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Rednim in izrednim študentom 1. letnika visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega 1. 
stopnja v študijskem letu 2020/2021 

 Številka: 043/2020/6830/500 
Datum: 04.02.2021 

  
ZADEVA: NAVODILA IN OBRAZCI ZA OPRAVLJANJE IZBIRNE PRAKSE PRI UČNI ENOTI ZDRAVSTVENA 
NEGA NA GERIATRIČNEM PODROČJU Z IZBIRNIM KLINIČNIM USPOSABLJANJEM 
 
UM Fakulteta za zdravstvene vede organizira klinično prakso za redne in izredne študente 1. letnika 
študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega v sklopu učne enote ZDRAVSTVENA NEGA NA 
GERIATRIČNEM PODROČJU Z IZBIRNIM KLINIČNIM USPOSABLJANJEM v Domovih za starostnike in 
Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kot so  termini določeni v urniku ter v učnih zavodih UM 
FZV, katere so pripravljene študente na klinično prakso tudi sprejeti.  
 
Nabor učnih zavodov s kontaktnimi podatki je objavljen v Moodlu.  
 
Študenti opravijo v izbranem učnem zavodu UM FZV: 
 

ZDRAVSTVENA NEGA 
NA GERIATRIČNEM 
PODROČJU Z IZBIRNIM 
KLINIČNIM 
USPOSABLJANJEM 

Redni - 125 ur  
Izredni – 125 ur  
 
(BOLNIŠNICE - področje kirurgije in/ali internistke in/ali SOCIALNO 
VARSTVENI ZAVODI – DOMOVI ZA STAROSTNIKE) 

 
Študenti lahko začnejo  z izbirnim  kliničnim usposabljanjem takrat, ko imajo uspešno zaključene vsaj 
ene koordinirane klinične vaje (ali v domu starejših ali v UKC). 
 

1. Študenti se za točne termine opravljanja klinične prakse dogovorijo sami v izbranem učnem 
zavodu s kontaktnimi osebami, ki so objavljene pri posameznem učnem zavodu. Odgovorni 
osebi v izbranem učnem zavodu predložijo v potrditev obrazec POTRDILO UČNEGA ZAVODA 
O ZAGOTOVITVI KLINIČNE PRAKSE. Ustrezno izpolnjen, podpisan ter žigosan obrazec takoj ali  
najkasneje en teden pred pričetkom opravljanja kliničnih vaj, posredujejo (po elektronski pošti 
ur ali po klasični pošti) v Referat za študentske zadeve UM FZV zaradi ureditve zavarovanja.  

 
2. Po opravljeni klinični praksi, odgovorni klinični mentor v učnem zavodu študentu z žigom in 

podpisom potrdi obrazec »POTRDILO UČNEGA ZAVODA O OPRAVLJENI KLINIČNI PRAKSI PRI 
UČNI ENOTI ZDRAVSTVENA NEGA NA GERIATRIČNEM PODROČJU Z OZBIRNIM KLINIČNIM 
USPOSABLJANJEM (1. LETNIK)«, katerega študent posreduje v Referat za študentske zadeve 
UM FZV po klasični pošti, takoj po opravljenih kliničnih vajah, oz. najkasneje do 10.09.2021.  

 
DODATNA NAVODILA:  
  

• Študent se pred izvajanjem izbirnih kliničnih vaj dogovori o terminih izvajanja kliničnih vaj z 
glavnim/odgovornim mentorjem kliničnih vaj v učnem zavodu. Na klinično usposabljanje 
prihaja študent točno, redno, v dogovorjenih terminih. Zamujanje ali predčasno odhajanje s 
kliničnih vaj ni dopustno.  
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• Odsotnost iz objektivnih razlogov mora študent pravočasno sporočiti ustno in pisno odgovorni 
osebi učnega zavoda (glavnemu/odgovornemu mentorju ali kliničnemu mentorju).  

• Nadomeščanje  odsotnosti izbirnega kliničnega usposabljanja študent ureja izključno z 
odgovorno osebo učnega zavoda (glavnim/odgovornim mentorjem ali kliničnim mentorjem).  

▪ Po zaključku izbirnega kliničnega usposabljanja študent posreduje v Referat za študentske 
zadeve UM FZV Potrdilo učnega zavoda o opravljeni klinični praksi pri učni enoti ZN na 
geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, na katerem mora biti  ocena in 
podpis glavnega/odgovornega mentorja učnega zavoda ter žig učnega zavoda (brez tega 
obrazec ni veljaven!).  

 
 
 

                           Nosilka predmeta  
                 Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić, mag. zdr. soc. manag. 

 
 
 
 
PRILOGE:  

- Obrazec: Potrdilo učnega zavoda o zagotovitvi klinične prakse (1. letnik), 

- Obrazec: Potrdilo učnega zavoda o opravljeni klinični praksi pri učni enoti ZN na geriatričnem področju z izbirnim 
kliničnim usposabljanjem (1. letnik).  

 
 
 
 


