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Nagovor ob podelitvi licenc – marec 2018  

 

Pozdravljene drage kolegice in kolegi ter vsi drugi, ki ste se zbrali ob današnji slovesnosti 

podelitve licenc. Te uradne listine, ki vam omogočajo dostop do delovnih mest, za katera ste 

se dolga leta usposabljali, vam podeljujemo na svečan način, saj želimo, da bi vam ta 

dogodek ostal v lepem spominu.  

Ob vsakokratni podelitvi licenc spregovorim o kakšni temi, povezani z vašo prihodnostjo. Vsi 

vemo, da v Sloveniji zdravnikov primanjkuje, zato upam, da že vsi imate službo in s tem 

zagotovljeno ekonomsko stabilnost za vas in za vaše mlade družine. Drugo vprašanje, ki je za 

vas skorajda enako pomembno, pa je, kako se boste v tem stalnem delovnem okolju znašli in 

počutili ob prevzemanju osebne odgovornosti za vse sprejete odločitve.  

V času specializacije, govorim za zdravnike, ste imeli priložnost za učenje, pa tudi za 

spoznavanje medosebnih odnosov. Tako odnosov s pacienti, kot odnosov s sodelavci,  

predvsem pa odnosov z vašimi mentorji, torej učitelji. V zdravniški zbornici se zavedamo, 

kako pomembno je njihovo delo in tudi še posebej - kako pomembno je, da to delo 

opravljajo predano. Beseda »predanost« je ena aktualnih besed sedanjosti, saj vedno znova 

ugotavljamo, da ravno predanost pomembno določa naš način življenja in delovanja. Lahko 

smo predani družini, domovini, poklicu, pacientom, pa tudi športu ali pisanju. Brez 

predanosti študiju medicine tega ne bi mogli dokončati, brez predanosti poklicu zdravnika ali 

zobozdravnika bi obstali na pol poti.   

Od tega, kakšen je bil vaš odnos z mentorji, je odvisna tudi kakovost vašega znanja. Ta odnos 

je osnova za medsebojno zaupanje med kolegi zdravniki in zobozdravniki. Če tega zaupanja 

ni ali ga je premalo, učenje zastane, s tem pa tudi strokovna in osebna rast. Zato smo se v 

vodstvu zdravniške zbornice odločili, da bomo mentorjem dali več besede in eden, ki ste ga 

izbrali kot »naj mentorja« v letu 2017, doc. dr. Vojko Berce, vas bo nagovoril in skupaj z 

mano podelil licence specialistom zdravnikom. Licence zobozdravnikom in zobozdravnikom 

pa bo skupaj z menoj podelil Saša Savić, dr. dentalne medicine in član Odbora za 

zobozdravstvo. Verjetno veste, da se odbor pripravlja na ustanovitev samostojne 

zobozdravniške zbornice, katere člani bi bili samo zobozdravniki. Gre za pomembne 

odločitve, ki jih bomo morali sprejemati skupaj – zdravniki in zobozdravniki - v naslednjih 

mesecih, morda celo letih. Do takrat pa bomo složno, kot ves čas aktualnega mandata, 

uresničevali naloge, ki jih kot zdravniška zbornica imamo.  

Spoštovani starši, partnerji in otroci naših slavljencev. Ob današnji priložnosti bi se želela 

zahvaliti tudi vsem vam, ki ste našim kolegicam in kolegom bili v oporo ves čas študija in 

usposabljanja in verjamem, da jim boste tudi v prihodnje. Danes pa je čas in priložnost, da se 

skupaj poveselimo.  
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