
 
 

Taborska ulica 8 
2000 Maribor, Slovenija 

 
 

 www.mf.um.si | mf@um.si | t +386 2 2345 601 | f +386 2 2345 600 | trr: 0110-06000020393 | id ddv: SI 716 74705 

 

Maribor, 21. 10. 2021 

OBVESTILO 

študentom 6. letnika v študijskem letu 2021/2022 - ZAČETEK PRAKTIKUMA 

 

Spoštovane študentke in študenti 6. letnika! 

 

Pred vami je zelo pomemben del študijskega procesa - praktično delo ob in z bolnikom, ko boste preverili 
svoje teoretično znanje, ga poglobili, pridobili nova znanja in spretnosti. Da bo vaš vstop v izvedbo 
praktičnega dela v bolnišnici čim lažji, vam posredujemo nekaj osnovnih informacij. 

Skupine začnejo praktikum po datumih, kot so bili objavljeni v tabeli za prijavo na praktikum. Praktikum iz 
pediatrije traja 4 tedne, iz kirurgije 6 tednov, iz interne medicine 9 tednov in iz družinske medicine 3 tedne. 

 

1. UKC Maribor, Klinika za pediatrijo 

1. skupina (C1) se 8. 11. 2021 ob 9. uri zjutraj javi v sejni sobi Klinike za pediatrijo, kjer boste dobili vse 
potrebne informacije, vključno z evidenčnim kartončkom za spremljanje praktikuma. Vaša kontaktna oseba 
na kliniki je ga. Katja Leskovar (tel. 321 24 65, e-mail: pediatrija.mb@ukc-mb.si), dodatno še prof. dr. Nataša 
Marčun Varda, na natasa.marcunvarda@ukc-mb.si, prof. dr. Dušanka Mičetić Turk na 
dusanka.micetic@um.si ter doc. dr. Jernej Dolinšek na jernej.dolinsek@ukc-mb.si. Praktikum za to skupino 
poteka v terminu od 8. 11. 2021 do 3. 12. 2021. 

Ostale skupine začnejo praktikum po navedenih datumih na razporedu: 2. skupina (rdeča): 6. 12. 2021 do 7. 
1. 2022 (od 27. 12. do 31. 12. so pedagoškega procesa prosti dnevi), 3. skupina (zelena): 17. 1. 2022 do 11. 3. 
2022 (med 24. 1. in 18. 2. poteka izpitno obdobje), 4. skupina (zelena): 14. 3. 2022 do 8. 4. 2022, 5. skupina 
(oranžna): 11. 4. 2022 do 13. 5. 2022 (18. 4. ter med 27. 4. in 30. 4. so pedagoškega procesa prosti dnevi), 6. 
skupina (oranžna): 16. 5. 2022 do 10. 6. 2022 (17. 5. je pedagoškega procesa prost dan). 

 

2. Družinska medicina 

Praktikum družinske medicine poteka po razporedu elektronskih prijav. Po obvestilu, ki ga boste prejeli po 
končanih prijavah, se oglasite pri izbranem mentorju v ambulanti družinske medicine. S sabo morate imeti 
natisnjen kartonček (Študentski evidenčni listi) za spremljanje praktikuma, ki je objavljen na portalu MOODLE, 
pod Družinska medicina II, med gradivi. 

 

3. UKC Maribor, Klinika za interno medicino 

1. skupina (zelena) se 8. 11. 2021 ob 8. uri zjutraj javi pri predstojnikih oddelkov, na katerih opravlja 
praktikum. Tam boste prejeli nadaljnje  informacije.  
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Oddelek interne medicine UKC MB Predstojnik E-mail naslov 

Oddelek za endokrinologijo 
in diabetologijo 

Urška Kšela, dr. med. 
urska.ksela@ukc-mb.si  

Oddelek za gastroenterologijo Andreja Ocepek, dr. med. andreja.ocepek@ukc-mb.si  

Oddelek za hematologijo  
in hematološko onkologijo 

Zlatko Roškar, dr. med. 
zlatko.roskar@ukc-mb.si  

Oddelek za kardiologijo 
in angiologijo 

doc. dr. Husam Franjo Naji, dr. med. 
franjo.naji@ukc-mb.si  

Oddelek za nefrologijo red. prof. dr. Sebastjan Bevc, dr. med. sebastjan.bevc@ukc-mb.si  

Oddelek za intenzivno  
interno medicino 

mag. Franc Svenšek, dr. med. 
franc.svensek@ukc-mb.si  

Oddelek za pljučne bolezni prim. Dušanka Vidovič, dr. med. dusanka.vidovic@ukc-mb.si  

Oddelek za revmatologijo prim. doc. dr. Iztok Holc, dr. med. iztok.holc@ukc-mb.si  

 

Evidenčne kartončke tekom 1. tedna prevzemite v tajništvu Klinike za interno medicino, pri ge. Branki 
Haložan. Praktikum za to skupino poteka v terminu od 8. 11. 2021 do 14. 1. 2022 (od tega so med 27. 12. in 
31. 12. 2021 pedagoškega procesa prosti dnevi). 

Študenti, ki boste praktikum opravljali na Oddelku za pljučne bolezni na Slivniškem Pohorju, se javite pri 
predstojnici oddelka, prim. Dušanki Vidovič (tel. tajništva: 02 603 64 10, e-mail: dusanka.vidovic@ukc-mb.si).  

Evidenčne kartončke študenti te skupine prejmete na fakulteti, v pisarni 3N12.  

Ostale skupine začnejo praktikum po navedenih datumih na razporedu: 2. skupina (oranžna): 17. 1. 2022 do 
8. 4. 2022 (med 24. 1. in 11. 2. praktikum ne poteka zaradi izpitnega obdobja), 3. skupina (rdeča): 11. 4. 2022 
do 17. 6. 2022 (18. 4. ter od 27. 4 do 30. 4. in 17. 5. so pedagoškega procesa prosti dnevi). 

Študenti boste znotraj praktikuma iz interne medicine razporejeni na enodnevne vaje. O terminih vaj boste 
obveščeni naknadno. 
 

4. UKC Maribor, Klinika za kirurgijo 

1. skupina (oranžna) se 8. 11. 2021 ob 8.30  uri zbere v avli kirurške stolpnice, kjer boste dobili vse potrebne 
informacije, vključno z evidenčnim kartončkom za spremljanje praktikuma. Vaša kontaktna oseba na kliniki 
bo gospa Nevenka Mlakar, (tel. 321 12 33, e-mail: nevenka.mlakar@ukc-mb.si). Praktikum za to skupino 
poteka v terminu od 8. 11. 2021 do 17. 12. 2021. 

Ostale skupine začnejo praktikum po navedenih datumih na razporedu: 2. skupina (rdeča): 10. 1. 2022 do 18. 
3. 2022 (med 24. 1. in 18. 2. poteka izpitno obdobje, 3. skupina (zelena): 11. 4. 2022 do 27. 5. 2022 (18. 4. ter 
od 27. 4. do 30. 4. in 17. 5. so pedagoškega procesa prosti dnevi). Kartončke dvignete pred pričetkom 
praktikuma pri ge. Nevenki Mlakar v tajništvu Klinike za kirurgijo. 

 

Študenti, ki boste opravljali praktikum v UKC Maribor na lokaciji Ljubljanska ulica 5, boste dobili ključe 
garderobnih omaric proti podpisu v pritličju fakultete, pri varnostniku. Pri njem bo vsaka skupina dobila tudi 
kartico za vstop v podzemni povezovalni hodnik med MF in UKC. To kartico je treba vsak teden po končanem 
praktikumu vrniti varnostniku. Po opravljenem praktikumu (po 9 tednih interne medicine, 6 tednih kirurgije 
in 4 tednih pediatrije) ključe garderobnih omaric obvezno vrnete varnostniku. Izguba ključka vas zavezuje k 
plačilu stroškov izdelave novega. 

V času, ko boste na praktikumu v UKC Mariboru, lahko proti plačilu koristite usluge bolnišnične prehranske 
službe. Navedeno si uredite v pisarni službe za oskrbo s prehrano (prvo nadstropje nad glavno kuhinjo). 
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V UKC MB kot tudi v drugih bolnišnicah pričakujejo, da v času opravljanja praktikuma uporabljate delovno 
oblačilo (srajca oz. bluza ali majica, hlače oz. krilo, plašč, ustrezna obutev), zato vljudno prosimo, da 
upoštevate njihovo navodilo v največji možni meri.  

 

5. Učne bolnišnice v Republiki Sloveniji 

Študenti, ki praktikume opravljate po drugih bolnišnicah v Sloveniji, se zglasite na oddelkih bolnišnic skladno 
z datumskih razporedom za skupino, po kateri opravljate praktikum oz. navodili, kot jih boste dobili v 
posameznih bolnišnicah.   

Pred začetkom praktikuma se najavite mentorjem oz. predstojnikom internih in kirurških oddelkov, kjer boste 
opravljali praktikum. Bolnišnice smo predhodno obvestili o vašem prihodu. Za mentorje oz. visokošolske 
učitelje vam posredujemo naslove elektronske pošte: 

- SB Celje: prof. dr. Matej Podbregar: matej.podbregar@sb-celje.si (interna medicina); prof. dr. Radko 
Komadina: radko.komadina@sb-celje.si (kirurgija); doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar: 
barbara.gnidovec-strazisar@sb-celje.si (pediatrija) 

- Golnik: Mihaela Zidarn, dr. med.: mihaela.zidarn@klinika-golnik.si  (interna medicina) 
- SB Murska Sobota: asist. Vlasta Petric: vlasta.petric@sb-ms.si (interna medicina); dr. Radenko 

Koprivica: radenko.koprivica@sb-ms.si (kirurgija) 
- SB dr. J. Potrča Ptuj: Matjaž Brenčič, dr. med.: matjaz.brencic@sb-ptuj.si (interna medicina); Mihael 

Majerič, dr. med.: mihael.majeric@sb-ptuj.si (kirurgija) 
- SB Slovenj Gradec: Klemen Mojškerc, dr. med.: klemen.mojskerc@sb-sg.si  (interna medicina); 

Gregor Kunst, dr. med.: gregor.kunst@sb-sg.si (kirurgija) 
- Kirurgija Bitenc: mag. Marko Bitenc: info@surgery-bitenc.com. 
- SB Jesenice: Igor Rus, dr. med.: igor.rus@sb-je.si (interna medicina) 
- SB Novo mesto: Živojin Stevanović, dr. med.: zivojin.stevanovic@sb-nm.si (interna medicina), Tea 

Jedlovčnik Štrumbelj, dr. med.: tea.jedlovcnik@sb-nm.si (kirurgija)  
- Onkološki inštitut Ljubljana: doc. dr. Gašper Pilko, dr. med.: gpilko@onko-i.si (kirurgija) 
- SB Topolšica: dr. Jana Makuc, dr. med.: jana.makuc@b-topolsica.si (interna medicina) 

 
Evidenčne kartončke študenti, ki praktikum opravljate v navedenih bolnišnicah, prejmete na fakulteti, v 
pisarni 3N12.  

Enako velja za študente, ki bodo praktikum opravljali v tujini. 

Študente, ki bodo opravljali praktikum iz interne medicine v bolnišnicah po Sloveniji ali v tujini obveščamo, 
da boste razporejeni na enodnevne vaje. O terminih vaj boste obveščeni naknadno. 
 
 
Vljudno vas prosimo, da ob prijavi na izpit oz. najkasneje štiri dni pred izpitom oddate izpolnjen, podpisan 
in potrjen kartonček o opravljenem praktikumu, saj je le-ta nujni sestavni del prijave na izpit. Za svojo rabo 
si kartonček kopirajte, original pa oddajte v referatu za študentske in študijske zadeve ali v pisarni 3N12 (ali 
ga pošljite po pošti). Navedeno velja za interno medicino, kirurgijo, pediatrijo. Kartončke za družinsko 
medicino oddate v pisarni 3N12 (ali pošljete po pošti). Če kartončka ne boste oddali skladno z navodili, ne 
boste mogli pristopiti k izpitu. 

 

Želimo vam uspešen začetek praktičnega dela vašega študija in uspešno opravljanje vseh študijskih 
obveznosti. 

 

Referat MF 
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