vključeni v delo in smo se lahko tako zares veliko naučili 
ter pridobivali na svoji samostojnosti. Me pa niso navduši-
la krajša kroženja, ker smo včasih, predvsem zaradi narave 
dela, pripravniki bili bolj v vlogi opazovalca. V splošnem pa 
je bilo pripravništvo zame obdobje zanimivih šestih mese-
cev.

Špela Kosi, dr. med.

Izbirni del
Po zaključenem pripravništvu in opravlje-
nem strokovnem izpitu lahko nadaljujemo 
z izbirnim delom sekundariata.

Po novem programu, ki začne vel-
jati 1. 6. 2022, je izbirni del sekundariata 
sestavljen iz dveh delov. V prvem, ki tra-
ja tri mesece, krožimo na specialističnem 
področju urgentne medicine ali družinske 
medicine, v drugem pa si specialnost iz-
beremo sami. Če je to področje, ki spada 
v nadaljevalni del naše specializacije, se 
to kroženje obvezno šteje v specializacijo 
in ga tekom te ne bo treba več opravljati. 
Ravno zato je priporočeno izbrati vsebine 
iz uvodnih sklopov določene specializaci-
je, saj bo kasneje s predhodno pridobljen-
imi kompetencami lažje slediti poteku 
dela.

Izbirni del sekundariata mora po-
tekati strnjeno, kar pomeni, da si med 
prvim (trimesečnim) in drugim delom ne 
moremo vzeti pavze. Če nam je v tem času 
odobrena specializacija, lahko opravljanje 
sekundariata takoj prekinemo – seveda po 

predhodni obvestitvi Zdravniške zbornice 
Slovenije.

Pogoj za začetek opravljanja izbirne-
ga dela sekundariata je opravljen strokovni 
izpit. Če ga ne opravimo, se moramo na 
zbornici ponovno prijaviti na izbirni del 
sekundariata z novo vlogo.

Kot pri obveznem delu sekundariata 
se je tudi pri izbirnem potrebno prijaviti 
do 5. dne v predhodnem mesecu.

Če si za izbirni del izberemo ra-
zlične pooblaščene izvajalce, moramo 
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z vsakim od njih skleniti novo pogodbo 
o zaposlitvi. To pomeni, da se moramo v 
kadrovski službi vsakega izvajalca ogla-
siti pravočasno, da se uredi vse potrebno 
in se kroženje začne skladno z izbranim/
določenim datumom.

Z dnem pričetka opravljanja special-
izacije sekundariat preneha.

PRIJAVA NA STROKOVNI IZPIT
Po uspešno opravljenem pripravništvu la-
hko pristopimo k strokovnemu izpitu, ki 
je pogoj za opravljanje poklica na področ-
ju zdravstvene dejavnosti.

Izpiti potekajo enkrat na mesec, z 
izjemo meseca avgusta. Prijavo na izpit je 
treba oddati do 20. v mesecu (za izpit v 
naslednjem mesecu). 

Prijavi je treba priložiti:
 ✓ dokazilo o doseženi ravni in vrsti izo-

brazbe ter
 ✓ list o pripravništvu.

Ob prijavi morajo biti plačani tudi stroški 
strokovnega izpita10, ki jih krije:
• delodajalec, ki je pripravnika prijavil 

na strokovni izpit, ali
• pripravnik, če se je sam prijavil k 

strokovnem izpitu ali če izpit ponavl-
ja.

Literatura 
Osnovo za strokovni izpit predstavlja ob-
vladovanje in razumevanje vsebine, po-
dane v Smernicah Evropskega reanimaci-
jskega sveta za oživljanje in v Kompendiju 
pripravništva za poklic zdravnik.

Program strokovnega izpita za poklic 
zdravnik/zdravnica obsega:
• urgentno medicino za poklic 

zdravnik/zdravnica,
• osnove kakovosti in varnosti v 

Že med študijem se mi je porodila želja, da bi specializirala 
radioterapijo z onkologijo. Izbirni del sekundariata se mi 
je zato zdel kot dobra priložnost, da se pobliže spoznam s 
področjem, ki me zanima, in da si olajšam prehod iz dela 
zdravnika pripravnika v bodoče delo specializanta.

Celotni izbirni del sekundariata, torej 6 mesecev, 
sem bila zaposlena v sektorju radioterapije na Onkološkem 
inštitutu Ljubljana. Izbrala sem si področja kroženja, ki bi 
mi koristila pri specializaciji in se tudi priznala kot del pro-
grama specializacije. Tekom sekundariata sem se pobliže 
spoznala z delom in zadolžitvami zdravnika radioterapevta, 
spletla vezi z bodočimi sodelavci in se tudi prepričala, da je 
to delo, ki ga bom opravljala z veseljem.

Izbirni del sekundariata bi priporočala vsem, ki 
so se znašli na razpotju ali so neodločeni, kaj izbrati kot 
svoj bodoči poklic. Zdi se mi sijajna priložnost, da pobliže 
spoznaš področje, ki te zanima, saj je vsakdanje delo zno-
traj ekipe drugačno kot študentsko volontersko delo ali vaje 
tekom študija.

Urška Elbl, dr. med.

zdravstvu, in
• področno zakonodajo.

Izvedba
Strokovni izpit je ustni, z izjemo predme-
ta Urgentna medicina, ki je sestavljen iz 
pisnega, praktičnega in ustnega dela. Us-
peh kandidata oceni komisija za strokovni 
izpit z »opravil« ali »ni opravil«, pri čemer 
mora kandidat doseči vsaj 75 % znotraj 
posamezne vsebine. Pripravniku, ki je us-
pešno opravil strokovni izpit, se izda po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

Če se z oceno komisije za strokovni 
izpit ne strinjamo, lahko takoj po razgl-
asitvi rezultatov podamo ustni ugovor 
na zapisnik. V tem primeru ga ponov-
no opravljamo najpozneje v roku petih 
delovnih dni od razglasitve pred novo 
komisijo.

Če ne pokažemo zadovoljivega 
znanja pri enem oziroma dveh izpitnih 
predmetih, lahko po preteku najmanj 
enega meseca od opravljanja izpita pon-
ovno opravljamo izpit iz teh predmetov 
– popravni izpit. Če pa nismo pokazali 
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https://www.szum.si/media/uploads/files/Smernice_2021.pdf
https://www.szum.si/media/uploads/files/Smernice_2021.pdf
https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/e-izobrazevanja/kompendij-julij-2018-za-print-a5.pdf?sfvrsn=ecec3336_23
https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/e-izobrazevanja/kompendij-julij-2018-za-print-a5.pdf?sfvrsn=ecec3336_23


zadovoljivega znanja iz več kot polovice 
izpitnih predmetov, izpita nismo opravili 
in moramo ponavljati celotni izpit.

K strokovnemu izpitu se lahko pris-
topi največ petkrat, pri čemer se kot en 
pristop šteje opravljanje posamezne vse-
bine ali pa strokovnega izpita v celoti.

Od strokovnega izpita se lahko 
odjavimo najpozneje sedem dni pred iz-
pitnim rokom. Če tega ne naredimo in 
nimamo opravičljivega razloga za odsot-
nost, se šteje, da strokovnega izpita nismo 
opravili.

Osnovna licenca
Od 6. 1. 2022 dalje se zdravniku sekund-
ariju po opravljenem strokovnem izpitu 
podeli osnovna licenca, ki je trajna, ima 
pa omejen obseg. Zdravnik z osnovno li-
cenco lahko v skladu s svojo strokovno 
usposobljenostjo samostojno v omejenem 
obsegu opravlja dela s področja urgentne 
medicine, to je nujnih zdravniških 
ukrepov, ter predpisuje zdravila in 
medicinske pripomočke.

Z navedenim so mišljena izključno 
tista dela oziroma tista znanja in veščine, 
ki jih je zdravnik pridobil in osvojil tekom 
opravljanja obveznega dela sekundariata.

PRIJAVA NA SPECIALIZACIJO
Specializacija je posebna oblika strokovne-
ga izpopolnjevanja in usposabljanja, ki je 
potrebna za opravljanje zahtevnejših na-
log na posameznih ožjih strokovnih po-
dročjih zdravstvene dejavnosti. Obsega 
pridobivanje teoretičnih znanj in praktič-
no usposabljanje v skladu s programom 
specializacije in se zaključi s specialis-
tičnim izpitom. Kako pa sploh pridemo 
do specializacije?

Specializacija se ti lahko odobri, ko 
po opravljenem pripravništvu uspešno 
opraviš še strokovni izpit.

Program posamezne specializacije določa:
 ■ obseg znanja in kompetence, ki jih 

zdravnik specializant obvlada ob zak-
ljučku specializacije,

 ■ vsebino in trajanje izvedbe posa-
meznih delov specializacije (delo na 
oddelku, v ambulanti, operacijskih 
dvoranah, laboratoriju, na seminar-
jih, delavnicah, tečajih, raziskovalno 
delo in druge vsebine; postopki in 
pogoji, potrebni za opravljanje posa-
meznih specializacij),

 ■ seznam obveznih izobraževanj, ki jih 
opravi specializant med opravljanjem 
specializacije,

 ■ načine sprotnega preverjanja znanja 
in izvedbo specialističnega izpita.

Kot specializant lahko v času specializacije 
samostojno opravljaš le dela in naloge, za 
katere si usposobljen, dela in naloge s spe-
cialističnega področja pa le pod nadzorom 
glavnega ali neposrednega mentorja.

Specializacija se opravlja v enem ali 
več zdravstvenih zavodih in pri zasebnih 
zdravstvenih delavcih, ki jih pooblasti 
minister za zdravje (aktualen seznam la-
hko najdemo na spletni strani Zdravniške 
zbornice Slovenije). Del specializacije 
je možno opravljati tudi v tujini – v tem 
primeru moraš na zbornico nasloviti 
utemeljeno prošnjo, da se ti pridobljeno 
znanje oz. del kroženja prizna v Sloveniji.

Prijava
Zbornica dvakrat letno objavi javni raz-
pis specializacij, ki se nanaša na območje 
celotne države (nacionalni razpis) ali na 
posamezne izvajalce zdravstvene dejavno-
sti (razpis za izvajalce). Razpis se objavi 
na spletni strani zbornice.

V prijavi na razpis za specializaci-
jo kandidat priloži obvezna in neobvez-
na dokazila. Obvezna dokazila moramo 
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predložiti v slovenskem jeziku, neobvezna 
dokazila pa lahko predložimo v sloven-
skem ali angleškem jeziku. Tako obvezna 
kot neobvezna dokazila lahko predložimo 
v izvirniku ali navadni kopiji.

Prijava na razpis (vloga) mora vse-
bovati dokazila, navedena v tabeli 3.

V prijavi na razpis lahko predlaga-
mo glavnega mentorja, pri katerem želi-
mo opravljati specializacijo, predlogu pa 
moramo predložiti njegovo soglasje. Pri-
javi na razpis se lahko priložijo tudi neo-
bvezna dokazila, ki so podrobneje opisana 
v podpoglavju Izbirni postopek in izbirna 
merila. 

Kandidat se lahko na enem razpisu 
prijavi le na eno specializacijo, istočasno 
pa le na en razpis.

 

 
 

Tabela 3: Dokazila, ki jih mora vsebovati prijava na razpis (vloga) za specializacijo. 

Ustreznost vloge
Prijavo na razpis pošljemo v zaprti ovo-
jnici priporočeno po pošti ali jo vložimo 
osebno pri zbornici. Na ovojnici moramo 
jasno zapisati »Ne odpiraj – za javni raz-
pis specializacij.«. Če tega ne naredimo, 
vloga ne bo veljavna.

V postopku za odobritev special-
izacij se obravnavajo vloge, ki vsebuje-
jo vse z razpisom zahtevane podatke in 
dokazila ter prispejo na zbornico v pred-
pisanem roku.

Če prijava ne vsebuje vseh 
zahtevanih podatkov oziroma dokazil, nas 
pozovejo, da pomanjkljivosti odpravimo v 
treh dneh od prejema obvestila. Če tega ne 
storimo, se vloga s sklepom zavrže, pred-
ložena dokumentacija pa se vrne k nam.
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Prenos vlog
Podatek o številu prijav na posamezno 
razpisano specializacijo se objavi na splet-
ni strani zbornice v treh delovnih dneh po 
odpiranju vlog. Če smo se v predpisanem 
roku prijavili na razpis, vendar želimo 
kandidirati za drugo razpisano special-
izacijo, lahko prenesemo svojo prijavo na 
katerokoli drugo razpisano specializacijo 
v treh dneh po objavi podatkov o številu 
prijav.

Za razpisana mesta specializacij, ki 
so po zaključku roka za prenos vlog ostala 
nezasedena, ostane razpis odprt do zapol-
nitve mest, vendar do največ 30 dni pred 
objavo novega razpisa. Upoštevajo se vse 
prijave, oddane osebno ali priporočeno na 
pošto do vsakega devetega dne v mese-
cu. Zbornica začne postopek odobritve 
prispelih prijav za nezasedene special-
izacije vsak enajsti dan v mesecu.

Obravnava prijav
Če je na posamezno razpisano special-
izacijo na nacionalnem razpisu ali razpisu 
za izvajalca prijavljenih več kandidatov, 
kot je razpisanih specializacij, zbornica 
med prijavljenimi kandidati opravi izbirni 
postopek, ki ga vodi uradna oseba zbor-
nice.

Če se zaradi kakršnegakoli opravičl-
jivega razloga razgovora ne udeležimo in 
svojega izostanka predhodno ne opraviči-
mo, nam zbornica specializacije ne odo-
bri. Dokazilo, ki opravičuje izostanek, 
moramo zbornici posredovati ob prijavi 
na razpis oziroma takoj, ko nastopi razlog 
zanj.

Če je na posamezno razpisano spe-
cializacijo na nacionalnem razpisu ali 
razpisu za izvajalca prijavljenih enako ali 
manj kandidatov, kot je razpisanih spe-
cializacij, se izbirnega postopka ne izvede. 
Kandidat v tem primeru opravi razgovor 

s koordinatorjem specializacije, pri raz-
pisu za izvajalca pa tudi s predstavnikom 
izvajalca. Če tega razgovora ne opravimo 
v enem mesecu po izteku roka za prenos 
vloge, nam zbornica specializacije ne odo-
bri.

Izbirni postopek in izbirna merila
Dokazila za ocenjevanje izbirnih meril 
niso obvezna priloga k vlogi, kar pomeni, 
da se vloga brez njih ne šteje za nepopol-
no. V primeru, da želimo priložiti tudi 
neobvezna dokazila, pa moramo obvezno 
izpolniti Obrazec za dokazila za ocen-
jevanje izbirnih kriterijev, ki je priloga 
razpisa. V njem moramo navesti vsa doka-
zila, ki jih prilagamo vlogi, kot tudi tista, 
ki jih želimo prenesti s prejšnjih razpisov. 
V primeru izbirnega postopka dokazi-
la pregledajo in vrednotijo člani izbirne 
komisije.

Če za eno specializacijo kandidira 
več kandidatov, ki so na podlagi izbirnih 
meril dosegli enako število točk, se zbor-
nica odloča na podlagi dopolnilnega mer-
ila. Dopolnilno merilo je povprečna ocena 
na dodiplomskem študiju. Kandidatu, ki 
ima višjo povprečno oceno, se dodeli do-
datna točka. Če imajo kandidati tudi po 
uporabi dopolnilnega merila enako šte-
vilo točk, komisija z njimi opravi dodatni 
razgovor, na podlagi katerega se enemu od 
njih dodeli dodatna točka.

Izbirna merila in sorazmerni delež 
možnega števila doseženih točk si prika-
zani v tabeli 4.

Mnenja dosedanjih mentorjev na stan-
dardiziranem obrazcu
Upoštevajo se le mnenja oziroma pri-
poročila, ki se nanašajo na specializacijo 
oziroma sorodne specializacije14, za kat-
ero kandidiramo in prispejo na zbornico 
do zaključka razpisnega roka. Če na prim-
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Tabela 4: Izbirna merila in sorazmerni delež možnega števila doseženih točk.

er kandidat kandidira za kirurško special-
izacijo, mu mnenje specialista ginekologi-
je in porodništva šteje več kot mnenje 
specialista pediatrije.

Standardizirani obrazec za podajo 
mnenja o kandidatu je dostopen na in-
tranetni strani zbornice, do katere dost-
opajo vsi člani zbornice s svojim uporab-
niškim imenom in geslom. Uporabniški 
račun si uredimo po diplomiranju. Mnen-
ja mentorjev in priporočila, podana s 
strani piscev, ki so naši družinski člani, 
se zaradi tesne sorodstvene povezave ter 
posledičnega nasprotja interesov ne up-
oštevajo. Navodila za izpolnjevanje stan-
dardiziranega obrazca lahko najdemo na 
spletni strani Zdravniške zbornice Slo-
venije. V standardiziranem obrazcu men-

tor odgovori na eno pondersko vprašan-
je, 9 vprašanj, ki se nanašajo na lastnosti 
kandidata in 2 vprašanji, ki se nanašata na 
bližnje sodelovanje s kandidatom.

Dosedanji dosežki
Med dosedanje dosežke štejejo:

 ◆ medicinske odprave v tujino, izmen-
java študentov v tujino, dodatna 
izpopolnjevanja (vse s področja 
medicine), ki niso del obveznega 
študijskega programa (0,5 točke/0,5 
meseca)

V tej predpostavki lahko dosežemo največ 
5 točk. Upošteva se tudi delo v zdravst-
venih in socialno varstvenih zavodih 
ali ustanovah in delo v domovih stare-
jših občanov v času izvajanja ukrepov za 
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https://www.zdravniskazbornica.si/prijava?ReturnUrl=https%3a%2f%2fwww.zdravniskazbornica.si%2fkarierni-razvoj%2fspecializacije%2fobrazec-standardizirano-mnenje
https://www.zdravniskazbornica.si/prijava?ReturnUrl=https%3a%2f%2fwww.zdravniskazbornica.si%2fkarierni-razvoj%2fspecializacije%2fobrazec-standardizirano-mnenje
https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/specialiacije/aktualni-razpisi/druge-info-in-obrazci/splet-standardizirano-mnenje---navodila-kandidatom.pdf?sfvrsn=8c353336_10
https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/specialiacije/aktualni-razpisi/druge-info-in-obrazci/splet-standardizirano-mnenje---navodila-kandidatom.pdf?sfvrsn=8c353336_10


preprečevanje in obvladovanje širjenja 
COVID-19. Da je delo trajalo 0,5 meseca 
šteje, če je trajalo 80 ur.

Kot dodatno izpopolnjevanje ni 
mogoče uveljavljati dela sobnega zdravni-
ka, izbirnega dela sekundariata, kroženj iz 
prejšnjih specializacij, izpopolnjevanja, ki 
je obvezni del dodiplomskega ali podip-
lomskega usposabljanja in volontiranja 
ali opravljanja prostovoljne zdravniške 
prakse.

 ◆ aktivne udeležbe na medicinskih 
seminarjih in kongresih (1 točka)

Avtorju, ki je naveden na prvem mestu, 
se dodeli polno število točk, vsem ostalim 
pa polovica točk. Če želimo uveljavljati 
dosežek, moramo obvezno priložiti doka-
zilo o aktivni udeležbi (program srečanja, 
izsek iz zbornika srečanja ali potrdilo o 
aktivni udeležbi, iz katerega je razvidno 
število avtorjev in prispevek) ter celoten 
prispevek.

Pri tem izbirnem merilu ne more-
mo uveljavljati t.i. »priprave seminarja, 
klinične konference ali prikaza primera 
med usposabljanjem na kliničnem odd-
elku« ali vodenja oziroma udeležbe na 
medicinskih tečajih/delavnicah s preizku-
som znanja. Prav tako ne moremo uvel-
javljati aktivne udeležbe na srečanjih ali 
konferencah mladih zdravnikov oziroma 
zdravnikov pripravnikov ipd., ki jih orga-
nizirajo javni zdravstveni zavodi ali štu-
denti v Sloveniji ali v tujini.

 ◆ objava strokovnega članka s po-
dročja medicine ali biomedicine v 
medicinski strokovni reviji, ki jo 
citira Science Citation Index (SCI) 
(3 točke)

Če želimo uveljavljati tovrstni dosežek, 
moramo obvezno priložiti članek, kolo-
fon in potrdilo o citiranju revije v SCI, ki 
ga izda Univerza v Ljubljani Medicinska 
fakulteta, Centralna medicinska knjižnica 

ali UKC Maribor, Oddelek za znanstveno 
raziskovalno delo, Medicinska knjižnica.

Če članek še ni bil objavljen, se up-
ošteva tudi potrdilo o sprejemu članka v 
objavo - ko je članek objavljen, pa nave-
deno potrdilo ne velja več. Če je članek 
dosegljiv izključno na svetovnem spletu, 
moramo priložiti izpis članka in naslov 
spletne strani, kjer se članek nahaja (up-
ošteva se, če ga je mogoče v trenutku vred-
notenja na spletu tudi preveriti).

Ne moremo pa uveljavljati dela v 
uredništvu medicinske strokovne revije.

 ◆ objava strokovnega članka s po-
dročja medicine ali biomedicine v 
medicinski strokovni reviji z zunan-
jo recenzijo, ki izhaja periodično (1 
točka)

Avtorju, ki je naveden na prvem mestu se 
dodeli polno število točk, vsem ostalim 
pa polovica točk. Če želimo uveljavlja-
ti tovrstni dosežek, moramo obvezno 
priložiti članek in kolofon.

Pri tem izbirnem merilu ni mogoče 
uveljavljati člankov, ki so objavljeni v 
zbornikih srečanj ali konferencah mladih 
zdravnikov oziroma zdravnikov prip-
ravnikov in podobno, ki jih organizirajo 
javni zdravstveni zavodi. Poleg tega, velja-
jo tudi ostala pravila, ki so zapisana pod 
prejšnjo oznako (objava strokovnega član-
ka v medicinski strokovni reviji, ki jo citira 
SCI).

 ◆ avtorstvo poglavja v strokovni ali 
znanstveni knjigi/monografiji15 (2 
točki)

Avtorju, ki je naveden na prvem mestu se 
dodeli polno število točk, vsem ostalim 
pa polovica točk. Če želimo uveljavlja-
ti tovrstni dosežek, moramo obvezno 
priložiti poglavje, kolofon, iz katerega je 
razvidno, da je monografija izdana pri 
verificirani založbi in ima ISBN številko. 
Če je monografija dosegljiva izključno na 
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svetovnem spletu, moramo priložiti izpis 
poglavja in naslov spletne strani, kjer se 
poglavje nahaja, upošteva pa se, če ga je 
mogoče v trenutku vrednotenja na spletu 
tudi preveriti. Prav tako ni mogoče uvel-
javljati dela v uredništvu knjige.

 ◆ Krkina nagrada za raziskovalno 
nalogo (2 točki)

 ◆ Prešernova nagrada Univerze v Lju-
bljani in Perlachova nagrada Univer-
ze v Mariboru (5 točk) 

 ◆ Prešernova nagrada Medicinske 
fakultete Univerze v Ljubljani in 
Dekanova nagrada Medicinske 
fakultete Univerze v Mariboru (3 
točke) 

 ◆ Prešernovo priznanje Medicinske 
fakultete Univerze v Ljubljani in 
Dekanovo priznanje Medicinske 
fakultete Univerze v Mariboru (2 
točki)

 ◆ dokončan znanstveni magistrski 
študij (ne po bolonjskem sistemu) (2 
točki)

 ◆ dokončan doktorski študij s področ-
ja medicine (3 točke)

 ◆ opravljen izpit CCSE16 (2 točki)
 ◆ prijava na isto specializacijo, a za 

znanega izvajalca oziroma drugega 
znanega izvajalca, oziroma območje 
celotne države (minus 20 točk)

Odobritev specializacije
Zbornica nam izda Sklep o odobritvi spe-
cializacije, v katerem se določijo: datum 
začetka opravljanja specializacije, glavni 
mentor in delodajalec, pri katerem bomo 
v tem času zaposleni.

Po izdaji sklepa skupaj z glavnim 
mentorjem pripravimo individualiziran 
program kroženja ter opredelimo special-
izantska delovna mesta, na katerih izva-
jamo posamezne dele specializacije. Pri 
pripravi programa glavni mentor upošte-

va do trimesečno usposabljanje v sklopu 
izbirnega dela sekundariata, če ta ustreza 
programu dotične specializacije. Program 
skupaj z mentorjem vpišemo v »E-list spe-
cializanta«.

Specializacija se začne s prvim dnem 
v mesecu, najkasneje v roku treh mesecev 
od izdaje sklepa. Če v primeru utemel-
jenega razloga (odsotnost zaradi bolezni, 
starševski dopust, doktorski študij do en-
ega leta) do določenega dne ne moremo 
pričeti s specializacijo, moramo o tem pis-
no obvestiti zbornico, ki nam lahko datum 
začetka specializacije s sklepom ustrezno 
podaljša.

V kadrovski službi delodajalca se 
moramo zglasiti najkasneje do 10. dne v 
mesecu za pričetek opravljanja special-
izacije z naslednjim mescem, da opravimo 
zdravniški pregled, varstvo pri delu ipd.

V primeru, da z glavnim mentorjem 
že pripravljen program kroženja kasneje 
spreminjata, je to na zbornico treba spo-
ročiti najmanj 2 meseca pred želeno spre-
membo oziroma novim kroženjem (npr. 1. 
februarja za 1. april).

Menjava specializacije
Če nam izbira že odobrene specializacije 
ne ustreza in se želimo preusmeriti v dru-
go specializacijo, ponovno kandidiramo 
na javnem razpisu. V primeru odobritve 
s prejšnjo prenehamo z dnem začetka 
opravljanja nove specializacije.
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Najtežji del prijave na specializacijo je po mojem 
mnenju izbira same specializacije. Gre za odločitev, 
ki te zaznamuje naslednjih 40 in več let. Ob prijavi je 
treba oddati obvezna dokazila, brez katerih je prijava 
nepopolna in neobvezna dokazila, ki ti prinašajo do-
datne točke v izbirnem postopku. Sam sem se prijavl-
jal na specializacijo za znanega izvajalca, kjer je bilo za 
dano specializacijo razpisano eno mesto. Ker sem bil 
edini prijavljen kandidat, se izbirni postopek ni izvedel. 
Opraviti je bilo treba le razgovor z nacionalnim koor-
dinatorjem dotične specializacije ter s predstavnikom 
ustanove, za katero sem kandidiral. Razgovor ni bil 
stresen in je predstavljal zgolj formalnost pred pričet-
kom specializacije. V primeru, ko je prijav več kot je 
razpisanih mest, se opravi izbirni postopek, kjer vsi pri-
javljeni kandidati opravijo osebni razgovor pred izbirno 
komisijo. Na koncu odloča vsaka točka pridobljena  z 
neobveznimi dokazili in osebnim razgovorom.

Luka Varda, dr. med.

Formalen pričetek prijave na specializacijo je opravljen strokovni izpit. V resnici pa je koristno že prej preveriti, 

kdaj so približni roki razpisov za specializacije in kaj vse od prilog ti pri prijavi koristi. Nekatere priloge si lahko 

urediš že vnaprej, nekatere pa morajo biti ažurne (npr. Dokazilo o nekaznovanosti). Pravnice in svetovalke na 

zbornici, ki urejajo prijave, so zelo prijazne in dostopne. V primeru vprašanj je res koristno, da se obrneš nanje, 

tudi če se pojavi situacija, da katero od prilog pošiljaš naknadno (beri: prepozno).

Najbolj stresna mi je bila negotovost, ali bom dobil željeno specializacijo. Stres je izviral predvsem iz kon-

stantnega pritiska družine, ki pravzaprav o izbirnem postopku, mojih dosežkih ali tem, kar sedaj počnem, ne ve 

kaj dosti. Vseeno pa ustvarijo neverjeten pritisk v smislu – kaj pa boš, če ne boš »dobil«. Odgovor na to vprašanje 

je bil vedno jasen. Delal bom dalje kot sekundarij in se prijavil na razpis specializacij na naslednjem roku. Vmesni 

čas pa bi izkoristil za izobraževanje v tujini in nabiranje točk za izbirni del postopka.

Razgovor je bil vsaj zame zelo prijeten dogodek. Zdi se mi, da je vir stresa zgolj zaradi mitologije. Komisija 

pravzaprav poskuša pridobiti uvid, ali je kandidat nekdo, s komer bi lahko delali. Vprašanja se delijo na tista 

bolj formalna (kaj so glavne panoge tvoje željene specializacije, kaj te najbolj zanima, ali bi delal na drugi strani 

Slovenije) in takšna bolj osebno-profesionalne narave, pri čemer se najbolj splača biti odkrit (katere vrline so po 

tvojem mnenju pomembne za tvojo specializacijo, kako bi reševal spore na delovnem mestu). Skratka, to ni kot 

izpit, na katerega se lahko pripravljaš. Pomembno je, da se lepo in spoštljivo, a še vseeno z rahlo mero sproščenosti, 

pogovoriš s komisijo.

Dodal bi še, da se res splača vpisati absolventa (prekineš ga lahko kadarkoli). To je zadnji čas, ko še lahko 

na pol zastonj ješ in imaš neomejen čas zase, saj se z začetkom specializacije prične polni delovnik za naslednjih 

kar nekaj let.
asist. Jan Zajc, dr. med.
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10 Stroški celotnega strokovnega izpita za zdravst-
vene delavce in zdravstvene sodelavce znašajo 200,00 
evrov. Stroški strokovnega izpita iz enega predmeta 
znašajo 50,00 evrov. Stroški strokovnega izpita iz 
predmeta Urgentna medicina za zdravnike znaša 
150,00 evrov.
11 V primeru razpisa za območje celotne države la-
hko kot zdravnik specialist po končani specializaciji 
izbiraš, kje v mreži javne zdravstvene službe se boš 
zaposlil.
12 Število točk si lahko izračunaš tako, da povprečno 
oceno množiš s 5, od zmnožka odšteješ 30 (formu-
la: 5 x povprečna ocena -30 = točke) in rezultat za-
okrožiš na eno decimalko.
13 V primeru razpisa za posameznega izvajalca pri-
pada mnenju predstavnika izvajalca do 5 točk od 
skupnih 40.
14 Sorodnost posameznih specializacij je označena v 
vsakem razpisu.
15 Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se 
znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče 
obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, os-
eba ali dogodek, v enem zvezku oz. v določenem šte-
vilu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej 
določenem časovnem obdobju. Publikacija mora 
biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente za 
pridobitev CIP in ISBN (ISMN).
16 Comprehensive Clinical Science Examination 
(CCSE) je izpit, ki preverja splošno klinično teo-
retično znanje diplomanta MF. Vse informacije in 
navodila o prijavi na izpit prejmete na elektronskem 
naslovu monika.sobocan3@um.si.

mailto:monika.sobocan3@um.si


DRUGE KARIERNE 
PRILOŽNOSTI



Nekateri se po študiju medicine ne vidijo primarno v 
delu s pacienti ali pa v delu na kliniki nasploh. Spet 
druge morebiti zanima kombinacija različnih pok-

licnih možnosti. Za vse tiste, ki vas poleg ali namesto 
klinične medicine zanima še znanstveno-raziskovalno 
in pedagoško delo, v nadaljevanju predstavljamo ne-
kaj dodatnih ali pa alternativnih kariernih možnosti 

na Univerzi v Mariboru.

PEDAGOŠKO DELO NA MF UM
Za izvajanje pedagoškega dela na univer-
zitetnem študijskem programu je treba 
pridobiti ustrezen pedagoški naziv. Vi-
sokošolski učitelji morajo namreč redno 
slediti in tudi sami prispevati k razvoju 
področja znanosti oz. stroke, na katerem 
delujejo. V postopku izvolitve v naziv pa 
se v rednih časovnih obdobjih preverja, 
ali je posamezni učitelj primeren za nad-
aljnje pedagoško delo na nekem področ-
ju. Poznamo različne t.i. habilitacijske 
nazive, ki se delijo v skupino visokošol-
skih sodelavcev in visokošolskih učiteljev. 
Omenjamo tiste, v katere je lahko izvoljen 
nekdo, ki želi poučevati na študijskih pro-
gramih Medicinske fakultete UM.

Na Medicinski fakulteti UM pri iz-
vajanju pedagoškega procesa sodelujejo 
tudi številni gostujoči strokovnjaki. To so 
zdravniki specialisti, ki nimajo veljavnega 
habilitacijskega naziva, so pa zaradi svoje-
ga odličnega strokovnega dela vseeno lah-
ko mentorji študentom in tako prispevajo 
k izvajanju pedagoškega procesa. Gostujo-
če strokovnjake imenuje Senat MF UM za 
obdobje 3 leta.

 Tabela 5: Pedagoški nazivi.

Postopek izvolitve
Postopek izvolitve v naziv se začne z 
vlogo kandidata za prvo izvolitev v naziv 
asistent. Zanjo je treba k izpolnjeni vlogi 
priložiti življenjepis in potrdilo o zaključe-
nem dodiplomskem študiju. Po strožjih 
merilih, ki veljajo na MF UM, pa je po-
trebno še predhodno soglasje predstojni-
ka katedre za izbrano področje izvolitve. 
Postopek vodi pravna služba Univerze v 
Mariboru in traja približno 6 mesecev.
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Pedagoško delo vsak visokošolski sodela-
vec oz. učitelj izvaja na področju, za ka-
terega je bil izvoljen. Področje izvolitve 
lahko kasneje spremeni (npr. prvič je iz-
voljen v naziv asistent za predmetno po-
dročje fiziologija, po treh letih je znova, 
torej drugič, izvoljen v naziv asistent, ven-
dar tokrat za področje interne medicine). 
Pomembno je le, da kandidat izpolnjuje 
pogoje za izvolitev, ki so na Medicinski 
fakulteti sicer zahtevnejši, vendar enotni. 
Hkrati je nekdo lahko izvoljen v naziv na 
več področjih, vendar mora ob tem izpol-
njevati dvojna merila, za vsako področje 
izvolitve posebej.

Pedagoško delo na Medicinski 
fakulteti je lahko del redne zaposlitve ali 
pogodbeno delo. Redna zaposlitev nekoga, 
ki primarno dela na kliniki, je lahko na-
dobveza (ob rednem 40-urnem delovniku 

še do 8 ur tedensko dela na fakulteti) ali 
del 40-urnega delavnika, kar je mogoče le 
za zdravnike specialiste, ne pa tudi za spe-
cializante. Večinoma pa gre za pogodbeno 
zaposlitev.

RAZISKOVALNO DELO NA MF UM
Na Medicinski fakulteti deluje kar de-
vet raziskovalnih skupin, ki se jim lahko 
pridruži vsak, ki ga takšno delo zanima. 
Postopek za izvolitev v raziskovalni naziv 
se začne na kandidatovo osebno prošnjo, 
ki jo vloži na MF UM. Prošnji je potreb 
no priložiti življenjepis, bibliografijo in 
mnenje vodje raziskovalne skupine na MF 
UM, v kateri želi raziskovalno delovati. 
Vlogo obravnavata Komisija za znanstve-
no raziskovalne zadeve MF UM in Senat 
MF UM.
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Kot prvo bi izpostavil, da naj študenti izkoristijo možnosti, ki jih imamo na 
MF. Ne samo, da so na MF UM odlični študijski pogoji, imamo tudi odlično 
infrastrukturo in odlične mentorje, kar je »odlična osnova za odlične rezul-
tate«. Raziskovanje seveda ni ključno za dokončanje študija medicine, ne glede 
na to pa predstavlja pomembno učno lekcijo v načinu, kako se s problemi spo-
prijemamo, jih rešujemo in na koncu tudi (in neodvisno od vrste dela) anali-
ziramo rezultate tako ali drugače – dobre in slabe. Vse omenjeno je pomem-
bna izkušnja tako za poklic zdravnika, raziskovalca, profesorja, pravzaprav 
vsakega kritično mislečega posameznika.

Študenti, ki želijo nadaljevati po študiju z doktorskim izobraževanjem, k 
nam prihajajo tudi iz kliničnega okolja, torej so bodoči specialisti posameznih 
področij medicine, ki poleg specializacije opravljajo še doktorat. Za razliko od 
omenjenih mladih raziskovalcev, ki so dejansko »plačani« za to, da razisku-
jejo, je tej drugi skupini seveda težje oz. jim je težje usklajevati strokovno in 
znanstveno delo. Topogledno imamo mentorji na MF UM precej posluha (in 
izkušenj), da maksimalno pomagamo usklajevati delo »na eni in drugi strani 
ceste«, kot tudi razumemo privatni del življenja posameznikov, kar je osnova 
za uravnoteženo in zdravo napredovanje na karierni poti.

Naj zaključim z mislimi vezanimi na zapis v nekaj let starem intervjuju 
za odlično študentsko revijo Presnovnik (Letnik VI, Številka 1, april 2018), ki 
bo vedno veljala: »Pomembno je, da se zavedamo, da so ljudje tisti, ki pripelje-
jo do kakršnega koli rezultata«. To je osnova tudi za raziskovalno delo. Težko 
pridemo do smiselnih (kaj šele koristnih) rezultatov na silo. Vse je del procesa 
in raziskovalni proces se začne pri ljudeh z idejo. To naj bo tudi povod za vse 
bodoče nadobudne raziskovalce iz vrst medicincev, ki nedvomno imajo izje-
men potencial za »delanje velikih stvari.

izr. prof. dr. Uroš Maver, mag. farm.

Tabela 6: Raziskovalne skupine.
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 Tabela 7: Raziskovalni nazivi.

Šifra raziskovalca
Vsak raziskovalec ima svojo šifro, preko 
katere se podatki o raziskovalcih in razis-
kovalnih skupinah samodejno prenesejo 
v sistem SICRIS (Informacijski sistem o 
raziskovalni dejavnosti v Sloveniji). Šifro 
raziskovalca dodeli Javna agencija za ra-
ziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
(ARRS) raziskovalcu, ki izpolnjuje pogoje 
za vpis v njihovo evidenco. Eden od pogo-

jev je zaposlitev raziskovalca v organizaci-
ji, ki je pri ARRS evidentirana kot izva-
jalka raziskovalne in razvojne dejavnosti. 
Prošnjo za vpis v evidenco raziskovalcev 
ARRS pošljete na ARRS na ustreznem 
obrazcu oz. jim jo posreduje delodajalec (v 
primeru UKC Maribor se je treba obrniti 
na Oddelek za znanstveno-raziskovalno 
delo).
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Že od nekdaj sem si želel dela v laboratoriju in raziskovanja patogeneze ra-
zličnih bolezni. Ta želja me je nekako vodila skozi vse življenje, saj se v znano-
sti vedno znova učiš. Enostavno, znanost besede »monotonost« ne pozna, je 
zahtevna in je nekakšen »slog življenja«, saj se delo po zaključenem uradnem 
urniku le redkokdaj konča. Moja pot v znanosti se je pričela v Centru za hu-
mano genetiko in farmakogenomiko, kjer sem se po zaključenem doktoratu na 
Medicinski fakulteti začel ukvarjati z genetiko avtoimunih bolezni in genetiko 
odziva na zdravila ter spoznal, kako zelo raznoliko ter predvsem zahtevno delo 
je raziskovanje.

Če na kratko opišem, se pri nas ukvarjamo z delom za laboratorijskim 
pultom, kjer »tekočine z dednim materialom pacientov na 1001 način prenaša-
mo iz ene epruvetke v drugo«, jih analiziramo z najnaprednejšo tehnologijo, ki 
je primerljiva z opremo, s katero razpolagajo svetovno znani inštituti po vsem 
svetu, in na koncu pridobljene podatke računalniško obdelamo s programi in 
pristopi, ki jih implementriamo sami v samem centru – del ekipe sestavljajo 
tudi programerji in statistiki, natančneje bioinformatiki. Vso znanje pa prav 
tako uporabljamo za diagnostiko dednih bolezni.

Vse dobljene rezultate tudi objavljamo v prestižnih mednarodnih znan-
stvenih revijah, s pomočjo katerih našo Medicinsko fakulteto postavljamo ob 
bok svetovno priznanim inštitucijam v svetu. Z raziskovalno infrastrukturo 
prav tako sodelujemo v mednarodnih konzorcijih za Crohnovo bolezen in 
otroško astmo. Poleg raziskovanja pri nas tudi izobražujemo mlade razis-
kovalce, ki si utrjujejo pot v znanost na področju genetike in sodelujemo ter 
pomagamo kolegom klinikom pri raziskovanju v okviru doktorskih nalog ali 
drugih raziskav s strani Univerzitetnega kliničnega centra.

Delo v našem centru bi priporočil vsem, ki jih v prvi vrsti zanima ge-
netika različnih bolezni, raziskovanje in doprinos k znanosti ter imajo željo 
pridobiti doktorat znanosti in hkrati tudi ogromno drugih veščin laboratorijs-
kega dela, vključno s pisanjem znanstvenoraziskovalnih člankov. Še pred samo 
odločitvijo pa lahko kot študenti dodiplomskih programov pri nas opravljajo 
različne raziskave v okviru študentskih projektov, kjer se pobližje spoznajo z 
delom v genetskem laboratoriju.

doc. dr. Mario Gorenjak, mag. bioinf.
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Ideja dela v laboratoriju, reševanja problemov in napredovanja znanstvenega področja me je zanimala že od nekdaj, dokončno pa se je utrdila že v začetnih letnikih študija medicine, ko sem spoznal, da delovanje človeškega telesa predstavlja nekaj, kar me iz-jemno pritegne. Ker pa mi je to znanje podajal še strokoven in prijeten kolektiv katedre za fiziologijo, ki je bil zelo dostopen za moja vprašanja, se je izoblikovala ideja, da se temu kolektivu pridružim. Najprej kot študent in kasneje kot asistent.Sam sem se najprej spoznal z delom z laboratorijskimi živalmi, s postopkom priprave tkivne rezine trebušne slinavke in z uporabo fluorescenčnega konfokalnega mikroskopa. Sledilo je pridobivanje znanj in veščin znanstveno-raziskovalnega procesa, torej kako znanstveno raziskavo načrtovati, izvesti in analizirati pridobljene rezultate. V končnem in bistvenem aspektu znanstveno-raziskovalnega dela, pa sem se spoznal z osmišljanjem pridobljenih rezultatov in komuniciranjem le-teh tako strokovni kot tudi širši javnosti.
Zaposlitev na znanstveno-raziskovalnem področju bi priporočil predvsem študentkam in študentom, ki kažejo zanimanje za nova znanja, s tem pa ni mišljeno le učenje novih informacij, temveč tudi njihovo ustvarjanje. Za to pa je pomembna sposobnost natančnega opazovanja pojavov, analitičnega razmišljanja o teh pojavih, inovativnost, predvsem pa vztrajnost.
Po šestih letih lahko rečem, da tovrstno delo ni nikoli dolgočasno ali monot-ono. Delo raziskovalca namreč konstantno prinaša nove izzive, zahteva napredek in izpopolnjevanje posameznika ter ne dovoli stagnacije. In četudi je v ospredju znanst-veno-raziskovalnega procesa analitičnost, je za uspešno delo velikokrat ključno sodelo-vanje s sodelavci in drugimi raziskovalci, zato so izjemno pomembne tudi medosebne spretnosti.

asist. Viljem Pohorec, dr. med.

Po končanem dodiplomskem študiju molekularne biologije na Biotehniški fakulteti 

Univerze v Ljubljani sem se kot mlada raziskovalka zaposlila na Medicinski fakulteti 

Univerze v Mariboru, v Centru za humano molekularno genetiko in farmakogenomiko. 

Pod okriljem nove zaposlitve sem obiskovala podiplomski študij Biomedicinska teh-

nologija na Medicinski fakulteti v Mariboru, kjer sem kasneje doktorirala iz področja 

celičnih modelov.
Tekom svoje zaposlitve kot mlada raziskovalka sem se spoznala s številnimi 

novimi metodologijami in biološkimi področji, od humanih celičnih kultur, genom-

ike, transkriptomike do proteinske analize in drugih. Odlična infrastruktura, ki jo nudi 

Medicinska fakulteta, mi je omogočila, da sem lahko svoje raziskovalno delo opravl-

jala na tehnološko najnaprednejših instrumentih, vključenost v programsko skupino 

Farmakologija in farmakogenomika pa mi je omogočila stalno strokovno podporo 

sodelavcev raziskovalcev. V sklopu raziskovalne skupine sem bila vključena tudi v 

številne raziskovalne projekte, kar mi je odprlo možnost za poglobitev svojega znan-

ja, navezovanje novih poznanstev in reševanje številnih kompleksnih raziskovalnih 

vprašanj.
Delo mladega raziskovalca je zelo pestro in zanimivo, zahteva nenehno učen-

je, pridobivanje novih veščin ter objavljanje svojih dognanj z namenom obogatitve 

strokovne literature in prispevanja k razvoju raziskovalnega področja. Svetovala bi ga 

vsem znanja željnim študentom, ki želijo delati v timu, imajo dobre komunikacijske 

sposobnosti, jih veseli reševanje problemov in so pripravljeni nenehno iskati nova 

znanja in dognanja ter s tem prispevati k napredku znanosti.

asist. dr. Larisa Goričan, univ. dipl. biol.
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Diplomanti doktorskih študijskih pro-
gramov z uspešno opravljenim zagovorom 
doktorske disertacije pridobijo znanstveni 
naziv doktor/doktorica znanosti. V prak-
si to pomeni, da samostojno, aktualno in 
izvirno prispevajo k znanosti. Doktorat 
znanosti je tudi pogoj za izvolitev v naziv 

visokošolskega učitelja – od docenta dalje, 
hkrati pa višja izobrazba prinaša tudi ne-
koliko višjo plačo.

Ko diplomirate na Medicinski 
fakulteti UM, se lahko prijavite na do 
3 študijske programe na katerikoli uni-
verzi in fakulteti. Če želite podiplomski 
študij nadaljevati na drugem strokovnem 
področju kot dodiplomski študij, boste 
morali najverjetneje najprej opravljati 
diferencialne izpite, ki so pogoj za nadal-
jevanje študija. Ti izpiti so plačljivi, več in-
formacij pa dobite na pristojnih referatih 
za študijske zadeve.

Čeprav lahko nadaljujete študij na 3. 
stopnji na katerikoli univerzi ali fakulteti, 
vam svetujemo, da se odločite za študij na 
Medicinski fakulteti, saj je uporaba naziva 
doktor/-ica znanosti odvisna tudi od tega, 
na kateri fakulteti ste študij dokončali 
(enako velja za dodatek k plači).

Medicinska fakulteta Univerze v 
Mariboru ponuja podiplomski študijski 
program Biomedicinska tehnologija.

Zakaj bi se po zaključku dodiplomskega 
študija na Medicinski fakulteti odločil 
nadaljevati študij na 3. stopnji? Kaj 
mi prinese naziv doktor/ica znanosti 

biomedicinske tehnologije? Ali za 
doktorski študij potrebujem predhodne 
izkušnje na znanstveno-raziskovalnem 
področju? Koliko stane doktorski študij? 

Če se tudi vi spogledujete z možnos-
tjo nadaljevanja izobraževanja na 

podiplomskem študiju, bodisi ker vas 
delo v kliniki ne pritegne in bi se radi 
zaposlili kot mladi raziskovalci, bodisi 
ker bi radi ob delu na kliniki sodelovali 

pri pedagoškem procesu, ste odprli 
publikacijo na pravi strani.
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Kdo je lahko mentor pri pripravi dok-
torske disertacije?
Mentor je lahko posameznik, ki ima vel-
javen naziv visokošolskega učitelja (do-
cent, izredni profesor, redni profesor) ali 
znanstvenega delavca (znanstveni sodela-
vec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni 
svetnik), če:
• je znanstveno aktiven, kar izkazuje z 

ustrezno znanstveno bibliografijo v 
zadnjih petih letih, kot prvi ali vodil-
ni avtor, in sicer na ožjem področju 
teme doktorske disertacije;

• doktorskemu študentu lahko zagotovi 
raziskovalne kapacitete oz. razis-
kovalno infrastrukturo pri raziska-
vah, vezanih na laboratorijsko delo;

• je zaposlen ali v pogodbenem razmer-
ju na UM;

• istočasno še ni potrjen mentor 5 
študentom za pridobitev doktorata 
znanosti.

Šolnina
Šolnina v študijskem letu 2021/22 znaša 
4.802,00 EUR za posamezni letnik, kar kri-
je stroške izvedbe študijskega programa. 
Ob tem mora vsak študent upoštevati, da 
lahko pri izvedbi znanstveno-raziskoval-
nega dela nastanejo dodatni stroški, ki jih 
šolnina ne krije, npr. nakup reagentov za 
izvedbo laboratorijskega eksperimenta, 
vloga za presojo etičnosti raziskave, ki jo 
obravnava Komisija za medicinsko etiko 
RS, ipd. Ti posredni stroški so lahko kriti 
iz drugih virov, če npr. študent sodeluje pri 
raziskovalnem projektu, ki ima zagotovlje-
na sredstva za izvedbo raziskave.

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA MF UM

Predmetnik študija

 

Pa še nekaj o konkretnih možnostih raziskovalnega dela po zaključku študija. V Sloveniji 

imamo zgolj en sistemsko (in namensko) urejen način plačevanja doktorskega študija, tj. 

preko razpisa za mlade raziskovalce. Konkretni pogoji za delo mladega raziskovalca, ki 

financiranje prejme iz razpisa agencije ARRS (po novem UM), so v Sloveniji odlični (če 

izvzamemo primerjalno gledano npr. z Avstrijo, relativno nizko plačo; to je tema sama zase 

za v bodoče, čeprav se tudi temu financiranju zdaj nakazujejo boljši časi). Izbrani kandidat 

namreč dobi plačo za obdobje do štirih let, plačana mu je šolnina, skromna sredstva so 

namenjena tudi materialnim stroškom. Torej, če je razpis na voljo oz. je na voljo mesto 

mladega raziskovalca, gre za zelo dobro priložnost za kandidata. 

izr. prof. dr. Uroš Maver, mag. farm.
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Zakaj na doktorski študij? V 2. letniku me po letu specializacije velikokrat izda po-manjkanje motivacije za študij. Študijske obveznosti, ki jih sicer ni ravno veliko, niti niso – z izjemo individualnega raziskovalnega dela – posebej zahtevne, predstavljajo večji napor, kot seminarske naloge na dodiplomskem študiju, pa tudi če jih je bilo takrat 5 na semester. Takrat si vedno znova ponavljam, zakaj sem se vpisala na dok-torski študij – ker mi predstavlja vstopnico v svet pedagoškega dela na Medicinski fakulteti in ker imam ob tem ravno dovolj interesa, da v medicini odkrivam novo znanje.
Zakaj NE na doktorski študij? Prehodnost študentov v višji letnik na dok-torskem študiju je slaba in se po letnik znižuje. Večina jih obtiči ali v drugem ali pa kot absolventi ustvarjajo svojo dizertacijo povprečno 7 let. Mnogo jih študija ne konča. In med njimi so večinoma taki, ki se na študij vpišejo brez prave ideje in pravega »zakaj« željo študij dokončati. Pač nek »logičen« korak, ki je mlademu ali starejšemu zdravniku dostopen. Ne postavljajte se v tako situacijo. Če vam je znanst-veno-raziskovalno delo muka in vas to nikakor ne pelje po poti do zastavljenih ciljev, enostavno ni vredno. 

asist. Živa Ledinek, dr. med.
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Viri financiranja doktorskega študija

spletni strani

https://www.um.si/objava/senatorji-potrdili-pravilnik-o-upravicenosti-financiranja-mladih-raziskovalcev/
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Upamo, da smo te opremile z odgovori na vprašanje: 
»Kako po študiju splošne medicine?« in ti želimo, da bo 

tvoja karierna pot takšna, da boš v njej užival/a vsak dan!




