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V pripravo poročila za študijsko leto 2013/2014 »Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti« so 

bili vključeni vsi zaposlenih na fakulteti.  

Poročilo je bilo posredovano v obravnavo: 

- Študentskemu svetu UM FZV, 

- Katedri za zdravstveno nego UM FZV, 

- Katedri za bioinformatiko UM FZV, 

- Katedri za interdisciplinarne vede UM FZV, 

- Komisiji za ocenjevanje kakovosti UM FZV in 

- Senatu UM FZV. 
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I. DEL: UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE  

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede (v nadaljevanju UM FZV) deluje od 12. 3. 2007 po 

Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, ki ga je sprejel 

Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 137/27. XII. 2006).  

Je članica Univerze v Mariboru. Najprej je delovala kot Višja zdravstvena šola, ki jo je ustanovil Državni 

zbor Republike Slovenije z Zakonom o ustanovitvi Višje zdravstvene šole v Mariboru (Uradni list 

Republike Slovenije, št. 32/1993), nato kot Visoka zdravstvena šola Univerze v Mariboru od  

1. 1. 1995 po Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru, ki ga je sprejel Državni zbor Republike 

Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/30. XII. 1994).  

Z ozirom na zahteve Evropske skupnosti ob pristopu Slovenije kot članice v Evropsko skupnost smo že 

leta 2002 začeli z intenzivnim preoblikovanjem obstoječega dodiplomskega visokošolskega strokovnega 

študijskega programa Zdravstvene nege v program, usklajen z evropskimi programi na podlagi evropskih 

direktiv, saj je poklic medicinske sestre v Evropski skupnosti regulirani poklic. Na 11. seji Sveta RS za 

visoko šolstvo, dne 5. 12. 2003 je bil potrjen dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 

Zdravstvena nega, usklajen z direktivami Evropske skupnosti (EU 77/452 in EU 77/453).  

Razvoj UM FZV je bil zelo intenziven. Razvijala se je raziskovalna dejavnost, strokovna in pedagoška 

dejavnost. V študijskem letu 2013/2014 je bilo vpisanih 753 dodiplomskih in podiplomskih študentov.  

UM FZV je edina v Sloveniji razvila in v študijskem letu 1999/2000 pričela izvajati podiplomske 

specialistične študijske programe (Gerontološka zdravstvena nega, Patronažna zdravstvena nega, 

Klinična dietetika, Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi ter Perioperativna zdravstvena nega). 

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega je ovrednoten s 180 ECTS in je 

usklajen tudi znotraj Republike Slovenije z Zdravstveno fakulteto Univerze v  Ljubljani in Fakulteto za 

vede o zdravju Univerze na Primorskem.  

V študijskem letu 2008/2009 smo razpisali podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega in 

podiplomski študijski program 2. stopnje Bioinformatika. V študijskem letu 2009/2010 pa smo v 

sodelovanju s UM Fakulteto za organizacijske vede razpisali tudi podiplomski študijski program 2. 

stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu. V študijskem letu 2013/2014 je bil prenovljen 

študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega in posredovan v obravnavo na Univerzo v Mariboru. V 
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okviru prenove študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega sta bili oblikovani dve smeri, in sicer 

Zdravstvena nega in Urgentna stanja v zdravstvu, kateri se v letu 2014/2015 že izvajata. Pripravljamo 

tudi študijski program 3. stopnje, in sicer doktorski študijski program Zdravstvena nega.,  
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1 VPETOST V OKOLJE 

 Vizija in strategija 1.1

VIZIJA UM FZV 

Vizija UM FZV je postati vodilna, prepoznavna in zaželena izobraževalna ter znanstvenoraziskovalna 

institucija, predvsem v Sloveniji, državah zahodnega Balkana ter prepoznavna in primerljiva z 

izobraževalnimi institucijami EU. Zaposleni, študenti, mentorji ter učitelji iz kliničnih ter drugih 

izobraževalnih institucij sodelujejo v interdisciplinarnem oz. multidisciplinarnem partnerskem odnosu v 

enakovrednem razvoju znanosti in umetnosti zdravstvene nege in zdravstvenih ved. 

POSLANSTVO UM FZV 

UM FZV izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo na področju zdravstvene nege in 

zdravstvenih ved. Razvoj in izvajanje študijskih programov je v interakciji z izvajanjem 

znanstvenoraziskovalnega dela  in prakse. Izobražuje diplomante, ki se odlikujejo z odličnim znanjem, 

sposobnostjo refleksije, humanostjo, spoštovanjem, dostojanstvom in odgovornostjo do pacientov, 

pripadnostjo v timu, profesionalno učinkovitostjo na osnovi teoretičnega, znanstvenega in kritičnega 

razmišljanja. Obveza diplomantov, visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev fakultete je 

prevzemati naloge z vso odgovornostjo, si prizadevati vzdrževati znanje na najvišjem nivoju ter nuditi 

podporo in sodelovanje sodelavcem  v timih na nacionalnem in v internacionalnem prostoru. 

SLOGAN UM FZV 

Z znanjem do zdravja in razvoja. 

STRATEGIJA UM FZV 

 Vzpostavitev in vzdrževanje akademske kulture in spoštljivih medsebojnih odnosov, ki bo 

omogočala avtonomijo, odgovornost in pripadnost fakulteti in univerzi vseh zaposlenih in 

študentov.  

 Vzpostavitev sistema informiranosti zaposlenih in študentov ter spodbujanje za vključevanje v 

delovanje fakultete ter transparentno vodenje fakultete. 
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 Razvoj kadrov in podpora pri pridobivanju podiplomskih nazivov, vključevanje v raziskovalne 

projekte in v publiciranju znanstvenoraziskovalnega dela.   

 Omogočanje pridobivanja, razvoja strokovnega znanja in izkušenj ter raziskovalnega dela 

študentom in visokošolskim učiteljem na fakulteti v sodobno tehnološko opremljenih 

simulacijskih prostorih za razvoj izobraževanja in prakse na znanstvenih dokazih. 

 Izboljšati izobraževalne, raziskovalne in razvojne možnosti študentov.  

 Optimiziranje in razvoj študijskih programov 1. stopnje, 2. stopnje ter razvoj študijskih 

programov 3. stopnje - doktorskega študijskega programa Zdravstvene nege in 

interdisciplinarnih študijskih programov, kakor tudi razvijanje specializacij ter ciljnega 

specialističnega izobraževanja ter usposabljanja v  interdisciplinarnih in multidisciplinarnih timih. 

 Povezovanje fakultete na izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem področju znotraj Univerze 

v Mariboru in drugimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami na nacionalnem in 

internacionalnem nivoju. 

 Promoviranje povečanja mednarodnih izmenjav in sodelovanje s priznanimi mednarodnimi 

partnerskimi izobraževalnimi, raziskovalnimi in kliničnimi institucijami in usmerjanje na področja 

EU, zahodnega Balkana in Ruske federacije. 

 Spodbujanje in pomoč pri mednarodni mobilnosti  zaposlenih in študentov, da pridobivajo 

znanje in izkušnje na tujih univerzah in povečanje števila tujih gostujočih profesorjev. 

 Zaradi dviga kakovosti izobraževanja bomo povečali sodelovanje s strokovnjaki v kliničnem 

okolju in intenzivno vključevali klinične mentorje v proces izobraževanja ter vrednotenje tujih 

praks v zdravstvu za večjo mobilnost študentov. 

 Uvajanje in izobraževanje študentov ter visokošolskih učiteljev za izvajanje tutorskega sistema 

ter promoviranje vključevanja odličnih študentov v delovanje fakultete in raziskovanje. 

 Spremljanje naših diplomantov ter ohranjanje pripadnosti študentov fakulteti, bomo izvajali v 

Alumni klubu in Kariernem centru. 
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Prvenstveno bomo skušali realizirati naslednje cilje: 

 nuditi podporo visokošolskim učiteljem za dokončanje študija in pridobivanje podiplomskih 

nazivov, 

 omogočati vključevanje visokošolskih učiteljev in študentov v znanstvenoraziskovalno delo ter 

pomagati pri publiciranju znanstvenoraziskovalnega dela,  

 povečati število redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter tujih gostujočih 

profesorjev, 

 povečati mednarodne izmenjave in sodelovanje s priznanimi mednarodnimi partnerskimi 

izobraževalnimi, raziskovalnimi in kliničnimi institucijami za podporo razvoja študijskih 

programov in raziskovalnega dela,  

 optimizirati in razvijati študijske programe 1. stopnje in 2. stopnje, 

 razviti študijske programe 3. stopnje - doktorski študijski program Zdravstvena nega in 

interdisciplinarne študijske programe, 

 razvijati programe za izpopolnjevanje ter ciljna specialna znanja ter usposabljanja v  

interdisciplinarnih in multidisciplinarnih timih, 

 razvijati transnacionalne interdisciplinarne študijske programe, 

 poglobiti izobraževalno in raziskovalno sodelovanje z izobraževalnimi in zdravstvenimi 

institucijami EU, 

 nadaljnji razvoj simulacijskega kliničnega okolja,  

 prostorsko povečati knjižnico in fakulteto, 

 povečati sodelovanje z učnimi bazami tudi na znanstveno raziskovalnem področju, 

 povečati delež neproračunskega financiranja raziskovalne dejavnosti,  

 poudariti razvoj Kariernega centra in Alumni kluba, 

 povezati znanstvenoraziskovalno in mednarodno sodelovanje. 

 

UM FZV redno sodeluje z zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi (učni zavodi UM FZV), kjer se 

študentje izobražujejo v kliničnem okolju in povezujejo teorijo s prakso. 

 Delovanje zavoda 1.2

UM FZV je visokošolski zavod, ki izvaja bolonjske študijske programe na 1. in 2. stopnji študija, hkrati pa 

odraža kakovostno znanstveno raziskovalno udejstvovanje, saj sodeluje v mednarodnih ter bilateralnih 
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projektih, kjer razvija področje zdravstvenih ved. V sklopu znanstveno raziskovalnega udejstvovanja 

fakulteta s svojimi priznanimi strokovnjaki raziskovalci razvija tako strokovno, kakor tudi raziskovalno 

dejavnost. Znanstveno raziskovalno in strokovno delo poteka v okviru inštitutov in centrov.  

Nosilci učnih predmetov so habilitirani visokošolski učitelji, kar pomeni, da izpolnjujejo pogoje za 

izvolitev v naziv po merilih Univerze v Mariboru. V okviru navedenih meril je potrebno izkazati 

znanstveno raziskovalne, strokovne dosežke ter pedagoško dejavnost, kar je razvidno iz bibliografije 

objav v sistemu COBISS in prav dokumentacija o njihovi izvolitvi v naziv dokazuje, da so vsi nosilci 

predmetov, ki se izvajajo na UM FZV aktivni na znanstveno raziskovalnem in strokovnem področju. 

 Sodelovanje z visokošolskimi in drugimi zavodi v Sloveniji 1.3

UM FZV sodeluje in se povezuje z naslednjimi slovenskimi visokošolskimi zavodi in organizacijami:  

 Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani,  

 Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem,  

 Kolaborativnim centrom SZO za primarno zdravstveno nego,  

 Zbornico zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic 

in zdravstvenih tehnikov Slovenije,  

 Razširjenim republiškim strokovnim kolegijem za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje 

RS, 

 Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor in 

 drugimi fakultetami Univerze v Mariboru. 

 Sodelovanje z gospodarstvom 1.4

Vloga UM FZV je izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo v povezavi z ožjim in širšim okoljem. 

Temeljne naloge fakultete izhajajo iz same definicije zdravstvene nege, ki vključuje avtonomno in 

sodelujočo skrb za posameznike vseh starosti, družine, skupine in skupnosti, za bolne in zdrave v vseh 

okoljih ter promocijo zdravja, preprečevanje bolezni, skrb za bolne in invalidne posameznike. Ena izmed 

ključnih nalog zdravstvene nege je tudi spodbujanje varnega okolja, izobraževanje, raziskovanje in 

sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike ter sodelovanje pri obravnavi pacientov in upravljanju 

zdravstvenih sistemov (ICN – International Council of Nurses, 2010).  
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Fakulteta si prizadeva za čim boljši gospodarski razvoj. Načini, s katerimi fakulteta neposredno vpliva na 

ožje in širše okolje, so:  

 sodelovanje z zavodi in upoštevanje potreb trga dela pri pripravi študijskih programov (UKC 

Maribor), 

 izvajanje mednarodnih raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje z gospodarstvom (Sanlas 

Holding GmbH, Avstrija;  Sedo Treepoint GmbH, Nemčija; Werner Mathis AG, Švica), 

 zaključna dela vseh stopenj s področja aktualnih problemov v gospodarstvu (Zavod za 

zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varovanje zdravja Ljubljana, itd), 

 vključevanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v zdravstvene in socialno-varstvene 

institucije, 

 objave izsledkov raziskovalnih rezultatov v znanstvenih in strokovnih publikacijah, 

 organizacija strokovnih konferenc ter posvetov z namenom izmenjave znanj ter pridobivanja 

povratnih informacij. 

 Sodelovanje s podjetji in drugimi organizacijami v Sloveniji in tujini 1.5

Poudariti je potrebno sodelovanje z negospodarstvom tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer z zavodi in 

organizacijami z zdravstveno socialnega področja ter tudi gospodarstvom. Vzpostavljeno je sodelovanje 

z zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi ter neprofitnimi organizacijami s področja humanitarnega 

dela in drugimi institucijami v Sloveniji: 

 Univerzitetni klinični center Maribor,  

 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 

 Socialno varstveni zavod Hrastovec, 

 Dom Danice Vogrinec, 

 Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marjana Borštnarja Dornava, 

 Splošna bolnišnica Murska Sobota, 

 Sončni dom, d.o.o., 

 Dom pod gorco, 

 Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, 

 Zdravstveni dom Lenart v Slovenskih goricah, 

 Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, 

 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, 
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 Zdravstveni dom Murska Sobota, 

 Psihiatrična bolnišnica Ormož, 

 Bolnišnica Topolšica, 

 Zdravstveni dom Slovenj Gradec, 

 Zdravstveni dom Celje, 

 Splošna bolnišnica Trbovlje, 

 Zdravstveni dom Ptuj, 

 Zdravstveni dom Ljutomer, 

 Zdravstveni dom Ormož, 

 Zdravstveni dom Velenje, 

 Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 

 Zdravstveni dom Radlje ob Dravi in 

 Zdravstveni dom Hrastnik. 

Prav tako UM FZV sodeluje z naslednjimi podjetji, strokovnimi združenji in drugimi organizacijami v 

tujini: 

 Southeast Europe Institute for Advancement in Health Sciences and Nursing, R. Kosovo, 

 Ministry of Education, Science and Technology, R. Kosovo, 

 Ministry of Health, R. Kosovo, 

 Sedo Treepoint GmbH, Nemčija, 

 Werner Mathis AG, Švica, 

 SANLAS Holding GmbH, Avstrija. 

 Sodelovanje na področju družbenega in kulturnega razvoja 1.6

UM FZV aktivno deluje na področju družbenega razvoja z družbeno odgovornimi aktivnostmi 

(spodbujanje prostovoljstva, pomoč družbenim skupinam npr. starejšim občanom,…) ter z 

organiziranjem in vodenjem dogodkov (konference, razprave, poletne šole,…) sodeluje z širšim okoljem. 

UM FZV je vpeta v družbo in se močno zaveda svoje družbene odgovornosti ter svoje vloge pri 

družbenem razvoju skupnosti.  

Konference in dogodki, ki smo jih organizirali v študijskem letu 2013/2014: 

 Na UM FZV smo v študijskem letu 2013/2014 pričeli z izvedbo dogodka z naslovom 

»Raziskovalno popoldne«, ki ga organiziramo redno vsak mesec. Organizirata ga Inštitut za 
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zdravstveno nego UM FZV in Raziskovalni inštitut UM FZV, zajema pa srečanja visokošolskih 

učiteljev, raziskovalcev, študentov in diplomantov, z namenom približati raziskovalno delo 

vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje 

interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in tudi z 

zunanjimi sodelavci (http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=12425&Itemid=410).  

 Za študente tutorje smo organizirali učno delavnico, ki jo je izvedla strokovnjakinja iz tujine 

Prof Dr Margaret Denny z naslovom "Pomen supervizije v tutorskem procesu / Importance 

of supervision in the tutoring system" in je potekala 11. 2. 2014 na UM FZV. 

 12. 2. 2014 je na UM FZV potekalo izobraževanje in učne delavnice za mentorje, z naslovom 

»Supervizija in refleksija v mentorskem procesu« pod vodstvom Prof Dr Margaret Denny in 

izr. prof. dr. Slavka Cvetka.  

 V okviru projekta »Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev zaposlenih v javnem 

zdravstvenem sistemu« smo dne 14. 2. 2014, izvedli delavnico z naslovom »Funkcionalna 

ergonomija in razbremenitev zdravstvenih delavcev«. Delavnica, ki je bila organizirana za 

visokošolske učitelje in sodelavce, je bila namenjena testiranju gradiv, ki so se pripravljala v 

okviru projekta. 

 UM FZV je med 31. 3. 2014 in 2. 4. 2014 obiskala tuja visokošolska učiteljica dr. Verena 

Tschudin s School of Health and Social Care, University of Surrey, Velika Britanija. V okviru 

svojega obiska je izvedla predavanje za visokošolske učitelje in sodelavce z naslovom: 

»Pisanje člankov za publikacije«. 

 V obdobju med aprilom in junijem 2014 smo na UM FZV organizirali 3 izobraževanja iz 

visokošolske didaktike, ki so bila namenjena visokošolskim učiteljem in sodelavcem. 

Izobraževanja so zajemala predavanja in delavnice s treh področij, in sicer: Mentoriranje 

študentom pri snovanju in izdelavi diplomskega dela, Razvijanje pisnih zmožnosti študentov 

in Oblikovanje na izidih utemeljenih učnih načrtov predmetov. 

 UM FZV je od 17. 6. do 19. 6. 2014 organizirala v sklopu projekta »Internacionalizacija – 

steber razvoja Univerze v Mariboru« mednarodno delavnico z naslovom »Paliativna 

zdravstvena nega v postmoderni družbi« za visokošolske učitelje in sodelavce, zaposlene na 

Univerzi v Mariboru. Delavnica je bila izvedena v treh delovnih dnevih s štirimi tujimi in 

petimi domačimi predavatelji. 

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=12425&Itemid=410
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=12425&Itemid=410
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 Konferenca »Z znanjem do zdravja in razvoja v 21. stoletju« je potekala 19. 6. 2014 na UM 

FZV in je vključevala prispevke in predavanja tako domačih kot tujih strokovnjakov. 

Mednarodna konferenca je bila namenjena podiplomskim študentom in zaposlenim na 

visokošolskih zavodih, zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter širši strokovni javnosti. 

Vabilu so se poleg domačih predavateljev odzvali tudi predavatelji iz Združenih držav 

Amerike, Italije, Irske, Nemčije, Hrvaške, Srbije in Republike Kosova. Konference, se je kot 

osrednja predavateljica, udeležila Dr Jean Watson, Distinguished Professor & Dean Emerita 

Univerze iz Kolorada, ZDA. Prihod mednarodno ugledne profesorice je za fakulteto in 

zdravstveno nego v Sloveniji veliko priznanje. 

 UM FZV je v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji 26. 

9. 2014 organizirala okroglo mizo z naslovom »Posvet na področju zdravstvene nege otroka 

in mladostnika«. Namenjena je bila poenotenju znanj, ki jih potrebujejo študenti pred 

pričetkom kliničnih vaj na pediatričnem področju in pred zaposlitvijo. 

Vloga in prispevek družbenemu okolju: 

 sodelovanje z organizacijami iz družbenega okolja (Učne baze UM FZV, Društvo za boj proti raku 

Štajerske, Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Društvo medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Maribor, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza 

strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Kolaborativni 

center svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego, Zveza prijateljev 

mladine Maribor, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Območno 

združenje rdečega križa Maribor, Zveza za tehnično kulturo Slovenije – Regionalni center 

Maribor itd.), delovanje skupine prostovoljcev študentov fakultete v okolju (http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=28&id=200&Itemid=267   

 raziskave, relevantne za razvoj družbe (http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9944&Itemid=345),  

 upoštevanje načela družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v vseh segmentih delovanja 

članice UM (izobraževanje, raziskovanje, upravljanje in podobno), 

 aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo in civilno družbo pri pripravi študijskih programov, 

 vključevanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev v uporabne raziskave s ciljem 

prispevati k večji kakovosti družbenega okolja, 

 objave izsledkov raziskovalnih rezultatov v znanstvenih in poljudnih publikacijah, 

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=28&id=200&Itemid=267
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=28&id=200&Itemid=267
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9944&Itemid=345
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9944&Itemid=345
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 mentorstvo pri raziskovalnih nalogah in projektih v osnovnih in srednjih šolah, 

 vključenost visokošolskih učiteljev v različne komisije in projekte občinske uprave (npr. Mladi za 

napredek Maribora, itd). 

 izvajanje zdravstveno vzgojnih aktivnosti študentov in učiteljev v okviru promocije zdravja, ki se 

izvajajo v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, nakupovalnih centrih itd. 

Fakulteta izkorišča priložnosti za povečevanje zavedanja o najpomembnejših globalnih zdravstvenih 

problemih ter osveščanja prebivalcev mesta Maribor in okolice o zdravem načinu življenja in dejavnikih 

tveganja za nastanek bolezni.   

 Mednarodno sodelovanje 1.7

Koristno osnovo ter spodbudo dobremu sodelovanju in povezovanju UM FZV s tujimi fakultetami, 

univerzami, organizacijami in inštitucijami predstavlja vse bolj uspešno in intenzivno mednarodno 

sodelovanje Univerze v Mariboru: http://www.um.si/mednarodno-

sodelovanje/splosno/Strani/default.aspx.  

UM FZV je s številnimi pogodbami vključena v mednarodne projekte in mednarodne oblike sodelovanja. 

Prizadevamo si za nadaljnjo širitev mednarodnega sodelovanja z izmenjavo in z obiski učiteljev in 

študentov na ustanovah s katerimi sodelujemo. V ta namen ima fakulteta sklenjene Erasmus bilateralne 

sporazume z 29 tujimi univerzami (http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_moofaq&Itemid=391) in 7 sporazumov o sodelovanju  na področju 

izobraževanja in znanstvenoraziskovalnega dela (http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=10706&Itemid=368). 

Na UM FZV deluje: 

Raziskovalni inštitut, ki je s sodelovanjem v mnogih mednarodnih in nacionalnih projektih spletel mrežo 

uspešnega mednarodnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z vodilnimi ustanovami s področja 

zdravstvenih ved:  

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=7825&Itemid=279. 

Inštitut za zdravstveno nego je v raziskovalnem delu osredotočen na raziskovanje v zdravstveni negi in 

vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja. Inštitut je eden izmed ustanoviteljev in aktivni partner v 

UDINE C:  

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Strani/default.aspx
http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Strani/default.aspx
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_moofaq&Itemid=391
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_moofaq&Itemid=391
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=10706&Itemid=368
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=10706&Itemid=368
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=7825&Itemid=279
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http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=7824&Itemid=278. 

Center za mednarodno dejavnost se ukvarja z vzpostavljanjem mednarodne mreže:  

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=7818&Itemid=272.  

Sodelovanje UM FZV z izobraževalnimi ustanovami v mednarodnem prostoru: 

 University of Muenster, DE, 

 Qeap-Heimerer – University of Applied Sciences, R. Kosovo, 

 Faculty of Education – University of Prishtina, R. Kosovo, 

 The Health and Life Sciences University Hall/Tyrol, AT, 

 University of Applied Sciences Western Switzerland, CH, 

 University of Belgrade, RS, 

 Josip Juraj Strossmayer, University of Osijek, Faculty of Medicine, HR, 

 Higher Education School Of Professional Health Studies in Belgrade, RS, 

 University of Rijeka, Faculty of Medicine, HR, 

 University of Sarajevo, Faculty of Health Care, BIH, 

 University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad, RS, 

 M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health and Social 

Development, RU. 

 Ocena stanja in usmeritve 1.8

UM FZV sodeluje in se povezuje z izobraževalnimi, zdravstvenimi ter drugimi institucijami doma in v 

tujini. Mednarodno sodelovanje z uglednimi mednarodnimi institucijami se kaže v povečanju obsega 

znanstveno raziskovalnega dela, vendar si bomo tudi v prihodnje na tem področju močno prizadevali, saj 

rezultati še niso dosegli želene stopnje. 

Fakulteta uspešno sodeluje tudi z industrijo, kar bo v prihodnosti še pomembnejše za vključevanje v 

globalni prostor. 

Pomanjkljivost, ki se izkazuje pri mednarodnem delovanju fakultete in kateri je potrebno posvečati več 

pozornosti, je mednarodna izmenjava visokošolskih učiteljev, zaposlenih in študentov ter njihova večja 

vključenost v mednarodne projekte. Prav tako je potrebno nameniti več pozornosti nacionalni izmenjavi. 

  

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=7824&Itemid=278
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=7818&Itemid=272
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2 DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

 Organiziranost 2.1

UM FZV v pravnem prometu zastopa dekanica, Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in 

Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, ki jo lahko nadomešča prodekan iz vrst visokošolskih učiteljev. UM FZV 

ima prodekanico za izobraževalno dejavnost, viš. predav. dr. Klavdijo ČUČEK TRIFKOVIČ, prodekanico za 

podiplomski študij, red. prof. dr. Sonjo ŠOSTAR TURK,  prodekana za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. 

Gregorja ŠTIGLICA in prodekana za študentska vprašanja Andreja Černija. 

Dekan je po svoji funkciji tudi član Senata, ki ga sestavlja 13 članov, 10 od teh je iz vrst visokošolskih 

učiteljev in trije člani iz vrst študentov. Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, 

znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov. Poslovodni odbor članice 

sestavlja pet članov in odloča o poslovanju članice, o zadevah materialne narave ter o upravljanju in 

razpolaganju s sredstvi. V okviru fakultete deluje tudi Študentski svet članice. Vsi navedeni organi 

fakultete imajo pristojnosti in odgovornosti, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu in Statut Univerze v 

Mariboru. Pedagoške in znanstveno raziskovalne organizacijske enote fakultete so katedre in inštituti. 

Nepedagoški del fakultete predstavlja tajništvo fakultete, ki ga vodi tajnica fakultete, Vlasta JUG, univ. 

dipl. prav.. Skladno s sistemizacijo in organizacijo fakultete spadajo v ta del referati in knjižnica. UM FZV 

ima Referat za splošne in administrativne zadeve, Referat za kadrovske in habilitacijske zadeve, Referat 

za računovodske zadeve, Referat za študentske zadeve. Zaposleni so dosegljivi po elektronski pošti ali pa 

po telefonu. Kontakti (http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_fzv&Itemid=193&task=sSod&sez=2) in  uradne ure 

(http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=51)  so 

objavljeni na spletni strani fakultete.  

Podporne oz. strokovne službe UM FZV so organizirane skladno s Splošnim aktom o organiziranosti in 

sistemizaciji univerze in članic št. A17/2005-2 BB (Obvestila UM št. XXIII-6-2005) http://www.uni-

mb.si/povezava.aspx?pid=3543 in z vsemi spremembami in dopolnitvami akta http://www.uni-

mb.si/povezava.aspx?pid=5424, http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=6145, http://www.uni-

mb.si/povezava.aspx?pid=6264. 

  

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_fzv&Itemid=193&task=sSod&sez=2
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_fzv&Itemid=193&task=sSod&sez=2
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=51
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=3543%20
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=3543%20
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=5424
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=5424
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=6145
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=6264
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=6264
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Tabela 1: Katedre 

Ime katedre Predstojnik 

1. Katedra za zdravstveno nego Viš. predav. mag. Vida GÖNC 

2. Katedra za medicino in fizioterapijo  

3. Katedra za interdisciplinarne vede Prof.dr. Sonja ŠOSTAR TURK 

4. Katedra za bioinformatiko Red. prof. dr. Milan BRUMEN 

  

Tabela 2: Inštituti in centri 

Ime inštituta Predstojnik 

1. Inštitut za zdravstveno nego Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske) Majda 
PAJNKIHAR 

2. Raziskovalni inštitut Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC 

3. Simulacijski center Doc. dr. Miljenko KRIŽMARIĆ 

4. Center za mednarodno dejavnost Dr., DHSc. (Republika Finska) Helena 
BLAŽUN 

5. Center za uporabo informacijsko komunikacijskih 
tehnologij v zdravstvu 

Aleš TURK, dipl. inž. el., mag. bioinf. 

 

 

 Notranje pedagoške in znanstvene organizacijske enote ter učni zavodi 2.2

 Katedra za zdravstveno nego 2.2.1

V letu 2013/2014 je Katedra za zdravstveno nego (KZN) imela 18 članov, sestali so se na 5 rednih sejah. 

Teme sej so se nanašale na predlagan plan dela ter na aktualne zadeve katedre za zdravstveno nego: 

 Kontinuirana skrb za razvoj posameznih predmetov in predmetnih področij. Spremljanje in 

vrednotenje po posameznih strokovnih področjih (poročila nosilcev strokovnih področij ter izvajalcev 

pedagoškega procesa). 

o V študijskem letu 2013/2014 so izvedene vse pedagoške obveznosti na študijskem 

programu 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega na UM FZV. 

o Sodelovanje visokošolskih učiteljev na drugih članicah UM in univerzah v tujini v okviru 

pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela. 

o Celovita prenova visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje 

Zdravstvena nega ob upoštevanju  EU direktiv 77/452, 77/453,  2005/36/ES, 2013/55/EU 

in predlogov NAKVIS-a ter študentskega sveta.  

o Aktivno sodelovanje pri ponovni akreditaciji visokošolskega strokovnega študijskega 

programa 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega. 

o Usklajevanje vsebin med predmeti in drugimi predmetnimi področji ter spremembe 

učnih načrtov. 
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o Prenova in objava študijskih gradiv za predmete. Gradiva so študentom dostopna v 

knjižnici UM FZV oz. na e-študijskem portalu v okviru UM (Moodle).  

o Skrb in pozornost kakovosti poučevanja in učenja ter razvijanju didaktične 

usposobljenosti učiteljev in sodelavcev fakultete (spodbujanje kritičnega mišljenja, 

refleksivnega pisanja, na problemih temelječe učenje, aktivno vključevanje študentov 

tekom izvedbe izobraževalnega procesa). 

o Aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi specializacij in modularnih izobraževanj s 

področja zdravstvenih ved na UM FZV. 

o Pregled dispozicij diplomskih del v  študijskem letu 2013/2014 (143 dispozicij). 

o Spremljanje razvoja zdravstvene nege doma in v tujini. Sodelovanje članov katedre na 

pomembnih svetovnih kongresih, ki so pomembni za razvoj zdravstvene nege, 

izobraževanja in raziskovanja. 

o Vodenje skupine UDINE C (Understanding Development Issues for Nurse Educator 

Careers) pod vodstvom izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 

Irske) Majde Pajnkihar in predav. Barbare Kegl. 

o Vključevanje visokošolskih učiteljev v podiplomski študijski program 2. stopnje 

Zdravstvena nega. 

 Spodbujanje članov KZN k aktivnejšem udejstvovanju na mednarodnem področju (mobilnost 

visokošolskih učiteljev). 

 Aktivno vključevanje  vabljenih  tujih strokovnjakov in strokovnjakov iz prakse s področja zdravstvene 

nege za sodelovanje pri izvedbi dela študijskega programa na UM FZV (internacionalizacija in 

Erasmus+  mobilnost). 

 Spodbujanje članov KZN k aktivnejšemu sodelovanju pri pripravi in prijavi mednarodnih projektov s 

področja zdravstvene nege. 

 Aktivno vključevanje članov KZN v izvedbo raziskovalnega dela in pripravo strokovnih člankov za 

objavo v referenčnih strokovnih revijah. 

 Aktivno sodelovanje in vključitev vseh visokošolskih učiteljev v tutorsko delo. 

o Organizacija in izvedba aktivnosti v sklopu uvajalnega tedna za bruce. 

o Spodbujanje tutorstva (tako pri študentih kot pri učiteljih). 

o Spodbujanje študentov za znanstveno raziskovalno delo (trije študentski projekti). 

o Imenovanje mentorja učitelja za pomoč študentom prvega letnika pri prilagajanju na 

študij ter reševanju težav povezanih s študijem, izpiti itd. 

 Aktivno sodelovanje z ostalimi katedrami, centri in inštituti na UM FZV pri pripravi mednarodnih 

konferenc, delavnic, okroglih miz in izobraževanj. 

o Organiziranje in izvedba mednarodne konference »Z znanjem do razvoja zdravstvene 

nege v 21. stoletju«  

o Sodelovanje na 6. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved z naslovom 

»Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe«. 

o Organizacija in izvedba učne delavnice za zaposlene z naslovom »Funkcionalna 

ergonomija in razbremenitev zdravstvenih delavcev«. 
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o Organizacija in izvedba izobraževanja in učne delavnice za mentorje z mednarodno 

udeležbo, z naslovom: »Supervizija in refleksija v mentorskem procesu«. 

o Organizacija in izvedba prve okrogle mize na temo »Priprava urnikov za študijsko leto 

2014/2015«. 

 Izdelava »Kadrovskega plana za področje zdravstvene nege 2013 – 2020«. 

 Sodelovanje z vodstvom fakultete. 

 Sodelovanje s Komisijo za ocenjevanje  kakovosti UM FZV. 

 Sodelovanje s Komisijo za študijske zadeve UM FZV. 

 Sodelovanje s Komisijo za znanstveno raziskovalno delo UM FZV.  

 Sodelovanje z Univerzitetnim kliničnem centrom Maribor na področju raziskovanja in kliničnega 

izobraževanja študentov UM FZV.  

 Sodelovanje z ostalimi fakultetami in katedrami s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved v 

slovenskem prostoru. 

 Sodelovanje z Zbornico zdravstvene in babiške nege - Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 

 Spodbujanje posameznih članov KZN, da v najkrajšem možnem času zaključijo študije na 

podiplomskih študijskih programih in si pridobijo znanstvene nazive ter tako pridobljeno znanje 

povežejo z aktivnim raziskovalnim delom. 

 

Vloga Katedre za zdravstveno nego v prihodnje 

KZN kot nosilec razvoja strokovnega področja zdravstvene nege  predstavlja gonilo razvoja povezovanja 

in strokovnega delovanja na regijskem in državnem nivoju, zato bodo aktivnosti KZN v letu 2014/2015 

usmerjene v: 

 Stalen nadzor in skrb za sistemsko delovanje in izboljševanje izobraževalne dejavnosti. 

 Izvedbo študijskih programov in njihove dopolnitve graditi na znanstveno raziskovalnem in 

razvojnem delu med učnimi bazami in drugimi raziskovalnimi zavodi. 

 Razvoj novih študijskih programov graditi v skladu s potrebami družbe in širšim regijskim 

okoljem. 

 Skrb za razvoj programov za izpopolnjevanje na področju zdravstva in zdravstvene nege z vidika 

kliničnega okolja. 

 V izvedbo študijskih programov vključevati visokošolske učitelje in raziskovalce iz tujine 

(internacionalizacija in Erasmus+ mobilnost). 

 Skrb za razvoj zaposlenih na področju dviga stopnje izobrazbe in napredovanja v habilitacijskih 

nazivih. 

 Pripravo učnih gradiv za vse tiste predmete, kjer ni ustrezne literature. 

 Spodbujanje in dvig izmenjav študentov in učiteljev. 

 Nenehna krepitev tutorskega sistema. 

 Izvedba kakovostnih raziskav za diplomska in magistrska dela ter njihova objava v znanstvenih in 

strokovnih revijah ter na konferencah in njihova aplikacija v klinično okolje. 
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 Graditev partnerskih odnosov z učnimi bazami v Sloveniji za kakovostno izvajanje klinične 

prakse. 

 Sistemsko organiziranje in koordiniranje klinične prakse. 

 Povezovanje z učnimi bazami na področju raziskovalnega dela. 

 Letna izvedba izobraževanj in usposabljanj za klinične mentorje. 

Glede na pomembno vlogo KZN pri usmerjanju in koordiniranju vzgojne, izobraževalne in raziskovalne 

dejavnosti, bodo vse navedene naloge še v prihodnje ostale prioritetne in kontinuirane.  

 Katedra za medicino in fizioterapijo 2.2.2

Katedra za medicino in fizioterapijo v študijskem letu 2013/2014 ni imela seje, člani katedre med seboj 

komunicirajo po elektronski pošti.  

Člani katedre so se tudi v študijskem letu 2013/2014 vključevali v pedagoški proces UM FZV glede na 

predmetnik in urnik, tako na študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega kot tudi na študijskem 

programu 2. stopnje Zdravstvena nega ter sodelovali kot mentorji oz. somentorji pri izdelavi diplomskih 

in magistrskih del. Člani katedre se povezujejo tudi z ostalimi katedrami in se informirajo ter seznanjajo z 

novostmi na zborih delavcev in akademskih zborih, ki se sklicujejo na fakulteti. 

V okviru znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela so člani katedre objavili 8 izvirnih znanstvenih 

člankov, 3 pregledne znanstvene članke, 2 strokovna članka, 3 znanstvene prispevke na konferencah, 5 

strokovnih prispevkov na konferencah, 3 povzetke znanstvenega prispevka na konferenci ter 1 patent. 

 Katedra za interdisciplinarne vede 2.2.3

Katedra za interdisciplinarne in multidisciplinarne vede je bila ustanovljena v študijskem letu 2009/2010, 

ko sta se združili tedanji katedri: Katedra za družboslovne vede, katere predstojnica je bila prof. dr. 

Vesna Rijavec in Katedra za splošne vede, katere predstojnica je bila prof. dr. Sonja Šostar Turk. Na 

konstitutivni seji z dne 22. 4. 2014 je bila imenovana predstojnica prof. dr. Sonja Šostar Turk. Na 22. 

redni seji Senata UM FZV je bil sprejet predlog o preimenovanju in tako se od takrat naprej katedra 

imenuje Katedra za interdisciplinarne vede. Trenutno šteje 4 člane.  

Člani katedre so v študijskem letu 2013/2014 izvedli vse pedagoške obveznosti na študijskih programih 

1. stopnja Zdravstvena nega ter na vseh programih 2. stopnje na rednem in izrednem študiju. Katedra 

izvaja pedagoški in raziskovalni proces na področju javnega zdravja, sociologije, etike, tujih jezikov in 

prava.  
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V študijskem letu 2013/2014 je Katedra intenzivno izvajala tudi raziskovalno delo na mednarodnem 

projektu: 

 Molekularne metode za ovrednotenje higiene bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata 

Morapex – Morapex2 (Slovenija, Švica, Nemčija); 2014-2016. 

V okviru izvajanja zgoraj navedenega projekta so v raziskovalnem delu aktivno vključeni tudi študentje 

UM FZV in sicer v okviru dveh magistrskih nalog.  

Člani katedre so v okviru raziskovalnega dela v študijskem letu 2013/2014 objavljali rezultate in sicer v 

obliki naslednjih prispevkov: 11 izvirnih znanstvenih člankov, 2 pregledna članka, 2 vabljeni predavanji 

(prispevki na znanstveni konferenci), 7 znanstvenih prispevkov na konferenci, 1 strokovni prispevek na 

konferenci, 4 povzetki znanstvenih prispevkov na konferencah. Pri tem velja poudariti, da je bila katedra 

zelo znanstveno-raziskovalno uspešna kljub maloštevilnosti. 

V študijskem letu 2013/2014 je projekt FP7-SME-2007-2: Sustainable Measures for Industrial Laundry 

Expansion Strategies: Smart Laundry-2015 – SMILES, v katerem je Univerza v Mariboru Fakulteta za 

zdravstvene vede sodelovala kot partner, prejel nagrado Združenih narodov in Programa za okolje 

National Energy Globe Award Slovenia. Svečana podelitev nagrad je potekala 17. 06. 2014 v Hiši Stare 

trte na Lentu v Mariboru. Slovenska projektna skupina je delovala pod vodstvom prof. dr. Sonje Šostar 

Turk, prodekanice za podiplomski študij in predstojnice Katedre za interdisciplinarne vede UM FZV.  

 Katedra za bioinformatiko 2.2.4

Katedra za bioinformatiko šteje 7 članov, katerih večina v okviru svojega pedagoškega in 

znanstvenoraziskovalnega dela sodeluje tudi na drugih članicah UM (FERI, FNM, MF, FOV).   

Člani katedre so v študijskem letu 2013/2014 izvedli vse pedagoške obveznosti na študijskih programih 

1. in 2. stopnje Zdravstvena nega, 2. stopnje Bioinformatika ter 2. stopnje Management v zdravstvu in 

socialnem varstvu. Neprenehoma skrbijo za prenovo in objavo študijskih gradiv za predmete, ki jih 

poučujejo. Gradiva so študentom dostopna v knjižnici UM FZV oz. na e-študijskem portalu v okviru UM 

(Moodle). Aktivno so sodelovali pri reakreditaciji študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika. 

Pristopili so k usklajevanju študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika s potrebami trga dela. V ta 

namen sta bili pripravljeni dve anketi, in sicer za anketiranje diplomantov in njihovih delodajalcev. 

Pridobljeni rezultati pa so namenjeni spremljanju diplomantov in posodabljanju študijskega programa 
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ter zagotavljanju ustreznega profila diplomanta, ki ustreza potrebam na trgu dela. Tako se je porodila 

tudi ideja, da bi člani katedre obiskali podjetja v Sloveniji, ki delujejo na področju bioinformatike in so 

zainteresirani za zaposlitev naših diplomantov ter skozi osebni pogovor pridobili podatke o trenutnih 

potrebah na trgu dela ter se dogovorili o ekskurzijah študentov na dotična podjetja. Obiski se bodo 

izvedli v študijskem letu 2014/2015.  

Pedagoška laboratorijska oprema, ki je bila nabavljena v študijskem letu 2011/2012, za izvedbo 

laboratorijskih vaj v okviru biofizikalnih predmetov, ki se izvajajo na študijskem programu 1. stopnja 

Zdravstvena nega in študijskem programu 2. stopnje Bioinformatika, se je tudi v letu 2013/2014 uspešno 

implementirala v izvedbo študijskega procesa.  

Znotraj Katedre za bioinformatiko UM FZV se je v letu 2013 razvila pobuda za organizacijo rednih srečanj 

visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev, na katerih se predstavlja znanstveno-raziskovalno 

delo zaposlenih. Namen srečanj je boljše povezovanje zaposlenih na UM FZV ter zunanjih sodelavcev in 

študentov na področju znanstveno-raziskovalnega dela. Na predog prestojnika Inštituta za zdravstveno 

nego in Raziskovalnega inštituta so se razvila srečanja v obliki Raziskovalnih popoldnevov.  

Določeni člani Katedre za bioinformatiko UM FZV aktivno delujejo v Društvu biofizikov Slovenije 

(predsednik društva in člani), prav tako so določeni člani vključeni v naslednje programske skupine: 

P1―0055: Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic;  

P2―0028: Mehatronski sistemi; 

P3―0036: Bio-psiho-socialni model kvalitete življenja. 

V letih 2013 in 2014 so člani Katedre za bioinformatiko UM FZV intenzivno delali na raziskovalnem 

področju. Objavili so 11 znanstvenih člankov (od tega 7 v revijah s faktorjem vpliva) in 21 objavljenih 

znanstvenih prispevkov na konferencah. Prav tako so se udeležili številnih znanstvenih in strokovnih 

konferenc (tudi kot vabljeni predavatelji ter organizatorji delavnic - workshopov) ter predavali na tujih 

univerzah. Pod njihovim mentorstvom in somentorstvom (na FZV in na drugih članicah UM) sta v letu 

2013 in 2014 doktorirala 2 kandidata, magistriralo 35 kandidatov ter diplomiralo 20 kandidatov.  

Člani katedre so in še opravljajo številne recenzentske funkcije na znanstvenih mednarodnih 

konferencah in za znanstvene revije. Prav tako se vključujejo v nacionalne, mednarodne in bilateralne 
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raziskovalne in aplikativne projekte, ki potekajo tako na UM FZV kot na drugih članicah UM. Aktivno so 

sodelovali pri prijavi različnih raziskovalnih in aplikativnih projektov na FZV ter drugih članicah UM. 

Člani katedre so se v študijskem letu 2013/2014 redno sestajali tako na sejah kot tudi na neformalnih 

sestankih, kjer so obravnavali problematiko izvajanja študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika. 

Katedra za bioinformatiko UM FZV je intenzivno sledila eni izmed pobud strokovnjakov NAKVIS-a o 

tesenjšem sodelovanju kateder predvsem na raziskovalnem področju. V obdobju 2013/2014 sta se 

Katedra za bioinformatiko in Katedra za zdravstveno nego tesno povezali pri uvajanju ergonomije kot 

nove vsebine na pedagoškem in raziskovalnem področju fakultete. Pridobljen je bil raziskovalni projekt  

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z naslovom »Funkcionalna ergonomija in razbremenitev 

delavcev zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu« s področja ergonomije. Izdelale/dopolnile so se 

vsebine izbirnega predmeta »Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu in zdravstveni 

negi« na študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega, pri katerem so sodelavci Katedre za 

bioinformatiko sodelovali pri vsebinah funkcijske biomehanike, računalništva z računalniško obdelavo 

podatkov ter napotkov za ergonomsko pripravo računalniških in drugih delovnih mest v zdravstveni negi. 

Na fakulteti je bila organizirana tudi delavnica v okviru projekta, ki so jo izvedli strokovnjaki obeh 

kateder. Že v bližji prihodnosti bi naj takšna delavnica bila namenjena širšemu krogu zdravstvenih 

delavcev. V končni fazi izdelave je prva magistrska naloga iz področja ergonomije, kot eden izmed 

produktov sodelovanja obeh kateder.  

Predlagamo, da se zaposlitve članov katedre uredijo na način in v obsegu, ki bo omogočal kompenzacijo 

nihanj pedagoških in raziskovalnih obremenitev v smislu nadobremenitev in dopolnilnih zaposlitev. 

 Inštitut za zdravstveno nego 2.2.5

Primarni cilj nštituta je priznavanje zdravstvene nege kot znanstvene discipline in profesije. Temeljne 

aktivnosti inštituta so:  

 razvoj in uporaba znanstvenih in teoretičnih osnov  v procesu izobraževanja in za potrebe 

prakse na osnovi kvalitativne metodologije; 

 razvijanje teoretičnega, empiričnega, metodološkega in reflektivnega kritičnega znanja za 

nadaljnji razvoj discipline zdravstvene nege, izboljšanje zdravja, promoviranje zdravja in  

zagotavljanje integritete posameznika; 

 povezovanje teorije in prakse kot osrednjih elementov poklica zdravstvene nege; 
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 oblikovanje bodoče profesionalne vloge medicinske sestre glede na pričakovanja družbe ob 

upoštevanju aktivne vloge posameznika kot enakovrednega partnerja v procesu ohranjanja 

zdravja in zdravljenja; 

 priprava temeljev za razvoj znanja za potrebe prakse na osnovi raziskovalnih rezultatov - 

»Evidence-based practice«; 

 priprava kriterijev za ocenjevanje in analizo teorij zdravstvene nege. 

Sodelovanje predstojnice Inštituta za zdravstveno nego: 

 Članica v Editorial Board »International Journal of Nursing Studies« do maja 2011. 

 Recenzentka za revijo »International Journal of Nursing Studies«. 

 Recenzentka za Obzornik zdravstvene in nege. 

 Članica  v Editorial board »Nursing in the XXI st Century«. 

 Recenzentka za »Nursing in the XXI st Century«. 

 Članica v Editrial Board »SEEHSJ«. 

 Recenzentka za Editrial Board »SEEHSJ«. 

 Članica Sigma Theta Tau, International, Honor Society of Nursing. 

 Recenzentka za »Nursing in the XXIst Century«. 

 Zunanja sodelavka »NHS, Institute for Innovation and Improvement«, UK. 

 Članica Komisije RS za varstvo pacientovih pravic. 

Gostujoča profesorica na: 

 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinska fakulteta, Oddelek za 

zdravstveno nego, Osijek, Hrvaška, 

 Univerzitet u Novom Sadu, Medicinska fakulteta, Oddelek za zdravstveno nego, Novi Sad, 

Srbija,  

 University of Ulster, Department of Human Resources, Belfast, 

 M. Sečenov First Moscow State Medical University, Russia. 

Bilateralni projekt ARRS: 

 »Kultura varnosti in kultura skrbi v zdravstvenih institucijah v korelaciji z varnostjo 

pacientov«. Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Rusko 
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federacijo v letih 2014- 2015 (Bilateralni projekt). Sodelujoči:   Dr (Združeno kraljestvo Velike 

Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, Dominika Vrbnjak, dr. Gregor Štiglic, dr. Klavdija 

Čuček Trifkovič,  mag. Mateja Lorber, Barbara Donik. 

Tekoči projekti v študijskem letu 2013/2014: 

 »Interdisciplinary structure reformation and innovative higher education for new 

professions« TEMPUS - 2012-2015. Projekt prijavljen z University of Applied Science 

Münster, Nemčija; Southeast Europe Institute, Priština;  University of Applied Science, 

Priština; Ministry of Eduaction, Science and Technology, Prištiina; Minisitry of Health, 

Priština; Faculty of Eduation – University of Pristhtina, Priština; The Health and Life Science 

University Hall/Tirol, Avstrija (vodja projekta (Dr Združeno kraljestvo Velike Britanije in 

Severne Irske) Majda Pajnkihar, sodelujoči dr. Klavdija Čuček Trifkovič, Barbara Donik, 

Dominika Vrbnjak). 

 »Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev zaposlenih v javnem zdravstvenem 

sistemu« nacionalni projekt  - 2013-2014 (vodja projekta dr. Jadranka Stričević; sodelujoči 

dr. David Haložan,  dr. Gregor Štiglic, Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 

Irske) Majda Pajnkihar, Ana Habjanič, Doctor of Health Sciences, Finska, dr. Milan Brumen, 

dr. Aleš Fajmut, dr. Dušan Čelan, dr. ZmagoTurk). 

 »Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru«. Javni razpis za sofinanciranje 

aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. 

Vodja projekta Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar; 

sodelujoči: Ana Habjanič, Doctor of Health Sciences, Finska, dr. Jana Goriup, dr. Sonja Šostar 

Turk, dr. Klavdija Čuček Trifkovič. 

 Po kreativni poti do praktičnega znanja – študentski projekti: »Uporaba vseprisotnih naprav 

za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih«, »Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših 

odraslih v institucionalnem varstvu«, »Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti 

rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem informacijskem sistemu«. Vodja projekta Dr 

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,  dr. Gregor Štiglic, dr. 

Milan Zorman, dr. Jadranka Stričević, dr. David Haložan, Ana Habjanič, Doctor of Health 

Sciences, Finska. 
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Objave: 

Pri založbi Wiley Blackwell izšla knjiga »Fundamentals of Nursing Models, Theories and Practice« 

avtorjev Prof Hugh P. McKenna, PhD,  Assoc Prof Majde Pajnkihar, PhD in Assoc Prof Fione A. Murphy, 

PhD. Knjiga zajema vsebine modelov, teorije in prakse zdravstvene nege in je namenjena študentom 

zdravstvene nege in medicinskim sestram doma in v tujini, ki želijo poglobiti znanje s področja znanosti 

zdravstvene nege. 

Znanstveno raziskovalna dejavnost: 

 izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar - 25 

bibliografskih enot s področja znanstveno raziskovalne dejavnosti v sistemu COBIS v letu 

2013. 

 Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)  Majda Pajnkihar - 16 

bibliografskih enot s področja znanstveno raziskovalne dejavnosti v sistemu COBIS v letu 

2014. 

 Doc. Ana Habjanič, Doctor of Health Sciences, Finska - 7 bibliografskih enot s področja 

znanstveno raziskovalne dejavnosti v sistemu COBIS v letu 2013. 

 Doc. Ana Habjanič, Doctor of Health Sciences, Finska - 4 bibliografske enote s področja 

znanstveno raziskovalne dejavnosti v sistemu COBIS v letu 2014. 

 Predav. Barbara Kegl - 14 bibliografskih enot s področja znanstveno raziskovalne dejavnosti 

v sistemu COBIS v letu 2013. 

 Predav. Barbara Kegl – 2 bibliografski enoti s področja znanstveno raziskovalne dejavnosti v 

sistemu COBIS v letu 2014. 

 Predav. Barbara Donik - 6 bibliografskih enot s področja znanstveno raziskovalne dejavnosti 

v sistemu COBIS v letu 2013. 

 Predav. Barbara Donik – 2 bibliografski enoti s področja znanstveno raziskovalne dejavnosti 

v sistemu COBIS v letu 2014. 

 Viš. predav. mag. Mateja Lorber – 14 bibliografskih enot s področja znanstveno raziskovalne 

dejavnosti v sistemu COBIS v letu 2013. 

 Viš. predav. mag. Mateja Lorber – 8 bibliografskih enot s področja znanstveno raziskovalne 

dejavnosti v sistemu COBIS v letu 2014. 
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 Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič – 3 bibliografske enote s področja znanstveno 

raziskovalne dejavnosti v sistemu COBIS v letu 2013. 

 Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič – 1 bibliografska enota s področja znanstveno 

raziskovalne dejavnosti v sistemu COBIS v letu 2014. 

 Doc. dr. Jadranka Stričević – 9 bibliografskih enot s področja znanstveno raziskovalne 

dejavnosti v sistemu COBIS v letu 2013. 

 Doc. dr. Jadranka Stričević – 4 bibliografske enote s področja znanstveno raziskovalne 

dejavnosti v sistemu COBIS v letu 2014. 

 Asist. Dominika Vrbnjak– 3 bibliografske enote s področja znanstveno raziskovalne 

dejavnosti v sistemu COBIS v letu 2013. 

 Asist. Dominika Vrbnjak– 2 bibliografski enoti s področja znanstveno raziskovalne dejavnosti 

v sistemu COBIS v letu 2014. 

Povezovanje z zdravstvenimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami:  

 UDINE – C  (14 držav EU, USA in Ruska federacija). 

 M. Sechenov First Moscow State Medical University, Rusija. 

 Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Medicinski fakultet. 

 University of Rijeka, Faculty of Medicine. 

 University of Sarajevo, Faculty of Health Care. 

 University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad. 

 Inštitut za izboljšanje in razvoj zdravstva pri Ministrstvu za zdravje UK. 

 Foundation of Nursing Studies (FoNS), London, UK. 

 Royall College of Nursing, London, UK. 

 Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego (Projekt SLONDA). 

 Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic 

in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 

 Razširjeni republiški strokovni kolegij za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje RS. 

 Raziskovalni inštitut 2.2.6

Raziskovalni inštitut Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede (RI UM FZV) je bil ustanovljen 

leta 1996 s poslanstvom, da dvigne raziskovalno dejavnost fakultete na raven mednarodno priznanih 



33 

ustanov s tega področja. V ta namen RI UM FZV koordinira in sodeluje v okviru nacionalnih in 

mednarodnih raziskovalnih projektov, aktivno vključuje fakulteto v mednarodne raziskovalne mreže, 

prenaša znanje v družbeno okolje, aktivno in dvosmerno sodeluje z gospodarstvom, nudi pomoč pri 

pridobivanju in delu mladih raziskovalcev ter pospešuje raziskovalno udejstvovanje tako zaposlenih kot 

študentov na vseh stopnjah študija.  

Raziskovalni inštitut sodeluje v evropskih, nacionalnih, bilateralnih in drugih mednarodnih projektih, 

katerih rezultati so zelo raznovrstni - od novih študijskih programov, novih metod povečevanja kvalitete 

življenja, novih holističnih pristopov v zdravstveni negi, novih pristopov analize in sinteze zdravstvenih 

sistemov, novih metodologij in tehnik kvalitativne in kvantitativne analize podatkov do novih metod 

računalniško podprtega izobraževanja v zdravstvu. Kratkoročni cilj inštituta je spodbuditi povečanje 

števila objav v priznanih mednarodnih revijah s faktorjem vpliva in na priznanih mednarodnih 

konferencah, pridobiti projekte okvirnih programov EU, ter nadaljevati uspešno pridobivanje in izvajanje 

manjših projektov z vseh z zdravstvom povezanih področij. 

V študijskem letu 2013/2014 je inštitut izvajal naslednje aktivnosti: 

 sodelovanje pri postopku reakreditacije dodiplomskega visokošolskega strokovnega 

študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega in študijskih programov 2. stopnje 

Zdravstvena nega in Bioinformatika; 

 sodelovanje pri kreiranju strategije in vizije UM FZV; 

 posodobitve spletnih strani o raziskovalnem delu na UM FZV; 

 sodelovanje pri pripravah na mednarodni simpozij z okroglo mizo »Pomen doktorskih 

študijskih programov v zdravstveni negi za akademski razvoj medicinskih sester«; 

 sodelovanje pri organizaciji mednarodne konference »Z znanjem do zdravja in razvoja v 21. 

stoletju«;  

 sodelovanje pri organizaciji mednarodne delavnice »3rd Workshop on Data Mining for 

Medicine and Healthcare« v sklopu konference SIAM Data Mining (SDM 2014) v Filadelfiji, 

ZDA; 

 prijava in uspešna realizacija oz. izvajanje raziskovalnih projektov: 

o Študentski projekti v sklopu razpisa »Po kreativni poti do praktičnega znanja« 

 Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih, 

 Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem varstvu, 
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 Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v 

bolnišničnem informacijskem sistemu. 

o Molekularne metode za ovrednotenje higiene bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata 

Morapex – Morapex2. 

o Projekt »Predicting patient's future health state: Development and deployment of fast, 

effective, and interpretable algorithms for healthcare« financiran s strani Švicarske 

nacionalne znanstvene fundacije (SNSF). 

Poleg omenjenih aktivnosti, je Raziskovalni inštitut v sodelovanju z Inštitutom za zdravstveno nego v 

študijskem letu 2013/2014 organiziral štiri, sedaj že tradicionalna, srečanja raziskovalcev, ki potekajo 

vsak prvi četrtek v mesecu pod imenom Raziskovalno popoldne. Tako so se v okviru te prireditve zvrstila 

naslednja predavanja: 

1. Raziskovalno popoldne 4. 3. 2014: 

Blaž Brdnik, mag. zdr. nege. »Izobraževanje operacijskih medicinskih sester« 

asist. mag. Urška Rozman »Vpeljava biološke aplikacije aparature Morapex za ocenjevanje higiene 
bolnišničnih tekstilij« 

2. Raziskovalno popoldne 1. 4. 2014: 

Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege »Etični in kazenski vidik strokovnih napak v zdravstveni negi« 

doc. dr. Jadranka Stričević ter doc. dr. David Haložan »Funkcionalna ergonomija in razbremenitev 
delavcev zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu« 

3. Raziskovalno popoldne 6. 5. 2014: 

Petra Kolbl, mag. zdr. nege »Kakovost življenja bolnikov po vstavitvi kostno vsidranega slušnega 
pripomočka« 

doc. dr. Aleš Fajmut »Sistemski pristop k obravnavi patoloških stanj: primer aspirinske intolerance pri 
astmatikih« 

4. Raziskovalno popoldne 3. 6. 2014: 

Danijela Pušnik, mag. zdr. nege »Ženske z rakom dojk in njihovo doživljanje spolnosti« 

prof. dr. Sonja Šostar Turk »Projekt 7. okvirnega programa EU: SMILES« 
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 Center za mednarodno dejavnost 2.2.7

Center za mednarodno dejavnost UM FZV je tudi v študijskem letu 2013/2014 intenzivno prispeval k 

razvoju mednarodnega ugleda fakultete:  

 Izvajanje aktivnosti v zvezi z organizacijo študija in študijske prakse študentov UM FZV v tujini v 

študijskem letu 2013/2014 (8 mobilnosti). 

 Izvajanje aktivnosti v zvezi z urejanjem študija in študijske prakse tujih študentov, ki so na UM 

FZV opravljali del študijskih obveznosti v letu 2013/2014 (2 mobilnosti). 

 Vodenje in organizacija aktivnosti v zvezi z mobilnostjo profesorjev UM FZV na tujih partnerskih 

institucijah v študijskem letu 2013/2014 (6 mobilnosti). 

 Vodenje in organizacija aktivnosti v zvezi z mobilnostjo tujih profesorjev na UM FZV v študijskem 

letu 2013/2014 (4 mobilnosti). 

 Vodenje in organizacija aktivnosti v zvezi z mobilnostjo zaposlenih na UM FZV na tujih 

partnerskih institucijah v študijskem letu 2013/2014 (3 mobilnosti). 

 Vodenje in organizacija aktivnosti v zvezi z mobilnostjo zaposlenih iz tujih institucij na UM FZV v 

študijskem letu 2013/2014 (2 mobilnosti). 

 Priprava vseh poročil za Univerzo v Mariboru tako za mobilnosti študentov, profesorjev, kakor 

tudi ostalih zaposlenih. 

 Vodenje mednarodne dejavnosti in organizacija sklepanja Erasmus bilateralnih sporazumov ter 

podaljševanje obstoječih sporazumov za študijsko leto 2013/2014. 

 Vpeljava novega programskega obdobja Erasmus+ programa za obdobje 2014/2015 do 

2020/2021. 

 Ažuriranje spletne strani Centra za mednarodno dejavnost. 

 Aktivna vključitev tistih zaposlenih in študentov, ki so izvedli mednarodno mobilnost, in sicer s 

podajo mnenj o mednarodnih izmenjavi in objava le teh na spletni strani Centra za mednarodno 

sodelovanje.  

 V začetku leta 2014 smo organizirali dan odprtih vrat Centra za mednarodno dejavnost UM FZV, 

za študente, visokošolske učitelje, zaposlene in ostalo zainteresirano javnost, katerega glavni cilj 

je bil predstaviti možnosti sodelovanja v Erasmus+ programu. 

 Sprotno obveščanje zaposlenih na UM FZV o aktualnih domačih in tujih razpisih. 

 Aktivno sodelovanje pri izvajanju tekočih projektov ter pomoč pri pripravi prijav na aktualne 

razpise.   
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 Simulacijski center 2.2.8

Simulacijski center UM FZV nima zaposlenega nobenega delavca.  

NAKVIS je v zadnji evalvaciji pozitivno ugotovil, da se ponovno izvajajo aktivnosti s študenti v 

simulacijskem okolju. Simulacijski center je prostor izvedbe učne enote Biomedicinska tehnologija in 

simulatorji na dodiplomskem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega in učne enote Simulacije 

v zdravstvu in zdravstveni negi podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega . 

V študijskem letu 2014/2015 se bo v Simulacijskem centru pričelo izvajati učne enote nove študijske 

smeri Urgentna stanja v zdravstvu (2. stopnje Zdravstvena nega): 

 Tehnologija pri obravnavi nujnih stanj, 

 Klinična patofiziologija nujnih stanj, 

 Nadzor in vzdrževanje vitalnih funkcij kritično bolnega. 

Za študijsko leto 2015/2016 se v Simulacijskem centrju načrtuje tudi izvedbo učnih enot drugega letnika 

študijske smeri Urgentna stanja v zdravstvu: 

 Farmakologija, toksikologija in terapevtske intervencije, 

 Simulacije nujnih stanj. 

Posredno je bilo preko Simualcijskega centra izvedenih 5 mentorstev pri magistrskih delih (bolonjski 

študij) in 9 mentorstev pri zaključenih diplomskih delih. Prav tako smo vključevali študente na 

znanstvene in strokovne konference in sicer z 9 prispevki.  

Simulacijski center je vsebinsko pripravljen na izobraževanje na temo aplikacija kisika in podobnih 

scenarijev, kar je bilo predstavljeno na Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju v Murski Soboti in v Mariboru. 

Pripravljeni so tudi krizni scenariji za izobraževanje v simulacijskem okolju. 

V letu 2013 smo izvajali poskusne In-Situ simulacije v UKC Maribor, kjer je bil zelo dober odziv. 

Opremo, ki jo uporabljamo med izobraževanjem vzdržujemo in servisiramo, bodisi sami ali preko 

uradnih serviserjev. Trenutna oprema: 

 Anestezijski aparat PRIMUS Draeger; 
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 Aparat za umetno predihavanje EVITA Draeger; 

 EKG sistem Schiller; 

 Spirometer; 

 Infuzijska črpalka z brizgalko (potreben servis); 

 Volumetrična črpalka (potreben servis); 

 Operacijska miza Schmitz; 

 Postelja za intenzivno nego; 

 Klinični monitor INFINITY. 

Med izobraževanjem uporabljamo tako imenovano »pametno tablo«, ki nam omogoča prenos iz 

različnih slikovnih modalitet (Ultrazvok, Hemodinamični monitor, Aparat za predihavanje, 

Videolaringoskop). 

Predstavitev opreme v simulacijskem centru: 

Anestezijski aparat Dräger PRIMUS 

Možno je simulirati akumulacijo CO2 v krogu, saj odklop takega absorberja ne vpliva na padec tlaka v 

dihalnem sistemu. Tako je mogoče simulirati zaplete povezane z inspiracijsko koncentracijo CO2 v 

krožnem anestezijskem dihalnem sistemu. Nimamo sistemskega vzdrževanja in servisiranja aparata, kot 

je to na primer v bolnišnicah, kar se pa rešuje s standardizacijo ISO, ki je v teku. 

Plinske instalacije 

Hitre spojke namenjen treningu priklopa medicinskih plinov delujejo brezhibno. 

Varnost pri delu z anestetiki in dušikovim oksidulom 

Delujoč sistem za odsesavanje anestezijskih plinov. Vlek se sproti preizkuša in se nahaja v zahtevanih 

mejah. Pri samem umerjanju anestezijskega aparata se tako dušikov oksidul odstranjuje v atmosfero in 

se ne kopiči v učilnici. 

Ventilator za mehansko predihavanje EVITA 4 

Dela na prenosu vseh ključnih parametrov ventilatorja na veliki zaslon računalniškega projektorja ali na 

»pametno« tablo. 
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Aparat z preiskave z ultrazvokom M-Turbo 

Laerdal SimMan 

Sistem za snemanje simulacij - METIVISION 

METIVISION omogoča snemanje poteka simulacije, za namenom kasnejše analize ob pogledu na video 

zapise udeležencev, kjer so prav tako integrirani zapisi fizioloških funkcij.  

BabySim simulator 

Simulator dojenčka  iz družine METI simulatorjev. 

PediaSim simulator 

Simulator otroka iz družine METI simulatorjev. 

Operacijska miza 

METI HPS simulator 

 Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu 2.2.9

Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu trenutno zaposluje enega 

samostojnega strokovnega delavca, ki skrbi za nemoteno delovanje celotnega IKT sistema na fakulteti, v 

najširšem možnem smislu, saj fakulteta nima sklenjene nobene vzdrževalne ali servisne pogodbe z 

zunanjimi partnerji, ki bi zagotavljali nemoteno delovanje tovrstne opreme. V domeno ne spada le IKT 

tehnologija na UM FZV, ampak praktično celotna elektronska oprema, ki jo uporabljamo.  

UM FZV je priključena na ARNES-ovo hrbtenico računalniškega omrežja s pasovno širino 1 Gbit/s. V 

omrežje univerze smo povezani preko internetnega ponudnika ARNES, kar omogoča zanesljivost in 

varnost komunikacij na najvišjem nivoju. Na komunikacijsko infrastrukturo je priključenih več kot 130 

računalnikov. Na celotni fakulteti je vzpostavljeno brezžično omrežje Eduroam, ki omogoča vsem 

zaposlenim in študentom kvaliteten dostop do interneta. Hkrati omogoča tudi vsem gostujočim 

predavateljem dostop do internetnih vsebin, seveda če je njihova matična organizacija vključena v 

mednarodno akademsko federacijo Eduroam. Na fakulteti obstaja še nekaj ti. »sivih področij«, kjer je 

sprejem brezžičnega signala nekoliko slabši, vendar deluje. V bodočnosti je planirano pokriti tudi ta 
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področja z maksimalnim signalom, vendar je to povezano s precejšnjimi stroški. Eduroam je edino 

dovoljeno omrežje za dostop do interneta, saj tako pogojuje naš internetni ponudnik ARNES. Za izjemne 

primere imamo na voljo tudi privatne dostopne točke, ki pa jih vključujemo po potrebi in izrecno za 

točno določen namen (srečanja, seminarji…). 

Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu je tako hkrati tudi servisni 

center za vsebinske in oblikovne spremembe na spletnih straneh fakultete, skrbi za info točke univerze 

in izvaja uvajanja in usposabljanja predavateljev in študentov za učno okolje Moodle, elektronsko pošto 

zaposlenih in študentov Univerze v Mariboru. 

Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu je v letu 2013 ponovno 

prioritetno deloval v smislu razširitve informacijskih izobraževalnih in raziskovalnih sistemov. Tako je 

trenutno stanje IKT opreme na UM FZV naslednje: 

 4 predavalnice in sejna soba s kompletno IKT in AV opremo; 

 7 seminarjev z IKT in popolno AV opremo; 

 mobilna učilnica z dvajsetimi prenosnimi računalniki in študentski klub z desetimi računalniki; 

 knjižnica s tremi računalniki in neomejenim dostopom do spletnih podatkovnih baz; 

 3 računalniške učilnice s popolno IKT opremo in popolno AV opremo: 

računalniška učilnica 4 nadstropje: 

o 17 sodobnih osebnih računalnikov s 64-bitnim operacijskim sistemom Windows 7 in 

mobilno interaktivno tablo; 

izpitna učilnica 4 nadstropje: 

o 17 sodobnih osebnih računalnikov s 64-bitnim operacijskim sistemom Windows 7 in 

mobilno interaktivno tablo; 

računalniška učilnica 2 nadstropje: 

o 17 prenosnih računalnikov za kvalitetno izvajanje predavanj in vaj iz IKT tehnologij z 

operacijskim sistemom Windows 7-32; 

 študentski klub: 

o 10 starejših, posodobljenih računalnikov z operacijskim sistemom MS Windows 7 in XP 

SP3; 

o Omrežje Eduroam in dodatno omogočena brezžična internetna povezava za osebne 

prenosnike študentov. Dodatno povezavo nameravamo v bodočnosti ukiniti, saj s 
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pridobitvijo centralne študentske identitete imajo vsi študenti možnost uporabe 

brezžičnega sistema Eduroam. 

 mikroskopirnica opremljena s projektorjem in prenosnim računalnikom. 

Zamenjave oz. posodobitve računalniških sistemov 

V letu 2014 zaradi varčevalnih ukrepov nismo zamenjevali računalniške opreme. Izvedena so bila le 

najnujnejša popravila obstoječe opreme. 

V večinski uporabi je domenski sistem Windows 2012, ki bo omogočal centralno prijavo zaposlenih in 

študentov na vseh računalnikih fakultete. Sredstva za izobraževanje in usposabljanje osebja za IKT 

tehnologije, so zaradi varčevalnih ukrepov še vedno zelo okrnjena, tako da izobraževanja in 

usposabljanja izvajamo pretežno samostojno in z lastnimi sredstvi. Celotna vsota sredstev za 

izobraževanje centra IKT žal ne omogoča niti enega šolanja oziroma  osposabljanja osebja s področja IKT. 

Predavalnice 

Vse štiri predavalnice in sejna soba so opremljene z računalniško strojno opremo. V vseh predavalnicah 

so vgrajeni tudi DVD/Divx predvajalniki, ki omogočajo predvajanja neposredno na projektor, tako da so 

onemogočeni izpadi predstavitev zaradi računalniških okvar. 

Podatkovni FTP strežnik 

FTP strežnik za prenos velikih datotek je še v uporabi, čeprav ga nadomeščajo storitve ARNES, ki jih lahko 

uporabljajo vsi zaposleni in študenti, ki imajo digitalno identiteto Univerze v Mariboru. Pogosta ovira pri 

prenosu večjih datotek je omejitev e-mail sistema UM, ki ne dovoli pošiljanja večjih priponk. Te ovire so 

odpravljene s storitvami AAI, ki jih nudi ARNES.  

Internetne strani UM FZV 

Internetne strani UM FZV so tehnološko zastarele. V letu 2013 je formirana skupina za vsebinsko 

pripravo novih internetnih strani in pričakujemo, da bo pred koncem leta znano, kakšne so te zahteve. 

Šele ko bodo znane in dorečene, bomo lahko pristopili k tehnični izvedbi izdelave.  

S strani RCUM-a je bilo predvideno, da bi članice prešle na skupni strežnik univerze že v začetku leta 

2013, vendar se je vodstvo UM FZV odločilo, da bomo uporabljali lasten strežnik za spletne strani. 
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Info točka UM na UM FZV 

Info točka Univerze v Mariboru, ki je stacionirana na naši fakulteti, deluje nemoteno. Vsebinski del, ki ga 

pripravljamo na fakulteti, je brezhiben in deluje nemoteno, že od implementacije.  

Infomati na UM FZV 

Infomati na UM FZV, ki omogočajo študentom hiter vpogled na spletne strani FZV, UM in AIPS, so 

delovali brez večjih servisnih posegov. 

Sistem varnostnih kamer 

Fakulteta je uvedla nov  sistem varnostnih kamer, ki nadzoruje, snema in shranjuje posnetke dogajanja 

na hodnikih in vhodih fakultete. Vsa pravna in tehnična dokumentacija je urejena v skladu z zakonskimi 

določili. 

Vdori v sistem UM FZV 

Vdorov v sistem UM FZV v letu 2014 nismo zaznali, niti nismo bili o njih obveščeni s strani ARNES-a. 

Ponovno se je povečal internetni promet iz fakultete, predvsem zaradi uporabe privatnih prenosnih 

računalnikov študentov, ki smo jim omogočili vključitev v internet. Problem nelegalnega in piratskega 

prometa smo v veliki meri rešili z implementacijo sodobnega požarnega zidu, ki to preprečuje in se 

dnevno posodablja. 

Licenciranje in legalizacija programske opreme 

Licenciranje programske opreme na fakulteti poteka po pravilih, ki veljajo na Univerzi v Mariboru. Če 

licenca ne dovoljuje uporabo programske opreme v učne namene, potem takšna programska oprema v 

informacijskem sistemu UM FZV ni dovoljena. Večina MS programske opreme je vsebovana v MSA 

pogodbi, ki jo ima UM podpisano s podjetjem Microsoft Slovenija. 

Varnostna strategija omrežja na UM FZV 

Zaradi priključevanja v internet preko omrežja ARNES, moramo še naprej na fakulteti skrbeti za strogo 

varnostno strategijo uporabe računalnikov. Po pravilih ARNES-a je nedopustno in nesprejemljivo, da po 

tej povezavi poteka nekontroliran promet iz neznanih računalnikov. Vsi naši računalniki morajo biti 
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vpisani v posebnih listah na strežnikih, tako da zagotovimo ARNES-u potrdilo, da so registrirani na naši 

fakulteti. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do takojšnjega izklopa povezave v internet s strani 

ARNES-a. Dostop do spleta je dovoljen le preko omrežja Eduroam. 

Izobraževanje uporabnikov  

Izobraževanje uporabnikov za uporabo IKT poteka še vedno pretežno na individualnem nivoju. Predvsem 

na način »problem-rešitev«.  

Odstranjevanje posebnih odpadkov 

Odstranjevanje neuporabne in odpisane računalniške opreme (monitorji, računalniki, tiskalniki…), še 

vedno poteka preko firme Zeos d. o. o. Ljubljana in Surovina d. d. Maribor in sicer po ustaljenih 

zakonskih postopkih. Storitev je brezplačna, pridobimo pa evidenčne liste za odpadke in s tem 

popolnoma izpolnjujemo zakonska določila o ravnanju z odpadno elektronsko opremo. 

2.2.9.1 Aplikacije in programi 

Kadrovski informacijski podsistem (KIPS) vodi evidenco o zaposlenih na Univerzi, ki jo sestavljajo osnovni 

podatki o zaposlenih, njihovih funkcijah na univerzi in na fakultetah, njihovih plačilnih razredih, 

habilitacijah, nagradah in delovnih razmerjih. Podatke iz tega informacijskega podsistema uporablja 

portal za določanje avtorizacije dostopa do podatkov in storitev ISUM. Kadrovske podatke uporabljajo 

vsi informacijski podsistemi (IPS).  

Akademski informacijski podsistem (AIPS) vodi evidenco o študentih in izvajanju študijskega procesa.  

Sestavljajo ga vpisna evidenca, izpitna evidenca, predmetniki, najava študijskega procesa, evidenca 

pedagoških obveznosti, evidenca o postopkih, ki se izvedejo ob diplomah, magisterijih in doktorskih 

nalogah, izdelava različnih statistik, študentska anketa, evidenca izrednega študija in skupne funkcije. 

Finančni informacijski podsistem (FIPS) sestavljajo glavna knjiga, saldakonti, plače in drugi osebni 

prejemki, osnovna sredstva, stroškovno računovodstvo, obračun DDV, fakturiranje in finančni tokovi. 

V študijskem letu 2012/2013 smo pričeli z aktivnostmi prehoda na univerzitetno učno okolje Moodle, ki 

je v letu 2013/2014 začelo delovati v najsodobnejši obliki in omogoča centralno avtorizacijo 

predavateljev in študentov oz. njihove centralne digitalne identitete. Določena gradiva so še vedno na 
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spletnem strežniku FZV, predvsem zaradi neuporabe univerzitetnega okolja Moodle s strani nekaterih 

predavateljev. 

Pedagoški proces, ki na fakulteti vključuje največje število subjektov (študenti in pedagoški kader), koristi 

funkcije ISUM prek portala UM FZV. Študentom je tako omogočeno, da opravijo formalnosti in najdejo 

potrebne informacije na enem mestu. Opravijo lahko elektronski vpis, izvedejo elektronsko prijavo (ali 

odjavo) na (od) izpit(a), preverijo svoje znanje, posreduje svoje seminarske naloge predavateljem po 

elektronski poti, zbirajo informacije o študijskem procesu (urniki, izpitni roki, govorilne ure, lokacije 

izvajanja študijskega procesa,…), predelujejo digitalno učno gradivo, ocenjujejo pedagoško delo z 

izpolnitvijo elektronskih anket in vprašalnikov ali si izpisujejo potrdila z elektronskim posredovanjem 

izdajateljem. 

 Izobraževalna dejavnost 2.3

 Organizacija in izvedba študijskih programov 2.3.1

V študijskem letu 2013/2014 je UM FZV izvajala  

 visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega za redni in izredni študij ter  

 študijske programe 2. stopnje: Zdravstvena nega - redni študij, Bioinformatika - redni študij in 

Managemenet v zdravstvu in socialnem varstvu - 1. letnik redni in izredni študij. 

Na UM FZV poteka pedagoški proces v eni 128-sedežni amfiteaterski predavalnici, treh 60-sedežnih 

predavalnicah, 2 seminarjih (seminarskih učilnicah), 6 specialnih učilnicah za zdravstveno nego, 3 

multimedijskih učilnicah, simulacijskem centru in laboratoriju.  

Vsi prostori so sodobno opremljeni z avdio-vizualno in drugo najsodobnejšo opremo (navedeno pod 

naslovom 2.2.8 Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu). Študenti imajo 

na voljo brezžični dostop do interneta, kateri omogoča aktivno delo študentov na seminarjih in vajah 

(npr. sistematično iskanje najnovejše literature za študijski proces, priprava seminarskih del ipd).  

Priprave na praktični del pedagoškega procesa in posledično vstop v klinično okolje se pričnejo na 

fakulteti. Študent prenese in poveže teoretična znanja s praktičnim znanjem v specialnih učilnicah za 

zdravstveno nego, kjer simulira individualno in celostno obravnavo posameznika pri izvajanju različnih 

negovalnih intervencij. 
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2.3.1.1 Praktično usposabljanje študentov 

Povezovanje teorije in prakse poteka nadalje v praktičnem delu pedagoškega procesa v učnih bazah UM 

FZV. Delo študenta s pacientom poteka pod vodstvom šolskega koordinatorja UM FZV za posamezno 

področje zdravstvene nege ter mentorja (medicinske sestre in zdravstvenika – klinične/ga 

sodelavke/sodelavca), ki je redno zaposlen v učnem zavodu.    

V študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega praktično usposabljanje vodi šolski koordinator, ki je 

ustrezno habilitiran visokošolski učitelj/sodelavec zaposlen na UM FZV.  

Pri izvedbi praktičnega usposabljanja, ki se izvaja v učnih bazah UM FZV, sodelujejo habilitirani strokovni 

sodelavci ter mentorji, ki zagotavljajo individualno delo s študenti.  

Praktično usposabljanje poteka skladno z vsemi Evropskimi direktivami (77/452; 77/453; 2005/36/ES) in 

obsega 2400 ur. V študijskem letu 2013/2014 je bil študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega 

usklajen tudi z najnovejšo Evropsko direktivo 2013/55/EU, ki ga bo UM FZV pričela izvajati v naslednjem 

študijskem letu.  

Ura kliničnega usposabljanja obsega 60 minut. 

Povezava v kliničnem okolju poteka med kliničnimi mentorji in šolskimi koordinatorji, kot sledi: 

 spremljanje in evalviranje dela študentov, 

 sestanki z glavnim mentorjem in mentorji učne baze (z določenega področja) pred pričetkom 

praktičnega dela zaradi usklajevanja dela, 

 sestanki z mentorji med praktičnim usposabljanjem za sprotno usklajevanje in prilagajanje,  

 sodelovanje z mentorji pri izbiri pacientov za individualno in celostno obravnavo glede na 

predvideno doseganje ciljev in kompetenc študentov v učnem načrtu, 

 reševanje konfliktnih situacij, negovalnih problemov, spodbujanje kritičnega razmišljanja, 

 skupno ocenjevanje pridobljenih znanj in kompetenc. 

Usposabljanje mentorjev iz kliničnega okolja poteka vsako leto na fakulteti v obliki funkcionalnega 

izobraževanja z določenimi vsebinami. Vsi udeleženci funkcionalnega izobraževanja prejmejo potrdilo o 

udeležbi. Tako je dne 12. 2. 2014 potekalo izobraževanje za mentorje z naslovom »Supervizija in 
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refleksija v mentorskem procesu« (http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=10980&Itemid=2 

Za izvedbo praktičnega usposabljanja - kliničnih vaj v študijskem letu 2013/2014, katerega obseg 

definirajo evropske regulative, je imela UM FZV sklenjene pogodbe z naslednjimi učnimi bazami: 

 UKC MB (405 študentov), 

 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MB (140 študentov), 

 SVZ Hrastovec (113 študentov), 

 Dom Danice Vogrinec (92 študentov), 

 ZUDV dr. Marjana Borštnarja Dornava (45 študentov), 

 Splošna bolnišnica Murska Sobota (30 študentov), 

 Sončni dom, d.o.o. (26 študentov), 

 Dom pod gorco (24 študentov), 

 Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj (22 študentov), 

 Zdravstveni dom Lenart v Slovenskih goricah (11 študentov), 

 Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (9 študentov), 

 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec (8 študentov), 

 Zdravstveni dom Murska Sobota (5 študentov), 

 Psihiatrična bolnišnica Ormož (5 študentov), 

 Bolnišnica Topolšica (5 študentov), 

 Zdravstveni dom Slovenj Gradec (4 študente), 

 Zdravstveni dom Celje (4 študente), 

 Splošna bolnišnica Trbovlje (4 študente), 

 Zdravstveni dom Ptuj (3 študente), 

 Zdravstveni dom Ljutomer (3 študente), 

 Zdravstveni dom Ormož (3 študente), 

 Zdravstveni dom Velenje (2 študenta), 

 Psihiatrična bolnišnica Vojnik (2 študenta), 

 Zdravstveni dom Radlje ob Dravi (1 študent) in 

 Zdravstveni dom Hrastnik (1 študent). 

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=10980&Itemid=2
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=10980&Itemid=2
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Poimenski in terminski razpored študentov, ki opravljajo praktično usposabljanje (klinične vaje) v 

zavodih, je priloga pogodbe.  

V veliki večini študentje opravijo praktično usposabljanje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, 

Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, Domu Danice Vogrinec Maribor (Tabor in Pobrežje), 

Sončnem domu, družbi za storitve d.o.o. ter Domu pod Gorco Maribor. 
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 Vrsta in obseg izvedbe študijskih programov 2.3.2

Tabela 3: Število študentov po stopnjah in študijskih programih 

Razpisani 
študijski programi 

Št. 

2013/2014 2012/2013 2011/2012 

Študijski 
programi 

Študijski programi 
Število 

študento
v 
R 

Študijski programi 
Število 

študentov 
Študijski programi 

I R S  R  R R I S 

VS*      32 1 32 1 32 
30
1 

16
5 

466 

UN*              

Specialistični   –   –  –  – –   

Magistrski   –   –  –  – –   

Doktorski   –   –  –  – –   

Skupaj      32 1 32 1 32 
30
1 

16
5 

466 

1. stopnja (VS)*  1 118 431 549 457 1 457 1 457 
26
6 

13
4 

400 

1. stopnja (UN)*              

2. stopnja*  3 25 161 186 137 
3 
 

137 
3 
 

137 185 78 263 

3. stopnja      –  –  – –   

Skupaj bolonjski  4 143 592 753 594 4 594 4 594 451 212 663 

 
* prikaz števila študentov ločeno za redne in izredne študente. 
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 Tutorska dejavnost na UM FZV 2.3.3

Na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede smo v maju 2013 pričeli z organiziranim izvajanjem 

tutorskega sistema, saj se zavedamo, da je tutorstvo  proces podpore izobraževanju v katerem tutor kot 

strokovnjak na določenem področju, prenaša kompetence (izkušnje, poznanstva, ugodnosti, itd.) na 

udeleženca v tem procesu. Tutor je tisti, ki svetuje, pojasnjuje, usmerja udeleženca pri izobraževanju. 

Prav tako udeležencem pomaga pri doseganju zastavljenih ciljev in kreativnemu reševanju težav. 

Udeleženec v tutorskem procesu mora biti prav tako aktiven in učinkovit člen v izobraževanju. Cilj 

tutorskega procesa je prenos pedagoških, socialnih, vodstvenih kompetenc ter tudi kompetenc na 

področju nove informacijsko komunikacijske tehnologije. 

V začetku leta 2013 smo pripravili Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi v Mariboru Fakulteti za 

zdravstvene vede, ki ga je Senat UM FZV na svoji 17. izredni seji dne 21. 3. 2013 potrdil in sprejel.  

30. 5. 2013 je dekanica, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda 

Pajnkihar sklicala 1. redno konstitutivno sejo Komisije za tutorstvo, na kateri je predlagala člane Komisije 

za tutorstvo. Komisija za tutorstvo se  je konstituirala v naslednji sestavi: Barbara Donik, predsednica, 

Anton Koželj, koordinator tutorjev učiteljev, Darko Kokot, koordinator tutorjev študentov, Andrej Černi, 

član in Alenka Marsel, članica. 

Komisija za tutorstvo je izdelala letni plan dela komisije za tutorstvo, v katerem si je zadala: 

 priprava Razpisa za študente tutorje in s tem povezane aktivnosti,  

 objava tuturjev študentov s predstavitvijo na spletni strani,  

 objava tutorjev učiteljev na spletni strani s kontaktnimi podatki,  

 priprava aktualnih vsebin za izobraževanje za študente tutorje in tutorje učitelje in s tem 

povezane aktivnosti,  

 sodelovanje študentov tutorjev v uvodu v semester in aktivnosti povezane s tem,  

 predstavitev tutorstva študentom in promocija (majice z napisom),  

 predlogi dodeljevanja študentov tutorjem učiteljem,  

 aktivnosti v zvezi s tutorstvom tujim študentom in študentom s posebnimi potrebami,  

 sestanki koordinatorjev tutorjev učiteljev z visokošolskimi učitelji,  

 sestanki koordinatorjev tutorjev študentov s študenti,  

 predlogi za naj tutorja študenta in naj tutorja učitelja,  
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 predlogi za zahvale in priznanja za posebne dosežke tutorjev študentov in učiteljev,  

 organizacija strokovne ekskurzije,  

 po prvem letu izvajanja narediti anketo o poznavanju tutorstva na fakulteti,  

 vodenje tutorskih obiskov,  

 letno poročilo o tutorski dejavnosti na UM FZV za obravnavo in sprejem Senatu UM FZV ob 

koncu študijskega leta,  

 podaja predlogov za izboljšanje tutorskega sistema na UM FZV.  

Komisija za tutorstvo ugotavlja, da je uspela realizirati skoraj vse vsebine, ki so bile podane v letnem 

planu dela. Nerealizirani sta bili samo organizacija strokovne ekskurzije in izvedba ankete o poznavanju 

tutorskega dela na UM FZV.  

Komisija za tutorstvo se je sestala na 2 rednih, 5 izrednih in 1 korespondenčni seji. Izdali smo 3 sklepe za 

izbor tutorjev študentov UM Fakultete za zdravstvene vede.  

Na podlagi Sklepa o razpisu za izbor tutorjev študentov Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene 

vede št. 3265/2013/400-KHP, z dne 31. 5. 2013 in potrditvi na 16. redni seji Senata UM FZV, dne 5. 7. 

2013 je bilo potrjenih in imenovanih 7 tutorjev študentov. 

Na podlagi Sklepa o razpisu za izbor tutorjev študentov Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene 

vede št. 5832/2013/400-KHP, z dne 9. 9. 2013 in potrditvi na 18. redni seji Senata UM FZV, dne 30. 10. 

2013 je bilo potrjenih in imenovanih 9 tutorjev študentov. 

Na podlagi Sklepa o ponovnem razpisu za izbor tutorjev študentov Univerze v Mariboru Fakultete za 

zdravstvene vede št. 1588-1/2014/401-mjg, z dne 7. 3. 2014 in potrditvi na 22. redni seji Senata UM FZV, 

dne 14. 4. 2014 sta bila potrjena in imenovana 2 tutorja študenta, za preostanek mandatnega obdobja 

do 29. 10. 2014. 

Izvedli smo tudi izobraževanje za tutorje. 1. izobraževanje za tutorje z naslovom Prvine tutorskega 

sistema je izvedel prof. dr. Zoran Ren (27. 6. 2013). Drugo izobraževanje za tutorje z naslovom Pomen 

supervizije v tutorskem sistemu / Imortance of supervision in the tutoring system je izvedla Prof Dr 

Margaret Denny (11. 2. 2014). 

Na UM FZV smo izvajali vstopno tutorstvo, vsebinsko tutorstvo, izstopno in individualnno tutorstvo. Prav 

tako smo uvedli skupinsko tutorstvo, tako imenovano »razredništvo« za 1. letnike rednega in izrednega 
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študija. Koordinatorstvo za 1. letnik rednega študija je prevzela viš. predav. mag. Vida Gönc, 

koordinatorstvo za 1. letnik izredni študij pa je prevzela doc. dr. Jadranka Stričević.  

Poročilo o delu tutorjev učiteljev 

Koordinator tutorjev učiteljev je predav. Anton Koželj. 

V tutorski sistem je vključenih 27 pedagoških in ena nepedagoška zaposlena na Fakulteti za zdravstvene 

vede.  Pričakujemo, da bomo omenjeno mrežno tutorjev  razširili še za tretjino dodatnih tutorjev 

učiteljev.  Tutorji učitelji smo imeli v tem obdobju dodatna izobraževanja za tovrstno delo. Prav tako smo 

imeli nekaj neformalnih sestankov, kjer smo v  razgovorih in medsebojnih izmenjavah idej in pogledov na 

tutorsko delo, kreirali in  izoblikovali naš način  tutorskega dela.  

Definirali smo mrežo učiteljev tutorjev in objavili področja za katera je zadolžen posamezni  tutor učitelj. 

Prav tako so opredeljeni tudi posebni termini (ločeni od terminov pogovornih ur) ob katerih je 

posamezni tutor učitelj na voljo za tutorska srečanja. Ob tem, pa so na spletni strani UM FZV objavljene 

tudi kontaktne številke in e naslovi posameznih  tutorjev učiteljev.  

Ob tutorskem srečanju tutor učitelj pripravi poročilo učitelja tutorja o  opravljenem individualnem, ali 

skupinskem tutorskem srečanju. 

Opravljenih je bilo 30 tutorskih srečanj, 27 srečanj je bilo izvedeno neposredno s študenti, 3 srečanja pa 

sta potekala preko elektronskih medijev. Štiriindvajset srečanj je bilo izvedenih v obliki individualnih 

srečanj s študentom, tri srečanja pa so bila izvedena kot skupinsko srečanje študentov s tutorjem.  

Povprečen čas trajanje individualnega srečanj je znašal 30 minut, za skupinsko srečanje pa 90 minut.  

Najpogostejše težave, s katerimi so študentje prihajali do tutorjev učiteljev so bile težave pri opravljanju 

študijskih obveznosti (opravljanje kliničnih vaj, neuspešnost pri  izpitih, nerazumevanje študijske snovi,  

študijsko gradivo, svetovanje pri pripravi seminarskih in raziskovalnih nalogah, priprava diplomskega 

dela itd..).  Sledila so vprašanja in svetovanje pri opravljanju delovne prakse in programih  izmenjave 

študentov v tujini. Dva študenta sta imela tudi zdravstvene težave, zaradi katerih je sledilo usklajevanje 

nadaljnjih študijskih obveznosti. Nekaj pa je bilo tudi reševanj individualnih težav študentov; prilagajanje 

na novo obliko študija, nov način  življenja in socialnih interakcij (začetek študija, bivanje izven 

domačega kraja itd..). 
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Ugotavljamo, da so študentje v tem kratkem obdobju že začeli iskati pomoč tutorjev učiteljev. Praksa 

kaže, da  so študentje, ki so poiskali pomoč tutorja učitelja v veliki meri uspešno razrešili svoje težave 

(uspešno opravljene študijske obveznosti, realizacija izmenjav študentov v tujini in pozitivne povratne 

informacije na naslednjih srečanjih).  

Menimo, da se bodo študentje tovrstnega načina iskanja pomoči v bodoče aktivno posluževali, (na to 

kaže tudi  trend povečevanja tutorskih srečanj v zadnjem obdobju). 

Pozitivne učinke tutorskega dela pričakujemo in tudi že opažamo, pri uspešnejših udeležbah študentov 

pri preverjanju znanja, zmanjšanih organizacijskih težavah tekom študija, boljši dostopnosti  učiteljev in 

večjemu zadovoljstvo študentov s samim študijem. 

V zaključku pa naj omenim še dobro sodelovanju med tutorji učitelji, kot tudi tutorji študenti, s katerimi 

smo skupaj v istem obdobju začeli postavljati in razvijati tutorsko mrežo na naši fakulteti. 

Poročilo o delu tutorjev študentov 

Koordinator tutorjev študentov je bil študent Darko Kokot.   

Leta 2013 smo na Fakulteti za zdravstvene vede prvič konstituirali Komisijo za tutorstvo z namenom, da 

bi formulirali tim tutorjev študentov kot tudi tutorjev učiteljev in določili ter postavili temelje izvajanja 

tutorstva na naši fakulteti. Komisija za tutorstvo na UM FZV je zaradi nezadostnega števila prijavljenih 

tutorjev študentov na prvi razpis, v študijskem letu razpis za izbor tutorjev študentov ponovila še dvakrat 

in tako smo pridobili skupno 19 tutorjev študentov. Od tega je sedem študentov drugega letnika 

zadolženo za tutoriranje prvih letnikov, sedem študentov tretjega letnika za druge letnike in dva 

študenta absolventa, ki sta tutorja študentom tretjega letnika. Na študijskih programih 2. stopnje imamo 

za vsako smer podiplomksega študija po enega tutorja. 

Z delom smo pričeli prvič v študijskem letu 2013/2014 in lahko bi rekli, da je to eksperimentalno obdobje 

v katerem smo zbirali informacije o potrebah študentov in na podlagi tega razvijali in prilagajali tutorski 

proces za študente naše Fakultete. V začetku študijskega leta smo tutorji študenti dali poudarek na 

promociji Tutorstva UM FZV, tako, da smo se že na uvajalnem tednu za bruce prvič predstavili. 

Predstavitev je sledila tudi po ostalih letnikih, kjer smo študente seznanjali z oblikami in možnostmi 

tutorstva, ki se jim ponuja v novem študijskem letu, prav tako smo se vključevali v letne sestanke. Na 

prvi študijski dan smo skupaj s Študentskim svetom UM FZV sodelovali pri sprejemu in vključitvi brucev 



 

52 
 

ter navezovali stike ob peki palačink. Uredili smo nabavo majic z našim sloganom »I CARE«, ki so nam 

pripomogle pri naši razpoznavnosti. Sodelovali smo pri oblikovanju rubrike Tutortvo na spletni strani 

Fakultete za zdravstvene vede, tam smo objavili svoje kontakte podatke in fotografije, tako, da so nas 

ostali študenti lažje prepoznali. Prav tako smo kreirali odprto skupino na aktualni družbeni spletni strani 

Facebook.  Študenti se lahko na nas obrnejo osebno, preko maila ali na družbeni spletni strani Facebook, 

kjer  odgovarjamo  na zastavljena vprašanja.  

Tutorji študenti smo probleme in težave razreševali na skupnih sestankih, na katerih smo se srečevali 

vsak mesec in se prilagajali situacijam, tudi s spreminjanjem načina dela. Kadar smo naleteli na problem 

katerega nismo znali rešiti smo se obrnili na profesorja ali referat. Pri tem smo se srečevali tudi s 

problemi socialne narave vendar zaradi kompleksnosti problema smo posamezne študente napotili na 

organe za razreševanje takšnih problemov. Zabeležili  smo 92  tutorskih srečanj s strani tutorjev 

študentov. Najpogostejši problemi  s katerimi smo se srečevali so bila vprašanja, ki so se navezovala na 

iskanje študijske literature, priprave na izpit, težave pri pripravi seminarskih nalog, ter potekom kliničnih 

vaj. Pri svetovanju smo sledili navodilom s strani profesorjev, priporočene literature profesorjev in 

lastnih izkušenj. Da bi študentom pomagali pri najpogostejšem problemu, ki se je izkazal kot iskanje 

najustreznejšega gradiva za pripravo na izpit, smo ustvarili tako imenovane Dropbox datoteke, kjer smo 

uredili za vsak letnik posamično in po predmetih literaturo in zapiske ter priložili napotke kako se 

pripraviti na posamičen izpit. 

Svoje delo smo imeli možnost predstaviti tudi komisiji »NAKVIS«, kjer so bili z našim poročilom in delom, 

glede na dolžino našega delovanja zelo  zadovoljni. Študijsko leto smo zaključili s sestankom na katerega 

smo povabili tudi dekanico Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda 

Pajnkihar. Na zaključnem sestanku smo evalvirali dosedanje delo in se pogovorili o načrtih za nadaljnje 

delo, problemih in spremembah, ki bi jih radi uvedli. V eno letnem delovanju smo pridobili izkušnje in 

podatke kako delovati naprej, kaj spremeniti in kako bolj učinkovito pomagati študentom. Vse te 

informacije nam bodo pomagale pri načrtovanju našega dela in delovanja v naslednjem študijskem letu. 

 Mobilnost študentov 2.3.4

V študijskem letu 2013/2014 so v okviru Erasmus programa trije študenti opravili študij v tujini, dva 

študenta pa sta se odločila za opravljanje strokovne prakse v tujini. Poleg mobilnosti v okviru Erasmus 

programa so trije študenti izvedli individualno mobilnost na partnersko institucijo I. M. Sechenov First 

Moscow State Medical University of the Ministry of Health and Social Development, Rusija ter opravili 
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krajše klinično usposabljanje, prav tako je 21 študentov opravilo klinično usposabljanje v letu 2013/2014 

na instituciji Sanlas Holding GmbH.  

Študenti UM FZV na tujih partnerskih institucijah v preteklih letih v okviru Erasmus programa: 

 2008/2009: 6 študentov na Universidade da Madeira, Portugalska.  

 2009/2010: 1 študent na Universidade da Madeira, Portugalska. 

 2010/2011: 1 študent na University of Eastern Finland, Finska. 

 2011/2012: 2 študenta na Universidade da Madeira, Portugalska. 

 2012/2013: 2 študenta na lnstituto Politecnico de Setubal, Portugalska. 

 2013/2014: 2 študenta na Johannes Kepler University Linz, Avstrija; 2 študentki na Savonia 

University of Aplied Sciences, Finska; 1 študent na lnstituto Politecnico de Setubal, Portugalska. 

Za vse zaposlene in študente je bil organiziran Dan odprtih vrat Centra za mednarodno dejavnost, dne  

5. 3. 2014, kjer je bil predstavljen nov Erasmus+ program, namenjen izvedbi mobilnosti študenov ter 

učnega in ostalega kadra. 

Za pridobitev tujih študentov v okviru mednarodnih izmenjav je na spletni strani objavljeno gradivo za 

promocijo fakultete v tujem jeziku (angleškem jeziku), in sicer ECTS paket in brošura »Informacije o 

študiju«. 

Tuji študenti na UM FZV v preteklih letih v okviru Erasmus programa:  

 2007/2008: 2 študentki iz University College Dublin, UCD School of Nursing, Midwifery and 

Health Systems.  

 2008/2009: 3 študenti iz Universidade da Madeira, Portugalska.  

 2009/2010: 8 študentov iz Universidade da Madeira, Portugalska. 

 2010/2011: ni bilo izmenjav. 

 2011/2012: 2 študentki iz Kocaeli University, Turčija. 

 2012/2013: 3 študentke – 2 iz Savonia University of Applied Sciences, Finska ter 1 študentka iz 

University of Peloponnese, Grčija. 

 2013/2014: 2 študentki iz Tallinn University, Estonija. 
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Študenti imajo možnost štipendiranja izmenjav v skladu s slovensko zakonodajo. Možnosti štipendiranja 

so objavljene na spletnem naslovu: http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/moznosti-

stipendiranja/Strani/%C5%A0tipendije.aspx.  

Šolski koordinatorji in mentorji v kliničnem okolju izvajajo vse obveznosti s tujimi študenti v angleškem 

jeziku v okviru naslednjih učnih enot ter po dogovoru s posameznim visokošolskim učiteljem tudi pri 

drugih učnih enotah:  

Tabela 4: Študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega 

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 

Informacijsko-komunikacijske 
tehnologije v zdravstveni negi 

Zdravstveno-informacijski 
sistemi 

Zdravstvena nega kirurškega 
bolnika s kirurgijo 

Anatomija, fiziologija, patologija 
 

Zdravstvena nega na 
pediatričnem področju 

Zdravstvena nega v intenzivni enoti 
 

Vpliv okolja na varovanje 
zdravja 
 

Zdravstvena nega na 
internističnem področju 

Zdravstvena nega v dispanzerskem 
varstvu, na domu in lokalni 
skupnosti 

Angleški jezik /izbirni Angleški jezik /obvezni Zdravstvena nega na kirurškem 
področju 

 

Tabela 5: Študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega: 

1. LETNIK 2. LETNIK 

Etika, filozofija in znanost v zdravstvu Perioperativna zdravstvena nega 

Raziskovanje in raziskovalna metodologija 
 

Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni 
negi 

Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege Gerontološka zdravstvena nega 

Promocija zdravja in primarno zdravstveno 
varstvo 

Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi 

Pomen prehrane za varovanje in krepitev zdravja Patronažna zdravstvena nega 
 

Tabela 6: Študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu  

1. LETNIK 2. LETNIK 

Metodologija raziskovalnega dela v zdravstvenih 
in  socialnih organizacijah 

Procesni management v zdravstvenih in  
socialnih organizacijah 

Informacijsko komunikacijske tehnologije v 
zdravstvenih in  socialnih organizacijah 

Ekonomika v zdravstvenih in  socialnih 
organizacijah 
 

Etični vidiki v zdravstvenih in  socialnih 
organizacijah 

Ravnanje z ljudmi in komuniciranje v 
zdravstvenih in  socialnih organizacijah 

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/moznosti-stipendiranja/Strani/%C5%A0tipendije.aspx
http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/moznosti-stipendiranja/Strani/%C5%A0tipendije.aspx
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1. LETNIK 2. LETNIK 

Kakovost v zdravstvenih in  socialnih 
organizacijah 

Vplivi okolja na zdravje 
 

Vpliv dejavnikov na sistem zdravstvenega in 
socialnega varstva 

Sistemi razvoja kadrov v zdravstvenih in  
socialnih organizacijah 

Temeljni vidiki epidemiologije kot osnova za 
načrtovanje 

 

Metode dela v zdravstvenih in socialnih 
organizacijah 

 

Pravna ureditev v zdravstvenih in  socialnih 
organizacijah 

 

 
Vsako študijsko leto UM objavi Informacijski paket, ki zajema splošne informacije o UM FZV, informacije 

o študijskih programih ter vpisnih pogojih. ECTS paket je objavljen tudi na spletni strani UM FZV:  

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=222. 

Mednarodna služba UM FZV je predstavljena na spletni strani UM FZV:  

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=7818&Itemid=272. 

Tabela 7: Mednarodna mobilnost študentov 

Študijsko leto 
Število študentov zavoda v tujini 

Število tujih študentov na 
zavodu 

Na študiju Na strokovni 
praksi 

 

2004/2005 / 40 / 

2005/2006 / 7 / 

2006/2007 / 22 2 

2007/2008 1 26 4 

2008/2009 / 6 3 

2009/2010 / 1 8 

2010/2011 1 / / 

2011/2012 2 22 2 

2012/2013 2 29 2 

2013/2014 3 26 2 

 

Tabela 8: Študentje s tujim državljanstvom na zavodu 

 
2013/2014 2012/2013 2011/2012 

Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. 

Delež tujih 
študentov 

2,91% 3,8% 3,2% 3,0% 2,0% 2,2% 

Struktura tujcev       

Članice EU      0,5% 

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=222
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=7818&Itemid=272
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2013/2014 2012/2013 2011/2012 

Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. 

Bivše YU republike 2,73% 3,8% 3,2% 3,0% 1,8% 1,4% 

ZDA in Kanada     0,1%  

Ostala Amerika       

Avstralija       

Afrika       

Azija 0,18%      

 

Državljani Republike Hrvaške so zajeti v razdelku Bivše YU republike (kot smo jih zajemali tudi v preteklih 

študijskih letih). 

 Skrb za kakovost izvajanja študijskih programov 2.3.5

Na UM FZV smo v študijskem letu 2013/2014 izvedli evalvacijo študijskega programa 1. stopnje 

Zdravstvena nega na osnovi obstoječih vprašalnikov. Na osnovi vprašalnikov se ocenjujejo klinične vaje, 

predmet in predavanja ter potek laboratorijskih vaj. Potek kliničnih vaj pa ocenjujejo tudi mentorji v 

učnih zavodih. Vprašalnike uporabljajo le visokošolski učitelji zdravstvene nege na fakulteti. V 

nadaljevanju sta podani zbirni tabeli po posameznih sklopih. Ocenjevalna lestvica je pri večini 

vprašalnikov 4 stopenjska, razen pri oceni predavateljev, kjer je 5 stopenjska. Nižja ocena pri vseh 

vprašalnikih predstavlja nižjo stopnjo zadovoljstva. Rezultati anket so predstavljeni v taberli 9 (Ocene 

študentske ankete – klinične vaje v učnih bazah), tabela 10 (Potek kliničnih vaj v učnih bazah za 

mentorje), tabela 11 (Ocenjevanje predmeta in predavanja visokošolskega učitelja), tabela 12 

(Vprašalnik o poteku laboratorijskih vaj) in tabela 13 (Vprašalnik o poteku kliničnih vaj v kabinetu).  

Organizacijo in izvedbo kliničnih vaj v učnih bazah (tabela 9 in graf 1) so študentje  

(n = 1103) zelo pozitivno ocenili, saj je odstotek odgovorov na vsa vprašanja največji pri oceni 4, kar 

pomeni najvišjo stopnjo strinjanja/zadovoljstva. Povprečna ocena v anketi je bila 3,68. Nezadovoljstva 

študentov z organizacijo in izvedbo kliničnih vaj preko ankete tako praktično ni bilo zaznati. 

Tabela 9: Ocene študentske ankete – klinične vaje v učnih bazah (n=1103) 

  
Trditve 

1  
(%) 

2  
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

Pov. 
vred
nost 

1 Pred pričetkom KV ste bili seznanjeni z organizacijo 0,27 1,36 30,28 68,00 3,66 

2 
KV ste upravljali v ustreznem fizičnem okolju in prijetni socialni 
klimi. 

1,18 3,54 31,82 63,19 3,57 
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Trditve 

1  
(%) 

2  
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

Pov. 
vred
nost 

3 
Na KV Vam je bilo zagotovljeno ustrezna pomoč in svetovanje pri 
celostni obravnavi pacienta s strani mentorja. 

1,54 3,63 29,56 65,10 3,58 

4 
Pri izvajanju AZN Vam je bila zagotovljena strokovna pomoč in 
presoja vašega dela. 

1,09 4,17 32,37 62,38 3,56 

5 
Pri opravljanju KV Vam je bila omogočena vključitev v timsko delo 
in vsakodnevne aktivnosti. Pri tem Vam je bil v oporo mentor. 

1,54 4,53 30,28 63,55 3,56 

6 Pri opravljanju KV ste bili vključeni v delovanje tima. 1,99 5,08 29,92 62,83 3,54 

7 Pri opravljanju KV ste sprejemali odgovornost za opravljanje dela. 0,09 0,36 19,49 78,88 3,79 

8 Pri opravljanju KV ste skrbeli za varnost pacientov. 0,09 0,00 12,96 85,95 3,87 

9 Pri opravljanju KV ste vedno ravnali v skladu z etičnimi načeli. 0,09 0,00 14,05 84,59 3,85 

10 Na KV Vam je bil zagotovljen strokovni in osebnostni razvoj. 0,36 3,08 26,38 68,90 3,66 

11 
Pri opravljanju KV ste upoštevali pravila profesionalne urejenosti 
in komunikacije. 

0,09 0,18 14,51 84,13 3,85 

12 
Pri opravljanju KV in študiji primera Vam je šolski koordinator 
nudil podporo. 

0,45 1,81 22,48 74,07 3,72 

    
  

SKUPAJ 3,68 

Graf 1: Povprečne ocene posameznih trditev 
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Iz rezultatov ankete (tabela 10 in graf 2), ki se je izvajala med mentorji (n = 388) glede poteka kliničnih 

vaj v učnih bazah (delo s študenti), je razvidno, da je bil tudi pri tej anketi največji odstotek odgovorov 

ocenjen z oceno 4, kar pomeni najvišjo stopnjo strinjanja. Povprečna ocena v anketi je bila 3,55. 

Tabela 10: Ocene ankete - potek kliničnih vaj v učnih bazah za mentorje (n=388) 

 
Trditve 

1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

Pov. 

vredn. 

1 
Študenti so opravljali KV v ustreznem 

fizičnem okolju in prijetni socialni klimi. 
0,26 1,55 42,89 55,30 3,53 

2 

Študentom je bila zagotovljena ustrezna 

pomoč in svetovanje pri celostni obravnavi 

pacientov. 

0,26 1,55 38,50 59,43 3,58 

3 

Študentom je bila pri izvajanju aktivnosti ZN 

zagotovljena strokovna pomoč in presoja 

njihovega dela. 

0,26 1,03 39,28 59,43 3,58 

4 

Študenti so pri opravljanju KV kazali željo po 

vključevanju v timsko delo in vsakodnevne 

aktivnosti. 

0,00 2,33 42,12 55,56 3,53 

5 
Študenti so bili pri opravljanju KV vključeni v 

delovanje negovalnega tima. 
0,00 0,78 37,47 61,76 3,61 

6 

Študenti so pri opravljanju KV pristopali k 

delu oziroma AZN na ustrezen oz. strokoven 

način. 

0,00 2,33 44,19 53,23 3,51 

7 
Študenti so pri opravljanju KV sprejemali 

odgovornost za opravljeno delo. 
0,26 3,10 45,48 50,90 3,47 

8 
Študenti so pri opravljanju KV skrbeli za 

varnost pacientov. 
0,00 0,26 42,89 56,59 3,56 

9 

Aktivnosti ZN, ki so jih izvajali študenti, so 

bile izvedene v skladu s strokovnimi 

smernicami in strokovnimi standardi ZN. 

0,00 1,29 41,86 56,33 3,55 

10 
Študenti so pri opravljanju KV ravnali v 

skladu z etičnimi načeli. 
0,00 0,00 39,02 60,21 3,61 

11 
Študenti so pri opravljanju KV izkazovali 

samoiniciativnost. 
0,00 4,39 45,22 49,87 3,46 

12 
Študentom je bil na KV zagotovljen strokovni 

in osebnostni razvoj. 
0,00 0,78 43,67 55,04 3,55 

13 
Študenti so pri opravljanju KV uspešni 

(gledano v celoti). 
0,00 0,26 46,77 52,71 3,53 

14 
Študenti so pri opravljanju KV upoštevali 

hišni red in delovne sheme učnega zavoda. 
0,00 0,00 41,34 58,40 3,59 
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Trditve 

1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

Pov. 

vredn. 

15 

Študenti so pri opravljanju KV upoštevali 

pravila profesionalne urejenosti in 

komunikacije. 

0,00 0,26 40,31 59,17 3,59 

    
  

SKUPAJ 3,55 

Graf 2: Povprečne ocene posameznih trditev  

 

 
 

Iz rezultatov ankete (tabela 11 in graf 3), ki se je izvajala med študenti (n = 334) glede ocenjevanja 

predmeta in visokošolskega učitelja, je razvidno, da je pri vseh vprašanjih odstotek odgovorov ocenjen z 

oceno nad 4,34, kar predstavlja visoko stopnjo strinjanja. Povprečna ocena v anketi je bila 4,73. 

Tabela 11: Ocene ankete - Ocenjevanje predmeta in predavanja visokošolskega učitelja (n=334) 

 
Trditve 

1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

5 

(%) 

Pov. 

vrednost 

1 

Ali vis. učitelj (ica) na začetku uvodnega 

predavanja oz. semestra predstavi predmet 

(namen, cilje, 

0,60 0,00 0,90 14,67 83,23 4,81 

2 
Ali vis. učitelj (ica) dokazuje dobro 

poznavanje predmeta, ki ga poučuje? 
0,00 0,00 0,60 7,78 91,62 4,91 

3 

Ali vis. učitelj (ica) učinkovito organizira 

svoje pedagoško delo (predavanje, vaje 

ipd.)? 

0,30 0,00 4,79 17,66 77,25 4,72 
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Trditve 

1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

5 

(%) 

Pov. 

vrednost 

4 
Ali vis. učitelj (ica) navaja primere in 

ponazoritve? 
0,00 0,00 3,89 14,37 81,74 4,78 

5 
Ali vis. učitelj (ica) odgovarja na vprašanja 

študentov? 
0,00 0,00 0,90 6,59 92,22 4,92 

6 

Ali vis. učitelj (ica) spodbuja samostojno 

razmišljanje in intelektualno radovednost 

študentov? 

0,00 0,30 1,50 17,07 81,14 4,79 

7 

Ali vis. učitelj (ica) navaja študente na 

uporabo sodobne literature in/ali je 

predpisana študijska 

0,30 0,60 5,69 23,95 69,46 4,62 

8 
Ali vis. učitelj (ica) spoštuje študente kot 

osebnosti? 
0,00 0,60 0,90 6,59 91,92 4,9 

9 
Ali vis. učitelj (ica) dostopen(-na) študentom 

in pripravljen(-na) pomagati z nasveti? 
0,30 0,60 1,20 13,77 83,83 4,81 

10 

Ali vis. učitelj(ica) ima realistične zahteve 

glede časa in truda, ki ga morajo študenti 

vložiti v 

0,30 0,90 4,19 26,65 67,96 4,61 

11 
Ali temelji ocenjevanje pri predmetu na 

vnaprej znanih kriterijih? 
0,30 0,00 5,39 20,06 72,16 4,67 

12 Kakšna je vaša ocena predmeta? 0,00 0,00 10,48 19,76 65,87 4,58 

13 
Ali seminarska naloga koristno dopolnjuje 

znanje pri tem predmetu? 
0,90 2,10 6,29 16,47 32,93 4,34 

14 

Ali zahteva vis. učitelj (ica), da uporabljate 

pri pisanju seminarske naloge sodobne vire 

(literatu 

0,00 0,60 1,80 12,57 42,81 4,69 

        
 

 SKUPAJ 4,73 
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Graf 3: Povprečne ocene posameznih trditev 

 
Iz rezultatov ankete (tabela 12 in graf 4), ki se je izvajala med študenti (n=40) glede poteka 

laboratorijskih vaj, je razvidno, da je pri vseh vprašanjih odstotek odgovorov ocenjen z oceno nad 3,35. 

Povprečna ocena v anketi je bila 3,79. 

Tabela 12: Ocene ankete - Vprašalnik o poteku laboratorijskih vaj (n=40) 

 
Trditve 

1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

Pov. 

vrednost 

1 Laboratorijske vaje so bile dobro organizirane 0,00 0,00 12,50 87,50 3,88 

2 
Laboratorijske vaje so bile koristne za moj 

profesionalni razvoj 
0,00 2,50 7,50 90,00 3,88 

3 

V času laboratorijskih vaj mi je bilo omogočeno, 

da sem lahko predstavil svoje sposobnosti za 

izvajanje intervencij 

0,00 2,50 10,00 87,50 3,85 

4 Izobraževalni cilji so bili realni in dosegljivi 0,00 2,50 15,00 82,50 3,80 

5 
Moje znanje in spretnosti  sem lahko uporabil za 

celostno obravnavo pacienta 
0,00 0,00 25,00 75,00 3,75 

6 
Visokošolski učitelj mi je bil na razpolago in mi je 

nudil podporo pri pridobivanju praktičnih znanj. 
0,00 0,00 12,50 87,50 3,88 

7 
Na razpolago sem imel potrebne sodobne učne 

vire 
0,00 12,50 40,00 47,50 3,35 

8 

Zdravstveno nego sem izvajal na osnovi 

relevantnih raziskovalnih dokazov na 

laboratorijskih vajah 

0,00 2,50 30,00 67,50 3,65 

9 Visokošolski učitelj me je spodbujal k 0,00 0,00 15,00 85,00 3,85 
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Trditve 

1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

Pov. 

vrednost 

postavljanju vprašanj 

10 
Znanje in izkušnje visokošolskega učitelja so mi 

bile v oporo pri doseganju študijskih ciljev 
0,00 0,00 10,00 90,00 3,90 

11 
Prvi dan mi je bil predstavljen učni načrt in potek 

dela laboratorijskih vaj 
0,00 0,00 12,50 87,50 3,88 

12 
Visokošolski učitelj je imel znanje o različnih 

metodah ocenjevanja 
0,00 2,50 10,00 87,50 3,85 

        SKUPAJ 3,79 

 

: Povprečne ocene posameznih trditev 

 
 

Iz rezultatov ankete (tabela 13 in graf 5), ki se je izvajala med študenti (n = 149) glede poteka kliničnih 

vaj v kabinetu, je razvidno, da je pri vseh vprašanjih odstotek odgovorov ocenjen z oceno nad 3,61. 

Povprečna ocena v anketi je bila 3,79. 

Tabela 13: Ocene ankete - Vprašalnik o poteku kliničnih vaj v kabinetu (n = 149) 

 
Trditve 

1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

Pov. 

vrednost 

1 
Prvi dan KV ste bili seznanjeni z namenom, cilji, 

vsebinami in potekom KV. 
0,00 0,67 10,07 89,26 3,89 

2 Na KV vam je bila zagotovljena pomoč in 0,00 1,34 13,42 84,56 3,84 
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Trditve 

1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

Pov. 

vrednost 

svetovanje pri celostni obravnavi 

pacienta/simulatorja. 

3 
Pri izvajanju AZN vam je bilo zagotovljena 

strokovna pomoč in presoja vašega dela. 
0,00 0,67 17,45 81,88 3,81 

4 
Vsebine in izvajanje AZN so vam bile 

predstavljene na razumljiv način. 
0,00 2,01 20,13 77,85 3,76 

5 
Na KV ste imeli dovolj možnosti za utrjevanje 

naučenih AZN. 
0,00 2,68 26,85 70,47 3,68 

6 
Pri opravljanju KV ste sprejemali odgovornost za 

izvedbo AZN. 
0,00 0,67 19,46 79,87 3,79 

7 
Pri opravljanju KV ste skrbeli za varnost 

pacienta/simulatorja. 
0,00 0,00 11,41 88,59 3,89 

8 
Pri opravljanju KV ste vedno ravnali v skladu z 

etičnimi načeli. 
0,00 0,00 18,12 81,88 3,82 

9 
Pri opravljanju KV ste upoštevali pravila 

profesionalne urejenosti komunikacije. 
0,00 0,00 18,79 81,21 3,81 

10 KV ste opravljali v prijetni socialni klimi. 0,00 0,00 18,79 81,21 3,81 

11 
KV dopolnjujejo vsebine posredovane na 

predavanjih in seminarjih. 
0,67 4,70 27,52 67,11 3,61 

12 

Na KV ste si pridobili strokovno znanje in veščine 

za celostno obravnavo pacientov v kliničnem 

okolju. 

0,00 0,00 22,82 77,18 3,77 

        SKUPAJ 3,79 

Graf 4: Povprečne ocene posameznih trditev 
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Če povzamemo zbrane odgovore, ki so predstavljeni v zgornjih tabelah, lahko ugotovimo, da so študenti 

kljub na splošno visokim ocenam, v povprečju najnižje ocenjevali naslednje trditve: 

 Pri opravljanju KV ste bili vključeni v delovanje tima (vprašalnik o kliničnih vajah v učnih bazah) 

 Seminarska naloga koristno dopolnjuje znanje pri tem predmetu? (vprašalnik o predavanju 

visokošolskih učiteljev). 

 Dostopnost sodobnih učnih virov (vprašalnik o poteku laboratorijskih vaj). 

 KV dopolnjujejo vsebine posredovane na predavanjih in seminarjih (vprašalnik o kliničnih vajah v 

kabinetu). 

Na drugi strani so mentorji na klinični vajah najnižje ocenili samoiniciativnost študentov, zato se bomo v 

prihodnje trudili ugotoviti zakaj prihaja do razlik v oceni med študenti in mentorji v kliničnem okolju na 

tem področju. 

V spodnjih tabelah so prikazani rezultati študentskih anket za študijsko leto 2013/2014 iz sistema AIPS. 

Podatki so objavljeni na spletni strani fakultete http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9783&Itemid=341  

Anketa je bila izvedena po veljavnem Pravilniku, objavljenem na spletni strani UM (dostopen je na 

http://www.um.si /O univerzi/Dokumentno središče/Študij na UM/ oz. s klikom na spodnji povezavi): 

 Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi v Mariboru št. A3/2009-41 AG  

 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju študentske ankete na Univerzi v Mariboru št. 

3/2009-41 AG 

Ocena predmeta oz. izvajalca pri določenem predmetu je izračunana na podlagi vseh vprašanj na katera 

študenti odgovorijo v okviru ocenjevanja predavatelja/predmeta in se lahko giblje med -2 in +2. 

Legenda: 

L = letnik 

N = način študija  

PO = povprečna ocena 

ŠŠ = število respondentov 

ŠO = število veljavno izpolnjenih anket glede izvedbe učne enote 

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9783&Itemid=341
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9783&Itemid=341
http://www.um.si/
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Pravilnik%20o%20izvajanju%20študentske%20ankete.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Predpisi%20UM%20%20dopolnitve/Spremembe%20in%20dopolnitve%20Pravilnika%20o%20izvajanju%20študentske%20ankete.PDF
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Predpisi%20UM%20%20dopolnitve/Spremembe%20in%20dopolnitve%20Pravilnika%20o%20izvajanju%20študentske%20ankete.PDF
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V tabeli 14 so prikazane povprečne ocene študentskih anket za študijski program 1. stopnje Zdravstvena 

nega. Iz rezultatov je razvidno, da so študenti v povprečju zadovoljni z izvedbo študijskega programa, 

povprečna ocena visokošolskega učitelja in predmeta je 1,37. 

Tabela 14: Povprečne ocene študentske ankete za študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega 

PRIIMEK IN IME Predmet L N PO ŠŠ ŠO 

BORSTNER 
BOJAN 

Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodajo 1 R 1,07 54 48 

BRUMEC 
IVANKA 

Zdravstvena nega  na pediatričnem področju 2 R 1,39 60 58 

BRUMEN 
MARINA 

Organizacija zdravstvene nege in managementa 3 R 0,86 111 108 

ČANDER 
DARKO 

Nujna medicinska pomoč 3 R 1,74 111 107 

ČANDER 
DARKO 

Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih 2 R 1,69 46 42 

ČUČEK 
TRIFKOVIČ 
KLAVDIJA 

Supervizija 3 R 1,61 111 111 

ČUČEK 
TRIFKOVIČ 
KLAVDIJA 

Zdravstvena nega 1 R 1,66 27 15 

ČUČEK 
TRIFKOVIČ 
KLAVDIJA 

Zdravstvena nega – mentalno zdravje s psihiatrijo 3 R 1,62 95 91 

DOBNIK MOJCA Zdravstvena nega 1 I 1,55 19 13 

DOBNIK MOJCA Zdravstvena nega 1 R 1,67 30 18 

DONIK 
BARBARA 

Komunikacija v zdravstvu 2 I 1,35 26 25 

DONIK 
BARBARA 

Zdravstvena nega 1 I 1,26 16 13 

DONIK 
BARBARA 

Zdravstvena nega 1 R 1,46 26 17 

DONIK 
BARBARA 

Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo 3 R 1,65 110 110 

DONIK 
BARBARA 

Zdravstvena nega na kirurškem področju 3 R 1,69 80 77 

DONIK 
BARBARA 

Zdravstvena nega v intenzivni enoti 3 R 1,98 21 21 

FIJAN SABINA Biofizika, biokemija 1 I 1,50 37 35 

FIJAN SABINA Biofizika, biokemija 1 R 1,30 77 75 

FIJAN SABINA Epidemiologija in higiena 2 R 1,59 80 79 
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PRIIMEK IN IME Predmet L N PO ŠŠ ŠO 

GARTNER 
SMILJANA 

Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodajo 1 R 0,76 88 86 

GLASER 
KRAŠEVAC 
MARJANA 

Anatomija, fiziologija, patologija 1 R 0,88 71 65 

GÖNC VIDA Obvladovanje bolnišničnih okužb 1 R 1,50 64 60 

GÖNC VIDA Obvladovanje bolnišničnih okužb 1 I 1,72 31 31 

GÖNC VIDA Supervizija 3 R 1,66 111 104 

GÖNC VIDA Zdravstvena nega 1 R 1,45 35 23 

GÖNC VIDA Zdravstvena nega na ginekološko-porodnem 
področju 

2 I 1,64 25 24 

GÖNC VIDA Zdravstvena nega na ginekološko-porodnem 
področju 

2 R 1,57 66 66 

GÖNC VIDA Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in 
porodništvom 

2 R 1,45 80 79 

GÖNC VIDA Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in 
porodništvom 

2 I 1,47 26 26 

GORENJAK 
MAKSIMILJAN 

Diagnostično terapevtski program 1 R 1,13 86 80 

GORIUP JANA Sociologija zdravja in bolezni 1 R 1,64 89 86 

GORIUP JANA Sociologija zdravja in bolezni 1 I 1,53 37 36 

HABJANIČ ANA Klinično usposabljanje 1 I 1,46 33 33 

HABJANIČ ANA Klinično usposabljanje 1 R 1,50 61 58 

HABJANIČ ANA Nujna medicinska pomoč 3 R 1,42 104 100 

HABJANIČ ANA Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo 1 R 1,54 90 87 

HABJANIČ ANA Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo 1 I 1,67 36 35 

HALOŽAN 
DAVID 

Biofizika, biokemija 1 R 1,32 89 85 

JESENŠEK VIDA Nemški jezik 2 I 1,00 4 4 

JESENŠEK VIDA Nemški jezik 2 R 0,51 24 24 

JESENŠEK VIDA Nemški jezik (izbirni predmet) 1 R 0,04 8 8 

KEGL BARBARA Zdravstvena nega  v patronažnem in dispanzerskem 
varstvu 

3 R 1,66 111 108 

KEGL BARBARA Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 2 R 1,60 80 77 

KEGL BARBARA Zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu, na 
domu in v lokalni skupnosti 

3 R 1,65 106 104 

KOKOŠ 
MARJETA 

Klinično usposabljanje 1 I 1,21 22 18 

KOŽELJ ANTON Nujna medicinska pomoč 3 R 1,79 111 108 

KOŽELJ ANTON Zdravstvena nega na internističnem področju 2 R 1,80 77 76 
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PRIIMEK IN IME Predmet L N PO ŠŠ ŠO 

KOŽELJ ANTON Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih 2 R 1,89 82 82 

KOŽELJ ANTON Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih 2 I 1,96 27 27 

KRALJIĆ 
SUZANA 

Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodajo 1 R 1,02 55 50 

KRIŽMARIĆ 
MILJENKO 

Biomedicinska tehnologija in simulatorji 2 I 1,84 27 27 

KRIŽMARIĆ 
MILJENKO 

Biomedicinska tehnologija in simulatorji 2 R 1,76 74 73 

KRIŽMARIĆ 
MILJENKO 

Informacijsko komunikacijske tehnologije v 
zdravstveni negi 

1 R 1,52 89 84 

LAHE MILICA Promocija zdravja in zdravstvena vzgoja 1 I 1,04 36 35 

LAHE MILICA Promocija zdravja in zdravstvena vzgoja 1 R 1,10 77 72 

LAHE MILICA Zdravstvena nega 1 R 1,18 73 71 

LAHE MILICA Zdravstvena nega 1 I 1,01 30 28 

LORBER 
MATEJA 

Klinično usposabljanje 1 I 1,61 34 33 

LORBER 
MATEJA 

Klinično usposabljanje 1 R 1,45 56 50 

LORBER 
MATEJA 

Raziskovanje v zdravstveni negi 1 R 1,43 86 83 

LORBER 
MATEJA 

Raziskovanje v zdravstveni negi 1 I 1,30 36 36 

LORBER 
MATEJA 

Zdravstvena nega 1 I 1,69 23 21 

LORBER 
MATEJA 

Zdravstvena nega 1 R 1,43 32 25 

LORBER 
MATEJA 

Zdravstvena nega na internističnem področju 2 R 1,55 53 52 

MAJCENOVIČ 
KLINE BARBARA 

Angleški jezik 2 R 1,44 58 58 

MAJCENOVIČ 
KLINE BARBARA 

Angleški jezik 2 I 1,76 23 22 

MAJCENOVIČ 
KLINE BARBARA 

Angleški jezik (izbirni predmet) 1 I 1,87 13 12 

MAJCENOVIČ 
KLINE BARBARA 

Angleški jezik (izbirni predmet) 1 R 1,66 38 38 

MARINŠEK 
MARTIN 

Anatomija, fiziologija, patologija 1 R 1,47 80 78 

MLEKUŽ 
VLASTA 

Zdravstvena nega 1 R 1,41 24 14 

MLEKUŽ 
VLASTA 

Zdravstvena nega 1 I 1,41 16 11 
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PRIIMEK IN IME Predmet L N PO ŠŠ ŠO 

MLINAR RELJIĆ 
NATAŠA 

Klinično usposabljanje 1 I 0,82 29 27 

MLINAR RELJIĆ 
NATAŠA 

Zdravstvena nega 1 R 1,35 33 26 

MLINAR RELJIĆ 
NATAŠA 

Zdravstvena nega na kirurškem področju 3 R 1,57 70 65 

NERAT 
JASMINA 

Zdravstvena nega 1 I 1,02 17 10 

NERAT 
JASMINA 

Zdravstvena nega 1 R 1,63 25 15 

NERAT 
JASMINA 

Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno 
medicino 

2 R 1,11 76 75 

NERAT 
JASMINA 

Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno 
medicino 

2 I 1,01 27 27 

NERAT 
JASMINA 

Zdravstvena nega na ginekološko-porodnem 
področju 

2 I 0,96 23 22 

NERAT 
JASMINA 

Zdravstvena nega na ginekološko-porodnem 
področju 

2 R 1,24 61 60 

NOVAK DUŠAN Epidemiologija in higiena 2 R 1,14 57 55 

PAJNKIHAR 
MAJDA 

Raziskovanje v zdravstveni negi 1 R 1,29 78 74 

PAJNKIHAR 
MAJDA 

Zdravstvena nega 1 R 1,36 87 84 

PAJNKIHAR 
MAJDA 

Zdravstvena nega 1 I 1,23 35 32 

PEHNEC 
ZLATKO 

Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno 
medicino 

2 R 1,37 53 53 

PERNEK IGOR Informacijsko komunikacijske tehnologije v 
zdravstveni negi 

1 I 0,85 34 34 

PERNEK IGOR Informacijsko komunikacijske tehnologije v 
zdravstveni negi 

1 R 0,88 73 72 

PERNEK IGOR Raziskovanje v zdravstveni negi 1 R 0,74 86 84 

PETEK OTILIJA Biofizika, biokemija 1 R 1,60 74 72 

PIŠLAR MILENA Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodajo 1 I 1,32 37 36 

PIŠLAR MILENA Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodajo 1 R 1,19 78 74 

PIŠLAR MILENA Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu 2 R 1,18 82 81 

PIŠLAR MILENA Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu 2 I 1,31 27 26 

PIŠLAR MILENA Zdravstvena nega – mentalno zdravje s psihiatrijo 3 R 1,32 92 91 

PIŠLAR MILENA Zdravstvena nega na psihiatričnem področju 3 R 1,39 106 105 

RIBIČ TATJANA Klinično usposabljanje 1 R 1,47 41 31 

ROJ IGOR 
ROBERT 

Zdravstvena nega na kirurškem področju 3 R 1,42 61 51 
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PRIIMEK IN IME Predmet L N PO ŠŠ ŠO 

ROŠKAR 
ZDRAVKO 

Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 2 R 1,42 63 59 

SANCIN 
DUBRAVKA 

Zdravstvena nega  v patronažnem in dispanzerskem 
varstvu 

3 R 1,18 111 110 

SANCIN 
DUBRAVKA 

Zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu, na 
domu in v lokalni skupnosti 

3 R 1,34 74 70 

SKALICKY 
MARJAN 

Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno 
medicino 

2 R 1,02 47 44 

STRAUSS MAJA Promocija zdravja in zdravstvena vzgoja 1 R 1,19 69 67 

STRAUSS MAJA Promocija zdravja in zdravstvena vzgoja 1 I 1,40 34 33 

STRAUSS MAJA Zdravstvena nega 1 R 1,23 76 74 

STRAUSS MAJA Zdravstvena nega 1 I 1,49 33 33 

STRAUSS MAJA Zdravstvena nega na kirurškem področju 3 R 1,45 51 37 

STRIČEVIĆ 
JADRANKA 

Nujna medicinska pomoč 3 R 0,98 85 81 

STRIČEVIĆ 
JADRANKA 

Zdravstvena nega  na pediatričnem področju 2 R 1,35 64 60 

STRIČEVIĆ 
JADRANKA 

Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 2 R 1,21 66 64 

STRIČEVIĆ 
JADRANKA 

Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 2 I 1,15 27 27 

ŠOSTAR TURK 
SONJA 

Epidemiologija in higiena 2 R 1,19 59 56 

ŠOSTAR TURK 
SONJA 

Vpliv okolja na varovanje zdravja 1 I 1,46 28 27 

ŠOSTAR TURK 
SONJA 

Vpliv okolja na varovanje zdravja 1 R 0,81 64 63 

ŠTIGLIC 
GREGOR 

Raziskovanje v zdravstveni negi 1 R 0,99 57 55 

ŠTIGLIC 
GREGOR 

Zdravstveni informacijski sistemi 2 R 1,30 76 75 

ŠTIGLIC 
GREGOR 

Zdravstveni informacijski sistemi 2 I 1,40 26 26 

TOMAŽIČ 
JOŽEFA 

Zdravstvena nega 1 I 0,84 19 15 

TOMAŽIČ 
JOŽEFA 

Zdravstvena nega 1 R 1,45 31 22 

TURK ALEŠ Informacijsko komunikacijske tehnologije v 
zdravstveni negi 

1 R 1,78 76 74 

TURK ALEŠ Informacijsko komunikacijske tehnologije v 
zdravstveni negi 

1 I 1,86 37 37 

TURK KARL Epidemiologija in higiena 2 R 1,35 64 63 

 SKUPAJ 1,37 56,55 53,64 
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Spodnja tabeli prikazuje povprečne ocene na študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega. 

Študentje so izvedbo študijskega programa pozitivno ocenili, saj je povprečna ocena v anketi 1,49. 

Tabela 15: Povprečne ocene študentske ankete za študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega 

Priimek in ime Predmet L PO ŠŠ ŠO 

BORSTNER BOJAN ETIKA, FILOZOFIJA IN ZNANOST V 
ZDRAVSTVU 

1 1,70 27 26 

DONIK BARBARA PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA 2 1,56 11 8 

FIJAN SABINA JAVNO ZDRAVJE 2 1,93 10 10 

GARTNER SMILJANA ETIKA, FILOZOFIJA IN ZNANOST V 
ZDRAVSTVU 

1 1,68 27 26 

HABJANIČ ANA RAZISKOVANJE IN RAZISKOVALNA 
METODOLOGIJA 

1 1,04 27 27 

HLASTAN RIBIČ CIRILA POMEN PREHRANE ZA VAROVANJE IN 
KREPITEV ZDRAVJA 

1 1,61 17 17 

HLASTAN RIBIČ CIRILA PROMOCIJA ZDRAVJA IN PRIMARNO 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1 1,33 27 27 

KOŽELJ ANTON SIMULACIJE V ZDRAVSTVU IN 
ZDRAVSTVENI NEGI 

2 1,69 23 17 

KRALJIĆ SUZANA SOCIOLOŠKA, PSIHOLOŠKA IN PRAVNA 
VPRAŠANJA V ZDRAVSTVENI NEGI 

1 1,94 18 18 

KRIŽMARIĆ MILJENKO RAZISKOVANJE IN RAZISKOVALNA 
METODOLOGIJA 

1 1,58 26 25 

KRIŽMARIĆ MILJENKO SIMULACIJE V ZDRAVSTVU IN 
ZDRAVSTVENI NEGI 

2 1,99 23 23 

LAHE MILICA PROMOCIJA ZDRAVJA IN PRIMARNO 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1 1,16 27 26 

LOBNIKAR BRANKO KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU IN 
ZDRAVSTVENI NEGI 

2 1,51 12 12 

LORBER MATEJA RAZISKOVANJE IN RAZISKOVALNA 
METODOLOGIJA 

1 1,56 27 26 

MEKIŠ DUŠAN PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA 2 1,13 12 10 

PAJNKIHAR MAJDA RAZISKOVANJE IN RAZISKOVALNA 
METODOLOGIJA 

1 1,40 24 23 

PAJNKIHAR MAJDA TEORIJE, KONCEPTI IN PRAKSA 
ZDRAVSTVENE NEGE 

1 1,35 27 26 

PIRŠ KSENIJA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU IN 
ZDRAVSTVENI NEGI 

2 1,18 12 11 

PREMIK MARJAN JAVNO ZDRAVJE 2 1,57 10 10 

PŠUNDER MAJDA PEDAGOGIKA Z OSNOVAMI 
ANDRAGOGIKE 

1 1,95 18 18 

REBERŠEK GORIŠEK HELENA 
KRISTINA 

JAVNO ZDRAVJE 2 1,88 10 10 
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Priimek in ime Predmet L PO ŠŠ ŠO 

STRAUSS MAJA PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA 2 0,98 12 9 

ŠOSTAR TURK SONJA JAVNO ZDRAVJE 2 1,76 10 9 

ŠOSTAR TURK SONJA POMEN PREHRANE ZA VAROVANJE IN 
KREPITEV ZDRAVJA 

1 0,95 17 16 

ŠOSTAR TURK SONJA RAZISKOVANJE IN RAZISKOVALNA 
METODOLOGIJA 

1 0,91 23 22 

ŠOSTAR TURK SONJA TEORIJE, KONCEPTI IN PRAKSA 
ZDRAVSTVENE NEGE 

1 0,92 27 26 

ŠTIGLIC GREGOR INFORMATIKA V ZDRAVSTVU IN 
ZDRAVSTVENI NEGI 

2 1,89 30 28 

 SKUPAJ 1,49 19,8 18,7 

 
Rezultati ocenjevanja visokošolskih učiteljev in predmetov za študijski program 2. stopnje Management 

v zdravstvu in socialnem varstvu so razvidni iz tabele 16. Povprečna ocena je 1,53. Nezadovoljstva 

študentov preko ankete tako ni zaznati.  

Tabela 16: Povprečne ocene študentske ankete za študijski program 2. stopnje Management v 
zdravstvu in socialnem varstvu 

Priimek in 
ime 

Predmet 
L N PO ŠŠ ŠO 

BORSTNER 
BOJAN 

ETIČNI VIDIKI V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH 
ORGANIZACIJAH 

1 R 1,81 29 28 

ERŽEN IVAN TEMELJNI VIDIKI EPIDEMIOLOGIJE KOT OSNOVA ZA 
NAČRTOVANJE 

1 R 1,81 14 14 

GARTNER 
SMILJANA 

ETIČNI VIDIKI V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH 
ORGANIZACIJAH 

1 I 0,84 13 13 

GOMIŠČEK 
BOŠTJAN 

KAKOVOST V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH 
ORGANIZACIJAH 

1 R 0,62 19 18 

KERSNIK 
JANKO 

METODE DELA V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH 
ORGANIZACIJAH 

1 R 1,66 25 23 

KLEMENC-
KETIŠ ZALIKA 

METODE DELA V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH 
ORGANIZACIJAH 

1 R 1,71 18 16 

KOVAČ JURIJ MANAGEMENT V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH 
ORGANIZACIJAH 

1 I 1,32 14 14 

KOVAČ JURIJ MANAGEMENT V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH 
ORGANIZACIJAH 

1 R 1,68 29 28 

KRALJIĆ 
SUZANA 

ZDRAVJE, ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE 

1 R 1,77 23 23 

OVSENIK 
MARIJA 

VPLIV DEJAVNIKOV NA SISTEM ZDRAVSTVENEGA IN 
SOCIALNEGA VARSTVA 

1 R 1,59 25 24 

PERNEK 
IGOR 

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V 
ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ORGANIZACIJAH 

1 R 1,60 29 28 
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Priimek in 
ime 

Predmet 
L N PO ŠŠ ŠO 

RAJKOVIČ 
VLADISLAV 

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V 
ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ORGANIZACIJAH 

1 R 1,38 20 18 

ŠTIGLIC 
GREGOR 

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V 
ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ORGANIZACIJAH 

1 R 1,68 29 28 

VAVTAR 
BOJAN 

PRAVNA UREDITEV V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH 
ORGANIZACIJAH 

1 R 1,93 10 9 

 SKUPAJ 1,53 21,2 20,3 

 

Iz rezultatov ankete (tabela 17), ki so jo izpolnjevali študenti študijskega programa 2. stopnje 

Bioinformatika (ocenjevanje visokošolskega učitelja in predmeta), je razvidno, da so študentje v 

povprečju zadovoljni z izvedbo predmetov, saj je povprečna ocena v anketi 1,30. 

Tabela 17: Povprečne ocene študentke ankete za študijski program 2. stopnje Bioinformatika 

Priimek in ime Predmet L PO ŠŠ ŠO 

BRUMEN MILAN TEORETIčNA BIOFIZIKA 2 1,54 11 11 

DOBOVIŠEK ANDREJ 
MATEMATIČNO MODELIRANJE IN SIMULACIJE V 
ZDRAVSTVU 

2 2,00 2 1 

DOBOVIŠEK ANDREJ TEORETIčNA BIOFIZIKA 2 1,83 11 10 

FAJMUT ALEŠ TEORETIčNA BIOFIZIKA 2 1,89 11 11 

FIJAN SABINA 
IZBRANA POGLAVJA IZ MIKROBIOLOGIJE IN 
BIOKEMIJE 

1 1,51 13 12 

GLAVAČ DAMJAN 
HUMANA MOLEKULARNA GENETIKA-IZBRANA 
POGLAVJA 

2 0,77 10 9 

GLAVAČ DAMJAN PROTEINSKE STRUKTURE IN PROTEOMIKA 2 2,00 2 1 

HALOŽAN DAVID IZBRANA POGLAVJA IZ BIOFIZIKE 1 0,94 3 3 

HALOŽAN DAVID MOLEKULARNA BIOFIZIKA 1 0,80 14 13 

JURGEC STAŠA BIOINFORMATIKA IN GENETSKE RAZISKAVE 2 1,63 11 10 

JURGEC STAŠA DNA MIKROMREžE IN ANALIZA EKSPRESIJE GENOV 2 1,59 11 10 

KLOKOČOVNIK 
VESNA 

OSNOVE MOLEKULARNE IN CELIčNE BIOLOGIJE 1 1,57 12 11 

LIPOVŠEK SAŠKA OSNOVE MOLEKULARNE IN CELIčNE BIOLOGIJE 1 1,60 12 12 

PODGORELEC VILI 
PODATKOVNO RUDARJENJE IN ISKANJE NOVEGA 
ZNANJA 

1 1,14 13 10 

POTOČNIK UROŠ BIOINFORMATIKA IN GENETSKE RAZISKAVE 2 0,50 11 10 

POTOČNIK UROŠ DNA MIKROMREžE IN ANALIZA EKSPRESIJE GENOV 2 0,68 11 10 

POTOČNIK UROŠ UVOD V BIOINFORMATIKO 1 1,00 14 8 

POVALEJ BRŽAN 
PETRA 

MULTIVARIATNE STATISTIčNE METODE 1 1,27 14 13 
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Priimek in ime Predmet L PO ŠŠ ŠO 

POVALEJ BRŽAN 
PETRA 

NAPREDNE RAZISKOVALNE METODE V 
BIOINFORMATIKI 

2 1,31 11 10 

REPNIK KATJA FARMAKOGENOMIKA 2 1,28 8 8 

ŠTIGLIC GREGOR 
NAPREDNE RAZISKOVALNE METODE V 
BIOINFORMATIKI 

2 1,78 11 11 

ZORMAN MILAN 
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V 
BIONFORMATIKI 

1 1,62 14 13 

ZORMAN MILAN 
PODATKOVNO RUDARJENJE IN ISKANJE NOVEGA 
ZNANJA 

1 1,50 14 11 

ZORMAN MILAN UPORABNO RAčUNALNIšTVO ZA BIOINFORMATIKO 1 1,43 14 13 

ŽALIK BORUT RACUNALNIšKA GEOMETRIJA ZA BIOINFORMATIKO 1 0,98 14 12 

ŽLAHTIČ BOJAN 
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V 
BIONFORMATIKI 

1 0,82 14 13 

ŽLAHTIČ BOJAN 
PODATKOVNO RUDARJENJE IN ISKANJE NOVEGA 
ZNANJA 

1 0,81 14 12 

ŽLAHTIČ BOJAN UPORABNO RAčUNALNIšTVO ZA BIOINFORMATIKO 1 0,71 14 12 

 SKUPAJ 1,30 11,2 10,0 

 

Spodnja tabele prikazuje povprečne ocene po študijskih programih in letniku študija. Kot je razvidno iz 

tabele ne prihaja do bistvenih razhajanj v ocenah visokošolskih učiteljev in predmetov.  

Tabela 18: Povprečne ocene po študijskih programih 

 
Letnik 

 Študijski program 1 2 3 Skupaj 

BIOINFORMATIKA 2. ST. 1,18 1,45 
 

1,30 
MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN 
SOCIALNEM VARSTVU 2. ST. 1,53 

  
1,53 

ZDRAVSTVENA NEGA 1.ST. 1,32 1,39 1,50 1,37 

ZDRAVSTVENA NEGA 2. ST. 1,41 1,59 
 

1,49 

Skupna vsota 1,34 1,44 1,50 1,39 

 

Tabele 19 prikazuje povprečne ocene po načinu študija (redni/izredni) in kot je razvidno je povprečna 

ocena nekoliko višja pri rednih študentih. 
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Tabela 19: Povprečne ocene po načinu študija  

 

Letnik  

Način študija 1 2 3 Skupaj 

Izredni 1,34 1,40 
 

1,36 

Redni 1,34 1,45 1,50 1,39 

Skupaj 1,34 1,44 1,50 1,39 

Na podlagi analize študentskih anket bo dekanica opravila razgovore z 10 % najbolje ocenjenimi in 10 % 

najslabše ocenjenimi visokošolskimi učitelji, ki niso zaposleni na fakulteti. Z zaposlenimi visokošolskimi 

učitelji pa bo opravila razgovore v okviru letnih razgovorov. 

 Zaposljivost diplomantov 2.3.6

Zaposlitvene potrebe diplomantov študijskega programa 1. stopnje in 2. stopnje Zdravstvena nega v 

negospodarstvu se izražajo v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, vzgojno varstvenih zavodih, 

enotah zdravstvene službe v izrednih razmerah, obrambnih organizacijah (Slovenska vojska, Civilna 

zaščita, NATO), izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah, humanitarnih organizacijah, zasebnem 

sektorju, evropskih in svetovnih organizacijah povezanih z zdravstvom, javni upravi. Zaposlitvene 

potrebe diplomantov študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja in 2. stopnja v različnih 

gospodarskih dejavnostih so predvsem v prehrambeni industriji, farmaciji in v sorodnih gospodarskih 

dejavnostih. Zaradi dejstva, da je poklic diplomirane medicinske sestre regulirani poklic in zaradi 

specifičnih pridobljenih kompetenc se velika večina diplomantov študijskega programa 1. stopnje 

Zdravstvena nega zaposli v negospodarstvu (zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih in  vzgojno 

varstvenih zavodih), zelo majhen delež pa se jih zaposli v gospodarstvu.  

Možnosti zaposlitve diplomantov študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika so v gospodarskih 

družbah s področij biotehnologije, genetike, farmacije, zdravstva, medicine, informatike, računalništva, 

biomedicinskega inženiringa ter v negospodarskem sektorju, kamor prištevamo javne bolnišnice, klinične 

centre, inštitute, zdravstvene domove, domove za ostarele, zavode za zdravstveno varstvo ter ostale z 

zdravstvom povezane javne zavode, univerze, javne raziskovalne inštitute. 

Zaposlitvene možnosti diplomanta študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in 

socialnem varstvu so zelo široke in deloma navedene že pri predmetno specifičnih kompetencah 

posameznih predmetov. Vsekakor se bodo lahko zaposlili na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih v 

zdravstvenih in socialnih organizacijah.  
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Informacije o zaposljivosti diplomantov se zbirajo, čeprav je to zaradi varstva osebnih podatkov in 

nepovezanosti virov informacij le delno izvedljivo. Delno se informacije pridobivajo na Zavodu za 

zaposlovanje, delno neposredno pri delodajalcih, delno pa preko Alumni kluba UM FZV. 

Ugotavljanje zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM FZV določa načine in mehanizme 

pridobivanja, ki so podlaga za učinkovito upravljanje in izvajanje študijskih programov ter prilagajanje 

potrebam relevantnega gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja okolja. Navedeno predstavlja 

tudi osnovo za izboljšanje in posodabljanje študijskih programov ter načinov njihovega izvajanja. 

Navedene podatke pridobivamo z dvema anketama, in sicer z anketo o zaposljivosti diplomantov UM 

FZV in anketa za delodajalce, ki zaposlujejo diplomante UM FZV. Sistematično se podatki o zaposljivosti 

diplomantov UM FZV s strani študenta zbirajo ob zaključku študija študenta v okviru Alumni kluba UM 

FZV. Podatki o zaposljivosti diplomantov UM FZV s strani delodajalcev se bodo zbirali enkrat letno prav 

tako v okviru Alumni kluba UM FZV, kar bo omogočalo sledljivost diplomantov UM FZV.  

V študijskem letu 2013/2014 smo izvedli dve raziskavi, z namenom ugotoviti zaposlenost diplomantov 

UM FZV. Prvo raziskavo smo izvedli med diplomanti zdravstvene nege 1. stopnje o zaposlenosti 

diplomantov, drugo smo izvedli med diplomanti 2. stopnje. Z obema raziskavama smo dobili povratne 

informacije o položaju naših diplomantov na trgu dela, značilnostih njihovih zaposlitev, uporabnosti 

znanj, pridobljenih v času študija, in znanjih ter kompetencah, ki bi jih dodatno potrebovali pri svojem 

delu. Raziskava prav tako odkriva na kakšen način so anketirani diplomanti našli svojo prvo zaposlitev, 

kako dolgo so jo iskali, ali so jo iskali tudi v tujini in drugo.  

2.3.6.1 Anketa o zaposlenosti diplomantov dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje 
Zdravstvena nega na UM FZV 

Anketo o zaposlenosti diplomantov 1. stopnje zdravstvena nega smo izvedli konec marca 2014. 

Anketiranje smo zaključili 15. 04. 2014. 

Pridobivanje podatkov je bilo izvedeno s spletnim anketiranjem. V okviru izvedbe raziskave smo preko 

dostopnih in za raziskavo razpoložljivih e-naslovov kontaktirali diplomante dodiplomskega študijskega 

programa 1. stopnje Zdravstvena nega, ki so diplomirali v času  od septembra do februarja 2014. Bazo e-

naslovov smo pridobili na podlagi prijavnic Alumni kluba, v katerega so se diplomanti prostovoljno 

prijavili in s podpisom dovolili, da lahko kontaktne podatke uporabimo v namen izvedbe raziskave o 

zaposlenosti. V tem času je diplomiralo 79 diplomantov, vrnjenih je bilo 59 anketnih vprašalnikov kar 

predstavlja 74,68 % odziv. 
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Velikost vzorca in demografske značilnosti diplomantov študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena 

nega na UM FZV 

Predstavitev demografskih podatkov diplomantov študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega na 

UM FZV. 

Tabela 20: Demografski podatki anketirancev 

Demografski podatek Kategorija Število 

anketirancev 

Odstotek 

SPOL ŽENSKI 50 84,75 

MOŠKI 9 15,25 

STAROST 20 -25 34 57,62 

26-30 13 22,04 

31-35 3 5,08 

36-40 9 15,53 

Leto zaključka 2013 49 83,05 

2014 10 16,95 

NAČIN ŠTUDIJA Redni 37 62,71 

Izredni 22 38,99 

 

Anketo je izpolnjevalo 59 diplomantov študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega na UM FZV, ki 

so zaključili študij v času med avgustom 2013 in februarjem 2014. 

Nadaljevanje študija 

Tabela 21: Nadaljevanje študija 

Nadaljevanje študija Število Odstotek 

Da 27 45,76 

Ne 32 54,24 

Tabela 22: Nadaljevanje študija na podiplomskih študijskih programih 

Nadaljevanje študija Število Odstotek 

UM FZV – Zdravstvena nega 11 40,74 
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UM FZV - Bioinformatika 1 3,7 

UM FZV - Management v zdravstvu in socialnem varstvu 7 25,93 

Druga fakulteta 7 25,93 

Tujina 1 3,7 

Skupaj 27  

 

Diplomante smo povprašali, če želijo nadaljevati študij. Ugotovili smo, da jih 27 (46,55 %) študij želi 

nadaljevati na UM FZV. Na študijskem programu  2. stopnje Zdravstvena nega želi študij nadaljevati 11 

(40,74 %) diplomantov,  na študijskem programu 2. stopnje Bioinformatika želi študij nadaljevati 1 (3,7 

%) diplomant, 7 (25,92 %) diplomantov želi študij nadaljevati na študijskem programu 2. stopnje 

Management v zdravstvu in socialnem varstvu na naši fakulteti, 7 (25,92 %) bi se odločilo za študij na 

drugih fakultetah in 1 (3,7 %) diplomant želi študij nadaljevati v tujini. 

Diplomanti na trgu dela 

Tabela 23: Iskanje prve zaposlitve 

Zaposlitev Število Procent (%) 

Že zaposlen 35 59,32 

Aktivni iskalec zaposlitve 14 23,73 

Nisem zaposlen 10 16,95 

 

Od anketiranih diplomantov (tabela 23) jih je 35 (59,32 %) že zaposlenih, 10 anketirancev  

(16,95 %) ni zaposlenih in 14 (23,73 %) je aktivnih iskalcev zaposlitve.  

Tabela 24: Čas iskanja prve zaposlitve 

Čas (v mesecih) Število Procent (%) 

0 (takoj) 9 25,7 

3 tedne 1 2,86 

1  3 8,57 

2  5 14,29 

3  1 2,86 
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Čas (v mesecih) Število Procent (%) 

4  1 2,86 

5 3 8,57 

6 5 14,29 

brez odgovora 7 20 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da je 18 (51,42 %) diplomantov dobilo prvo zaposlitev v manj kot treh mesecih. 

10 (28,57 %) že zaposlenih diplomantov pa je čakalo na zaposlitev 3 mesece ali več. 

Tabela 25: Seznanitev z delovnim mestom 

Seznanitev z delovnim mestom Število Procent (%) 

Preko objave v dnevnem časopisu 1 2,86 

Preko Zavoda za zaposlovanje 7 20 

Preko objave v dnevnem časopisu 1 2,86 

Z osebnim stikom z delodajalcem 8 22,85 

Seznanili so me zaposleni iz organizacije, kjer sem zaposlen 11 31,42 

Preko posredovanja znancev 5 14,29 

K zaposlitvi me je povabil delodajalec 2 5,71 

 

V tabela 25 je prikazano kako so se tisti, ki so zaposleni, seznanili s prostim delovnim mestom.  

11 (31,42 %) zaposlenih diplomantov so o prostem delovnem mestu povedali zaposleni v organizaciji, 

kjer so že zaposleni. 8 (22,85 %) anketirancev se je s prostim delovnim mestom seznanilo z osebnim 

stikom z delodajalcem, 7 (20 %) se je s prostim delovnim mestom seznanilo preko Zavoda RS za 

zaposlovanje, 5 (14,29 %) je prvo zaposlitev dobilo preko posredovanja znancev.  

Tabela 26: Vrsta organizacije zaposlitve 

Vrsta organizacije Število Procent (%) 

Klinični center 11 31,43 

Splošna bolnišnica 6 17,14 

Zdravstveni dom 8 22,86 

Socialno varstveni zavod 5 14,29 
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Vrsta organizacije Število Procent (%) 

Zasebna ambulanta 4 11,43 

Zavod za usposabljanje, delo in 

varstvo 
1 2,86 

 

Iz tabele 26 je razvidno, da je 11 (31,43 %) anketiranih diplomantov zaposlenih v terciarnem 

zdravstvenem varstvu (Klinični center), 6 (17,14 %) v sekundarnem zdravstvenem varstvu (Splošna 

bolnišnica), 8 (22,86 %) v primarnem zdravstvenem varstvu (Zdravstveni dom) in 5 (14,29 %) v socialno 

varstvenem zavodu. Svojo prvo zaposlitev so 4 (11,43 %) anketiranci našli v zasebni ambulanti in 1 (2,86 

%) anketiranec v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo. 

Tabela 27: Strokovno področje zaposlitve 

Strokovno področje Število Procent (%) 

Bolnišnična zdravstvena nega – kirurško področje 7 20,00 

Bolnišnična zdravstvena nega – internistično področje 6 17,14 

Bolnišnična zdravstvena nega – ginekološko perinatološko področje 2 5,71 

Bolnišnična zdravstvena nega – pediatrično področje 1 2,86 

Bolnišnična zdravstvena nega – psihiatrično področje 2 5,71 

Nujna medicinska pomoč 1 2,86 

Geriatrija 4 11,42 

Dispanzersko področje 3 8,57 

Referenčna ambulanta 1 2,86 

Zobozdravstvo 3 8,57 

Specialna - kardiološka ambulanta 3 8,57 

Otroci s posebnimi potrebami 1 2,86 

brez odgovora 1 2,86 

 

V raziskavi ugotavljamo (tabela 27), da so diplomanti UM FZV zaposleni na različnih strokovnih 

področjih. Iz tabele 28 je razvidno, da je največ anketiranih zaposlenih v bolnišnični zdravstveni negi in 

sicer na kirurškem in internističnem področju.  
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Tabela 28: Pričakovanja glede zaposlitve 

Pričakovanja glede zaposlitve Število Procent (%) 

Delam v organizaciji, v kateri sem želel delati 6 17,14 

Delam na delovnem mestu, na katerem sem si želel delati 14 40,00 

Delam na delovnem mestu, ki še ustreza mojim pričakovanjem 4 11,43 

Delam na delovnem mestu, ki so mi ga ponudili 10 28,57 

Delam na delovnem mestu, ki mi ne ustreza 1 2,86 

 

V raziskavi smo ugotavljali, ali je prva zaposlitev diplomantov UM FZV v skladu z njihovimi pričakovanji 

(tabela 28). Rezultati kažejo, da 14 (40 %) anketiranih diplomantov dela na delovnem mestu, na katerem 

so si želeli delati, 6 (17,14 %) diplomantov dela v organizaciji, v kateri so si želeli delati in 10 (28,57 %) 

diplomantov dela na delovnem mestu, ki so jim ga ponudili. Ugotavljamo, da 1 (2,86 %) anketiranec dela 

na delovnem mestu, ki mu ne ustreza. 

Tabela 29: Pričetek s samostojnim delom 

Pričetek s samostojnim delom Število Procent (%) 

Takoj ob začetku sklenitve delovnega razmerja 11 31,42 

Po enem mesecu uvajanja v delo 1 2,86 

Po treh mesecih uvajanja v delo 13 37,14 

Po šestih mesecih uvajanja v delo 4 11,42 

Še vedno delam pod mentorstvom 3 8,57 

 

Anketirane diplomante smo povprašali kdaj so pričeli s samostojnim delom. Rezultati so pokazali (tabela 

29), da je 11 (31,42 %) anketiranih diplomantov pričelo s samostojnim delom takoj ob začetku sklenitve 

delovnega razmerja, 1 (2,86 %) po enem mesecu uvajanja v delo, 13 (37,14 %) diplomantov po treh 

mesecih uvajanja v delo, 4 (11,42 %)  po šestih mesecih uvajanja v delo in 3 (8,57 %) še vedno delajo pod 

nadzorom mentorja. 

 

Raven doseganja posameznih kompetenc pridobljenih v času študija na študijskem programe 1. 

stopnja Zdravstvena nega na UM FZV 

 

Diplomanti so na lestvici od 1 do 4 ocenili raven doseganja posameznih kompetenc, ki so si jih pridobili v 

času študija, pri čemer je 1 pomenilo najmanj in 4 največ.  
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Tabela 30: Raven doseganja posameznih kompetenc 

Kompetence 
Ocena 

najmanj 
Ocena 
največ 

Povprečna 
ocena (M) 

Standardni 
odklon 

Pridobljeno teoretično znanje mi zadostuje za odgovorno 
razumevanje pacientovih potreb, nadzor pacientovega 
zdravstvenega stanja in izvajanje aktivnosti zdravstvene 
nege. 2 4 3,31 0,595 

Samostojno ugotavljam potrebe, načrtujem, izvajam in 
vrednotim zdravstveno nego. 1 4 3,41 0,673 

Samostojno izvajam aktivnosti zdravstvene nege na 
področju diagnostično terapevtskega programa. 1 4 3,27 0,784 

Samostojno izvajam aktivnosti zdravstvene nege na 
področju zagotavljanja kakovosti in varnosti. 1 4 3,51 0,728 

Samostojno vodim tim zdravstvene nege in organiziram 
proces zdravstvene nege z vključevanjem potrebnih 
virov. 1 4 2,73 0,98 

Samostojno dokumentiram proces zdravstvene nege in se 
odgovorno vključujem v organizacijsko dokumentiranje. 1 4 3,36 0,886 

Vzpostavljam profesionalno strokovno in organizacijsko 
komunikacijo. 1 4 3,51 0,598 

Usposobljen sem za uporabo informacijsko-
komunikacijske tehnologije in sistemov na določenem 
strokovnem področju.  1 4 3,15 0,827 

Zavedam se odgovornosti v procesu zdravstvene 
obravnave (moralna in etična odgovornost, Zakon o 
pacientovih pravicah, Zakon o varstvu osebnih 
podatkov,…). 2 4 3,78 0,494 

Sposoben sem oblikovanja konstruktivnih, učinkovitih in 
profesionalnih odnosov v timu zdravstvene nege in v 
zdravstvenem timu. 1 4 3,41 0,773 

Sposoben sem spoznavanja pomena raziskovanja za 
zdravstveno nego in njen razvoj ter vključevanje v 
raziskovalne procese. 2 4 3,54 0,567 

Usposobljen sem za delo na področju preventive, 
preprečevanja bolezni in promocije zdravja ter nalog 
posameznika, družine, lokalne skupnosti in družbe za 
krepitev in ohranjanje zdravja. 1 4 3,1 0,759 

Skupno povprečje   3,08 0,32 

 

V tabeli 30 lahko vidimo, da je bila najvišje ocenjena kompetenca »Zavedam se odgovornosti v procesu 

zdravstvene obravnave (moralna in etična odgovornost, Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o varstvu 

osebnih podatkov,…)« (M=3,78) in najnižje ocenjena kompetenca (M=2,73) »Samostojno vodim tim 
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zdravstvene nege in organiziram proces zdravstvene nege z vključevanjem potrebnih virov«. Skupna 

povprečna ocena doseganja kompetenc je bila (M= 3,37). 

Tabela 31: Ponovna odločitev za študij na UM FZV 

Študij Število Procent (%) 

Da 50 84,74 

Ne 5 8,48 

Druga fakulteta iste smeri 4 6,78 

 

Diplomantom smo tudi postavili vprašanje, če bi se ponovno odločili za študij na UM FZV. Med 

diplomanti je 50 (84,74 %) takih, ki bi se ponovno vpisali na UM FZV, 5 (8,48 %) anketiranih diplomantov 

se ne bi več odločilo za študij na UM FZV, 4 (6,78  %) pa bi izbrali drugo fakulteto iste smeri.  

Tabela 32: Primanjkljaj znanja v času študija 

Primanjkljaj znanja  Število Procent 

Da 34 57,62 

Ne 25 42,38 

 

Anketirance smo povprašali tudi ali pri svojem delu zaznajo primanjkljaj znanja, ki ga v času študija niso 

pridobili (tabela 32). 34 (57,62 %) anketirancev zaznava primanjkljaj znanja, 25 (42,38 %) jih pri 

opravljanju svojega dela ne zaznava primanjkljaja znanja v času študija.  

Tabela 33: Dodatna znanja za odgovorno opravljeno delo 

Dodatna znanja Število 

Ozko strokovno znanje na področju preventive. 1 

Področje patologije in več raznolikosti pri internem in kirurškem področju. Več praktičnega 

znanja. Vključitev nujne medicinske pomoči v praktični del študija ter predmet izvajati vsako 

leto, vsaj postopke oživljanja in obnavljanje znanja glede nudenja nujne prve pomoči. 

1 

poleg izvajanja dela pri pacientu, še izvajanje "papirnatega" dela 1 
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Dodatna znanja Število 

Potrebovala bi veliko več praktičnih izkušenj, saj kljub samoiniciativnosti na kliničnih vajah 

nisem imela veliko možnosti izvajanja določenih neg. intervencij in postopkov, ki smo jih 

teoretično predelali tekom študija, na kliničnih vajah pa jih ni bilo mogoče opravljati. Veliko 

premalo je bilo nekaterih priložnosti na kliničnih vajah, žal. 

1 

predvsem več praktičnega dela 3 

še več prakse in poudarek na predmetih zdr. nege in manj predmetov, ki nam sedaj prav nič ne 

koristijo...In spoznavanje rač. programov v dispanzerjih, namesto snovi ki se predava sedaj pri 

informatiki... 

1 

Več posegov in postopkov ki jih izvajajo diplomirane med.sestre. Preveč smo delali delo tzn-ja. 1 

Več samostojnega dela na praksi. 2 

Več znanja iz prehrane, ki dandanes postaja zelo pomembna tema, se posebej znanje diet. 3 

Več praktičnega znanja. Največ se študent nauči na praktičnem usposabljanju. Bolonjski sistem 

tega ne nudi tako učinkovito. Največ znanja in usposobljenosti si po mojem mnenju odnesel v 9 

mesečnem pripravništvu. Delodajalec te spozna, vidi če si strokovno in tehnično podkovan v 

kliničnem okolju, posledično bi lahko takega pripravnika zaposlil. 

1 

več praktičnih znanj glede diagnostično terapevtskih postopkov, več prakse, nujna medicinska 

pomoč, več ur namenjeno tujemu jeziku, da bi se lažje opravljalo delo v tujini-v Avstriji 
1 

več teoretičnega znanja, ki se nanaša na delov praksi 1 

več vsebin iz farmakologije in preračunavanja, več vsebin iz informacijski-komunikacijskih 

tehnologij, večje vključevanje kliničnega in šolskega mentorja v sam proces dela na kliničnih 

vajah,... 

1 

Več znanja na področju računalništva..poznavanje programa Medis,organizaciji dela... 5 

Vključevanje v pripravo terapije 

Vključevanje v računalniške programe 
1 

vsi predmeti bi lahko bili malo bolj obsežni, ali pa vsaj pri vsakem predmetu obvezne klinične/ 

lab.vaje. 
1 

Znanja o ljudeh s posebnimi potrebami ( cerebralna paraliza, dawnow sindrom), zaželeno 

praktično usposabljanje tudi na tem področju ( na primer zveza Sonček, Sožitje,..) 
1 

znanje iz področja medicine, npr. simptomatika obolenj itd. 1 
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Dodatna znanja Število 

Znanje, kako ukrepati v urgentnih primerih na vseh področjih malce bolj podrobno -na klinični 

praksi. 
1 

 

Na vprašanje (tabela 33), katera znanja bi še dodatno potrebovali za odgovorno opravljanje dela so 

anketirani navedli različne odgovore. Večina odgovorov se nanaša na več znanja na področju poznavanja 

računalniških programov, več praktičnega dela in več znanja na področju prehrane. 

Tabela 34: Potreba po vseživljenjskem učenju pri opravljanju dela 

Potreba po vseživljenjskem učenju pri opravljanju dela Število Procent (%) 

V času študija pridobljeno znanje ni več zadostno 16 27,11 

Potrebe po novem znanju zahtevajo novi načini zdravljenja 13 22,03 

Potrebe po novem znanju zahtevajo spremenjene potrebe 

pacientov 

10 16,49 

Potrebe po novem znanju zahteva fleksibilna organizacija dela 12 20,33 

Potrebe po novem znanju izhaja iz načrtovanega kariernega razvoja 5 8,47 

Brez odgovora 3 5,08 

 

Večina anketirancev 16 (27,11 %), je izrazila potrebo po vseživljenjskem učenju zaradi tega, ker 

pridobljeno znanje v zadnjem času ni več zadostno. 13 (22,03 %) anketirancev meni, da potrebe po 

novem znanju zahtevajo novi načini zdravljenja, 10 (16,49 %) pa jih meni, da potrebe po novem znanju 

zahtevajo spremenjene potrebe pacientov. 12 (20,33 %) jih meni, da potrebe po novem znanju zahteva 

fleksibilna organizacija dela, 5 (8,47 %) anketirancev pa je mnenja, da  potrebe po novem znanju izhajajo 

iz načrtovanega kariernega razvoja.  

2.3.6.2 Anketa o zaposlenosti diplomantov študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega na UM 
FZV 

Velikost vzorca in demografske značilnosti diplomantov študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena 

nega na UM FZV 

Predstavitev demografskih podatkov diplomantov študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega na 

UM FZV. 
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Tabela 35: Demografski podatki anketirancev 

Demografski podatek Kategorija Število 

anketirancev 

Odstotek 

SPOL ŽENSKI 49 80,33 

MOŠKI 12 19,67 

STAROST 21 -25 20 32,79 

26-30 14 22,95 

31-35 12 19,67 

36-40 10 16,39 

41-45 2 3,28 

46 – 50  1 1,64 

51 – 55 let 2 3,28 

Leto zaključka 2007 1 1,64 

2009 1 1,64 

2010 1 1,64 

2012 21 34,43 

2013 31 50,86 

2014 4 6,55 

NAČIN ŠTUDIJA Redni 32 52,45 

Izredni 29 47,55 

 

Anketo je izpolnjevalo 61 diplomantov študijskega programa 2. Stopnje Zdravstvena nega na UM FZV. 

Nadaljevanje študija 

Tabela 36: Nadaljevanje študija 

Nadaljevanje študija Število Odstotek 

Da 20 32,79 

Ne 36 59,02 

Ne vem 5 8,20 
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Tabela 37: Nadaljevanje študija 

Nadaljevanje študija Število 

UM FZV  3 

Zdravstvena nega 8 

Management v zdravstvu in socialnem varstvu 6 

Higienika in andragoški izpiti 1 

MF UM, Biomedicina 1 

Druga fakulteta 2 

Tujina 1 

Ne vem še 2 

Skupaj 24 

  

Diplomante smo povprašali, če želijo nadaljevati študij. Ugotovili smo, da jih 20 (32,79 %) študij želi 

nadaljevati in sicer 3 na UM FZV, 8 na študijskem programu Zdravstvena nega, 6 diplomantov na 

študijskem programu Management v zdravstvu in socialnem varstvu, 1 diplomant na Medicinski 

fakulteti, Univerze v Mariboru, smer Biomedicina, 1 diplomant v tujini. 2 diplomanta se še nista odločila, 

kje bosta nadaljevala študij. 

Diplomanti na trgu dela 

Tabela 38:  Iskanje prve zaposlitve 

Zaposlitev Število Procent (%) 

Že zaposlen 37 60,65 

Aktivni iskalec zaposlitve 14 22,95 

Nisem zaposlen 6 9,84 

Brez odgovora 4 6,56 

 

Od anketiranih diplomantov (tabela 38) jih je 37 (60,65%) že zaposlenih, 20 anketirancev (32,79%) ni 

zaposlenih, od tega jih je 14 (22,95%) aktivnih iskalcev zaposlitve.  
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Tabela 39: Čas iskanja prve zaposlitve 

Čas (v letih) Število Procent (%) 

0 9 14,75 

0,1 3 4,92 

0,25 7 11,48 

0,33 2 3,28 

0,5 6 9,84 

0,6 1 1,64 

1 1 1,64 

2 1 1,64 

3 1 1,64 

 

Iz tabele 39 je razvidno, da je 19 (31,15%) diplomantov dobilo prvo zaposlitev v manj kot treh mesecih 

(0,25 leta). 8 (13,12%) diplomantov je čakalo na zaposlitev do pol leta in 2 (3,28 %) diplomanta do enega 

leta. En diplomant je čakal na zaposlitev 2 leti, en pa 3 leta. 

Tabela 40: Ustreznost delovnega mesta glede na pridobljeno izobrazbo 

Ustreznost delovnega mesta  Število Procent (%) 

DA 5 8,20 

NE 1 1,64 

 

Diplomante smo vprašali, ali so zaposleni na delovnem mestu, ki ustreza njihovi pridobljeni izobrazbi. Na 

to vprašanje je odgovorilo samo 6 diplomantov. 5 (8,20 %) diplomantov je odgovorilo pritrdilno in le en 

diplomant je mnenja, da delovno mesto ne ustreza njegovi pridobljeni izobrazbi. 

Tabela 41: Seznanitev z delovnim mestom 

Seznanitev z delovnim mestom Število Procent (%) 

Preko objave v dnevnem časopisu 1 1,64 

Preko Zavoda za zaposlovanje 10 16,39 

Preko Agencije za posredovanje zaposlitev 1 1,64 

Z osebnim stikom z delodajalcem 13 21,31 
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Seznanitev z delovnim mestom Število Procent (%) 

Seznanili so me zaposleni iz organizacije, kjer sem zaposlen 4 6,56 

Preko posredovanja znancev 5 8,20 

K zaposlitvi me je povabil delodajalec 8 13,11 

 

V tabeli 41 je prikazano kako so se tisti, ki so zaposleni, seznanili s prostim delovnim mestom. 13 

(21,31%) anketirancev se je s prostim delovnim mestom seznanilo z osebnim stikom z delodajalcem, 8 

(13,11%) anketirancev pa je k zaposlitvi povabil delodajalec. 10 (16,39 %) anketirancev se je s prostim 

delovnim mestom seznanilo preko Zavoda za zaposlovanje. 

Tabela 42: Vrsta organizacije zaposlitve 

Vrsta organizacije Število Procent (%) 

Klinični center 14 22,95 

Splošna bolnišnica 7 11,48 

Zdravstveni dom 11 18,03 

Socialno varstveni zavod 5 8,20 

Nacionalni laboratorij NLZOH 1 1,64 

Drugo 5 8,20 

 

Diplomantom smo zastavili tudi vprašanje glede vrste organizacije, kjer so zaposleni. Iz tabele 42 je 

razvidno, da je 11 (18,03 %) anketiranih diplomantov zaposlenih v primarnem zdravstvenem varstvu 

(Zdravstveni dom), 7 (11,48 %) v sekundarnem zdravstvenem varstvu (Splošna bolnišnica) in 14 (22,95 

%) v terciarnem zdravstvenem varstvu (Klinični center). V socialno varstvenem zavodu je svojo prvo 

zaposlitev našlo 5 (8,20 %) anketiranih diplomantov, en (1,64 %) pa v Nacionalnem laboratoriju NLZOH. 

Tabela 43: Strokovno področje zaposlitve 

Strokovno področje Število Procent (%) 

Bolnišnična zdravstvena nega – kirurško področje 9 14,75 

Bolnišnična zdravstvena nega – internistično področje 9 14,75 

Bolnišnična zdravstvena nega – ginekološko perinatološko področje 1 1,64 

Bolnišnična zdravstvena nega – pediatrično področje 1 1,64 
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Strokovno področje Število Procent (%) 

Bolnišnična zdravstvena nega – psihiatrično področje 1 1,64 

Nujna medicinska pomoč 3 4,92 

Perioperativna ZN 1 1,64 

Geriatrija 5 8,20 

Patronažno področje 3 4,92 

Dispanzersko področje 2 3,28 

Referenčna ambulanta 2 3,28 

Urgenca 1 1,64 

Mikrobiološki laboratorij 1 1,64 

Socialno varstveni zavod 1 1,64 

Zdravstvena vzgoja 1 1,64 

Medicina dela, prometa in športa 1 1,64 

Pripravništvo za tehnika ZN 1 1,64 

Podjetje s prodajo 1 1,64 

 

V raziskavi ugotavljamo (tabela 43), da so diplomanti UM FZV zaposleni na različnih strokovnih 

področjih. Iz tabele 44 je razvidno, da je največ anketiranih zaposlenih na kirurškem in internističnem 

področju, na področju nujne medicinske pomoči in geriatrije ter patronažnem področju.  

Tabela 44: Pričakovanja glede zaposlitve 

Pričakovanja glede zaposlitve Število Procent (%) 

Delam v organizaciji, v kateri sem želel delati 9 14,75 

Delam na delovnem mestu, na katerem sem si želel delati 17 27,87 

Delam na delovnem mestu, ki še ustreza mojim pričakovanjem 7 11,48 

Delam na delovnem mestu, ki so mi ga ponudili 6 9,84 

Delam na delovnem mestu, ki mi ne ustreza 4 6,56 

 

V raziskavi smo ugotavljali, ali je prva zaposlitev diplomantov UM FZV v skladu z njihovimi pričakovanji 

(tabela 44). Rezultati kažejo, da 17 (27,87 %) anketiranih diplomantov dela na delovnem mestu, na 

katerem so si želeli delati, 9 (14,75 %) diplomantov dela v organizaciji, v kateri so si želeli delati in 7 

(11,48 %) diplomantov dela na delovnem mestu, ki je še v skladu z njihovimi pričakovanji. Ugotavljamo, 
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da 6 (9,84 %) diplomantov dela na delovnem mestu, ki so jim ga ponudili in le 4 (6,56 %) delajo na 

delovnem mestu, ki jim ne ustreza. 

Tabela 45: Pričetek s samostojnim delom 

Pričetek s samostojnim delom Število Procent (%) 

Takoj ob začetku sklenitve delovnega razmerja 26 42,62 

Po treh mesecih uvajanja v delo 9 14,75 

Po šestih mesecih uvajanja v delo 7 11,48 

 

Anketirane diplomante smo povprašali kdaj so pričeli s samostojnim delom. Rezultati so pokazali (tabela 

45), da je 26 (42,62 %) anketiranih diplomantov pričelo s samostojnim delom takoj ob začetku sklenitve 

delovnega razmerja, 9 (14,75 %) diplomantov po treh mesecih uvajanja v delo, 7 (11,48 %) pa po šestih 

mesecih uvajanja v delo. 

Raven doseganja posameznih kompetenc pridobljenih v času študija na študijskem programu 2. 

stopnja Zdravstvena nega na UM FZV 

Diplomanti so na lestvici od 1 do 4 ocenili raven doseganja posameznih kompetenc, ki so si jih pridobili v 

času študija, pri čemer je 1 pomenilo najmanj in 4 največ.  

Tabela 46: Raven doseganja posameznih kompetenc 

Kompetence Ocena 
najmanj 

Ocena največ Povprečna 
ocena (M) 

Standardni 
odklon 

Pridobljeno znanje za uporabo znanstveno 
raziskovalnih metod raziskovanja na področju 
zdravstvene nege 

1 4 2,88 
 
0,88 
 

Sposobnost uporabe in oblikovanje elementov 
sodobne zdravstvene nege. 

1 4 3,00 
 
0,76 
 

Sposobnost kritične presoje, uporabljenih 
teoretičnih izsledkov v praksi in vključevanja 
teoretičnih modelov v proces zdravstvene 
nege. 

1 4 3,09 
 
0,73 
 

Sposobnost uporabe znanja s področja 
promocije zdravja ter organizacije primarnega 
zdravstvenega varstva in preventivnih ukrepov 
na tem nivoju. 

1 4 3,13 
 
0,72 
 

Sposobnost uporabe organizacijske teorije in 
teorije managementa 

1 4 2,53 
 
0,95 
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Kompetence Ocena 
najmanj 

Ocena največ Povprečna 
ocena (M) 

Standardni 
odklon 

Poznam svojo vlogo pri izboljševanju kakovosti 
v zdravstvu in zdravstveni negi 

1 4 3,43 
 
0,59 
 

Vzpostavljam profesionalno strokovno in 
organizacijsko komunikacijo 

1 4 3,35 
 
0,73 
 

Pridobim znanja s področja simulacij kot tudi 
na problemih temelječem se načinu učenja. 

1 4 2,92 
 
0,89 
 

Spoznam uporabnost informacijskih sistemov 
in informacijske tehnologije v zdravstvu in 
zdravstveni negi. 

1 4 2,85 
 
0,95 
 

Zavedam se odgovornosti v procesu 
zdravstvene obravnave (Zakon o pacientovih 
pravicah, Zakon o varstvu osebnih podatkov,…) 

1 4 3,6 
 
0,67 
 

Skupno povprečje   3,08 0,32 

 

V tabeli 46 lahko vidimo, da je bila najvišje ocenjena kompetenca »Poznam svojo vlogo pri izboljševanju 

kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi)« (M=3,43) in najnižje ocenjena kompetenca (M=2,84) 

»Sposobnost uporabe organizacijske teorije in teorije managementa« (M=2,53). Skupna povprečna 

ocena doseganja kompetenc je bila (M= 3,08). 

Tabela 47: Ponovna odločitev za študij na UM FZV 

Študij Število Procent (%) 

Da 51 83,61 

Ne 4 6,56 

Druga fakulteta iste smeri 4 6,56 

Brez odgovora 2 3,27 

 

Diplomantom smo postavili vprašanje, če bi se ponovno odločili za študij na UM FZV. Med diplomanti je 

51 (83,61 %) takih, ki bi se ponovno vpisali na UM FZV, 4 (6,56 %) anketirani diplomanti se ne bi več 

odločili za študij na UM FZV, 4 (6,56  %) pa bi izbrali drugo fakulteto iste smeri.  
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Tabela 48: Primanjkljaj znanja v času študija 

Primanjkljaj znanja  Število Procent 

Da 28 45,90 

Ne 31 50,82 

 

Anketirance smo povprašali tudi ali pri svojem delu zaznajo primanjkljaj znanja, ki ga v času študija niso 

pridobili (tabela 48). 28 (45,90 %) anketirancev zaznava primanjkljaj znanja, 31 (50,82 %) jih pri 

opravljanju svojega dela ne zaznava primanjkljaja znanja v času študija.  

Tabela 49: Dodatna znanja za odgovorno opravljeno delo 

Dodatna znanja Število 

Ekonomijo in management 1 

Osnove perioperativne ZN 1 

Obvladovanje človeških odnosov 1 

Informatika in statistična obdelava podatkov 1 

Več praktičnega dela in vključevanje v delovni proces dipl. med. sestre 1 

Več prakse (da ti pokažejo in to ob vodstvu poskusiš sam, ne delo kurirja) in manj teorije 1 

Več prakse v intenzivnih oddelkih kirurških in internističnih strok ter delo anestezijske 

medicinske sestre 
1 

Več praktičnega dela, v manjših skupinah 1 

Več praktičnega izvajanja 1 

Več praktičnega dela in učenja na realnih primerih 1 

Več vključevanja na kliničnih vajah v vseh smereh, ne samo v postiljanju/prestiljanju postelje 

in drugih srednješolskih vajah, katere smo že osvojili 
1 

Več znanja na praktičnem področju (več negovalnih intervencij bi morali izvesti v kabinetih 

FZV) 
1 

Več praktičnih izkušenj, bolj usmerjeno klinično izpopolnjevanje. Pridobivanje teoretičnega 

znanja bolj vezanega oz. usmerjenega na klinično okolje. Obvezno pripravništvo, ki je dosti 

bolj specifično usmerjeno kot same klinične vaje 

1 

Več prakse v delavnem okolju 1 

Znanje iz kirurgije 1 
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Dodatna znanja Število 

Več znanja na področju organizacije nujna medicinska pomoč 1 

Specifična znanja na področju onkološke zdravstvene nege 1 

Več tehničnega znanja- aparature 1 

Aktivno znanje tujega jezika 1 

znanje na področju vodenja 1 

Še več znanja iz področja IKT v zdravstvu 1 

Več simulacij 1 

Fakulteta pozablja da izobražuje tudi kader, ki bo delal še kje drugje kot pa v bolnišnicah, saj 

je večina študija posvečena le-temu 
1 

 

Na vprašanje (tabela 49), katera znanja bi še dodatno potrebovali za odgovorno opravljanje dela so 

anketirani navedli različne odgovore. Večina odgovorov se nanaša na več praktičnega dela. 

Zadnji dve vprašanji v raziskavi sta se nanašali na potrebo po vseživljenjskem učenju (Tabela 50, 51).  

Tabela 50: Potreba po vseživljenjskem učenju pri opravljanju dela 

Potreba po vseživljenjskem učenju pri opravljanju dela Število Procent (%) 

DA 46 75,40 

NE 2 3,28 

Brez odgovora 13 21,32 

Tabela 51: Potrebno področje dodatnega vseživljenjskega učenja 

Potreba po vseživljenjskem učenju pri opravljanju dela Število Procent (%) 

V času študija pridobljeno znanje ni več zadostno 17 27,87 

Potrebe po novem znanju zahtevajo novi načini zdravljenja 10 16,39 

Potrebe po novem znanju zahtevajo spremenjene potrebe 

pacientov 

9 14,75 

Potrebe po novem znanju zahteva fleksibilna organizacija dela 10 16,39 

Potrebe po novem znanju izhaja iz načrtovanega kariernega razvoja 5 8,20 

Komunikacija na vseh ravneh 1 1,64 

Urgentna medicina 1 1,64 
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Potreba po vseživljenjskem učenju pri opravljanju dela Število Procent (%) 

Perioperativna ZN 1 1,64 

Na splošno slediti izboljšavam in novostim v naši stroki in na 

delovnem mestu 

1 1,64 

Organizacija 1 1,64 

Vsa področja 1 1,64 

 

Večina anketirancev (75,40 %) je izrazila potrebo po vseživljenjskem učenju pri opravljanju dela. 17 

(27,87 %) anketirancev je mnenja, da v času študija pridobljeno znanje ni več zadostno, 10 (16,39 %) jih 

meni, da potrebe po novem znanju zahtevajo novi načini zdravljenja, prav tako 10 (16,39 %) pa jih meni, 

da potrebe po novem znanju zahteva fleksibilna organizacija dela. 9 (14,75 %) anketirancev je mnenja, 

da potrebe po novem znanju zahtevajo spremenjene potrebe pacientov, 5 (8,20 %) anketirancev pa, da  

potrebe po novem znanju izhajajo iz načrtovanega kariernega razvoja.  

 Raziskovalna in razvojna dejavnost 2.4

UM FZV je s številnimi pogodbami vključena v mednarodne projekte in mednarodne oblike sodelovanja, 

kar je razvidno že iz seznama institucij, s katerimi se fakulteta povezuje. 

Vsako leto si prizadevamo razširiti mednarodno sodelovanje z izmenjavo in  obiski visokošolskih učiteljev 

in študentov na ustanovah s katerimi sodelujemo. Prav tako je fakulteta aktivna na področju 

raziskovalne dejavnosti v domačem prostoru. 

 Raziskovalni programi 2.4.1

UM FZV tesno sodeluje z disciplinarno sorodnimi fakultetami Univerze v Ljubljani, Univerze na 

Primorskem ter z disciplinarno sorodnim visokošolskimi zavodi.   

UM FZV je s številnimi pogodbami vključena v mednarodne projekte in mednarodne oblike sodelovanja. 

Prizadevamo si za nadaljnjo širitev mednarodnega sodelovanja z izmenjavo in z obiski učiteljev in 

študentov na ustanovah, s katerimi sodelujemo. Trenutno ima fakulteta sklenjene sporazume o 

sodelovanju z naslednjimi institucijami: 
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Tabela 52: Partnerske institucije 

Partnerske institucije 

1. Higher Education School Of Professional Health 

Studies in Belgrade, Serbia 
http://www.vzsbeograd.edu.rs/  

2. University of Rijeka, Faculty of Medicine, Croatia http://www.medri.uniri.hr/  

3. University of Sarajevo, Faculty of Heatlh Care, Bosnia 
and Hercegovina 

http://www.fzs.unsa.ba/  

4. University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad, 

Serbia 
http://www.medical.uns.ac.rs/  

5. Josip Juraj Strossmayer, University of Osijek, Faculty 
of Medicine, Osijek, Croatia 

http://www.mefos.unios.hr/   

6. I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, 

Moscow, Russian Federation 
http://www.mma.ru/  

7. SANLAS Holding GmbH, Graz, Austria http://www.sanlas.at  

8. Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija http://www2.zf.uni-lj.si/  

9. Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, 

Slovenija 
http://www.fvz.upr.si/  

10. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Slovenija http://www.ivz.si/  

11. Splošna bolnišnica Murska Sobota, Slovenija http://www.sb-ms.si/  

12. Univerzitetni klinični center Maribor, Slovenija http://www.ukc-mb.si/  

 

Fakulteta izvaja znanstveno-raziskovalno delo v nacionalnem in mednarodnem prostoru. Sodeluje v 

domačih in mednarodnih projektih, in sicer na področju zdravstvene nege, zdravstva in na drugih 

interdisciplinarnih področjih (informatika, bioinformatika, javno zdravje, biofizika, uporabna 

mikrobiologija, ekologija). V okviru znanstveno-raziskovalnega delovanja fakulteta razvija strokovno in 

raziskovalno dejavnost v okviru centra in inštitutov, predvsem s poudarkom na zdravstveni negi. 

Rezultati raziskav in izsledki, pridobljeni v projektih, so vidni skozi reference nosilcev učnih enot na 

študijskih programih in so implementirani v izobraževalni proces.  

Fakulteta ima registrirane 3 raziskovalne skupine, in sicer Zdravstvena nega, Bioinformatika in 

Multidisciplinarne raziskave v zdravstvu (vir: www.sicris.si). 

UM FZV je v študijskem letu 2013/2014 sodelovala v naslednjih projektih: 

 Bilateralni projekt Republika Slovenija – ZDA: »Razumljivost predikcijskih modelov v medicini«. V 

okviru projekta razvijamo tehnike podatkovnega rudarjenja oz. t.i. inteligentne analize 

http://www.vzsbeograd.edu.rs/
http://www.medri.uniri.hr/
http://www.fzs.unsa.ba/
http://www.medical.uns.ac.rs/
http://www.mefos.unios.hr/
http://www.mma.ru/
http://www.sanlas.at/
http://www2.zf.uni-lj.si/
http://www.fvz.upr.si/
http://www.ivz.si/
http://www.sb-ms.si/
http://www.ukc-mb.si/
http://www.sicris.si/
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podatkov, ki bodo uporabniku prijazne in razumljive. Zajema predvsem področje podatkovnih 

baz s področja medicinske informatike. Skozi projekt razvijamo metodo enostavne adaptacije 

odločitvenega drevesa, ki se bo sposobno prilagoditi ponujenemu prostoru na računalniškem 

zaslonu ali listu papirja. 

 Bilateralni projekt Republika Slovenija – Finska: »Izboljšanje varnosti pacientov s pomočjo 

podatkovnega rudarjenja«. Za izboljšavo pacientove varnosti je smiselno uporabiti podatkovno 

rudarjenje, saj se je le-to izkazalo kot učinkovito orodje za združevanje znanja skozi velike 

količine podatkov v različnih podatkovnih registrih tudi v zdravstvu, vendar podatkovno 

rudarjenje še ni bilo uporabljeno v raziskavah o varnosti pacientov, zato je uvajanje le-tega eden 

originalnih prispevkov projekta. Obstoječe velike baze in registri podatkov, vključno z 

administrativnimi podatki in podatki pacientov, vsebujejo na stotine spremenljivk, ki lahko 

vsebujejo mnogo zanimivih novih hipotez in uporabnega znanja. Skozi projekt bomo poskušali z 

metodo podatkovnega rudarjenja poiskati in določiti dodatne nove indikatorje varnosti za njeno 

izboljšanje. 

 Bilateralni projekt Republika Slovenije – Ruska federacija: »Varnost in skrb za paciente v 

kliničnem okolju v korelaciji z izobrazbo medicinskih sester«. Cilj projekta je opraviti obsežno 

znanstveno raziskavo v obeh partnerskih državah, ki bo pokazala, ali stopnja izobrazbe in 

izkušnje medicinskih sester vplivajo na varno in skrbno obravnavo pacientov. Raziskava bo prav 

tako prikazala dejavnike, ki ovirajo skrb za paciente in njihovo informiranost, predstavila bo 

stališča pacientov glede varne oskrbe in skrbne hospitalne obravnave ter podala podatke o 

obremenjenosti medicinskih sester v korelaciji s povečanjem števila strokovnih napak.  

 Tempus projekt Slovenija – Nemčija – Kosovo - Avstrija: »lnterdisciplinary structure reformation 

and innovative  higher education for new professions – INSTEAP«: V okviru projekta se 

pripravljata dva podiplomska študijska programa, ki se bosta izvajala na Univerzi Priština na 

Kosovem, in sicer študijski program s področja zdravstvene nege, skozi katerega se bodo 

izobraževali edukatorji na tem področju, in študijski program s poročja managementa v 

zdravstveni negi. Študijska programa se že izvajata na Univerzi v Münstru v  Nemčiji, vendar 

bosta skozi projekt adaptirana in implementirana na Kosovem. 

 Bilateralni projekt Republika Slovenije – Ruska federacija: »Kultura varnosti in kultura skrbi v 

zdravstvenih institucijah v korelaciji z varnostjo pacientov«. Namen projekta je raziskati 

povezave med kulturo varnosti, kulturo skrbi in varnostjo pacientov v zdravstvenih institucijah. 

Raziskava bo potekala v kliničnem okolju v zdravstvenih ustanovah v Slovenji in Ruski federaciji, 
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vključeni pa bodo zdravstveni timi in timi zdravstvene nege. Izvedena bo kvantitativna raziskava 

z uporabo standardiziranih in validiranih vprašalnikov za ugotavljanje kulture varnosti in kulture 

skrbi v zdravstvenih institucijah v obeh državah, nato bo izvedena analiza kazalnikov varnosti v 

zdravstvenih institucijah ter ugotavljena korelacija med kulturo varnosti, kulturo skrbi in 

kazalniki varnosti.  

 EU projekt Slovenija – Nemčija – Švica: »Molekularne metode za ovrednotenje higiene 

bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata Morapex – Morapex2«. Na podlagi preteklih raziskav v 

okviru projekta Morapex lahko zaključimo, da je nedestruktivna elucijska metoda z uporabo 

aparature Morapex A primerna za hitro ovrednotenje higiene tekstilij in je bolj učinkovita kot 

vzorčenje z RODAC agar ploščicami. Iz suspenzije, ki jo pridobimo z eluiranjem z aparaturo 

Morapex A lahko z verižno reakcijo s polimerazo (PCR) identificiramo prisotne mikroorganizme. 

V projektu Morapex 2 bomo že optimizirane PCR protokole preizkusili v »multipleks« izvedbi. Z 

pomnoževanjem mRNK bomo tudi določali prisotnost celic v VBNC stanju, ki so lahko še vedno 

metabolno aktivne, lahko obdržijo svojo infektivnost in lahko še vedno predstavljajo nevarnost 

za javno zdravje. Aparaturo Morapex A bomo preizkusili za eluiranje tekstilij po pralnem 

postopku, z namenom detekcije ostankov proste DNK, ki se lahko prenaša čez večje razdalje in 

omogoča bakterijam pridobivanje odpornosti na antibiotike. Preučili bomo tudi vpliv 

potencialnih PCR inhibitorjev, ki jih lahko najdemo na uporabljenih bolnišničnih tekstilijah. 

 Nacionalni MIZŠ projekt: »Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru«. V okviru 

projekta smo organizirali mednarodno delavnico Paliativna zdravstvena nega v postmoderni 

družbi, ki je bila namenjena visokošolskim učiteljem in sodelavcem na Univerzi v Mariboru. V 

okviru projekta prav tako potekajo gostovanja tujih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov, ki se 

vključujejo neposredno v pedagoški proces na fakulteti.  

 Nacionalni ZZZS projekt: »Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev zaposlenih v 

javnem zdravstvenem sistemu«. Namen projekta je s pomočjo domače in tuje strokovne 

literature, izkušenj iz klinične prakse ter raziskav celovito proučiti neergonomske pogoje dela in 

njihov vpliv na absentizem zaposlenih zaradi zdravstvenih težav v Republiki Sloveniji. Z zbranimi 

podatki bomo preučevali, kateri dejavniki vplivajo na obolevnost zaposlenih v zdravstvenem 

timu in koliko lahko ergonomsko tehnični pripomočki zmanjšajo nevarne telesne po ložaje pri 

delu in olajšajo premagovanje bremen. S tem bomo vplivali na izboljšanje zdravstvenega stanja 

zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu RS in zmanjšanje absentizma zaposlenih oseb ter 

posledično zmanjšali stroške delodajalcev in ZZZS za nadomestila za začasno zadržanost od dela. 
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 Študentski projekti v okviru programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«: 

o 1. »Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih«  

Cilj projekta je razvoj prototipa, evalvacija in izdelava študije o uporabnosti mobilne aplikacije, ki 

bo na osnovi podatkov pridobljenih iz senzorjev v mobilnih telefonih prepoznavala aktivnost 

zaposlenih. Aplikacija bo uporabnike z alarmom (vibriranje, pisk) opozarjala na neprimerno 

stopnjo aktivnosti (npr. predolga obdobja sedenja). Dodatno bo uporabnikom ponujala takojšnjo 

intervencijo v obliki grafičnega prikaza vaj za razgibavanje, ki jih bo mogoče enostavno izvesti v 

pretežno sedečih delovnih okoljih (npr. v pisarni). 

o 2. »Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem varstvu«  

Namen projekta je s pomočjo izkušenj iz prakse ter raziskav celovito proučiti ergonomsko 

nepravilne pogoje dela v domovih za starejše in študentom zdravstvene nege omogočiti boljše 

poznavanje ergonomsko pravilnejšega izvajanja zadolžitev v svojem bodočem profesionalnem 

okolju ter zmanjšati posledice poškodb in povečati njihovo varnost in varnost obravnavanih 

pacientov. Študente bomo naučili pravilno rokovati z ergonomsko tehničnimi pripomočki in 

pravilnimi tehnikami transferja pri delu s starejšimi, podjetje pa bo pridobilo ustrezno in za svoje 

potrebe specifično usposobljen kader in ergonomsko usklajene protokole za delo s starejšimi 

tudi z vidika MSO. 

o »Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v 

bolnišničnem IS«  

Namen projekta je priprava študije o spremljanju kazalnikov kakovosti in varnosti v bolnišničnem 

okolju, v drugi fazi se bo projekt ukvarjal s konkretno implementacijo in evalvacijo prototipa 

napovednega modela za oceno ogroženosti pacientov. V tem projektu želimo prikazati pomen 

rednega spremljanja indikatorjev kakovosti in varnosti v bolnišnicah ter prispevati k izboljšanju 

trenutnega stanja z razvojem prototipa napovednega modela za oceno možnosti 

rehospitalizacije bolnika ob odpustu iz bolnišnice. 

 Mednarodni SCOPES projekt Slovenija – Švica - Srbija: »Predicting patient’s future health 

state: Development and deployment of fast, effective, and  interpretable algorithms for 

healthcare«. Soočamo se z veliko spremembo v zdravstvenih sistemih, saj se vedno več 

podatkov analizira z namenom izboljšanja kakovosti zdravstvenega varstva in zmanjševanja 

stroškov. Večina podatkov je trenutno shranjenih v elektronskih zdravstvenih kartotekah, ki 

zajemajo veliko količino podatkov in pogosto vključujejo določeno časovno zaporedje dogodkov. 

V analizo takšnih zapisov se vlaga veliko truda. Kljub temu, da obstaja več algoritmov za analizo 
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takšnih podatkov, pa takšnih, ki bi obvladovali kompleksno naravo teh podatkov in s pomočjo 

katerih bi bilo moč interpretirati rezultate, trenutno ni ali so v povojih. Cilj projekta je tako razviti 

algoritme, ki bodo prikazali razumljive in zanesljive vzorce za Rapid Miner odprto platformo. 

Več informacij o raziskovalni dejavnosti UM FZV je objavljenih na spletni strani http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9944&Itemid=345. 

V okviru Leonardo da Vinci projekta z akronimom HygTrain je od leta 2011 UM FZV izvajala vseživljenjsko 

učenje modulov in na osnovi tega izdajala certifikate za člane Sekcije čistilcev objektov (bolnišnice, 

farmacija) Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.  

V okviru EU projekta 7. okvirnega programa z akronimom SMILES se bo implementiralo 16 ključnih 

ekoloških tehnologij SMART LAUNDRY 2015.  

Še posebej smo ponosni, da je bil projekt SMILES nagrajen z nagrado National Energy Globe Award, ki jo 

je koordinatorica projekta v Sloveniji prof. dr. Sonja Šostar Turk prejela 17. 6. 2014. 

ENERGY GLOBE AWARD je danes najbolj prestižna energetsko – okoljska nagrada v okviru Združenih 

narodov in Programa za okolje, ki poteka na svetovni ravni v več kot 165 državah. Cilj projekta ENERGY 

GLOBE AWARD je ustvariti zavedanje o potrebnih rešitvah za naše okoljske probleme in pokazati, da 

lahko vsak od nas prispeva svoj del. 

Energy Globe je neprofitna organizacija, ki že 30 let preko globalnih kampanj in pobud uspešno 

promovira in izobražuje na področju smiselne in gospodarne uporabe virov in rabe obnovljivih virov 

energije. Že tretje leto zapored Energy Globe 5. junija, ob svetovnem dnevu varstva okolja, predstavi 

zmagovalne projekte širši javnosti. Kampanja poteka pod okriljem Unesca in v sodelovanju z UNEP 

(Okoljski program Združenih narodov) pod sloganom »rešite svet z dejanji, ne z govori – trajnostni razvoj 

se začne z vami«. (več informacij na spletni strani www.energyglobe.info) 

 Vključitev rezultatov znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela v izobraževalno 2.4.2
dejavnost 

UM FZV s svojim pedagoškim in znanstveno raziskovalnim delom spodbuja študente k poglobljenemu 

preučevanju zdravstvenih ved. 

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9944&Itemid=345
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9944&Itemid=345
http://www.energyglobe.info/
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Na spletnih straneh fakultete so objavljeni tekoči projekti (http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9949&Itemid=346), v katere se lahko 

študentje vključijo preko nosilca predmeta oz. s seminarsko, diplomsko ali magistrsko nalogo. 

Raziskovalna dejavnost je objavljena na spletni strani UM FZV http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9944&Itemid=345 .  

Učni načrti predmetnikov študijskih programov, ki jih izvaja UM FZV, so zasnovani na sodobnih 

spoznanjih strok in znanstvenih disciplin na področjih izobraževalne dejavnosti fakultete in na 

spoznanjih, pridobljenih z raziskovalnim in razvojnim delom visokošolskih učiteljev, sodelavcev ter 

študentov fakultete (diplomska dela). Izobraževanje na predmetnem področju zdravstvene nege izhaja iz 

potreb zdravstvenega sistema in družbe, kot so opredeljene s pridobljenimi kompetencami diplomanta, 

izvajanje študijskih programov pa poteka po načelih celostnega izobraževanja medicinskih sester in 

drugih zdravstvenih strokovnjakov ter po načelih na dokazih utemeljene zdravstvene nege. Pri izvajanju 

učnih enot in programov s področja medicine, družboslovja in z njim povezanih področij visokošolski 

učitelji prilagajajo učne vsebine in način izvajanja svojih učnih enot ciljem in kompetencam, ki so 

opredeljene v učnih načrtih predmetov študijskih programov. Za doseganje kakovostnega in 

učinkovitega izobraževanja v skladu z vizijo, poslanstvom in strategijo fakultete se visokošolski učitelji in 

sodelavci fakultete udeležujejo različnih oblik izobraževanja in usposabljanja na področju visokošolske 

didaktike (didaktika zdravstvene nege in zdravstva), ki jih redno organizira fakulteta, izvajajo pa jih 

priznani strokovnjaki s tega področja. Izobraževanja potekajo tudi v sklopu mednarodnih konferenc. 

Nosilci v učne vsebine vnašajo izsledke svojih raziskav tako v obliki rezultatov kot tudi v metodologiji 

dela. Učni načrti (vsebinski del študijskih programov) učnih enot so zasnovani na sodobnih spoznanjih 

različnih strok in znanstvenih disciplin in se nenehno spreminjajo (spremembe študijskih programov).  

 Projekt Primer ICT »Promoting the improvement of elderly ICT skills and well being by inter-

generational and multi-sectoral education«: določene vsebine projekta (računalniška pismenost 

za starejše, informacijski sistemi in njihova uporaba ter znanja s področja e-learninga) so 

prenesene v učno enoto Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi z namenom izboljšanja 

medgeneracijskega sodelovanja.  

 Projekt GEROM »Joint development of online gerontological master degree programme«: 

določene vsebine projekta (etični vidiki v zdravstveni negi starostnika in raziskovanje s področja 

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9949&Itemid=346
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9949&Itemid=346
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9944&Itemid=345
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9944&Itemid=345
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geriatrije) so prenesene v učno enoto Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo z namenom 

spoznavanja najnovejše tehnologije s področja ALL.  

 Projekt Health PRO Elderly »Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: 

Social determinants, lnequality and Sustainability«: določene vsebine projekta (predavanja 

študentov o pomenu telesne aktivnosti v starosti, pomenu zdravega prehranjevanja, kako živeti 

s kronično boleznijo, urjenje spomina) so prenesene v učno enoto Promocija zdravja in 

zdravstvena vzgoja z namenom spoznavanja različnih modelov promocije izboljšanja kakovosti 

življenja starejših ljudi.  

 Projekt BtT2 »Breaking the Taboo Two − Developing and testing tools to train the trainer«: 

določene vsebine projekta (osveščanje o problemu nasilja nad starejšimi ženskami, o dinamiki 

nasilja, o nasilju z vidika žrtve in z vidika storilca, o prepoznavanju nasilja) so prenesene v učno  

enoto Promocija zdravja in zdravstvena vzgoja in Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo z 

namenom spoznavanja aktivnosti in tehnologije preprečevanja nasilja nad starejšimi ženskami. 

 V okviru projekta z naslovom »Vpeljava biološke aplikacije aparature Morapex za ocenjevanje 

higiene bolnišničnih tekstilij« se razvija hitra metoda z modificiranjem aparature za določanje 

mikroorganizmov na bolnišničnih tekstilijah. V okviru tega projekta študentje pripravljajo svoje 

diplomske naloge. Ugotovitve, pridobljene v projektu, se aplicirajo v učne enote Epidemiologija 

in higiena ter Biofizika, biokemija. 

 V okviru projekta z naslovom »Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev, zaposlenih v 

javnem zdravstvenem sistemu« se bodo rezultati vsebine prenašali v učne enote Ergonomski 

pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu in zdravstveni negi (učna enota se bo izvajala v 

študijskem letu 2014/2015). 

 V okviru projekta z naslovom »Razvoj primernih hitrih metod za ocenjevanje čistosti in higiene v 

čistih prostorih, namenjenih čistilcem objektov« se razvijajo hitre metode z modificiranjem 

aparature za določanje mikroorganizmov na bolnišničnih tekstilijah. Tudi v ta projekt se 

študentje vključujejo z diplomskimi nalogami. Prav tako so ugotovitve vključene v učno enoto 

Epidemiologija in higiena ter Biofizika, biokemija. 

 Vsebine iz bilateralnega projekta med Republiko Slovenijo in Republiko Češko (Dezinfekcija 

bolnišničnih tekstilij in čiščenje odpadnih vod v membranskem bioreaktorju) so prenesene v 

učno enoto Epidemiologija in higiena na področju preprečevanja bolnišničnih okužb in čiščenja 

bolnišničnih odpadnih voda.  
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 Vsebine iz bilateralnega projekta med Republiko Slovenijo in Norveško (Ekološki in higienski 

postopki pranja bolnišničnih tekstilij) so prenesene v učno enoto Javno zdravje na področju 

preprečevanja bolnišničnih okužb.  

 Rezultate bilateralnih projektov s Finsko (Advanced research methods for evidence based health 

care − ARM, Architecture of on-line social services for elderly − OL-SAFE) ter bilateralnega 

projekta z Japonsko (Analysis of Gene Ranking Algorithms − AGRA), predvsem kako s pomočjo 

ICT inteligentnega iskanja po literaturi in na dokazih osnovani praksi izboljšati kakovost življenja, 

vključujemo v učno enoto Raziskovanje v zdravstveni negi.  

 Rezultate bilateralnih projektov z ZDA (Introducing high fidelity simulations in nursing education  

− IN – SUN, lmproving the Quality of Elderly Care by E-learning and Simulation based education 

IQ – ECES) vključujemo v izvajanje učne enote Biomedicinska tehnologija in simulatorji.  

 V okviru bilateralnega projekta z Avstrijo (eLearning platform for palliative care) smo razvili 

platformo za poučevanje paliativne nege, katere rezultate vključujemo v učno enoto 

Raziskovanje v zdravstveni negi. 

 Raziskave in vsebine projekta Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies: 

SMART LAUNDRY-2015 − SMILES so bile prenesene v učno enoto Vpliv okolja na varovanje 

zdravja z namenom poznavanja EU uredb in tehnologij za zmanjšanje onesnaževanja okolja 

(odpadne vode, kemikalije, ozračje ipd.). 

 Vsebine bilateralnega projekta med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike z 

naslovom »Razumljivost predikcijskih modelov v medicini« vključujemo v učno enoto 

Informacijsko-komunikacijske tehnologije v zdravstveni negi. 

 Vsebine bilateralnega projekta med Republiko Slovenijo in Finsko »Napredne raziskovalne 

metode kot podpora z dokazi podprtem u zdravstvu« so vključene v učno enoto Raziskovanje v 

zdravstveni negi. 

 Tudi vsebine bilateralnega projekta z Rusko Federacijo z naslovom »Varnost in skrb za paciente v 

kliničnem okolju v korelaciji z izobrazbo medicinskih sester« vključujemo v študijski program, in 

sicer pri učnih enotah Zdravstvena nega in Raziskovanje v zdravstveni negi. Projekt vključuje 

varno obravnavo pacientov s celostnega vidika. Posebej je poudarjena celostna in celovita skrb 

za pacienta in njegove svojce v humanih medsebojnih odnosih med pacientom in negovalnim in 

zdravstvenim timom. 
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 Predstavitve raziskovalnih rezultatov in raziskovalna uspešnost 2.4.3

Rezultati raziskovalnega dela raziskovalcev na UM FZV so bili tudi v letu 2013/2014 predstavljeni doma 

in v tujini v obliki: 

 aktivnih udeležb na strokovnih in znanstvenih srečanjih, 

 vabljenih predavanj na tujih univerzah in drugih raziskovalnih inštitucijah, 

 publiciranja člankov (znanstvenih, strokovnih in poljudnih) v serijskih publikacijah, 

 ter strokovnih in znanstvenih monografijah. 

Tudi v letošnjem samoevalvacijskem poročilu podajamo primerjavo uspešnosti raziskovalnega dela na 

Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede (UM FZV), Univerzi v Ljubljani Zdravstveni fakulteti 

(UL ZF) in Univerzi na Primorskem Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ). V primerjavi z lanskim letom je 

zaznati višje število objav in predvsem višjo kvaliteto objav, vendar je ta v primerjavi s sorodnima 

inštitucijama še vedno prenizka. 

Tabela 53 predstavlja primerjavo števila objav in točkovanja po metodologiji ARRS na podlagi podatkov, 

ki so bili za vse tri inštitucije zajeti na dan 24. 11. 2014. Iz tabele je razvidno, da UM FZV po številu objav 

in številu točk zaostaja za obema primerljivima fakultetama. 

Tabela 53: Primerjava števila objav in točkovanja po metodologiji ARRS za vse štiri kategorije izvirnih 
znanstvenih člankov s faktorjem vpliva (2009 - 2014) 

Število objav A1 A2 A3 A4 Skupaj 

UM FZV  20 19 11 29 79 

UL ZF  80 48 37 57 222 

UP FVZ  64 49 32 26 171 

Število točk A1 A2 A3 A4 Skupaj 

UM FZV  891 745 248 564 2448 

UL ZF  3280 1688 997 1420 7384 

UP FVZ  2090 1401 656 484 4630 

 

Nadaljnja analiza (tabela 53) kaže na nekoliko manjšo razliko, ko upoštevamo število raziskovalcev na 

vseh inštitucijah.  
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Tabela 54: Primerjava števila objav in točkovanja po metodologiji ARRS glede na število raziskovalcev  

Število objav A1 A2 A3 A4 Skupaj Članov 

UM FZV  0.67 0.63 0.37 0.97 2.63 30 

UL ZF  1.23 0.74 0.57 0.88 3.42 65 

UP FVZ  1.83 1.40 0.91 0.74 4.89 35 

Število točk A1 A2 A3 A4 Skupaj Članov 

UM FZV  29.71 24.83 8.26 18.79 81.59 30 

UL ZF  50.46 25.96 15.33 21.84 113.59 65 

UP FVZ  59.70 40.02 18.73 13.82 132.27 35 
 

Tabela 54 kaže na veliko produktivnost raziskovalcev UM FZV na področju predstavitev raziskovalnega 

dela na znanstvenih konferencah v zadnjih petih letih. V omenjeni kategoriji se UM FZV po svojem 

raziskovalnem delu uvršča pred obe sorodni fakulteti. 

Tabela 55: Primerjava števila točk (SICRIS) v kategoriji konferenčnih objav (COBISS kategorizacija 1.08) 
za obdobje 2009 - 2014 

  Točke skupaj (Z1 + Z2) Na člana (Z1 + Z2) 

UM FZV  2266.32 75.54 

UL ZF  3744.87 57.61 

UP FVZ  1972.27 56.35 

 
Tudi tabela 55 prikazuje, da so raziskovalci UM FZV tudi v kategoriji skupnega seštevka točk na število 

raziskovalcev zelo uspešni.  

 

Tabela 56: Primerjava števila točk (SICRIS Z1 + Z2) skupno in na člana raziskovalne organizacije za 
obdobje 2009-2014 

  Točke skupaj (Z1 + Z2) Na člana (Z1 + Z2) 

UM FZV  6905.54 230.18 

UL ZF  14610.01 224.77 

UP FVZ  9732.40 278.07 

 
Žal tudi rezultati iz tabele 56 potrjujejo naše ugotovitve, da kljub zelo uspešnemu raziskovalnemu delu in 

publiciranju na ostalih področjih, UM FZV precej zaostaja za sorodnima fakultetama predvsem na 

področju vrhunskih objav v revijah s faktorjem vpliva. 



 

105 
 

 Ocena stanja in usmeritev 2.5

UM FZV je v zadnjem letu nadaljevala s sistematično strategijo izvajanja znanstvenoraziskovalnega dela 

ter mednarodnega uveljavljanja. Fakulteta skrbi za redno in sistematično pridobivanje oz. habilitiranje 

raziskovalcev za področje zdravstvene nege in s področji, s katerimi je zdravstvena nega 

interdisciplinarno povezana.  

Visokošolski učitelji na fakulteti s svojim pedagoškim in znanstveno raziskovalnim delom spodbujajo 

študente k poglobljenemu preučevanju zdravstvenih ved, kar se kaže v številu diplomskih nalog rednih in 

izrednih študentov 1. in 2. stopnje z raziskovalno osnovo. 

Intenzivno raziskovalno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev se kaže tudi v povečanem številu tujih 

objav, predvsem na področju aktivne udeležbe na domačih in tujih konferencah. Pomembno je, da 

raziskovalni rezultati vedno bolj podpirajo študijske programe. Torej, raziskovalno delo postaja osnova 

za teoretično in praktično izobraževanje.  

Vodstvo fakultete je v zadnjem letu vložilo veliko naporov tudi v nudenje administrativne in strokovne 

podpore raziskovalcem pri prijavi raziskovalnih projektov. V študijskem letu 2013/14 smo tako uspešno 

pridobili novo mlado raziskovalko, bilateralni projekt, tri projekte v sklopu sheme »Po kreativni poti do 

znanja« in raziskovalni projekt na razpisu Švicarske nacionalne znanstvene fundacije. 

Žal še vedno opažamo, da na raziskovalnem področju UM FZV vidno zaostaja pri objavah izvirnih 

znanstvenih člankov v revijah najvišjega ranga. Vodstvu zato predlagamo, da poskuša raziskovalce 

vzpodbuditi za bolj aktivno delovanje tudi na tem področju (organizacija predavanj in okroglih miz na to 

temo). 
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3 KADRI 

Organiziranost UM FZV je skladna s Splošnim aktom o organiziranosti in sistemizaciji univerze in članic št. 

A17/2005-2 BB (Obvestila UM št. XXIII-6-2005) http://www.um.si/univerza/dokumentni-

center/akti/Strani/zaposleni-na-um.aspx  in z vsemi spremembami in dopolnitvami akta (Obvestila XXVI-

3-2008) http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/obvestila/Strani/default.aspx .   

Delovna obremenitev učiteljev v izobraževalnem in znanstveno raziskovalnem oziroma strokovnem delu 

je na Univerzi v Mariboru določena s posameznimi akti, ki jih upošteva tudi UM FZV: 

 Zakon o visokem šolstvu, 

 Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru št. A/2005-

2BB http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/zaposleni-na-um.aspx in vseh 

dopolnitvah, dostopnih na spletni strani http://www.um.si/univerza/dokumentni-

center/akti/Strani/zaposleni-na-um.aspx , 

 Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti (Obvestila UM XXIII-2-2005 

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/obvestila/Strani/default.aspx) in podrobneje 

podana za članico v Merilih za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM FZV 

(Obvestila UM XX-9-2006 http://www.um.si/univerza/dokumentni-

center/obvestila/Strani/default.aspx), ki opredeljujejo osnovne skupine oblik dela učiteljev in 

sodelavcev in sicer v neposredni pedagoški obveznosti, ki obsega predavanja, seminarje in vaje, 

v posredni pedagoški obveznosti, v raziskovalnem in strokovnem delu ter v sodelovanju v 

različnih organih fakultete, Univerze v Mariboru in širši družbeni skupnosti.  

 Kadrovski pogoji 3.1

UM FZV ima vzpostavljeno kadrovsko strukturo, ki po obsegu in kakovosti ustreza znanstvenemu, 

raziskovalnemu, umetniškemu oz. strokovnemu delu in je povezana s študijskimi področji oz. študijskimi 

programi, vendar ima velik delež pogodbenih sodelavcev, saj na trgu dela ni razpoložljivih ustrezno 

habilitiranih kadrov, ki bi jih fakulteta lahko zaposlila. Na UM FZV sodeluje tudi veliko strokovnjakov iz 

prakse (predvsem pri izvedbi kliničnih vaj) v skladu z določili 62. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. 

RS, št. 32/12 s sprememb. in dopol. do 85/14) in 206. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 

46/12, UPB10, 28/14).  

Zdravstvena nega, temeljna disciplina na fakulteti, je mlada disciplina, ki je še v razvoju. Fakulteta si bo v 

prihodnje prizadevala za razvoj kadrov na tem področju kot tudi za povečanje znanstvenoraziskovalnega 

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/zaposleni-na-um.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/zaposleni-na-um.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/obvestila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/zaposleni-na-um.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/zaposleni-na-um.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/zaposleni-na-um.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/obvestila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/obvestila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/obvestila/Strani/default.aspx
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dela in zmanjševanje pedagoških obremenitev redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, za 

kar bodo nujne nove zaposlitve pedagoških delavcev, predvsem asistentov. 

 Visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci 3.1.1

Visokošolski učitelji in sodelavci opravljajo tako izobraževalno kot znanstvenoraziskovalno, umetniško 

oziroma strokovno delo. Iz tabele57 so razvidni podatki o stanju zaposlenih na UM FZV za študijsko leto 

2013/2014. 

Tabela 57: Število visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

Naziv 
2013/2014 

Redno  Pogodbeno Skupaj 

Redni profesorji 2 20 22 

Izredni profesorji  12 12 

Docenti 7 25 32 

Višji predavatelji 4 19 23 

Predavatelji 9 16 25 

Asistent z doktoratom    

Asistent z magisterijem    

Asistent s specializacijo    

Asistent z visoko izobrazbo 2 7 9 

Strokovni sodelavec  114 114 

Skupaj  24 213 237 

 

Iz tabele 58 je razvidno gibanje redno in pogodbeno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na 

UM FZV. V študijskem letu 2013/2014 smo zaposlili nove asistente, posledično pa se zmanjšuje število 

pogodbenih sodelavcev. 

Tabela 58: Gibanja redno in pogodbeno zaposlenih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

Leto Redno Pogodbeno  Skupaj 

2005/2006 20 149 169 

2006/2007 30 142 172 

2007/2008 30 136 166 

2008/2009 26 151 177 

2009/2010 33 230 263 

2010/2011 31 278 309 

2011/2012 27 179 206 

2012/2013 24 232 256 

2013/2014 27 213 240 
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Na področju delovanja Katedre za zdravstveno nego bodo nujne dodatne zaposlitve asistentov za 

področje zdravstvene nege, saj je obremenitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev zelo velika, kar 

posledično vpliva na zmanjšanje aktivnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev na 

znanstvenoraziskovalnem področju. Za razvoj fakultete in matične discipline – zdravstvene nege pa je 

nujno potrebno razvijanje znanstvenoraziskovalnega dela na tem področju. Zato smo v mesecu maju 

2013 kandidirali na razpisu ARRS za štiri mlade raziskovalce na področjih varne zdravstvene obravnave 

pacientov, bolnišničnih okužb, varstva okolja in tehnike ter podatkovnega rudarjenja oz. t.i. inteligentne 

analize podatkov. Uspešna je bila ena prijava in pridobili smo enega mladega raziskovalca v letu 2014. 

V študijskem letu 2013/2014 smo zaposlili:   

 asist. Petro Klanjšek na delovno mesto asistent v nazivu asistent – Katedra za zdravstveno nego, 

 doc. dr. David Haložan je sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na delovnem mestu 

visokošolski učitelj v nazivu docent  v obsegu 55 % - Katedra za bioinformatiko, 

 asist. dr. Urška Rozman na delovno mesto asistent z magisterijem – Raziskovalni inštitut.  

Upravni odbor Univerze v Mariboru nam je odobril zaposlitev 4 asistentov za predmetno področje 

zdravstvene nege, ki so nujne za nemoteno izvedbo pedagoškega procesa, eno zaposlitev asistenta smo 

že realizirali v študijskem letu 2013/2014, enega asistenta smo zaposlili s 1. 10. 2014 in enega bomo še s 

2. 1. 2015 (postopki so že zaključeni).  

Iz tabele 59 je razvidno število vseh izvolitev v študijskem letu 2013/2014. 

Tabela 59: Število izvolitev v nazive 

 
Izredni 
profesor 

Docent 
Znanstveni 
sodelavec 

Višji 
predavatelj 

Predavatelj 
Učitelj 
veščin 

Asistent 
Strokovni 
sodelavec  

V št. letu 
2012/2013 

1 1 / 6 6 / 2 14 

Število 
vseh 
izvolitev  

2 6 / 69 88 / 17 
 
220 

 
Za pridobitev višje formalne izobrazbe študij nadaljujejo naslednji visokošolski učitelji in visokošolski 

sodelavci: 

 viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič – zaključila doktorski študijski program na Pedagoški 

fakulteti UL – Socialna pedagogika, 
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 predav. Barbara Donik – magistrski študijski program na FOV UM, Kadrovski management – 

Socialni management (znanstveni magisterij), 

 predav. Barbara Kegl – magistrski študijski program na FDV UL, Sociologija vsakdanjega življenja 

(znanstveni magisterij), 

 predav. Anton Koželj - magistrski študijski program na FF UM, Sociologija (znanstveni magisterij), 

 viš. predav. mag. Mateja Lorber – doktorski študijski program na EPF UM, Ekonomija in poslovne 

vede, 

 asist. dr. Igor Pernek – zaključil doktorski študijski program na FERI UM – Računalništvo in 

informatika, 

 predav. Pišlar Milena - magistrski študijski program na FOV UM, Kadrovski management – 

socialni management (znanstveni magisterij), 

 predav. Strauss Maja - magistrski študijski program na FF UM, Sociologija (znanstveni magisterij). 

3.1.1.1 Skrb za uveljavljanje in napredovanje mladih visokošolskih sodelavcev 

UM FZV skrbi in spodbuja mlade visokošolske sodelavce pri njihovem napredovanju, in sicer tako, da jih 

podpira pri nadaljevanju izobraževanja tako doma kot v tujini (podiplomski študij, dodatna 

izobraževanja). Vključuje jih v pripravo raziskovalnih projektov in programov, spodbuja aktivno 

udeleževanje na mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah s strokovnega področja 

zdravstvene nege in ostalih interdisciplinarnih področjih. Težnja fakultete je, da bo vsak visokošolski 

sodelavec vključen v raziskovalni projekt. S takšnim delom jim UM FZV omogoča objavo znanstvenih in 

strokovnih prispevkov, s katerimi ustvarjajo pogoje za napredovanje v višje habilitacijske nazive. 

Mladi visokošolski sodelavci sodelujejo tudi pri izvajanju izobraževalnega procesa, kjer si pod vodstvom 

mentorjev (nosilcev predmetov) nabirajo pedagoške izkušnje in sodelujejo pri pripravi gradiva za izvedbo 

pedagoškega procesa. 

Nadrejeni skrbijo za neposredno pedagoško obveznost mladih visokošolskih sodelavcev, kar je v skladu z 

Merili za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM. To jim omogoča aktivno izvajanje 

raziskovalnega dela. Pri tem jim pomagajo s svojim znanjem in izkušnjami in skrbijo za njihovo sprotno in 

stalno strokovno izobraževanje, zagotavljajo jim materialne in druge pogoje, pomagajo pri navezovanju 

stikov z domačimi in tujimi fakultetami in raziskovalnimi institucijami ter z gospodarstvom. Skoraj vsi 

mladi visokošolski sodelavci so vključeni v raziskovalne naloge. Sodelovanje pri raziskovalnih nalogah jim 

omogoča publiciranje svojih člankov, ki so potrebni za napredovanje.  



 

110 
 

Fakulteta zagotavlja sprotno in stalno strokovno izobraževanje, pomaga pri navezovanju stikov z 

domačimi in tujimi fakultetami in raziskovalnimi institucijami ter z gospodarstvom.  

V letu 2014 je potekalo usposabljanje dveh mladih raziskovalcev s področja raziskav v zdravstveni negi in 

ekoloških znanosti v zdravstvu. Mladi raziskovalki sta se usposabljali na drugih fakultetah UM (MF, FNM), 

saj UM FZV še ne izvaja doktorskega študijskega programa. 

3.1.1.2 Mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

Na UM FZV se spodbuja vključevanje v mednarodne izobraževalne in raziskovalne mreže, zato se 

visokošolskim učiteljem in sodelavcem omogoča udeležba na znanstveno raziskovalnih oz. strokovnih 

konferencah ter drugih strokovnih ali znanstvenih srečanjih in sodelovanje s tujimi fakultetami.  

UM FZV je v letu 2013/2014 sodelovala tudi preko izmenjave učiteljev in sodelavcev s sorodnimi 

fakultetami v tujini v  okviru programa ERASMUS, finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega 

mehanizma, in sicer z:  

1. Fachhochschule Technikum Kärnten, Avstrija  

2. University of Eastern Finland, Finska  

3. Savonia University of Applied Sciences, Finska  

4. University of Peloponnese, Grčija  

5. University of Pecs, Madžarska  

6. University of Madeira, Portuglska  

7. Instituto Politecnico de Setubal, Portugalska  

8. Medical University Lublin, Poljska  

9. Nicolaus Copernicus University, Poljska  

10. University Transilvania of Brasov, Romunija  

11. Kocaeli University, Turčija  

12. Halic University, Turčija  

13. Plovdiv Medical University, Bolgarija  

14. Tallinn Health Care College, Estonija  

15. University of Oulu, Finska  

16. Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Finska  

17. University of Modena, Italija  
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18. University of Akureyri, Islandija  

19. University of Lincoln, Velika Britanija  

20. Johannes Kepler Universität Linz, Avstrija  

21. Universitat Autonoma de Barcelona  

22. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Hrvaška  

23. Lovisenberg Deaconal University College, Norveška 

24. Techno Campus Mataro, Španija 

25. Sveučilište u Rijeci, Hrvaška. 

Kljub spodbujanju mednarodnih izmenjav in kljub velikemu številu podpisanih pogodb s sorodnimi 

visokošolskimi institucijami je delež zaposlenih, ki se odločijo za izmenjavo, dokaj skromen (tabela 60), 

vendar se je v letu 2013/2014 precej povečal v primerjavi s prejšnjim študijskim letom. Deloma je za to v 

zadnjih letih kriva tudi vedno večja pedagoška obremenjenost učiteljev in asistentov, ki zaradi 

specifičnosti študija zdravstvene nege in velike količine kliničnih vaj le stežka nadomeščajo odpadla 

predavanja in vaje. V prihodnosti pa bo realizacija mobilnosti še težja, saj bodo v nekaterih aspektih 

sredstva v Erasmus programu predvidoma celo zmanjšana.  

Tabela 60: Mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

Študijsko leto 
Število učiteljev na 
institucijah v tujini 

2004/2005 4 

2005/2006 4 

2006/2007 3 

2007/2008 7 

2008/2009 4 

2009/2010 4 

2010/2011 6 

2011/2012 6 

2012/2013 2 

2013/2014 6 

 Upravno-administrativni in strokovno-tehnični delavci 3.1.2

V skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 46/12 UPB10 s sprememb. in dopl. do 28/14) 

opravlja tajništvo upravno-administrativne, finančno-gospodarske in strokovno-tehnične naloge za: 
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1. vodstvo fakultete (dekanica, prodekanica za izobraževalno dejavnost, prodekanica za 

podiplomski študij, prodekan za znastvenoraziskovalno dejavnost, prodekan za študentska 

vprašanja in tajnica fakultete), 

2. aktivnosti tajništva fakultete potekajo v petih notranjih službah in v okviru del tajnice vodstva 

fakultete (Referat za študentske zadeve, Referat za splošne in administrativne zadeve, Referat za 

kadrovske in habilitacijske zadeve in Referat za računovodske zadeve ter Knjižnica), 

3. notranje pedagoške in znanstvene enote (Katedra za zdravstveno nego, Katedra za medicino in 

fizioterapijo, Katedra za interdisciplinarne vede in Katedra za bioinformatiko),  

4. druge organizacijske enote (Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Center za razvoj 

kariere in vseživljenjsko izobraževanje, Simulacijski center, Center za mednarodno dejavnost, 

Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu in učne baze fakultete). 

Upravno-administrativne, finančno-gospodarske in strokovno-tehnične službe skrbijo tudi za pripravo 

gradiva za seje organov fakultete in realizacijo sklepov organov fakultete:  

 Senat UM FZV, 

 Komisija za študijske zadeve UM FZV, 

 Komisija za znanstveno – raziskovalne zadeve UM FZV, 

 Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV, 

 Komisija za založniško dejavnost UM FZV, 

 Akademski zbor UM FZV, 

 Poslovodni odbor UM FZV, 

 Študentski svet UM FZV. 

Podporne oz. strokovne službe UM FZV so organizirane skladno z Splošnim aktom o organiziranosti in 

sistematizacijo univerze in članic št. A17/2005-2 BB (Obvestila UM št. XXIII-6-2005) in z vsemi 

spremembami in dopolnitvami akta http://www.um.si/univerza/dokumentni-

center/akti/Strani/zaposleni-na-um.aspx. 

Za izvajanje navedenih nalog je v tajništvu zaposlenih 24 delavcev, izobrazbena struktura delavcev 

tajništva je razvidna iz tabele 61. Strokovne službe skrbijo za nemoteno delovanje fakultete in nemoteno 

izvedbo pedagoškega procesa ter nudijo administrativno in tehnično podporo pri izvajanju 

znanstvenoraziskovalnega dela. 

  

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/zaposleni-na-um.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/zaposleni-na-um.aspx
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Tabela 61: Kadrovska struktura tajništva fakultete 

Stopnja izobrazbe Število 

VIII/2 1 

VII/U 11 

VII/S 6 

VI 2 

V 3 

IV 1 

I - 

Skupaj 24 

 

Na UM FZV je bila v študijskem letu 2013/2014 na področju upravno-administrativnih in strokovno-

tehničnih delavcev ena nova zaposlitev, saj je delavka, ki je bila v strokovnih službah opravlja dela in 

naloge tajnika fakultete, zato je bila potrebna nova zaposlitev na pravnem področju.  

Iz tabele 62 je razvidna zasedba delovnih mest skladno s sistemizacijo fakultete. 

Tabela 62: Zasedba delovnih mest v tajništvu fakultete 

Zap.št. Delovno mesto 
Število zaposlenih na tem 

delovnem mestu 

1. Tajnik fakultete (Vodstvo tajništva) 1 

2. Pomočnik tajnika fakultete (Vodstvo tajništva) 2 

3. Samostojni strokovni delavec VII/2 (Referat za 
splošne in administrativne zadeve) 

1 

4. Samostojni strokovni delavec VII/1 (Referat za 
splošne in administrativne zadeve) 

2 

5. Tehnični delavec V (I) (Referat za splošne in 
administrativne zadeve) 

2 

6. Tehnični delavec IV (I) (Referat za splošne in 
administrativne zadeve 

2 

7. Vodja področja enote I (Referat za kadrovske in 
habilitacijske zadeve) 

1 

8. Vodja področja/enote II (Referat za študentske 
zadeve) 

1  

9. Samostojni strokovni delavec VII/2 (Referat za 
študentske zadeve) 

1 

10. Samostojni strokovni delavec VII/1 (Referat za 
študentske zadeve) 

3 
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Zap.št. Delovno mesto 
Število zaposlenih na tem 

delovnem mestu 

11. Vodja področja/enote II (Referat za računovodske 
zadeve) 

1 

12. Samostojni strokovni delavec VII/1 (Referat za 
računovodske zadeve) 

1 

13. Vodja področja/enote II (Knjižnica) 1 

14. Strokovni delavec VI (Knjižnica) 1 

15. Samostojni strokovni delavec VII/2 (II) (Center za 
uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij) 

1 

17. Samostojni strokovni delavec VII/1 ((Inštitut za 
zdravstveno nego)  

1 

18. Predstojnik organizacijske enote VII/2 (Center za 
mednarodno dejavnost) 

1 

19. Samostojni strokovni delavec VII/2 (Center za 
mednarodno dejavnost ) 

1 

 

Nepedagoški delavci se izobražujejo s krajšimi usposabljanji in tečaji (tabela 63), ki so povezani s 

področjem njihovega dela, npr. varnost pri delu,  javna naročila, blagajniško poslovanje, zaključni računi, 

usposabljanje za delo v knjižnici, varovanje osebnih podatkov, področje projektnega dela, IT tehnologije, 

arhiviranje, ipd. in imajo podporo vodstva za pridobitev formalne izobrazbe.  

Študij so zaključili::  

 asist. dr. Urška Rozman – doktorski študijski program na FNM UM – Ekološke znanosti, 

 asist. dr. DHSc. (Republika Finska) Helena Blažun – doktorski študijski program na University of 

Eastern Finland, Department of Health and Social Management, 

Študij nadaljujeta spodaj navedena nepedagoška delavca:  

 Marko Uršič – zaključuje magistrski študijski program na UM FZV - Bioinformatika (2. stopnja), 

 Maja Štiglic – doktorski študijski program na FF UM - Sociologija.  

Tabela 63: Število nepedagoških delavcev, ki se izobražujejo in izpopolnjujejo 

 Pridobivanje 
izobrazbe V. 

stopnje 

Pridobivanje 
izobrazbe VI. 

stopnje 

Pridobivanje 
izobrazbe VII. 

stopnje 

Podiplomsko 
izobraževanje 

Strokovno 
usposabljanje 

Krajša 
usposabljanja 

in tečaji 

Skupaj - - - 2 - 20 
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Strokovno administrativno delo tajništva se izvaja v okviru naslednjih enot: 

1. Referat za splošne in administrativne zadeve, 

2. Referat za kadrovske in habilitacijske zadeve, 

3. Referat za računovodske zadeve, 

4. Referat za študentske zadeve, 

5. Knjižnica. 

 

Referat za splošne in administrativne zadeve  

Opravljena dela in naloge: 

 priprava in objava dokumentacije na Portalu javnih naročil, 

 pridobivanje ponudb in vodenje postopkov naročil malih vrednosti, 

 izdajanje zahtevkov in naročilnic, 

 pridobivanje soglasij za delo po avtorskih oz. podjemnih pogodbah, 

 priprava avtorskih in podjemnih pogodb za zunanje sodelavce, ki sodelujejo pri izvedbi 

pedagoškega procesa (predavanja, seminarji, klinične vaje, mentorstva/somentorstva na 

dodiplomskem študijskem programu in podiplomskih študijskih programih), 

 vnos in ažuriranje kadrovske baze KIS (univerzitetni informacijski sistem, ki omogoča 

informacijsko podporo na kadrovskem področju), 

 priprava pogodb ob sklenitvi delovnih razmerij, 

 izdajanje soglasij za delo, 

 izdajanje elektronskih potnih nalogov, 

 priprava in organizacija dogodkov na fakulteti (Winfocus, informativni dnevi, podelitev diplom 

…), 

 priprava gradiva za seje organov fakultete in realizacija sklepov organov fakultete, 

 priprava različnih poročil (za strokovne službe UM, poročilo o javnih naročilih, za Statistični urad 

RS), 

 priprava Poslovnega poročila 2013 in Programa dela 2014, 

 priprava podlag za uvedbo ISO standarda, 

 urejanje arhiva UM FZV, 

 priprava dokumentacije za reakreditacijo študijskega programa 2. stopnje Management v 

zdravstvu in socialnem varstvu, 

 ostala dela in naloge po nalogu nadrejenega. 
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Usmeritve: 

 z namenom znižanja stroškov poslovanja vseh sodelujočih v procesu, izboljšanja učinkovitosti 

poslovanja, hitre in enostavne izmenjave informacij ter povečanje kakovosti in učinkovitosti je 

potrebno vzpostaviti elektronsko poslovanje še na drugih poslovnih področjih fakultete. 

Referat za kadrovske in habilitacijske zadeve 

Opravljena dela in naloge: 

 vodenje in izvajanje celotnih postopkov na kadrovskem področju (razpisi, pogodbe, izdaja 

sklepov, odločb, priprava podatkov za plače,…), 

 vodenje evidenc, 

 priprava kadrovskih načrtov, programov dela, poslovnih poročil,  

 priprava najave pedagoških obveznosti za visokošolske učitelje in sodelavce, 

 priprava gradiva za seje organov fakultete in realizacija sklepov organov fakultete, 

 sodelovanje na sejah organov, 

 priprava podatkov za revizije, 

 sodelovanje pri postopku priznavanja tujega izobraževanja, 

 svetovanje in pomoč v zvezi s habilitacijskim postopkom ter priprava sklepov o imenovanju 

strokovnih poročevalcev in odločb o izvolitvi v naziv, 

 priprava dokumentacije za reakreditacijo študijskih programov 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega 

ter 2. stopnje Bioinformatika ter organizacija evalvacije na fakulteti, 

 priprava dokumentacije za notranjo institucionalno evalvacijo (»follow up«), 

 priprava podlag za uvedbo ISO standarda, 

 priprava sprememb študijskih programov za obravnavo na organih UM FZV in UM, 

 ostala dela in naloge po nalogu nadrejenega. 

Referat za računovodske zadeve 

Računovodski proces je predvsem proces izdelave številnih računovodskih podatkov o preteklih 

poslovnih dogodkih. Računovodski izkazi vsebujejo veliko koristnih informacij, do katerih pridemo z 

ustrezno finančno analizo. In prav na teh podatkih in informacijah temeljijo finančne odločitve. 

Tudi leto 2014 je bilo leto sprememb davčnih predpisov in novih pravil. 

V veljavo so stopile novosti na področju prispevkov. Spremenjena zakonodaja je povečala dosedanje in 

hkrati uvedla nove prispevke od posameznih dohodkov fizičnih oseb. 
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o 

načinu predložitve davčnemu organu je prinesel obveznost poročanja o potnih stroških in drugih 

povračilih v zvezi s službenimi potmi. 

Spremembe predpisov o plačah javnih uslužbencev so prinesle obveznost obračuna in izplačila plač po 

virih financiranja ter spremljanja števila zaposlenih po virih financiranja in poročanja o njem. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela rebalans proračun RS za leto 2014, na podlagi katerega smo bili 

zavezani k pripravi Rebalansa finančnega načrta za leto 2014, kjer smo upoštevali nova izhodišča. 

Poleg vsakodnevnih tekočih del in nalog na finančno-računovodskem področju smo tekom leta opravili 

naslednja večja opravila:  

1. V januarju smo pripravili podatke za odmero dohodnine. Pripravili smo tudi podatke za 

izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. 

2. V februarju smo pripravili in oddali računovodsko poročilo za leto 2013. Pripravili smo tudi 

spremembe in dopolnitve sprejetih meril in sodil za razporejanje prihodkov, odhodkov in 

časovnih razmejitev za opravljanje javne službe in tržne dejavnosti. 

3. V marcu je potekal revizijski pregled finančnega načrta za leto 2013, kjer je bil izveden pregled 

dejanske izvedbe finančnega načrta. V tem mesecu smo pripravili tudi finančni načrt za leto 

2014. 

4. V skladu s Pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin smo za 

Ministrstvo za finance v aprilu sestavili premoženjsko bilanco s predpisanimi obrazci in 

obrazložitvami. 

5. V maju smo pripravili podatke za Cenik storitev UM za študijsko leto 2014/2015. S tem 

mesecem se je na UM pričela tudi prenova informacijskega sistema AIPS in FIPS za potrebe 

enotnega plačevanja storitev študentov.  

6. Maj je bil tudi mesec priprave finančnega poročila poslovanja za obdobje prvih treh mesecev  

leta 2014. Na ARRS smo posredovali letno Letno finančno poročilo programa raziskovalne 

dejavnosti za leto 2014. 

7. Oceno stroškov izvedbe vseh študijskih programov za študijsko leto 2014/2015 smo pripravili 

v oktobru. 

8. Računovodske izkaze in obrazložitev finančnega polletnega poročila poslovanja smo izdelali 

meseca avgusta. 
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9. November je bil mesec priprave finančnega poročila za obdobje od januarja do septembra 

2014. 

10. Zaradi spremenjenih izhodišč MIZŠ za pripravo finančnega načrta 2014 smo v novembru 

pripravili rebalans finančnega načrta. 

11.  Banka Slovenije zbira podatke za proučevanje denarne politike in finančnih tokov. V ta namen 

pripravljamo četrtletna poročila o stanjih finančnih sredstev in obveznostih ter o transakcijah 

in vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih. 

 

Tudi leto 2015 bo za računovodstvo leto sprememb in novih pravil. Proračunski uporabniki bomo 1. 

januarja začeli prejemati elektronske račune za prejeto blago, storitve in gradnje od drugih proračunskih 

uporabnikov in izdajati elektronske račune za dobavljeno blago in storitve drugim uporabnikom 

proračuna. Pričele bodo veljati tudi spremembe ZDDV-1. 

Nadaljevala se bo tudi  nadaljna prenova računovodsko-finančnega informacijskega podsistema FIPS, ki 

je enoten za celotno Univerzo v Mariboru. 

Ker trenutno potekajo pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja o ukrepih glede plač v javnem 

sektorju za leto 2015, bodo spremembe tudi na tem področju. 

Referat za študentske zadeve 

Referat za študentske zadeve UM FZV se nahaja v pritličju fakultete in je del tajništva. Za študente in 

zunanje uporabnike smo bili v študijskem letu 2013/2014 dosegljivi v času uradnih ur, osebno ali po 

telefonu. Uradne ure so potekale: 

Tabela 64: Uradne ure referata za študentske zadeve 

PON TOR SRE ČET PET 

11:30 
13:30 

11:30 
17:00 

11:30 
13:30 

12:00 
15:00 

12:00 
16:00 

 

Uradne ure smo v študijskem letu 2012/2013 na podlagi pobude študentov podaljšali ob torkih do 17. 

ure. Evidenca obiskov študentov v podaljšanih uradnih urah v študijskem letu 2013/2014 kaže zelo 

minimalen obisk, zato bomo podali predlog za ukinitev podaljšanih uradnih ur ob torkih.  
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Tabela 65: Evidenca obiskov Referata za študentske zadeve na uradnih urah ob torkih 

Mesec OKT 2013 NOV 2013 DEC 2013 JAN 2014 FEB 2014 MAR 2014 APRIL 2014 

Število 
študentov 

21  9 4 21 17 14 11 

Mesec MAJ 2014 JUNIJ 2014 JULIJ – SEPT 2014 

Število 
študentov 

7 10 ni podaljšanih 
uradnih ur 

 

V zimskem in letnem semestru prihajajo študenti v Referat za študentske zadeve po informacije glede 

možnosti menjav skupin, bolezni in s tem povezane prerazporeditve v skupine, nadomeščanje kliničnih 

vaj, opravljanje kliničnih vaj v učnih bazah UM FZV, različnimi potrdili, študentskimi izkaznicami, 

priponkami, različnimi potrebnimi obrazci za klinične vaje, vprašanja povezana s pripravo in izdelavo 

diplomskih oz. magistrskih del, opravljanje prakse v tujini, učnimi načrti, potrdili o opravljenih študijskih 

obveznostih na preteklih študijskih programih, ki jih je izvajala UM FZV, možnostmi prepisa iz izrednega v 

redni študij ter prepisa iz drugih visokošolskih zavodov na UM FZV ter splošnimi informacijami (kot npr. 

sprememba priimka, stalnega bivališča…), v času izpitnih obdobij pa prihajajo po informacije v zvezi z 

opravljanjem izpitov, komisijskih izpitov, izpitnimi roki, možnostmi pristopov na izpitne roke, indeksi za 

vpis ocen (še po starih študijskih programih), pogoji za napredovanje, podajo prošenj na Komisijo za 

študijske zadeve in s tem povezano tematiko. Največja frekvenca obiskov tako osebno kot po telefonu je 

v času letnega in sploh jesenskega izpitnega obdobja, ko študentje izpolnjujejo pogoje za vpise v višje 

letnike in prihajajo po nasvete v zvezi z vpisi. Povečan obseg je bilo zaznati po telefonu in osebno ob 

izidu Razpisa za vpis, tako za dodiplomski kot za podiplomske študijske programe. 

Študentom (v večji meri izrednim), ki se zaradi službenih obveznosti niso mogli udeležiti razpisanih 

uradnih ur, smo bili dosegljivi tudi izven uradnih ur po predhodni najavi. Opažamo, da je v primerjavi s 

študijskim letom 2012/2013, število obiskov Referata po predhodni najavi, izven uradnih ur, v 

študijskem letu 2013/2014 narastla. Študenti so imeli prav tako možnost, da so preko sistema AIPS 

naročili potrdila o vpisu ali potrdila o opravljenih izpitih, katera smo jim posredovali v najkrajšem 

možnem roku po pošti.  
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Vodja Referata, Alenka Marsel, je v študijskem letu 2013/2014, kot članica Komisije za tutorstvo UM FZV 

po predhodnem dogovoru izvajala tudi tutorska srečanja s študenti, kar je bilo s strani študentov 

sprejeto zelo pozitivno, zato se aktivnosti na tem področju nadaljujejo tudi v študijskem letu 2014/2015.  

Kot novost smo v študijskem letu 2013/2014 pred zaprtjem fakultete študentom posebej objavili kako 

lahko komunicirajo z nami v času zaprtja fakultete (obvestilo na povezavi http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=12134&Itemid=41), prav tako smo 

povezavo do obvestila posredovali vsem študentom po elektronski pošti. Študenti so se tega posluževali, 

zato se aktivnost prenese tudi v naslednje študijsko leto.  

Realizacija usmeritev iz lanskega študijskega leta 

Usmeritvi podani v Samoevalvaciji za preteklo študijsko leto, sta bili realizirani in sicer:  

- v Referatu smo opravljali tutorska srečanja s študenti po predhodnem dogovoru, študente smo 

informirali na samem vpisu, kakor tudi tekom študijskega leta po predhodnem dogovoru, 

- sestanke s študenti smo izvedli na začetku študijskega leta, kasneje samo s predstavniki letnikov 

po izkazani potrebi.  

Tretja usmeritev v zvezi s posodobitvijo spletne strani je bila delno realizirana, zaradi postopka prenove 

celotne spletne strani UM FZV in se zato prenese v študijsko leto 2014/2015. Objavljene podatke na 

spletni strani, ki se nanašajo na izobraževalno dejavnost, smo zato samo posodobili in aktualizirali.  

Usmeritve, predlogi za študijsko leto 2014/2015:  

 ohraniti informiranje študentov preko tutorskega sistema in srečanj s študenti, 

 uvesti informiranje študentov po elektronski pošti UM domene,  

 dodatno uvesti sestanke s predstavniki letnikov pred začetkom semestra in kasneje po potrebi,  

 posodobiti spletno stran fakultete z namenom boljše preglednosti zapisanih informacij.   

Aktivnosti, ki so potekale v Referatu za študentske zadeve UM FZV za študijsko leto 2013/2014 so 

razdeljene na večja področja dela ter s tem povezane naloge ter aktivnosti.  

1. Razpis za vpis, vpisi in s tem povezane aktivnosti v študijskem letu 2013/2014 

  

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=12134&Itemid=41
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=12134&Itemid=41
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Študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega: 

 pomoč pri pripravi besedila Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske 

programe v študijskem letu 2013/2014 (vključno s pripravo gradiva za obravnavo na Senatu UM 

FZV), 

 priprava, pomoč pri organizaciji in sodelovanje na informativnih dnevih UM FZV (predstavitev 

rokovnika vpisa, postopek prijave in vpisa ter informacije v zvezi z opravljanjem propedevtičnega 

programa ter zdravniškega potrdila, kakor tudi odgovarjanje na zastavljena vprašanja, delitev 

promocijskega materiala),   

 udeležba na sejmu Študentska arena in Informativa 2014 v Ljubljani z namenom promocije 

študijskih programov in dajanje informacij o študijskih programih UM FZV, 

 dajanje informacij v zvezi z razpisno – vpisnim postopkom po telefonu ali osebno na uradnih 

urah ter po elektronski pošti, 

 svetovanje kandidatom, ki niso bili sprejeti na želeni študijski program po telefonu ali osebno v 

času  uradnih ur ter po elektronski pošti,  

 dajanje informacij po telefonu, osebno ali po elektronski pošti vsem tistim kandidatom, ki so 

zamudili rok prijave, kandidatom, ki so se želeli prepisati (znotraj fakultete ali iz drugih 

visokošolskih zavodov) ali pa so potrebovali informacije v zvezi z vpisom na UM FZV, 

 dajanje informacij kandidatom – tujim študentom o vpisu in postopkih vpisa,  

 podajanje informacij in usmeritev tujim študentom v zvezi z priznavanjem izobraževanja, 

 pomoč pri pripravi informacij v zvezi z razpisno vpisnim postopkom za različne brošure in 

promocijski material,   

 obveščanje, priprava in vpisovanje študentov sprejetih v prvem in drugem prijavnem roku za 

vpis v 1. letnik rednega in izrednega študijskega programa (sezname sprejetih kandidatov nam je 

posredovala Visokošolsko-prijavno informacijska službi UM),  

 pregled prijav v tretjem prijavnem roku, izdaja sklepa, 

 obveščanje, priprave in vpisovanje izrednih študentov sprejetih v tretjem prijavnem roku za vpis, 

 priprava obrazca DZS 8.204 za predhodni zdravstveni pregled, ki so ga vsi sprejeti kandidati 

prejeli skupaj z obvestilom o vpisu na naslov stalnega bivališča (vsak kandidat je prejel navedeni 

obrazec v dveh izvodih), 

 usklajevanje terminov opravljanja propedevtičnega programa za kandidate, ki po svoji 

predizobrazbi niso zdravstveni tehniki, 
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 priprava seznama kandidatov za opravljanje propedevtičnega programa, vodenje evidence o 

kandidatih, ki so propedevtični program opravili, kontrola plačil stroškov propedevtičnega 

programa, obveščanje študentov,  

 za potrebe vpisa opravljeno naročilo dokumentacije za vpise (hologramske nalepke ter 

študentske izkaznice),  

 posredovanje vpisnih številk za izdelavo črtnih kod za študentske izkaznice na RCUM,  

 priprava terminskega plana vpisa,  

 obveščanje, priprava in vpisovanje rednih in izrednih študentov v višje letnike po terminskem 

planu vpisa (obrazci, pogodbe o izobraževanju za izredne študente), 

 vpisovanje rednih in izrednih študentov v višje letnike v času uradnih ur, kakor tudi izven uradnih 

ur po predhodnem dogovoru (obrazci, pogodbe o izobraževanju za izredne študente, nalepke na 

študentske izkaznice), 

 opravljeni vpisi v 1. letnik rednega in izrednega študijskega programa vseh naknadno sprejetih 

kandidatov s strani Visokošolsko prijavnih služb in tujih študentov,   

 po zaključenih vpisih opravljen pregled vpisnih listov vpisanih študentov in morebitno 

obveščanje o pomanjkljivostih, 

 vnos v evidenco AIPS in posledično kontrola prenosa podatkov v sistem eVŠ,   

 pridobivanje EMŠO številk preko eVŠ za vpis tujcev, 

 kontrola vnesenih študentov za poročilo o vpisu, 

 organizacija zdravniških pregledov za vse novince vpisane v 1. letnik (redno), priprava obvestila,  

 organizacija cepljenja proti Hepatitisu B za vpisane študente v 1. letnike (redni in izredni), 

 opremljanje obrazcev s črtnimi kodami za izdajo študentskih izkaznic, 

 posredovanje obrazcev za izdajo študentskih izkaznic izdelovalcu,  

 kontrola prejetih študentih izkaznic na podlagi poziva VPIS-a UM, 

 nastavitev osebnih map za vse vpisane novince, 

 ureditev osebnih map vpisanih študentov v višje letnike,  

 ureditev pogodb o izobraževanju (številka, posredovanje v podpis, vpis v delovodnik), 

posredovanje v finančno računovodsko službo UM FZV, en izvod pa po pošti študentu na dom. 
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Študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega, 2. stopnje Bioinformatika in 2. stopnje Management v 

zdravstvu in socialnem varstvu: 

 sodelovanje pri pripravi besedila Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem 

letu 2013/2014, 

 priprava, organizacija in sodelovanje na informativnih dnevih UM FZV (predstavitev kandidatom 

rokov za vpis, postopka prijave in vpisa, kakor tudi odgovarjanje na zastavljena vprašanja, delitev 

promocijskega materiala),   

 dajanje informacij po telefonu, osebno ali po elektronski pošti vsem tistim kandidatom, ki so 

zamudili rok prijave, kandidatom, ki so se želeli prepisati (znotraj fakultete ali iz drugih 

visokošolskih zavodov) ali pa so potrebovali informacije v zvezi z vpisom na UM FZV, 

 dajanje informacij kandidatom – tujim študentom o vpisu in postopkih vpisa (posebej bi 

izpostavili informacije v zvezi z priznavanji izobraževanja), 

 pomoč pri pripravi informacij v zvezi z razpisno vpisnim postopkom za različne brošure in 

promocijski material,    

 pregled prejetih prijav za vpis na podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje, 

 obveščanje kandidatov o morebitnih dopolnitvah, skladno z določili ZUP-a, spremljanje 

dopolnitev v določenem roku, 

 priprava seznama prejetih prijav za vpis na podiplomske magistrske študijske programe 2. 

stopnje,  

 oblikovanje seznama prejetih prijav in računanje povprečne ocene, skladno z določili v Razpisu,  

 pregled vlog za podaljšanje roka za dostavo dokazil za vpis in priprava gradiva za obravnavo na 

Komisiji za študijske zadeve UM FZV, 

 obveščanje kandidatov o sprejetju,  

 opravljeni vpisi na podlagi terminskega plana vpisa,  

 oblikovanje seznamov z izbirnimi učnimi enotami, 

 vnos študentov v računalniško bazo AIPS posledično kontrola prenosa podatkov v sistem eVŠ,  

 pridobivanje EMŠO številk preko eVŠ za vpis tujcev, 

 nastavitev osebnih map za vse vpisane novince, 

 kontrola izbranih izbirnih učnih enot, 

 ureditev osebnih map vpisanih študentov v višje letnike.  
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2. Zimsko, poletno in jesensko izpitno obdobje  

Na UM FZV imamo, skladno s sklepom Senata UM FZV, z dne 8. 11. 2012 dva postopka vnosa ocen in 

sicer: 

Postopek in vnos rezultatov visokošolskega učitelja s pomočjo spletne aplikacije PPA:   

 Visokošolskemu učitelju posreduje Referat za študentske zadeve informacijo o številu 

prijavljenih na izpit po elektronski pošti skupaj z povezavo na spisek prijavljenih v AIPS-u. 

 Visokošolski učitelj se prijavi v spletno aplikacijo PPA v AIPS z uporabniškim imenom in geslom, 

ki mu je bilo dodeljeno na RCUM. 

 Visokošolski učitelj izpiše seznam prijavljenih na izpit v enaki obliki, kot ga je doslej prejel s strani 

Referata za študentske zadeve. Seznam je podlaga za preverjanje prisotnosti na izpitnih. Na 

seznamu se izpišejo tudi vse morebitne posebnosti, kot npr. če opravlja izpit študent s posebnim 

statusom.   

 Vnos rezultatov izpitov:  

o visokošolski učitelj vpiše oz. vnese rezultate izpitov neposredno v aplikacijo AIPS preko 

spletne podpore PPA v zato pripravljen zavihek »urejanje prijavnic« (rezultat izpita je ali 

samostojna ocena ali pa skupna ocena vseh oblik preverjanja in ocenjevanja znanja, 

skladno z veljavnim učnim načrtom),   

o vnos se shrani v bazo kot vpisan, ni pa še končno potrjen, 

o po končanem vnosu rezultatov izpitov v bazo visokošolski učitelj potrdi vse vnose in s 

tem sproži dokončno potrditev rezultatov v bazi AIPS,  

o visokošolski učitelj natisne spisek z rezultati izpitov na papir, katerega obvezno podpiše 

ter odda v Referat za študentske zadeve. 

o Referat za študentske zadeve preveri ali so vsi vnosi rezultatov izpitov zaključeni v roku 

in če je visokošolski učitelj oddal podpisan seznam z rezultati izpitov v Referat za 

študentske zadeve.  

o Študenti vidijo rezultate izpitov takoj po potrditvi rezultatov s strani visokošolskega 

učitelja v AIPS.  

o Referat za študentske zadeve vloži podpisan seznam z rezultati izpitov v rednik. 
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Postopek in vnos rezultatov visokošolskega učitelja v Referatu za študentske zadeve UM FZV: 

 nosilec učne enote ali pa izvajalec pride v Referat za študentske zadeve in referentki narekuje 

dosežene ocene (rezultate), katere se vnašajo direktno v AIPS,  

 ko so rezultati vneseni se takoj izpiše seznam z ocenami, kateri se podpiše in s tem jamči da so 

vneseni rezultati točni,   

 podpisan seznam z ocenami se odloži v rednik.  

Uvedeni sistem vnašanja ocen je olajšal delo visokošolskim učiteljem, da jim ni potrebno podpisovati 

prijavnic (prihranek na času) in olajšal delo v Referatu za študentske zadeve, da ni potrebno tiskati 

prijavnic (prihranek na materialu).  V študijskem letu 2013/2014 so k samostojnemu vnašanju ocen v 

AIPS preko sistema PPA dodatno pristopili 3 visokošolski učitelji, kar pomeni da je bila podana pobuda v 

študijskem letu 2012/2013 v zvezi s predlogom nosilcem učnih enot, ki si sami ne vnašajo ocen, da 

preidejo na sistem PPA, realizirana. Aktivnosti se nadaljujejo v študijskem letu 2014/2015.  

Opravljena dela in naloge Referata za študentske zadeve v zvezi z izpiti:  

 priprava poziva za posredovanje izpitnih rokov nosilcem učnih enot, usklajevanje izpitnih rokov z 

nosilci predmetov, priprava objave izpitnih rokov na spletni strani UM FZV, vnos  izpitnih rokov v 

AIPS (elektronska prijava),  

 usklajevanje izpitnih rokov za izredne študente z nosilci učnih enot in objava,  

 priprava seznamov prijavljenih na izpite in posredovanje nosilcem,  

 vnašanje ocen v AIPS ter objava obvestila na spletno stran o vnesenih rezultatih izpitov,  

 arhiviranje podpisanih prijavnic in dokumentacije v osebne mape študentov (samo za komisijske 

izpite), 

 urejevanje prestavitve izpitnih rokov in objava,  

 priprava indeksov za vpis ocen nosilcem predmetov (za tiste študente, ki indekse še imajo) 

 preverjanje pogojev za napredovanje študentov v višje letnike, 

 izdajanje potrdil o vpisu in potrdil o opravljenih izpitih iz AIPS-a.  

Tudi v študijskem letu 2013/2014 se je povečalo v času poletnega in jesenskega izpitnega obdobja, 

število komisijskih izpitov (predvsem na željo študentov). V zvezi z navedenim so bila opravljena dela in 

naloge: 

 usklajevanje terminov komisijskih izpitov z nosilci predmetov in ostalimi člani komisije, 
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 priprava obrazca »Imenovanje komisije za komisijski izpit« in posredovanje v podpis,  

 odpošiljanje podpisanega obrazca kandidatom za komisijske izpite po elektronski pošti ter 

študentom po pošti,   

 objava razporeda komisijskih izpitov, 

 priprava obrazca »Zapisnik komisijskega izpisa« za vsakega študenta, 

 vnos ocen v AIPS in arhiviranje dokumentacije v personalno mapo študenta.  

Za vodenje evidence o opravljenih obveznostih študentov, skladno z veljavnim učnim načrtom, je referat 

v sodelovanju s Centrom za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu UM FZV 

pripravil in posodobil za študijsko leto 2013/2014, za redno zaposlene nosilce učnih enot na UM FZV, 

excelovo tabelo z navedenimi študenti in vstavljenimi določenimi oblikami preverjanja in ocenjevanja 

znanja v odstotkih. Ta način je nosilcem učnih enot olajšal spremljanje in vodenje opravljanja 

posameznih delov preverjanja znanja za vsakega posameznega študenta, kakor tudi, da je preverjanje 

znanja skladno z veljavnim učnim načrtom. Aktivnost se nadaljuje tudi v študijskem letu, ker je bila zelo 

pozitivno sprejeta s strani nosilcev predmetov.  

Pobude, usmeritve:  

 predlagati nosilcem učnih enot, ki si sami ne vnašajo ocen, da preidejo na sistem PPA,  

 seznaniti nosilce učnih enot po elektronski pošti o spremembah Pravilnika o preverjanju in 

ocenjevanju znanja na UM,  

 nosilce učnih enot opomniti, da so, v kolikor ne morejo biti prisotni na pisnem preverjanju 

znanja, dolžni zagotoviti prisotnost ustrezno habilitiranega visokošolskega učitelja in to 

informacijo posredovati v Referat za študentske zadeve.  

3. Priprava urnikov  

Opravljena dela in naloge: 

 opravljeni razgovori z nosilci učnih enot v zvezi z izvedbo učne enote, razdelitev ur med izvajalce, 

sodelovanje s prodekanico za izobraževalno dejavnost in prodekanico za podiplomski študij,  

 poziv vsem izvajalcem za posredovanje odsotnosti med študijskim letom,  

 pri sestavi urnika so bile upoštevane dogovorjene usmeritve, predlogi (vključevanje ostalih 

visokošolskih učiteljev v učno enoto, razdelitev po urah…) in izražene želje glede izvedbe 
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navedene učne enote, katere so bile podane na sestanku pri prodekanici za izobraževalno 

dejavnost,  

 sodelovanje pri pogovorih z učnimi bazami UM FZV v zvezi z izvedbo kliničnih vaj,  

 priprava izvedbe učnih enot za vse študijske programe (izvedbeni predmetniki), 

 posredovanje plana izvedbe kliničnih vaj v učnih bazah nosilcem učnih enot za usklajevanje s 

kliničnim okoljem,  

 priprava osnutka urnikov predavanj, seminarjev, laboratorijskih vaj in kliničnih vaj za redni in 

izredni študij za dodiplomski in podiplomske študijske programe, 

 posredovanje osnutkov urnikov nosilcem učnih enot po klasični pošti, 

 na podlagi prejetih pripomb nosilcev in izvajalcev učnih enot usklajevanje in priprava končnih 

urnikov, 

 usklajevanje prostorov za izvedbo pedagoškega procesa,  

 vnos urnikov v program Wise time table, kontrola,  

 posredovanje končnih urnikov nosilcem učnih enot in izvajalcem,  

 priprava seznama učnih baz,  

 kontakti z učnimi bazami v zvezi z opravljanjem kliničnih vaj,  

 posredovanje seznama študentov v Univerzitetni klinični center z namenom elektronskega 

vodenja prisotnosti na kliničnih vajah,  

 oblikovanje skupin študentov za seminarje in vaje, 

 usklajevanje prostorov za aktivnosti,  ki potekajo na UM FZV (Winfocus…),  

 posredovanje skupin nosilcem in ostalim visokošolskim učiteljem po elektronski pošti, 

 dogovarjanje in vnašanje sprememb v urnik.  

Od podanih usmeritev in predlogov smo realizirali:  

 izdelane urnike je potrdi Senatu UM FZV,  

 Katedra za zdravstveno nego je podala usmeritve za oblikovanje urnikov.   

Usmeritve in predlogi za študijsko leto 2014/2015: 

 nabaviti nadgradnjo urniškega programa Wisetime table, ki je ostala nerealizirana iz preteklega 

študijskega leta,  
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 z visokošolskimi učitelji in študenti organizirati okroglo mize v zvezi s pripravo in izdelavo 

urnikov.    

4. Komisija za študijske zadeve UM FZV  

Komisija za študijske zadeve je stalna komisija Senata UM FZV in šteje sedem članov, od tega je 

predsednik prodekan za izobraževalno dejavnost, štirje člani so iz vrst visokošolski učiteljev in dva člana 

sta predstavnika študentov. Na vsaki seji Komisije za študijske zadeve je prisotna tudi vodja Referata za 

študijske zadeve, gradivo za seje komisije se pripravlja v referatu. Prav tako vodja Referata za študentske 

zadeve pripravi in odpremi vabila za seje.  

Obravnavana tematika Komisije za študijske zadeve:  

 poročila o številu vpisanih študentov na UM FZV v študijskem letu 2013/2014,  

 vloge študentov, katere je bilo potrebno pred obravnavo na seji ustrezno opremiti, po tematiki 

pa je komisija obravnavala: 

o prošnje za podaljšanje statusa študenta, 

o prošnje za ponavljanje letnika, 

o prošnje za izjemni vpis v višji letnik, 

o prošnje za priznanje izpitov,  

o nadaljevanje študija po prekinitvi, 

o prepis iz izrednega v redni študij, 

o prošnje za priznanje izpitov,   

o prošnje za pridobitev posebnega statusa študenta na Univerzi v Mariboru,  

o ter številne individualne vloge oz. prošnje v zvezi s študijem.   

 priprava zapisnikov komisije,  

 priprava sklepov komisije v sodelovanju s kadrovsko pravno službo UM FZV, 

 posredovanje sklepov v parafe, podpis in odpremljanje (skladno z ZUP),  

 evidentiranje sklepov komisije v sistemu AIPS, če gre za priznanje izpitov,  

 odlaganje prošenj s sklepi v personalne mape študentov po prejemu vročilnic, 

 priprava dokumentacije v primeru pritožbe študentov na sklepe komisije ter posredovanje na 

UM, 

 posredovanje sklepov komisije v obravnavo in sprejem Senatu UM FZV. 
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Sklepi Komisije za študijske zadeve so bili vsi realizirani. Udeležba na sejah je bila zadovoljiva in sklepčna. 

Pripomb na delo Komisije za študijske zadeve UM FZV ni bilo, ne s strani vodstva šole, kakor tudi ne s 

strani študentov. 

Usmeritve in predlogi za študijsko leto 2014/2015: 

 zasedanje Komisije za študijske zadeve UM FZV vsaki teden v mesecu septembru zaradi sprotne 

obravnave vlog študentov in realizacije vpisov,  

 pripraviti odločbe s pomočjo predloge v sistemu AIPS.   

5. Dispozicije dodiplomskih in podiplomskih del 

Študenti oddajo dispozicije diplomskih in magistrskih del v referat. 

Opravljena dela in naloge:  

 pregled pogojev za oddajo dispozicije diplomskega dela (izpiti, vaje) za študente, ki so zaključili 

stari visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, 

 pregled pogojev za oddajo dispozicije študentov, ki so vpisani na 1. ali 2. stopnjo študija na UM 

FZV,  

 priprava dispozicij za pregled predstojnici Katedre za zdravstveno nego,  

 v kolikor je dispozicija zvrnjena priprava dopisa za popravek, posredovanje v podpis prodekanici 

za izobraževalno dejavnost,  

 v kolikor je dispozicija potrjena, priprava sklepa o diplomskem delu, posredovanje v podpis, 

 posredovanje kopije sklepa o diplomskem delu v finančno računovodsko službo, original 

študentu, kopijo pa mentorju in morebitnemu somentorju, 

 vnos zasedenosti mentorstev v bazo, 

 ureditev evidence,  

 posredovanje prošnje za podaljšanje veljavnosti teme diplomskega oz. magistrskega dela v 

odobritev, nato priprava sklepa ter odprema le tega, 

 sodelovanje pri spremembah pravilnikov o diplomskih delih za 1. ali 2. stopnjo in pomoč pri 

pripravi gradiva za obravnavo na organih UM FZV, 

 priprava podatkov o diplomantih in zasedenosti mentorjev, somentorjev,  
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 priprava pozivov k prijavi teme diplomskega dela skladno s  2. odstavkom 2. člena Pravilnika o 

postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju 1. stopnje na UM FZV 

in vodenje evidence.  

Opažene pomanjkljivosti in predlogi za odpravo ostajajo v veliki večini isti kot so bili podani v 

samoevalvaciji za preteklo študijsko leto. Realizirano pa je bilo to, da smo študentom na vpisu po 

objavah na spletni strani UM FZV podrobneje razložili postopek prijave teme, določila pravilnika in 

rokovnik ter jih posebej opozorili do kdaj je potrebno oddati dispozicijo diplomskega oz. magistrskega 

dela.   

Predlogi in usmeritve:  

 spodbujati študente s strani mentorjev, da študenti čim prej diplomirajo, saj se tako ponudijo 

mesta za ostale študente, problem je namreč prezasedenost mentorjev in somentorjev in s tem 

povezana problematika da študenti ne morejo izbrati mentorja in/ali somentorja ki ga želijo; v 

tej povezavi je tudi problematika podaljševanja veljavnosti teme diplomskega ali magistrskega 

dela,  

 problematiko prijave teme diplomskega dela obravnavati na Študentskem svetu UM FZV.  

6. Zagovori diplomskih, specialističnih in magistrskih del 

Opravljena dela in naloge:  

 po oddaji obrazca »Prijava za zagovor diplomskega dela« skupaj z izvodi diplomskih del se je 

pričel postopek za sklic zagovora, 

 sledil je ponoven pregled vseh opravljenih obveznosti študenta (izpiti in vaje, podpisi), 

 preveritev študentovih obveznosti in plačil,  

 uskladitev terminov zagovorov z mentorji, somentorji in člani (sodelovanje s prodekanico za 

izobraževalno dejavnost in prodekanico za podiplomski študij), 

 priprava seznama zagovorov in objava na spletni strani,   

 priprava obrazca »Imenovanje komisije za zagovor diplomskega dela«, 

 priprava dokumentacije za zagovor diplomskega dela (podatki o diplomantu, zapisnik o 

zagovoru, obrazec za izplačilo),  
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 odpošiljanje odločbe o zagovoru diplomskega dela študentu (po klasični pošti) in članom 

Komisije za zagovor (po elektronski pošti), 

 v primeru opravičene odsotnosti člana komisije ureditev nadomestila in priprava nove odločbe o 

zagovoru diplomskega dela,  

 vsakega kandidata smo o datumu zagovora obvestili še telefonsko, 

 priprava Potrdila o diplomiranju v dveh izvodih za vsakega diplomanta, posredovanje v podpis, 

 priprava samega zagovora diplomskega dela in postrežba, 

 po uspešnem zagovoru diplomskega dela se je študentu v indeks (ki so ga še imeli) vpisalo 

diplomiranje,  

 vpis diplomantov v knjigo diplomantov, 

 vnos diplomantov v sistem AIPS, kontrola, 

 priprava obrazca za izplačilo in oddaja za obračun, 

 posredovanje enega izvoda diplomskega dela v knjižnico UM FZV,  

 kontrola prenosa podatkov o diplomantu v eVŠ.  

Predlogi in usmeritve podani v lanski samoevalvaciji so bili realizirani.  Na podlagi sklepa 41. redne seje 

Katedre za zdravstveni nego UM FZV, z dne 18. 9. 2013 potekajo zagovori diplomskih del en krat 

mesečno in sicer vsaki tretji teden v mesecu. Izjema so semestralne počitnice. Študenti, ki so oddali 

diplomska dela za zagovor v Referat za študentske zadeve UM FZV do prvega v mesecu, so imeli zagovor 

diplomskega dela tretji teden v tem mesecu. 

7. Podelitev diplom  

Podelitve diplom so potekale skladno s potrjenim študijskim koledarjem UM.  

Opravljena dela in naloge: 

 izpis vseh diplomantov za določeno časovno obdobje iz sistema AIPS, 

 primerjanje izpisanega seznama z vpisanimi v knjigo diplomantov, specializantov in 

magistrantov,  

 preverjanje rojstnih datumov, krajev rojstva in priimkov ter imen z vpisanimi podatki na vpisnem 

listu, 

 vnos morebitnih popravkov in izpis dokončnega seznama diplomantov, 
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 izpis vseh naslovov diplomskih in specialističnih del zaradi morebitnih tipkarskih napak pri vnosu 

(v angleškem in slovenskem jeziku), 

 posredovanje naročila diplom in prilog k diplomi v strokovno službo UM FZV za izdajo 

naročilnice,  

 izbira in posvet v zvezi z govornikom,  

 priprava in kontrola priloge k diplomi za vsakega diplomanta, specializanta in magistranta, 

 posredovanje seznamov in prilog k diplomi v tiskarno, 

 ponoven pregled vseh izdelanih diplom pred dokončnim tiskanjem, 

 uskladitev termina v kabinetu dekana za podpis diplom in prilog k diplomi, 

 priprava in odpošiljanje vabil diplomantom in vabljenim gostom, 

 žigosanje prilog k diplomi, 

 zlaganje podpisanih diplom in prilog k diplomi v mape in po abecednem vrstnem redu, 

 sodelovanje in aktivnosti v zvezi s samo podelitvijo diplom, 

 izročanje diplom in prilog diplomantom, ki niso prišli na podelitev diplom.    

Usmeritev iz samoevalvacije za študijsko leto 2013/2014 v zvezi z pisnimi pozivi diplomantov, ki niso 

prevzeli diplome, ni bila realizirana in se prenese v naslednje študijsko leto.  

8. Poročila 

Opravljena dela in naloge: 

 priprave različnih poročil o vpisu (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Statistični urad 

RS, Inštitut za varovanje zdravja RS, Univerza v Mariboru…), 

 priprava poročila o vpisu za obravnavo na organih UM FZV,  

 priprava vmesnih poročil o vpisu, 

 priprava poročila o zasedenosti mentorjev in somentorjev pri diplomskih delih UM FZV, 

 priprava podatkov za samoevalvacijsko poročilo in poročila o delu za UM, 

 ostala poročila za organe UM FZV, 

 priprava različnih poročil po nalogu nadrejenih. 
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9. Izplačila pedagoškega dela  

Visokošolski učitelji so oddajali po opravljenem pedagoškem delu v Referat za študentske zadeve 

obrazec »Poročilo o opravljeni pedagoški obveznosti pedagoškega procesa«.  

Opravljena dela in naloge: 

 kontrola podatkov opravljenega pedagoškega procesa (predavanja, seminarji, vaje) navedenega 

na obrazcu »Poročilo o opravljeni pedagoški obveznosti pedagoškega procesa« za študijsko leto 

2013/2014 z urnikom, 

 vodenje evidence oddanih obrazcev »Poročilo o opravljeni pedagoški obveznosti pedagoškega 

procesa« po učnih enotah, 

 posredovanje navedenih obrazcev v kadrovsko službo UM FZV v nadaljnjo realizacijo do 10. v 

mesecu,  

 redni kontakti s kadrovsko službo UM FZV,  

 obveščanje visokošolskih učiteljev, ki navedenega obrazca niso oddali.  

V študijskem letu 2013/2014 se je dodatno uvedena kontrolo opravljenih pedagoških obveznosti po 

oddanih obrazcih »Poročilo o opravljeni pedagoški obveznosti pedagoškega procesa« in sicer da se 

obrazci najprej pregledajo s strani planerk pedagoškega procesa, nato pa še s strani Vodje Referata za 

študentske zadeve, preden se oddajo v finančno realizacijo, izkazala kot zelo učinkovita, zato se 

aktivnosti nadaljujejo tudi v naslednje študijsko leto.  

Realiziran je bil tudi podan predlog in sicer v sodelovanju s kadrovsko in finančno računovodsko službo 

smo vsem izvajalcem pedagoškega porocesa posredovali navodila za izpolnjevanje obrazca »Poročilo o 

opravljeni pedagoški obveznosti pedagoškega procesa« in rokovnik.  

Predlogi in usmeritve: 

 izdelati izvedbene predmetnike s pomočjo programa MS Excel in s tem posodobiti spremljanje 

ter beleženje prejetih obrazcev ter realizacije izvedbe pedagoškega procesa,  

 posodobiti obrazec Poročilo o opravljeni pedagoški obveznosti pedagoškega procesa,  

 vsem izvajalcem pedagoškega procesa posredovati navodila za izpolnjevanje obrazca »Poročilo o 

opravljeni pedagoški obveznosti pedagoškega procesa« in rokovnik.  
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10. Najava pedagoškega dela  

Opravljena dela in naloge: 

 priprava najave pedagoških obveznosti za redno zaposlene na UM FZV s tajnico fakultete,  

 sodelovanje pri pripravi podatkov za najavo za študijsko leto 2013/2014, 

 vnos najave v AIPS, kontrola podatkov, popravljanje podatkov skladno s spremembami izvedbe,  

 priprava gradiva za obravnavo na Senatu UM FZV v zvezi z spremembami izvedbe pedagoškega 

procesa,  

 evidentiranje najave v izvedbenih predmetnikih,  

 sodelovanje pri pripravi podatkov za poračunavo med članicami, vnos v AIPS, usklajevanje 

podatkov (po telefonu in elektronski pošti) s članicami UM. 

Predlogi, usmeritve:  

 za najavo izdelati predlogo za vnos podatkov o pedagoških obremenitvah za visokošolske 

učitelje v programu MS Excel.  

11. Arhiv  

Opravljena dela in naloge: 

 po opravljenih podelitvah diplom prenos personalnih map v arhiv, 

 skrb za redno arhiviranje podatkov o diplomantih in ostale dokumentacije.  

Predlog ki je bil podan v lanski samoevalvaciji glede ureditve arhiva ostaja nerealizirana naloga.  

Usmeritve, predlogi 

 načrtovanje aktivnosti za rešitev problematike arhiva Referata za študentske zadeve v kletnih 

prostorih UM FZV.   

12. Evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji – eVŠ 

 v študijskem letu 2013/2014 so se s strani RCUM nadaljevale posodobitve določenih segmentov 

v AIPS-u, kar je zahtevalo dodatna preverjanja podatkov in usklajevanja,  

 redna udeležba na sestankih na UM, 
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 preverjanje in usklajevanje prenesenih podatkov študijskih programov iz AIPS-a v sistem eVŠ z 

RCUM (po telefonu in elektronski pošti), 

 v sistemu eVŠ ureditev EMŠO-jev za tujce, ki si le tega niso uredili sami (kontakti s študenti),  

 v AIPS-u ureditev statusa tujih študentov ki pridejo na izmenjavo na UM FZV v okviru Erasmus 

Socratesa (evidentiranje in vnos opravljenih obveznosti), 

 spremljanje podatkov v eVŠ in morebitne odprave napak pri prenosu podatkov.  

Pobude in predlogi v zvezi s našimi opažanji in odpravljanjem napak ter odprtih zadev v zvezi z eVŠ so bili 

so bili podani na sestankih na RCUM, kakor tudi po telefonu in elektronski pošti.    

13. Tutorski sistem na UM FZV 

Aktivnosti na navedenem področju so bile sledeče: 

 sodelovanje na sejah in pisanje zapisnikov, 

 tekoče aktivnosti in sodelovanje s študenti tutorji,  

 sodelovanje pri pripravi razpisa za tutorje študente,  

 tutorska srečanja s študenti,  

 sodelovanje pri aktivnih povezanih s tutorstvom na UM FZV.  

Študente smo na vpisih dodatno seznanili s tutorskim sistemom na UM FZV.  

14. Ostala dela in naloge 

Poleg zgoraj navedenega so potekale tudi naslednje dnevne aktivnosti:   

 izdajanje študentskih izkaznic, odlaganje potrdil v personalne mape študentov, 

 vodenje evidence izdaje knjižice Aktivnosti zdravstvene nege,  

 zbiranje podatkov in priprava seznama za zavarovanje študentov na kliničnih vajah, 

posredovanje v podpis, odprema,  

 priprava različnih potrdil študentom za prepise na druge zavode,  

 dnevno odlaganje različne dokumentacije v personalne mape študentov,  

 sodelovanje pri pripravi predloga vpisnih stroškov za obravnavo na Upravnem odboru UM, 

 priprava cenika vpisnih stroškov in šolnin na UM FZV za študijsko leto 2013/2014,  

 priprava zbirnika kliničnih vaj za kontrolo plačil učnim bazam,  
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 posredovanje seznamov študentov, ki so opravili klinične vaje v posamezni učnih bazi UM FZV v 

finančno službo UM FZV v realizacijo plačila,  

 redna udeležba na sestankih na UM,  

 priprava potrdil različnim zavodom (npr. Centri za socialno delo…) v zvezi s preverjanjem 

verodostojnosti diplome in osvojenega strokovnega naslova, 

 priprava potrdil različnim zavodom o statusih študentov in opravljenih študijskih obveznostih, 

 priprava podatkov za revizijo UM,  

 priprava podatkov za evalvacijo s strani NAKVIS-a študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena 

nega in 2. stopnje Zdravstvena nega,  

 priprava podatkov za reakreditacijo študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika,  

 sodelovanje na evalvaciji Nakvis-a,  

 sodelovanje pri pripravi sprememb študijskih programov,  

 priprava podatkov za Informacijskega pooblaščenca, 

 priprava podatkov za organizacijo prevoza študentov na klinične vaje v Sanlas, Avstrija in v Javno 

socialno varstveni zavod Hrastovec,  

 sodelovanje s Študentskim svetom UM FZV ter aktivno vključevanje v reševanje študentske 

problematike, 

 posredovanje težav in vprašanj na spletni portal Podpora na UM,  

 priprava potrdil za 5% najboljših študentov v generaciji za Zoisovo štipendijo,  

 pošiljanje digitalne identitete študentom, ki jim je potekel statusa študenta,  

 redni kontakti z RCUM-om in reševanje tekoče problematike (po telefonu ali elektronski pošti), 

 priprava gradiv za spletni portal, ki se po tematiki nanašajo na študentske zadeve,  

 priprava bolonjskega kataloga predmetov za študijsko leto 2013/2014,  

 objava obvestil na spletni strani UM FZV,  

 priprava obvestil za objavo na spletni strani med novice,  

 priprava podatkov za posodobitev objav na spletni strani, ki se tematsko nanašajo na študentske 

zadeve,  

 pregled zapadlosti plačil šolnin, vnos blokad v sistem AIPS, 

 reševanje problematike v zvezi s plačili šolnin s študenti in finančno računovodsko službo UM 

FZV,  

 pomoč pri organizaciji izmenjave študentov (Erasmus Socrates),  
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 svetovanje študentom in pomoč, 

 redni kontakti z nosilci predmetov in izvajalci,  

 redni kontakti z učnimi bazami v zvezi s kliničnimi vajami,  

 redni kontakti s Študentskim svetom UM FZV (tekoča problematika), 

 dnevno sodelovanje s prodekanico za izobraževalno dejavnost in prodekanico za podiplomski 

študij,  

 sodelovanje pri letni inventuri, 

 dela in naloge po nalogu tajnika fakultete in dekana,  

 ostale sprotne, nepredvidene aktivnosti…. 

Referat za študentske zadeve UM FZV dobro sodeluje s Študentskim svetom UM FZV in ostalimi 

vključenimi v pedagoški proces. V kolikor je potrebno dobro sodelujemo tudi z ostalimi Referati za 

študentske zadeve članic Univerze v Maribor in strokovnimi službami na Univerzi v Mariboru. 

V Referatu za študentske zadeve se srečujemo z različno problematiko študentov, prav tako pa tudi s 

problematiko visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu. Ker je prijaznost na prvem 

mestu se vedno zavzemamo za razrešitev nastalih problemov in morebitnih konfliktnih situacij s 

pogovorom in ponujenimi rešitvami ter razumevanjem. V kolikor je potrebno se problematika rešuje 

tudi z vodstvom fakultete in ostalimi strokovnimi službami UM FZV. 

Težave študentov, ki so v veliki večini materialne ali socialne narave, vsako leto naraščajo, zato se 

študenti znajdejo v določenih stiskah in ker se v veliki večini najprej oglasijo v Referatu za študentske 

zadeve se z njimi pogovorimo in jim poslušamo pomagati po najboljših močeh. Študente usmerimo, v 

kolikor je potrebno, tudi na prodekanico za izobraževalno dejavnost oz. prodekanico za podiplomski 

študij. 

Vse zaposlene v Referatu za študentske zadeve se zavedamo, da je medsebojno sodelovanje in pozitivna 

delovna klima med zaposlenimi zelo pomembna, zato ostaja to naša permanentna naloga.  

 Didaktično usposabljanje zaposlenih 3.2

Senat UM FZV je na 28. izredni seji dne 10. 7. 2014 obravnaval in sprejel Cilje in program razvoja 

visokošolske didaktike na UM FZV za obdobje 2015-2020. 
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Na področju didaktičnega usposabljanja zaposlenih so bile v študijskem letu 2013/2014 izvedene 

naslednje aktivnosti: 

 »Mentoriranje študentom pri snovanju in izdelavi diplomskega dela« – predavanje in delavnica za 

učitelje, sodelavce FZV in mentorje (16. 4. 2014; dr. Slavko Cvetek) 

 »Razvijanje pisnih zmožnosti študentov« - predavanje in delavnica za učitelje in sodelavce UM FZV  

(21. 5. 2014; dr. Slavko Cvetek) 

 »Oblikovanje na izidih utemeljenih učnih načrtov predmetov« - delavnica za nosilce predmetov« 

(11. 6. 2014; dr. Slavko Cvetek). 

Na področju razvijanja študijskih veščin študentov so bile v letu 2013/2014 opravljene naslednje 

aktivnosti: 

 »Pisanje akademskih besedil« - predavanje in delavnica za redne in izredne študente, glavni 

poudarek je bil na razumevanju strukture akademskih besedil (akademski odstavek) in na razvijanju 

spretnosti pisanja za študijske namene (npr. seminarske in diplomske naloge) (23. 4. 2014; dr. Slavko 

Cvetek). 

 Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju visokošolske didaktike v letu 2013/14 3.2.1

Skladno z vizijo in poslanstvom UM FZV in opredeljenimi razvojnimi usmeritvami na področju 

visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, na Univerzi v Mariboru in Fakulteti za zdravstvene vede so bile 

v letu 2013-2014 opravljene naslednje aktivnosti: 

1. Področje raziskovanja in razvoja kurikuluma: V letu 2013/14 je bil poudarek na analizi in oblikovanju 

kompetenc v študijskem programu Zdravstvena nega in na področju oblikovanja in ocenjevanja učnih 

izidov predmetov. Po naročilu vodstva fakultete je bilo izdelano gradivo »Spremljanje in ocenjevanje 

kompetenc študentov in diplomantov UM FZV« (september 2013). Izdelano je bilo gradivo »Cilji in 

program razvoja visokošolske didaktike na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za 

obdobje 2015-2020«, ki ga je v juliju 2014 obravnaval in sprejel senat UM FZV. 

2. Področje izobraževanja in svetovanja: Aktivnosti so obsegale pripravo gradiv in izvajanje oblik 

pedagoško-didaktičnega izobraževanja in usposabljanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 

razvijanje akademskih veščin študentov, in sicer: 
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Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM FZV: 

 »Mentoriranje študentom pri snovanju in izdelavi diplomskega dela« (predavanje in delavnica, 

16. 4. 2014) 

 »Razvijanje pisnih zmožnosti študentov« (predavanje in delavnica, 21. 5. 2014) 

 »Oblikovanje na izidih utemeljenih učnih načrtov predmetov« (delavnica, 11. 6. 2014) 

 »Reflektivno poučevanje in učenje na klinični praksi« (delavnica za mentorje, 12. 02. 2014) 

Razvijanje akademskih veščin študentov: 

 »Kako naj študiram?« - predavanje za študente prvega letnika ob uvodu v študijsko leto 

 »Pisanje akademskih besedil (delavnica, 2 uri, 23. 04. 2014)  

V maju 2014 je bil izdelan osnutek programa Osnove visokošolske didaktike (20 ECTS) in predložen v 

obravnavo vodstvu in organom UM FZV.  

3. Področje informiranja in publicistike 

 V okviru spletnih strani UM FZV je bila oblikovana podstran »Visokošolska didaktika« 

 Objavljeni so bili 4 znanstveni prispevki s področja visokošolske didaktike in poročilo o projektu. 

 Zadovoljstvo zaposlenih 3.3

V času od 9. 6. 2014 do 20. 6. 2014 je med zaposlenimi na UM FZV potekala anonimna anketa 

»Zadovoljstvo na delovnem mestu«. 

Anketa je bila razdeljena na šest sklopov: 

 PODATKI O ANKETIRANCU/KI; 

 ODNOS MED ZAPOSLENIMI (vprašanja 3-9); 

 MATERIALNI DELOVNI POGOJI (vprašanja 10-15); 

 DELO IN NALOGE (vprašanja 16-25); 

 KARIERA (vprašanja 26-30); 

 INFORMIRANOST (vprašanja 31-35); 

 PREDLOGI IN PRIPOMBE K ANKETI. 
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Prejeli smo 38 izpolnjenih anketnih vprašalnikov, od tega je bilo 15 vprašalnikov, ki so jih izpolnili 

strokovni delavci, 19 vprašalnikov so izpolnili pedagoški delavci, 1 vprašalnik je izpolnil raziskovalec, 1 

vprašalnik je izpolnil zaposleni, ki je svoje delo opredelil kot »drugo« ter 2 vprašalnika, kjer se zaposlena 

nista opredelila glede dela, ki ga opravljata na fakulteti (graf 5).  

V primerjavi s prejšnjim letom, se je število oddanih vprašalnikov povečalo za 2 (36 oddanih vprašalnikov 

v letu 2013 in le 28 oddanih vprašalnikov v letu 2012).  

Graf 5: Podatki o opravljanju dela 

 
 

V anketi je sodelovalo 18 anketiranih, ki so na fakulteti zaposleni do 10 let, 8 anketiranih, ki so na 

fakulteti zaposleni do 20 let, 7 anketiranih, ki so na fakulteti  zaposleni do treh let, 2 anketirana, ki sta na 

fakulteti zaposlena nad 20 let ter 3 anketirani, ki niso opredelili delovne dobe na fakulteti (graf 6). 

Graf 6: Podatki o anketirancih 
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Tabela 66: Vrednosti odgovorov po lestvici od 1 do 4, glede na stopnjo strinjanja anketiranca z 
izjavo/trditvijo 

 

1 Sploh ne drži 

2 Ne drži 

3 Drži 

4 Popolnoma drži 

Tabela 67: Predstavitev povprečnih vrednosti trditev (od št. 3 do št. 35), ki so jih zaposleni lahko 
ocenili po zgoraj prikazani lestvici skupaj s primerjavo za leto 2012 in 2013.  

 

Trditve   2012 2013 2014 

3. Odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami so dobri. 3,54 3,64 3,58 

4. Odnos z neposredno nadrejeno osebo je ustrezen. 3,19 3,34 3,36 

5. 
Posamezne organizacijske enote na matični fakulteti/ustanovi 
dobro sodelujejo med seboj. 

2,58 3,03 3,11 

6. 
 Odnosi med vsemi zaposlenimi na matični fakulteti/ustanovi so 
dobri. 

2,46 3,09 3,27 

7.  Z delom neposredno nadrejenega sem zadovoljen/zadovoljna. 3,04 3,26 3,16 

8. 
 Z delom vodstva matične fakultete/ustanove sem 
zadovoljen/zadovoljna. 

2,73 3,26 3,19 

9.  V delovnem okolju ne zaznavam mobinga. 2,96 3,17 3,31 

10.  Opremljenost delovnega mesta je dobra. 3,38 3,42 3,53 

11.  Varnost na delovnem mestu je zagotovljena. 3,58 3,71 3,71 

12. 
 S prihodom/odhodom na fakulteto/ustanovo nimam težav 
(možnost parkiranja). 

3 3,56 3,58 

13.  Delovni čas mi ustreza. 3,27 3,28 3,26 

14.  Delovno mesto mi omogoča ustrezno socialno varnost. 3,23 3,28 3,21 

15.  Plača mi ustreza. 2,62 2,58 2,37 

16.  Delo in naloge so jasno opredeljene. 3 3,19 3,16 

17.  Napotki nadrejenih so jasni. 2,81 3,14 3,11 

18.  Delo je kreativno. 3,27 3,33 3,37 

19.  Pri delu sem samostojen/samostojna. 3,27 3,33 3,34 

20.  Moji predlogi in pobude so upoštevani. 2,81 3,25 3,13 

21. 
 Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/pohvaljena, 
nagrajen/nagrajena. 

2,31 2,91 2,97 

22.  Uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej znanih standardih. 2,58 2,64 3 

23.  Nadrejena oseba mi jasno utemelji oceno moje delovne uspešnosti. 2,12 2,69 2,86 

24. 
 S svojim delom prispevam k uspešnosti matične 
fakultete/ustanove. 

3,46 3,44 3,51 

25.  Z delom na matični fakulteti/ustanovi sem zadovoljen/zadovoljna. 3,04 3,42 3,3 

26.  Za svoje delo se želim dodatno izobraževati. 3,54 3,61 3,58 

27.  Fakulteta/ustanova me podpira pri dodatnem izobraževanju. 2,96 3,5 3,38 

28.  S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/zadovoljna. 2,92 3,36 3,29 
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Trditve   2012 2013 2014 

29.  Kriteriji za napredovanje so jasni. 2,65 2,91 3,08 

30.  Koristno bi bilo uvesti letne razgovore zaposlenih z vodstvom. 3,77 3,47 3,28 

31. 
 O dogajanju na matični fakulteti/ustanovi sem dobro 
obveščen/obveščena. 

2,38 3,03 3,21 

32. 
 Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in matične 
fakultete/ustanove. 

3,15 3,42 3,45 

33. 
 Spletne strani matične fakultete/ustanove mi omogočajo dostop do 
potrebnih informacij. 

3,12 3,31 3,39 

34. 
 Vodstvo matične fakultete/ustanove mi posreduje potrebne 
informacije. 

2,5 3,36 3,24 

35.  Neposredno nadrejeni mi posreduje potrebne informacije. 2,77 3,22 3,13 

  Povprečna vrednost  2,97 3,25 3,26 

Tabela 68: Povprečna vrednost vsake izjave/trditve od št. 3 do št. 35, ki so jih zaposleni lahko ocenili 
po zgoraj prikazani glede na delovno mesto (strokovni ali pedagoški delavci). Višja kot je povprečna 
ocena, višja je stopnja strinjanja z izjavo/trditvijo.  

Trditve STR PED 

3.  Odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami so dobri. 3,71 3,44 

4.  Odnos z neposredno nadrejeno osebo je ustrezen. 3,71 3,22 

5. 
 Posamezne organizacijske enote na matični fakulteti/ustanovi dobro 
sodelujejo med seboj. 

3,29 3,06 

6.  Odnosi med vsemi zaposlenimi na matični fakulteti/ustanovi so dobri. 3,43 3,22 

7.  Z delom neposredno nadrejenega sem zadovoljen/zadovoljna. 3,57 2,94 

8.  Z delom vodstva matične fakultete/ustanove sem zadovoljen/zadovoljna. 3,57 3,06 

9.  V delovnem okolju ne zaznavam mobinga. 3,43 3,17 

10.  Opremljenost delovnega mesta je dobra. 3,86 3,44 

11.  Varnost na delovnem mestu je zagotovljena. 3,86 3,61 

12. 
 S prihodom/odhodom na fakulteto/ustanovo nimam težav (možnost 
parkiranja). 

3,71 3,50 

13.  Delovni čas mi ustreza. 3,57 3,06 

14.  Delovno mesto mi omogoča ustrezno socialno varnost. 3,00 3,17 

15.  Plača mi ustreza. 2,43 2,28 

16.  Delo in naloge so jasno opredeljene. 3,57 3,00 

17.  Napotki nadrejenih so jasni. 3,43 2,89 

18.  Delo je kreativno. 3,43 3,39 

19.  Pri delu sem samostojen/samostojna. 3,57 3,22 

20.  Moji predlogi in pobude so upoštevani. 3,43 2,94 

21.  Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/pohvaljena, nagrajen/nagrajena. 3,43 2,71 

22.  Uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej znanih standardih. 3,29 2,88 

23.  Nadrejena oseba mi jasno utemelji oceno moje delovne uspešnosti. 3,17 2,71 

24.  S svojim delom prispevam k uspešnosti matične fakultete/ustanove. 3,43 3,53 

25.  Z delom na matični fakulteti/ustanovi sem zadovoljen/zadovoljna. 3,71 3,17 
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Trditve STR PED 

26.  Za svoje delo se želim dodatno izobraževati. 3,71 3,61 

27.  Fakulteta/ustanova me podpira pri dodatnem izobraževanju. 3,57 3,24 

28.  S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/zadovoljna. 3,29 3,28 

29.  Kriteriji za napredovanje so jasni. 3,43 2,88 

30.  Koristno bi bilo uvesti letne razgovore zaposlenih z vodstvom. 3,17 3,47 

31. 
 O dogajanju na matični fakulteti/ustanovi sem dobro 
obveščen/obveščena. 

3,71 3,06 

32.  Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in matične fakultete/ustanove. 3,57 3,44 

33. 
 Spletne strani matične fakultete/ustanove mi omogočajo dostop do 
potrebnih informacij. 

3,71 3,17 

34.  Vodstvo matične fakultete/ustanove mi posreduje potrebne informacije. 3,71 3,06 

35.  Neposredno nadrejeni mi posreduje potrebne informacije. 3,43 2,94 

 Povprečna vrednost  3,48 3,14 

 
Iz tabele 67 je razvidno, da je prišlo pri 16 (od 35) trditvah do pozitivnega premika v primerjavi z anketo, 

ki je bila opravljena v letu 2013. Največje pozitivne premike je zaslediti pri trditvah: 

 Uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej znanih standardih (+0,36); 

 Odnosi med vsemi zaposlenimi na matični fakulteti/ustanovi so dobri (+0,18); 

 O dogajanju na matični fakulteti/ustanovi sem dobro obveščen/obveščena (+0,18); 

 Nadrejeni mi jasno utemelji oceno moje delovne uspešnosti (+0,17); 

 Kriteriji za napredovanje so jasni (+0,17). 

Nekoliko nižjo povprečno oceno pa beležimo v primeru  18 (od 35) trditev. Največje negativne premike 

je zaslediti pri naslednjih trditvah: 

 Plača mi ustreza (-0,21); 

 Koristno bi bilo uvesti letne razgovore zaposlenih z vodstvom (-0,19); 

 Fakulteta/ustanova  me podpira pri dodatnem izobraževanju (-0,12); 

 Z delom na matični fakulteti/ustanovi sem zadovoljen/zadovoljna (-0,12); 

 Moji predlogi in pobude so upoštevani (-0,12). 

 

Iz tabele 67  je prav tako razvidno, da se je skupna povprečna vrednost zadovoljstva (povprečne 

vrednosti vseh 35 trditev) v letu 2014 celo minimalno povečala, tako znaša sedaj skupna ocena 

zadovoljstva anketiranih 3,26 (od 4).  

V tabele 68  je predstavljena primerjava povprečnih vrednosti posameznih trditev zadovoljstva med 

pedagoškimi in strokovnimi delavci. Opazimo lahko, da so v večini primerov strokovni delavci bolj 
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zadovoljni (+0,34). Iz tabele razberemo, da strokovni delavci bolje ocenjuje naslednje trditve »Delo in 

naloge so jasni opredeljene« (+0,57), »Opremljenost delovnega mesta je dobra (+0,42) in »Varnost na 

delovnem mestu je zagotovljena« (+0,25). 

Na drugi strani pa pedagoški delavci bolje ocenjujejo naslednje trditve: »Koristno bi bilo uvesti letne 

razgovore zaposlenih z vodstvom » (+0,30), »Delovno mesto mi omogoča ustrezno socialno varnost 

(+0,17) in »S svojim delom prispevam k uspešnosti matične fakultete/ustanove (+0,10).  

V zadnjem sklopu ankete »Predlogi in pripombe k anketi« so anketiranci dobili možnost samostojnih 

predlogov, vendar se ni odločil nihče od anketiranih. 

 Primerjava rezultatov s preteklimi leti 3.4

V primerjavi z lanskimi rezultati Ankete o zadovoljstvu zaposlenih opažamo pozitivni premik. Kar pri 16 

trditvah je prišlo do pozitivnega dviga povprečne ocene. Prav tako je prišlo do minimalnega dviga skupne 

povprečne ocene zadovoljstva. Negativni premik je opaziti pri vprašanju, ki se nanaša na zadovoljstvo s 

plačo in potrebo pedagoških delavcev po letnih razgovorih. Z letom 2013 so bili tudi uvedeni letni 

razgovori pri dekanici za pedagoške delavce, kakor tudi t. i. »pogovorne ure« to je termin v tednu, kjer se 

ni potrebno na pogovor z dekanico predhodno najaviti oz. uskladiti termin. Pri nepedagoških delavcih pa 

jih zeankrat letnih razgovoro s tajnikom fakultete še ni bilo.  

 Ocena stanja in usmeritev 3.5

Iz pregleda kadrovskih pogojev je razvidno, da se je število redno zaposlenih visokošolskih učiteljev 

zvišalo, število pogodbenih visokošolskih učiteljev, sodelavcev pa znižalo, število nepedagoških delavcev 

pa ostaja nespremenjeno.  

Za izvedbo študijskih programov na UM FZV, predvsem za študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega, 

se bo potrebno kadrovsko okrepiti, saj se je število visokošolskih učiteljev s področja zdravstvene nege 

nizko. V kadrovskem načrtu za leto 2014 so bile načrtovane zaposlitve 4 asistentov za področje 

zdravstvene nege, kateri se bodo usposobili in pridobili ustrezno formalno izobrazbo ter izpolnili pogoje 

za izvolitev v višji habilitacijski naziv ter prevzeli nekatere obveznosti visokošolskih učiteljev po 

predvidenem planu upokojitev, ki ga je pripravila Katedra za zdravstveno nego.  

Zaposlene visokošolske učitelje se spodbuja za pridobitev višje formalne izobrazbe in s tem pridobitev 

višjega habilitacijskega naziva. Posledično se bodo vključevali v izvedbo študijskih programov 2. stopnje. 
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Iz tabele 60 »Mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev« je razvidno, da je 

mednarodna mobilnost še vedno skromna, zato je potrebno visokošolske učitelje in sodelavce 

spodbuditi, da le to v večji meri izkoristijo, saj si pri tem naberejo mednarodnih izkušenj in navežejo 

kontakte za bodoče znanstveno raziskovalno delovanje.  

Nepedagoški delavci so v primerjavi s pedagoškimi delavci dobro zastopani. Udeležujejo se krajših 

usposabljanj s svojega področja (blagajniško poslovanje, varnost pri delu, dnevi javnih naročil, plačni 

sistem, ZDR, računovodsko področje, varovanje osebnih podatkov,…). Omogočena jim je tudi 

mednarodna mobilnost v okviru programa ERASMUS. Prav tako imajo podporo pri vodstvu fakultete pri 

pridobivanju formalne izobrazbe. 

V študijskem letu 2013/2014 so se izvajale tudi aktivnosti didaktičnega izpopolnjevanja zaposlenih, kjer 

so bili aktivno vključeni tudi člani KOK UM FZV. 

Univerza v Mariboru je v letu 2013 pristopila k ukinitvi nezasedenih sistemiziranih delovnih mest, hkrati 

pa smo pripravili tudi idealno kadrovsko strukturo pedagoških delovnih mest v skladu s sklepi Upravnega 

odbora Univerze v Mariboru. Fakulteta je pristopila tudi k pripravi kadrovskega načrta za obdobje do leta 

2020. 

Iz ankete»Zadovoljstvo na delovnem mestu« lahko razberemo, da so rezultati v primerjavi z lanskim 

letom pokazali, da se trend zadovoljstva na delovnem mestu celo minimalno zvišuje. Večjih negativnih 

trendov ni zaznati.  
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4 ŠTUDENTI 

 Organiziranost študentov 4.1

Poleg zakonsko predpisanih oblik organiziranja in sodelovanja študentov v organih upravljanja daje 

Statut Univerze v Mariboru še podlago za dodatno organiziranje in sodelovanje študentov v organih 

upravljanja, kakor tudi v komisijah organov in v različnih posvetovalnih telesih, in sicer v:  

 Senatu Univerze v Mariboru, 

 stalnih komisijah Senata Univerze v Mariboru (Habilitacijska komisija, Komisija za dodiplomski 

študij, Komisija za podiplomski študij, Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve, Komisija za 

mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, Komisija za ugotavljanja kakovosti), 

 Upravnem odboru Univerze v Mariboru, 

 Študentskem svetu Univerze v Mariboru.  

Na Univerzi v Mariboru imamo tudi prorektorja iz vrst študentov, kar kaže na visoko stopnjo 

zastopanosti študentov na vseh nivojih upravljanja.  

Na UM FZV deluje Študentski svet, ki je organ fakultete, katerega primarna naloga je ukvarjati se in 

reševati problematiko, povezano s študenti, se zavzemati za njihovo dobrobit ter tako prispevati k 

študiju, ki je za študente prijaznejši in kakovostnejši. 

V študijskem letu 2013/2014 smo ugotovili, da se je opravljanje izpitov s kolokviji dobro obneslo, zato se 

zavzemamo za takšen pristop še vnaprej.  

Tutorstvo, ki deluje na fakulteti je pridobilo na svojem pomenu, saj študenti poiščejo pomoč tutorjev. 

Študentski svet sestavljajo voljeni predstavniki posameznih letnikov tako, da so enakopravno zastopani 

interesi vseh študentov, vodi pa ga prodekan za študentska vprašanja. Študenti imajo svoje  

predstavnike v:  

 Poslovodnem odboru UM FZV, 

 Senatu UM FZV,  

 Akademskem zboru UM FZV, 

 stalnih komisijah Senata UM FZV (Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno 

raziskovalne zadeve, Komisija za ocenjevanje kakovosti), 
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 občasnih komisijah Senata UM FZV, 

 delovnih skupinah, ki jih imenujejo organi fakultete. 

Študentom je omogočeno organiziranje na lastno pobudo. V študijskem letu 2013/2014 so bile 

realizirane športne ekipe fakultete, ki tekmujejo na medfakultetnem tekmovanju. Enemu študentu se je 

uspelo uvrstiti tudi v univerzitetno ekipo. Prav tako na fakulteti že več let deluje Prostovoljstvo, katerega 

člani so študenti, na pomenu pa pridobiva tutorstvo. 

Študentski svet UM FZV deluje v skladu s Statutom Univerze v Mariboru in s Pravilnikom o delovanju in 

sestavi študentskih svetov št. A/19-2005 - 81 AH (Obvestila UM, št. XXIII-5-2005).  

Študentski svet je organ fakultete, ki obravnava in sklepa o vprašanjih s študijskega področja, ki so 

pomembna za študente. Po Zakonu o visokem šolstvu in Statutu Univerze v Mariboru je edini zastopnik 

mnenj in interesov vseh študentov fakultete. Rešuje problematiko, povezano s študenti in se bori za 

dobrobit študentov. 

Glavna funkcija Študentskega sveta je študijska problematika in reševanje težav študentov v okviru 

študijskega procesa, podajanje mnenj o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih sodelavcev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive. Mnenje študentov 

je obvezujoče, obravnava daje senatu fakultete in Študentskemu svetu univerze mnenje o zadevah iz 

njihove pristojnosti, v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme Upravni odbor univerze, razpolaga s 

sredstvi za interesno dejavnost študentov, reševanje problemov študentov v zvezi s študijskim 

procesom, prizadeva si za čim višjo kakovost študija ter skrbi za športne aktivnosti študentov, zavzema 

se za sodelovanje z ostalimi članicami Univerze v Mariboru, prav tako pa tudi z ostalimi univerzami. 

Študenti so seznanjeni z delom Študentskega sveta Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede 

(ŠS UM FZV) preko predstavnikov letnikov in članov ŠS UM FZV, ter preko obvestil na oglasni deski na 

UM FZV in na socialnem omrežju (https://www.facebook.com/groups/163358433849190/). Prav tako pa 

so seje ŠS UM FZV javne in zajemajo problematiko študentov 1. in 2. stopnje, zato sta na seje povabljeni 

tudi prodekanica za izobraževalno dejavnost in prodekanica za podiplomski študij, če pa je potrebno pa 

tudi celotno vodstvo fakultete, prav tako pa vodja Referata za študentske zadeve. Vsa problematika 

študentov se sprotno obravnava in rešuje v okviru pristojnosti ŠS UM FZV. Z delom Študentskega sveta 

Univerze v Mariboru so študenti seznanjeni preko svojih predstavnikov v ŠS UM in preko spletne strani 

http://ssum.um.si/. 

http://ssum.um.si/
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 Vključevanje študentov v raziskovalno delo 4.2

Študentje UM FZV se v raziskovalno dejavnost vključujejo v okviru seminarskih vaj in pri diplomskih delih 

na 1. in 2. stopnji študija. Rezultati takšnega sodelovanja se v veliki meri nadgradijo tudi z objavo 

strokovnih oz. znanstvenih prispevkov na domačih in mednarodnih konferencah. 

Študentje UM FZV so sodelovali na Mednarodni konferenci z naslovom "Jezik-uputstva za upotrebu", ki 

je potekala v Pulju, Hrvaška. Študenti UM FZV so na konferenci sodelovali z enim prispevkom.  

Konferenca je namenjena tudi izmenjavi mnenj študentov o kakovosti študija in predstavlja priložnost za 

nenehno zviševanje kakovosti izobraževanja v mednarodnem prostoru in krepi razvijanje mednarodnega 

sodelovanja in izobraževanja. 

Študentje UM FZV so prav tako sodelovali na 6. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved z 

naslovom »Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe«. 

Na natečaj »Dekanova nagrada« za najboljše raziskovalne projekte študentov UM FZV se lahko prijavijo 

študenti dodiplomskega in podiplomskega študija na UM FZV, število prijavljenih je naraslo. 

Študenti so prav tako bili vključenji v tri študentske raziskovalne projekte v okviru programa »Po 

kreativni poti do praktičnega znanja«. 

 Ocena stanja in usmeritev 4.3

Študenti UM FZV so dobro organizirani in aktivno sodelujejo v organih upravljanja fakultete. V 

študijskem letu 2013/2014 so bili zelo aktivni na področju raziskovalne dejavnosti in tudi prostovoljstva. 

Tako so v okviru prostovoljnih aktivnosti v študijskem letu izvedli zbiranje materialnih sredstev za pomoč 

na poplavnih področjih na področju Bosne. 

V primerjavi z lanskim letom ugotavljamo, da so se zadeve izboljšale, zato je čas, da začnemo 

nadgrajevat to, kar imamo. Študentje so bolj povezani, raziskovalna dejavnost študentov se je povečala, 

prav tako zanimanje zanjo kot tudi za mobilnost. 

V prihodnosti bomo skušali bolje upoštevati želje študentov pri izvedbi pedagoškega procesa in jim 

omogočili prijazen in sproščen študij, tudi s pomočjo organizacije družabnih dogodkov. 
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5 MATERIALNI POGOJI 

 Organizacija in izvedba izobraževanja 5.1

V pedagoški proces na fakulteti je vključeno največje število subjektov, študentov in pedagoški kader, 

oboji pa koristijo informacijski sistem UM prek portala UM FZV. Študentom je tako omogočeno, da 

najdejo vse potrebne informacije na enem mestu. Tako lahko opravijo preko AIPS-a elektronski vpis, 

izvedejo elektronsko prijavo (ali odjavo) na (od) izpit(a), preverijo znanje, posredujejo seminarske naloge 

visokošolskemu učitelju po elektronski pošti, zbirajo informacije o študijskem procesu (urniki, izpitni 

roki, govorilne ure, mentorstva za diplomska dela, predelujejo digitalno učno gradivo, ocenjujejo 

pedagoško delo z izpolnitvijo elektronskih anket in vprašalnikov ipd.) 

Vse predavalnice, seminarji in specialne učilnice na UM FZV so opremljeni z računalniki ter dostopom do 

interneta. 

Na fakulteti so tri multimedijske učilnice s po 17 računalniki in internetnim dostopom za izvajanje 

laboratorijskih vaj s področja zdravstvene nege, medicine in interdisciplinarnih ved ter za opravljanje 

računalniških izpitov in pripravo seminarskih ter diplomskih del. Na vseh računalnikih lahko študenti 

dostopajo do interneta, uporabljajo standardne pisarniške programe, vključno z urejevalnikom besedil. 

Prav tako imajo študentje v študentskem klubu na voljo sedem računalnikov, na katerih lahko dostopajo 

do interneta, uporabljajo standardne pisarniške programe, vključno z urejevalnikom besedil. 

Fakulteta ima tudi sodobno opremljen Simulacijski center, ki študentom omogoča spoznavanje 

kompetenc in veščin, ki jih zaradi varnosti pacientov ne morejo spoznati v zdravstvenih ustanovah ter 

opremljen laboratorijski praktikum s področja biofizike za študente zdravstvene nege in bioinformatike.   

 Pogoji za študij za študente s posebnimi potrebami 5.2

Univerza v Mariboru v skladu z Ustavo Republike Slovenije vsem študentom zagotavlja enakopravnost.  

Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 46/12, UPB10, 28/14) : 

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Uradno-

10.pdf) v 211. členu ureja položaj študentov invalidov in drugih kategorij študentov, ki zaradi posebnih 

okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje. V tem zvezi se fakulteta trudi in skuša 

študentom invalidom v največji možni meri zagotoviti komunikacijsko dostopnost (neoviran dostop do 

informacij in komuniciranja), prilagoditev predavanj in vaj ter ostalih oblik študijskega procesa, 

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Uradno-10.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Uradno-10.pdf
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prilagoditev študijskih obveznosti (prilagoditve pri izvajanju ocenjevanja in preverjanja znanja), 

prilagoditev študijske literature in varstvo pravic študenta invalida. Študenti invalidi se v zvezi z 

navedenim in drugimi željami oziroma prošnjami obračajo bodisi na referat za študentske zadeve bodisi 

na nosilce posameznih učnih enot. 

Študenti UM FZV so seznanjeni (informacije na spletni strani fakultete: http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=6332&Itemid=265) z možnostmi, pravicami 

in obveznostmi, ki jih imajo na UM FZV študenti s posebnimi potrebami in študenti invalidi.  

O statusu študenta invalida ali dolgotrajno bolnega študenta ter o drugih kategorijah študentov s 

posebnim statusom (status študenta vrhunskega športnika, študenta priznanega umetnika, dolgotrajno 

bolnega študenta, študenta funkcionarja, študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene 

pogoje za izobraževanje, npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih 

tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.) ter s tem povezanih pravicah 

in obveznostih študentov odloča Komisija za študijske zadeve UM FZV na prošnjo študenta. Na ta način 

se študentu omogočijo potrebne prilagoditve v skladu s Statutom Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 

46/2012-UPB10, 28/14): 

 http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Uradno-

10.pdf, Pravilnikom o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru (Obvestila UM št. 

XXVI-3-2008): http://www.um.si/univerza/dokumentni-

center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Forms/DispForm.aspx?ID=47 ter Pravilnikom o 

študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru št. A5/2010-41 AG (Obvestila UM XXVIII-7-2010): 

http://www.um.si/univerza/dokumentni-

center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Forms/DispForm.aspx?ID=46. Fakulteta skrbi, da lahko 

vsi študenti, ne glede na morebitne invalidnosti, spremljajo študijski proces. 

Za izvedbo pedagoškega procesa za študente s posebnimi potrebami imamo 1 oddajnik in 3 sprejemnike 

za gluhe in naglušne. Tehnična oprema za naglušne vsebuje en osebni oddajnik z vgrajenim mikrofonom, 

ki ga uporablja predavatelj in tri osebne sprejemne enote, ki jih lahko hkrati uporabljajo trije študenti. 

Sprejemna enota nima svojih slušalk, temveč je namenjena vključitvi osebnega slušnega aparata. Vsa 

oprema je izvedbe na principu verižice, za nošnjo okoli vratu (tipi opreme so: Humantechnik CM-1). Na 

parkirišču so za študente s posebnimi potrebami na voljo parkirna mesta. Dostop do glavnega vhoda 

fakultete je v istem nivoju kot pločnik in parkirišče 

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=6332&Itemid=265
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=6332&Itemid=265
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Uradno-10.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Uradno-10.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Forms/DispForm.aspx?ID=47
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Forms/DispForm.aspx?ID=47
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Forms/DispForm.aspx?ID=46
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Forms/DispForm.aspx?ID=46
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Prostori v zgradbi UM FZV so primerni tudi za študente s posebnimi potrebami, vključno za študente z 

gibalnimi ovirami, katerim je zagotovljen dostop do prostorov − široki hodniki. Dvigalo in primerno velik 

sanitarni prostor se nahaja v pritličju, v vsakem prostoru so ustrezno široka vrata za dostop. Knjižnica, 

referat za študentske zadeve, študentski klub in soba za tutorje so prav tako locirani v pritličju in dostop 

do teh prostorov je zagotovljen.  

V študijskem letu 2013/2014 je bilo na UM FZV pet študentov s posebnim statusom, in sicer: 

 štirje dolgotrajno bolni študenti, 

 ena študentka, ki je zaradi izjemnih socialnih in družinskih okoliščin potrebovala prilagojene 

pogoje za izobraževanje. 

Študentov invalidov v študijskem letu 2013/2014 ni bilo.  

UM FZV pa se bo, v kolikor bi kandidati potrebovali posebno opremo, v sodelovanju z Društvom 

študentov invalidov Slovenije dogovorila glede svetovanja in nakupa potrebne opreme.   

Za študente s posebnimi potrebami skrbijo prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. dr. 

Klavdija Čuček Trifkovič, Študentki svet UM FZV ter referentka za študentske zadeve v Referatu za 

študentske zadeve.  

 Prostori 5.3

UM FZV je bila dograjena, nadzidana in adaptirana leta 2002. Skupna kvadratura znaša 3120,80 m2 neto 

površine. 

Od tega zavzemajo prostori kot sledi: 

 klet – 400, 95 m2 

 pritličje – 648,90 m2 

 1. nadstropje – 677,60 m2 

 2. nadstropje – 447,40 m2 

 3. nadstropje – 593,80 m2 

 4. nadstropje – 394,80 m2. 

Za izvajanje pedagoškega procesa ima fakulteta ustrezno opremljene prostore z najsodobnejšo opremo: 

1. eno veliko amfiteatersko predavalnico s 128 sedeži, opremljeno z računalnikom, internetnim 

dostopom, avdiovizualno opremo in grafoskopom, 
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2. tri amfiteaterske predavalnice z 58 sedeži, opremljene z računalnikom, internetnim dostopom, 

avdiovizualno opremo in grafoskopom, 

3. dve seminarski učilnici, opremljeni z računalnikom, internetnim dostopom, avdiovizualno opremo, 

grafoskopom in interaktivno tablo, 

4. mikroskopirnico z 18 učnimi mikroskopi, demonstracijskim mikroskopom, kamero in drugimi 

aparaturami, potrebnimi za analizo krvi, urina in drugih preiskav s področja javnega zdravja, 

5. laboratorij za mikrobiologijo in molekularno biologijo z naslednjo opremo: biološka komora, 

inkubator, sterilizator za suho sterilizacijo, avtoklav, števec kolonij, PCR-pomnoževalnik, 

mikrocentrifuga, termoblok, aparat za elektroforezo, transiluminator za slikanje gelov, 

6. štiri specialne učilnice za zdravstveno nego z najsodobnejšo opremo za pripravo študentov na 

klinične vaje v učnih bazah šole (specialne učne lutke za zdravstveno nego odraslega bolnika, 

simulatorje za intramuskularno in intravenozno aplikacijo zdravil ter drugo potrebno specialno 

opremo za izvajanje zdravstvene nege, 

7. eno specialno učilnico za zdravstveno nego otroka z najsodobnejšo opremo za pripravo študentov 

na klinične vaje v učnih bazah šole (specialne učne lutke za zdravstveno nego otroka, simulatorje 

za intramuskularno in intravenozno aplikacijo zdravil, inkubatorje, simulatorje poroda ter drugo 

potrebno specialno opremo za izvajanje zdravstvene nege otroka, 

8. tri multimedijske učilnice s po 17 računalniki in internetnim dostopom za izvajanje laboratorijskih 

vaj s področja zdravstvene nege, medicine in interdisciplinarnih ved ter za opravljanje 

računalniških izpitov in pripravo seminarskih ter diplomskih del, 

9. simulacijski center za simulacijo situacij v urgentni medicini in anesteziologiji za učenje in 

usposabljanje medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev, ki sodelujejo v zdravstvu 

10. knjižnico v velikosti 100 m2. Knjižnica ima tri računalniška mesta z dostopom do COBISS-a in 

svetovnega spleta in 12 čitalniških mest, 

11. študentski klub s 13 računalniki z dostopom do interneta za pripravo seminarskih nalog študentov, 

12. sobo za tutorje z računalnikom z dostopom do interneta. 

 

V zgradbi so tudi sejna soba, kabineti za visokošolske učitelje, asistente, strokovne sodelavce in mlade 

raziskovalce, Referat za študentske zadeve, dekanat ter delovni prostori za  zaposlene v strokovnih 

službah.  Vsa delovna mesta visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev so opremljena z osebnimi 

računalniki z dostopnostjo do interneta. V letu 2015 pa načrtujemo tudi širitev knjižnice s prostorom za 

čitalnico. 
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Celoten objekt ustreza vsem zakonskim zahtevam glede požarne varnosti, kar redno preverjajo za to 

usposobljene nadzorne službe. Celotna fakulteta je klimatizirana, kar omogoča maksimalno ugodne 

pogoje za izvajanje študijskega procesa. 

Vse predavalnice, seminarji in kabineti na UM FZV so opremljeni z računalniki ter dostopom do 

interneta. 

Vsa delovna mesta zaposlenih na fakulteti so opremljena z računalniki in ustrezno programsko opremo, 

ki jim omogoča nemoteno kakovostno delo na določenem področju. 

Fakulteta ima kabinete za izvajanje celostne individualne obravnave pacientov ter diagnostičnega 

programa, najsodobneje opremljen simulacijski center, ki študentom omogoča pridobivanje znanja in 

izkušenj za izvajanje  diagnostično-terapevtskega programa, pridobivanje veščin pred vstopom v klinično 

okolje zaradi pravic in varnosti pacientov. V kabinetih in simulacijskem centru se pripravijo za klinično 

usposabljanje.  

 Financiranje dejavnosti 5.4

Financiranje iz javnih sredstev je zagotovljeno v skladu z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in 

drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11, , 34/11 - Odl. US, 64/12 in 12/13), financiranje izrednega študija pa se 

zagotavlja za vsako študijsko leto  sproti.  

Viri financiranja omogočajo dolgoročno izvrševanje ciljev iz strateškega načrta. Sredstva za izvajanje 

študijskih programov, pedagoškega in raziskovalnega dela  so zagotovljena iz javnih sredstev. Sredstva za 

izvajanje izrednega študija so zagotovljena iz prispevkov študentov. Dodatna sredstva za izvajanje 

raziskovalne dejavnosti se poskušajo zagotavljati s prijavami na razpisane projekte, torej z namenskimi 

sredstvi za izvajanje projektov. 

Tabela 69: Pregled poslovanja zavoda (v EUR) 

 2014 2013 2012 2011 Indeks 

Prihodki  2.454.445 2.298.708 3.530.076 5.334.035 107 

Odhodki  2.454.445 2.360.056 2.682.112 2.740.784  104 
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Tabela 70: Sestava prihodkov zavoda (v odstotkih) 

 2014 2013 2012 2011 

Prihodki, pridobljeni na trgu  25 % 27 % 40% 57 % 

Prihodki iz proračunskih sredstev (RS)  75 % 73 % 60% 43 % 

Donacije in subvencije  / / / / 

Tabela 71: Prihodki po dejavnostih v EUR 

Vir sredstev Prihodki v EUR v 2014 Prihodki v EUR v 2013 

  Vrednost % Vrednost % 

MVZT - sredstva za izobraževalno dejavnost 1.791.745 73 1.614.129 70 

MVZT - ARRS - sredstva za raziskovalno dejavnost 49.089 2 58.124 3 

Drugi proračunski viri     

Evropski proračun - komunitarni programi     

Javna služba – drugo 589.067 24 594.643 26 

Prihodki pridobljeni na trgu 24.544 1 31.812 1 

Skupaj: 2.454.445 100 2.298.708 100 

Tabela 72: Prihodki po dejavnostih v EUR 

prihodki dejavnost javna služba tržna skupaj 

Leto MVZT izredni študij drugo dejavnost  

2014 1.791.745   411.519 226.637 24.544 2.454.445 

2013 1.614.129    538.373 114.394 31.812 2.298.708 

2012 2.051.524 1.123.350 320.334 34.868 3.530.076 

2011 2.241.311 2.842.960 222.490 27.274 5.334.035 

delež v cel. prih. 14 73% 17% 9% 1% 100% 

delež v cel. prih. 13 70% 24%   5 % 1% 100% 

delež v cel. prih. 12 58% 32%  9% 1% 100% 

delež v cel. prih. 11 43% 53%  4% 0% 100% 

 
Sredstva za študijsko, znanstveno – raziskovalno in strokovno delo so zagotovljena iz javnih virov, iz  

izrednega študija ter iz projektnega dela. 

UM FZV poskuša v okviru znanstveno raziskovalnega udejstvovanja pridobivati finančne vire na trgu. 

Realizacija porabe sredstev državnega proračuna je bila v letu 2013 v primerjavi s planirano porabo 

(upoštevana poraba po denarnem toku) naslednja: 

 skupni prihodki so bili realizirani v 99,99 % glede na planirane prihodke, 
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 skupni odhodki so bili realizirani  v 89,13 % glede na planirane odhodke. 

 Oprema 5.5

UM FZV ima za nemoteno izvedbo pedagoškega procesa in izvedbo raziskovalne dejavnosti na voljo 

potrebno multimedijski opremo. 

Tabela 73: Pregled razpoložljive multimedijske opreme za izvedbo izobraževalne in raziskovalne 
dejavnosti visokošolskega zavoda 

Vrsta opreme Podatki  

Računalniška oprema po 

uporabnikih 

  

 Za študente 80 Računalniki (stacionarni in notebooki), ki 

jih uporabljajo študenti 

 Za nepedagoško osebje 27 Računalniki (stacionarni in notebooki), ki 

jih uporablja nepedagoško osebje 

 Za učitelje  23 Računalniki (stacionarni in notebooki), ki 

jih uporablja pedagoško osebje 

Opremljenost predavalnic   

 Namizni PC 17 Računalniki iz katerih poteka predavanje 

 Prenosni računalniki 2 Računalniki iz katerih poteka predavanje 

 Video rekorderji 0  

 Fiksni projektorji 18  

 Prenosni projektorji 0  

 Televizije 1  

 

UM FZV je kot del Univerze v Mariboru povezana v univerzitetni informacijski sistem, ki omogoča 

informacijsko podporo na področju izobraževalne dejavnosti (AIPS), na kadrovskem področju (KIPS) in 

finančnem področju (FIPS). Fakulteta ima vso potrebno programsko in strojno opremo, da lahko koristi 

vse navedene storitve. 

Za izvedbo e-izobraževanja imajo vsi visokošolski učitelji in sodelavci Univerze na voljo: 

 tehnološko podporo v obliki e-okolja za poučevanje in učenje Moodle (http://estudij.um.si) 

ter 

http://estudij.um.si/
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 pedagoško pomoč v obliki izvedbe rednih delavnic iz področja uporabe Moodla, kar 

omogoča RCUM, Center za e-izobraževanje Univerze v Mariboru in strokovni delavec na 

fakulteti, ki je usposobljen za lokalno administracijo okolja Moodle. 

Pedagoški proces, ki na fakulteti vključuje največje število subjektov (študenti in pedagoški kader), koristi 

funkcije ISUM (AIPS) prek portala UM FZV. Študentom je tako omogočeno, da opravijo formalnosti in 

najdejo potrebne informacije na enem mestu. Opravijo lahko elektronski vpis, izvedejo elektronsko 

prijavo (ali odjavo) na (od) izpit(a), preverijo svoje znanje, posreduje svoje seminarske naloge učitelju po 

elektronski poti, zbirajo informacije o študijskem procesu (urniki, izpitni roki, govorilne ure, lokacije 

izvajanja študijskega procesa,…), predelujejo digitalno učno gradivo, ocenjujejo pedagoško delo z 

izpolnitvijo elektronskih anket in vprašalnikov ali si izpisujejo potrdila z elektronskim posredovanjem 

izdajateljem. 

Na UM FZV poteka velika večina aktivnosti pedagoškega procesa preko spletnega portala, ki omogoča 

najhitrejši in najbolj učinkovit način komunikacije na fakulteti. Celoten sistem bazira na odprti kodi. 

Preko portala UM FZV so izvajane tudi vse aktivnosti v zvezi z javnimi naročili. 

Funkcije ISUM, ki zahtevajo veliko posegov s tipkovnico, so za administrativne službe (referati za 

študijske zadeve, kadrovske in računovodske službe) dostopne preko programske opreme, izdelane v 

tehnologiji uporabnik-strežnik. 

UM FZV ima vzpostavljeno hrbtenico računalniškega omrežja s pasovno širino 1 Gbit/s. V omrežje 

univerze smo povezani preko internetnega ponudnika ARNES, kar omogoča zanesljivost in varnost 

komunikacij na najvišjem nivoju. Na komunikacijsko infrastrukturo je priključenih več kot 130 

računalnikov. Vse predavalnice, seminarji in kabineti na UM FZV so opremljeni z računalniki ter 

dostopom do interneta. 

 Knjižnica UM FZV 5.6

 Dejavnosti knjižnice v študijskem letu 2013/2014 5.6.1

Opravljena dela in naloge: 

 1. oktobra 2013 na prvi študijski dan v novem študijskem letu smo v knjižnici odprli razstavo z 

naslovom »Predstavitev založniške dejavnosti UM FZV v obdobju 1993-2013«, ki je bila na ogled 

do 6. novembra 2013. Sočasno je potekala v dekanatu otvoritev razstave fotografij ob 20-letnici 
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delovanja UM FZV z naslovom »Prelomni trenutki v 20-ih letih delovanja UM FZV, pri kateri smo 

sodelovali tudi zaposleni iz knjižnice. 

 Sredi oktobra 2013 smo v knjižnici imeli skupinsko predstavitev knjižnice UM FZV za  študente 1. 

letnika dodiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega 1. st. v okviru predmeta 

Zdravstvena nega. 

 Institut informacijskih znanosti (IZUM) nam je 28. novembra 2013 namestil pravo okolje 

COBISS3/Katalogizacija. Tako smo tega dne v knjižnici izvedli prehod iz COBISS2/Katalogizacije na 

novo verzijo COBISS3. 

 V mesecu novembru smo pripravili seznam tujih revij za razpis za nabavo tuje periodike za leto 

2014 za objavo na portalu UM FZV. 

 V začetku decembra 2013 smo poslali knjižne novosti knjižnice za obdobje september-november 

2013 uredništvu revije Obzornik zdravstvene nege, za objavo v rubriki Knjižne novosti v 

knjižnicah. 

 Dne 5. decembra 2013 se je vodja knjižnice udeležila Sestanka knjižnic biomedicinskega kroga 

Slovenije v Centralni medicinski knjižnici (CMK) na Medicinski fakulteti v Ljubljani.  

 Konec januarja 2014 smo napravili Finančno poročilo o nakupu knjižničnega gradiva za zadnje 

štiri mesece leta 2013. 

 V začetku meseca marca 2014 je bilo izdelano Poročilo o porabi sredstev za nakup mednarodne 

znanstvene literature in baz podatkov v letu 2013 in poslano Javni agenciji za raziskovalno 

dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v Ljubljano. 

 V mesecu marcu smo v knjižnici organizirali ogled in predstavitev knjižnice za tuje študente v 

okviru programa Erasmus iz Islandije in Estonije. 

 Konec marca 2014 je bilo izdelano Poročilo o delu visokošolske knjižnice za leto 2013 - Statistični 

vprašalnik in poslano v Narodno in univerzitetno knjižnico Ljubljana -  Center za razvoj knjižnic. 

 Vodja knjižnice se je 22. aprila 2014 udeležila predavanja na temo Knjižničarji kot podpora 

odprtemu dostopu v Obzorju 2020 in v nacionalnem financiranju raziskovalne dejavnosti v 

Univerzitetni knjižnici Maribor. 

 Konec maja 2014  je bilo izdelano Finančno poročilo o nakupu knjižničnega gradiva za prve štiri 

mesece leta 2014. 

 V pričetku maja smo predstavili knjižnico gostji iz Bolgarije v okviru njenega obiska naše 

fakultete. 
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 V mesecu maju 2014 je fakulteta izdala publikacijo z naslovom »Znanstvenoraziskovalno delo na 

UM FZV 2012-2013. V uredniški odbor publikacije je bila sprejeta vodja knjižnice, ki je pripravila 

izpise bibliografij visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

 V času od 30. maja do 30. junija 2014 smo v knjižnici izvedli anketo »Zadovoljstvo uporabnikov s 

storitvami Knjižnice UM FZV. 

 Junija 2014 smo pripravili Seznam poškodovanih knjig in učbenikov za popravilo in vezavo. Za 

popravilo smo izbrali Zaposlitveni center Zavod DLAN, ki nam je 11. 7. 2014 dostavil vseh 24 

popravljenih knjig in učbenikov. 

 V juliju 2014 smo poslali vsem večjim knjižnicam z področja zdravstva in medicine v Sloveniji v 

dar našo publikacijo Znanstvenoraziskovalno delo na UM FZV 2012-2013. 

 V času od 14. julija do 15. avgusta  2013  je bila fakulteta zaprta in tako tudi knjižnica. 

 V mesecu avgustu je bila knjižnica odprta trikrat tedensko, v mesecu septembru pa vsak dan 

vendar s skrajšanim delovnim časom. 

 V okviru priprave za uvedbo standarda ISO 9001/2008 UM FZV smo v knjižnici pripravili 

Organizacijski predpis »Proces knjižnične dejavnosti«, ki je bil sprejet na 4. sestanku Odbora za 

kakovost za uvedbo standarda ISO 9001/2008 UM FZV 9. 9. 2014. Vodja knjižnice je tudi članica 

Odbora za kakovost za uvedbo standarda ISO 9001/2008 UM FZV. 

 Vodja knjižnice se je 12. septembra 2014 udeležila strokovne ekskurzije v Mursko Soboto. 

 Dne 19. septembra 2014  je bilo izdelano Finančno poročilo o nakupu knjižničnega gradiva za 

obdobje 1. 5. - 31. 8. 2014. 

 Konec septembra 2014 smo oddali prijavno vlogo za Javni razpis za sofinanciranje nakupa 

mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2014 na Javno agencijo za 

raziskovalno dejavnost v Ljubljani. 

 Konec septembra 2014 smo knjižnico predstavili gostom iz Osijeka v okviru njihovega obiska 

naše fakultete. 

 Dne 30. septembra 2014 je vodja knjižnice predstavila Knjižnico v okviru uvajalnega tedna za 

bruce. 

 Vsak mesec je bil izdelan Seznam knjižnih novosti za pretekli mesec in poslan vsem zaposlenim 

fakultete na njihov E-naslov in v objavo na spletni strani fakultete v segmentu Knjižnica-novosti. 

 Izvajali smo medknjižnično izposojo, saj je knjižnica vključena v sistem COBISS3/Medknjižnična 

izposoja. 

Tekoča dela in naloge 



 

159 
 

 V knjižnici smo imeli v obdobju od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 uradne ure vsak dan od 8.00 – 

17.00 ure, ob sobotah in nedeljah zaprto. 

 Delo na izposoji je potekalo tekoče. Vodili smo dnevne in mesečne statistike delovanja knjižnice, 

redno pošiljali opomine za knjižnično gradivo. Cene so enotne za vse knjižnice UM in sprejete na 

Upravnem odboru UM za vsako tekoče študijsko leto. 

 Ob ponedeljkih imamo pomoč delavke iz študentskega referata za katero smo pridobili geslo iz 

IZUM-a in jo usposobili za delo v COBISS2/Izposoji. Hkrati nadomešča obe delavki knjižnice v 

primeru njune odsotnosti. 

 Tekoče je potekalo vse interno delo: nabava gradiva in obdelava ter inventarizacija in 

katalogizacija knjig, revij in neknjižnega gradiva. 

 Tekoče je potekala obdelava diplomskih, specialističnih in magistrskih nalog ter objava v DKUM 

in povezava z COBISS zapisom. 

 Izdelovanje bibliografij visokošolskih učiteljev je potekalo tekoče, prav tako tudi pošiljanje 

prispevkov v verifikacijo tipologije Osrednjim informacijskim centrom za medicino, naravoslovje, 

tehniko in družboslovje. 

 Urejevali smo kroniko fakultete in arhivirali članke v katerih je omenjena naša fakulteta. 

 Vodja knjižnice se je  udeleževala sestankov vodij knjižnic v okviru Univerze v Mariboru in 

sestankov bibliografov Univerze v Mariboru ter sej KISUM-a v Univerzitetni knjižnici Maribor. 

 V študijskem letu 2013/2014 je bilo veliko individualnega izobraževanja uporabnikov za iskanje v 

sistemu COBISS in bibliografskih podatkovnih spletnih zbirkah. 

 Druge dejavnosti, ki so se izvajale v knjižnici 5.6.2

Odprtje razstave z naslovom »Predstavitev založniške dejavnosti UM FZV v obdobju 1993-2013«, ki je 

bila na ogled v knjižnici od 1. 10. do 6. 11. 2013. 

V knjižnici nudimo pomoč pri izdajanju publikacij na fakulteti. Štirikrat tedensko se vrši prodaja 

učbenikov v knjižnici. Vodja knjižnice je tudi članica Komisije za založniško dejavnost fakultete. V letu 

2014 je bila tudi izvedena anketa z naslovom »Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami Knjižnice UM FZV«. 

 Poročilo o rezultatih ankete o zadovoljstvu uporabnikov knjižnice UM FZV 5.6.3

 
Anketo o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami Knjižnice UM FZV smo izvedli z namenom, da bi ugotovili  

kako so naši uporabniki zadovoljni s klasičnimi in elektronskimi storitvami Knjižnice UM FZV. 
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Vprašalnik je vseboval 19 vprašanj. Prvi del vprašalnika je vseboval demografske značilnosti 

anketirancev, pogostost obiskovanja knjižnice ter načine iskanja knjižničnega gradiva. V drugem delu 

vprašalnika so anketiranci ocenjevali naslednje elemente: okolje, prostor, opremo, knjižnično zbirko, 

osebje knjižnice, storitve izposoje in elektronske storitve. Stopnjo zadovoljstva so uporabniki ocenjevali 

po lestvici od 1 do 4. Na koncu vprašalnika je bila anketirancem dana možnost, da so navedli svoja 

mnenja, želje in predloge. 

Anketiranje je potekalo ob koncu letnega študijskega semestra, od 30. maja do 30. junija 2014. 

Anketo je izpolnilo 54 uporabnikov. Podatki so bili obdelani s programom IBM SPSS Statistics Version 20. 

Vzorec anketirancev je bil naključen. Na anketo je odgovarjalo 81,5 % žensk in 16,7 % moških. Največji 

delež anketirancev predstavljajo dodiplomski študenti (64,8 %), sledijo zaposleni na UM (16,7 %) ter 

podiplomski študenti (11,1 %). 

Tabela 74: Status sodelujočih 

 Frekvenca Procenti 

 

Dodiplomski študent 35 64,8 

Podiplomski študent 6 11,1 

Zaposlen 3 5,6 

Zaposlen na Univerzi v Mariboru 9 16,7 

Skupaj 53 98,1 

Manjkajoči  1 1,9 

Skupaj 54 100,0 

 

Tabela 75: Letnik in status 

Letnik 

 Frekvenca Procenti 

 

1. letnik 8 14,8 

2. letnik 8 14,8 

3. Letnik 15 27,8 

Absolvent 11 20,4 

Skupaj 42 77,8 

Manjkajoči 12 22,2 

Skupaj 54 100,0 
 

 
Status 

 Frekvenca Procenti 

 

Redni 30 55,6 

Izredni 7 13,0 

Skupaj 37 68,5 

Manjkajoči 17 31,5 

Skupaj 54 100,0 
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Iz tabele je razvidno, da je bilo največ anketiranih študentov iz 3. letnika (27,8 %) in najmanj iz 2. letnika 

(14,8 %). Rednih študentov je bilo (55,6 %), ki so tudi sicer naši najbolj redni uporabniki. Glede na starost 

v vzorcu prevladujejo anketiranci, stari med 21 in 30 let (68,5 %). Sledi starostna skupina 31-50 let (20,4 

%). 

POGOSTOST OBISKOVANJA KNJIŽNICE 

Tabela 76: Obiski v knjižnici 

 Frekvenca Procenti 

 

med 8.00 in 11.00 uro 8 14,8 

med 11.00 in 14.00 uro 24 44,4 

med 14.00 in 16.00 uro 20 37,0 

med 16.00 in 17.00 uro 1 1,9 

 

Največ uporabnikov (44,4 %) obišče knjižnico v času med 11.00 in 14.00 uro in najmanj (1,9 %) v času 

med 16.00 in 17.00 uro. 

Tabela 77: Zadovoljstvo z uradnimi urami v knjižnici 

 

 Frekvenca Procenti 

 

Da 52 96,3 

Ne 2 3,7 

Skupaj 54 100,0 

 

Iz tabele je razvidno, da je (96,3 %) anketirancev zadovoljnih z uradnimi urami Knjižnice. 

Zanimalo nas je, kako pogosto uporabniki obiščejo knjižnico. Iz grafičnega prikaza je razvidno, da največ 

obiščejo knjižnico nekajkrat mesečno (44,4 %) in najmanj nekajkrat letno (5,6 %). 

Tabela 78: Razlogi za obisk knjižnice 

 Frekvenca Procenti 

 

Izposoja knjig in drugega gradiva 45 38,14 

Pisanje seminarskih diplomskih in drugih nalog 10 8,47 

Študiranje priprava na izpite 13 11,02 

Uporaba računalnika  interneta 7 5,93 

Skupaj 43 36,44 
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Tabela 79: Iskanje knjižnega gradiva 

 Frekvenca Procenti 

 

Vprašam knjižničarko 15 40,54 

Iščem fizično po policah 3 8,11 

Iščem s pomočjo COBISS/OPAC-a 18 48,65 

Iščem s pomočjo spletnih brskalnikov 1 2,70 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto uporabniki uporabljajo knjižnico za delo v skupini. Anketiranci so navedli, 

da samo nekajkrat letno (42,6 %) uporabljajo knjižnico kot prostor za delo v skupini. Verjetno takrat, ko 

poteka seminarsko delo na fakulteti. Na vprašanje »Zakaj običajno obiščete knjižnico?« je odgovorilo 43 

anketirancev. Najpogosteje obiskujejo knjižnico zaradi izposoje knjig in drugega gradiva (38,14 %), 

najmanj samo (5,93 %) anketirancev pa knjižnico obišče zaradi uporabe računalnika in interneta. Za 

iskanje knjižničnega gradiva najbolj pogosto uporabljajo katalog COBISS/OPAC (48,65 %) ali za pomoč 

prosijo knjižnično osebje (40,54 %). Najnižji je delež tistih, ki iščejo s pomočjo spletnih brskalnikov  

(2,70 %). 

ZADOVOLJSTVO S KNJIŽNICO IN STORITVAMI 

Tabela 80: Zadovoljstvo s prostori in opremo 

Prosimo ocenite, kako ste zadovoljni s prostorom in opremo knjižnice! 
P

o
vp

re
čj

e 

St
. d

ev
ia

ci
ja

 

odpiralni čas 3,50 0,69 

udobnost knjižničnega okolja 3,52 0,67 

možnost brezžičnega internetnega omrežja EDUROAM 3,41 0,63 

število čitalniških mest 3,30 0,82 

število računalniških mest 3,04 0,85 

pogoji za individualno delo 3,06 0,94 

pogoji za delo v skupini 3,15 0,81 

razporeditev gradiva v prostoru 3,46 0,61 

označevanje v prostoru in na policah 3,44 0,72 

razsvetljava in temperatura prostora 3,65 0,48 

urejenost knjižnice 3,76 0,43 
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Zanimalo nas je tudi, kako so uporabniki zadovoljni s prostorom in opremo knjižnice. Anketiranci so 

najbolj zadovoljni z urejenostjo knjižnice (povprečna ocena 3,76), sledi razsvetljava in temperatura 

prostora ter udobnost knjižničnega okolja. Manj so zadovoljni z pogoji za individualno delo (povprečna 

ocena 3,06), najmanj pa so zadovoljni z številom računalniških mest (povprečna ocena 3,04) od najvišje 

možne ocene 4. 

Tabela 81: Zadovoljstvo z gradivom v knjižnici 

Prosimo ocenite, kako ste zadovoljni z gradivom v knjižnici! 

P
o

vp
re

čj
e 

St
. d

ev
ia

ci
ja

 

zbirka študijskega gradiva 3,30 0,74 

zbirka tiskanih knjig 3,24 0,78 

zbirka tiskanih revij 3,30 0,77 

elektronski viri 3,30 0,67 

gradivo v tujih jezikih 3,41 0,66 

 

Glede knjižnične zbirke so uporabniki najvišje ocenili zbirko gradiva v tujih jezikih (povprečna ocena 3,41) 

in najnižje so ocenili zbirko tiskanih knjig (povprečna ocena 3,24) od najvišje možne ocene 4. 

Tabela 82: Zadovoljstvo zadovoljni s postavitvijo gradiva po vsebini v prostem pristopu knjižnice 
(vrstilec UDK) 
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Kako ste zadovoljni s postavitvijo gradiva po vsebini v prostem 

pristopu knjižnice (vrstilec UDK)? 
1 1 25 26 3,43 

 

Iz tabele je razvidno, da so uporabniki zelo zadovoljni s postavitvijo knjižničnega gradiva, saj so ocenili z 

(povprečno oceno 3,43) od najvišje možne ocene 4. 
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Tabela 83: Zadovoljstvo z zaposlenimi v knjižnici 

Kako ocenjujete zaposlene v knjižnici? 

P
o

vp
re

čj
e 

St
. d

ev
ia

ci
ja

 

strokovnost in profesionalnost 3,83 0,38 

pravilnost in zanesljivost posredovanih informacij 3,83 0,38 

Prijaznost 3,85 0,36 

Vljudnost 3,89 0,32 

odnos do uporabnikov 3,87 0,34 

 

Anketiranci so visoko ocenili zaposlene v knjižnici. Najvišje so ocenili vljudnost (povprečna ocena 3,89), 

sledi odnos do uporabnikov (povprečna ocena 3,87) ter prijaznost (3,85) od najvišje možne ocene 4. 

Na vprašanje »Ali je potrebno izobraževanje uporabnikov knjižnice za iskanje po E-virih« je pritrdilno 

odgovorilo 77,8 % vseh anketirancev. Odgovor ponazarja potrebo uporabnikov po izobraževanju za 

samostojno iskanje za študijske in raziskovalne namene. V knjižnici nudimo individualno izobraževanje 

uporabnikov za iskanje v sistemu COBISS in po elektronskih virih. 

Tabela 84: Zadovoljstvo s posameznimi storitvami knjižnice 

Prosimo ocenite, kako ste zadovoljni s posameznimi storitvami knjižnice? 
P

o
vp

re
čj

e 

St
. d

ev
ia

ci
ja

 

roki za izposojo gradiva 3,15 0,83 

posredovanje informacij o gradivu 3,46 0,67 

možnost vračanja gradiva pri informatorju v avli fakultete 3,63 0,59 

enotna knjižnična izkaznica 3,70 0,46 

obveščanje o knjižničnih novostih na spletni strani fakultete 3,57 0,662 

 

Glede knjižničnih storitev je razvidno, da so anketiranci najbolj zadovoljni z uvedbo enotne knjižnične 

izkaznice (povprečna ocena 3,70), sledi možnost vračanja gradiva pri informatorju v avli fakultete 

(povprečna ocena 3,63) ter obveščanje o knjižničnih novostih na spletni strani fakultete (povprečna 

ocena 3,57). Najmanj so zadovoljni z roki za izposojo gradiva (povprečna ocena 3,15) od najvišje možne 

ocene 4. 
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Tabela 85: Zadovoljstvo z elektronskimi storitvami knjižnice 

Prosimo ocenite, kako ste zadovoljni z elektronskimi storitvami knjižnice? 

P
o

vp
re

čj
e 

St
. d

ev
ia

ci
ja

 

knjižnični katalog (COBISS/OPAC) 3,57 0,50 

spletno naročanje; rezerviranje; podaljševanje gradiva (Moja knjižnica) 3,57 0,57 

ponudba elektronskih virov 3,41 0,63 

digitalna knjižnica UM-DKUM 3,54 0,57 

spletna stran knjižnice 3,48 0,61 

 

Na vprašanje o zadovoljstvu z elektronskimi storitvami so anketiranci najvišje ocenili dve storitvi 

knjižnični katalog (COBISS/OPAC) (povprečna ocena 3,57) in spletno naročanje; rezerviranje; 

podaljševanje gradiva Moja knjižnica (povprečna ocena 3,57). Najnižje so ocenili ponudbo elektronskih 

virov (povprečna ocena 3,41) od najvišje možne ocene 4. Anketiranci so najbolj zadovoljni s tistimi 

storitvami oziroma ponudbo, ki jim omogoča enostavno uporabo, kritični so do tistih storitev, ki so bolj 

zapletene in zahtevajo več znanja. 

Tabela 86: Zadovoljstvo s knjižnico kot celoto 

1. Prosimo ocenite, kako ste zadovoljni s knjižnico kot celoto? 
P

o
vp

re
čj

e 

St
. d

ev
ia

ci
ja

 

Storitve podpirajo moj študij in raziskovanje. 3,65 0,52 

Ima posluh za želje in potrebe svojih uporabnikov. 3,65 0,56 

Knjižnica sledi razvoju novih informacijskih tehnologij. 3,65 0,56 
 

Anketiranci so visoko ocenili Knjižnico kot celoto saj menijo, da dobro podpira študij in raziskovanje,  ima 

posluh za želje in potrebe svojih uporabnikov ter sledi razvoju novih informacijskih tehnologij 

(povprečna ocena 3,65) od najvišje možne ocene 4. 

Ob koncu ankete smo anketirance pozvali naj napišejo svoja mnenja, želje in predloge. Za to možnost se 

je odločilo 17 oz. (31,5 %) vseh anketiranih. Večinoma so izrazili zadovoljstvo predvsem z urejenostjo 

knjižnice in knjižničnim osebjem. Predlagali so več prostora za učenje, boljše pogoje za individualno delo, 

več računalnikov z dostopom do spleta in daljše roke za izposojo knjižničnega gradiva. 
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Knjižnica nima ločene čitalnice za individualno delo zato se upravičeno največji delež pripomb nanaša na 

prostor knjižnice, ki ne omogoča individualnega učenja in tudi ni dovolj računalniških mest. V Programu 

dela UM FZV je širitev knjižnice ter izgradnja čitalnice.  

Glede knjižnične zbirke so uporabniki najbolj zadovoljni s ponudbo knjižničnega gradiva v tujih jezikih, 

najmanj s ponudbo tiskanih knjig. V bodoče si bomo prizadevali strokovne knjige v slovenskem jeziku 

naročati v več izvodih. Anketiranci so zelo zadovoljni z enotno knjižnično izkaznico, ki omogoča izposojo 

gradiva v vseh knjižnicah na članicah Univerze v Mariboru in Univerzitetni knjižnici Maribor. 

Z anketo smo pridobili veliko novih idej za izboljševanje kakovosti naše ponudbe in storitev. 

V študijskem letu 2013/2014 je bilo na UM FZV izdano: 

Publikacija 

 Znanstvenoraziskovalno delo na UM FZV 2012-2013. 

Informativne brošure 

 UM FZV: z znanjem do zdravja in razvoja; Informacije o študiju 2014/2015, junij 2014 

 University of Maribor Faculty of health sciences: knowledge brings health and development; 

study information 2014/2015, junij 2014 

Elektronska publikacija – 1 USB ključ 

 MEDNARODNA konferenca Z znanjem do zdravja in razvoja v 21. Stoletju. Zbornik predavanj = 

Conference proceedings [Elektronski vir] / Mednarodna konferenca Z znanjem do zdravja in 

razvoja v 21. stoletju = International Conference Knowledge Brings Health and Development in 

the 21st Century, Maribor, 19. 6. 2014 .El. zbornik. Maribor, 2014 

 Ocena stanja in usmeritve 5.7

UM FZV je kot del Univerze v Mariboru povezana v univerzitetni informacijski sistem, ki omogoča 

informacijsko podporo na področju izobraževalne dejavnosti (AIPS), na kadrovskem področju (KIPS) in 

finančnem področju (FIPS). Fakulteta ima vso potrebno programsko in strojno opremo, da lahko koristi 

vse navedene storitve. 
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Za izvedbo e-izobraževanja imajo vsi visokošolski učitelji in sodelavci Univerze na voljo: 

 tehnološko podporo v obliki e-okolja za poučevanje in učenje Moodle 

(http://eizobrazevanje.uni-mb.si) ter pedagoško pomoč v obliki izvedbe rednih delavnic s 

področja uporabe Moodla, kar omogoča RCUM, Center za e-izobraževanje Univerze v Mariboru. 

Pedagoški proces, ki na fakulteti vključuje največje število deležnikov (študenti in pedagoški kader), 

koristi funkcije ISUM prek portala UM FZV. Študentom je tako omogočeno, da opravijo formalnosti in 

najdejo potrebne informacije na enem mestu. Opravijo lahko elektronski vpis, izvedejo elektronsko 

prijavo (ali odjavo) na (od) izpit (a), preverijo svoje znanje, posredujejo svoje seminarske naloge učitelju 

po elektronski poti, zbirajo informacije o študijskem procesu (urniki, izpitni roki, govorilne ure, lokacije 

izvajanja študijskega procesa ipd.), predelujejo digitalno učno gradivo, ocenjujejo pedagoško delo z 

izpolnitvijo elektronskih anket in vprašalnikov ali si izpisujejo potrdila z elektronskim posredovanjem 

izdajateljem. 

Na UM FZV poteka velika večina aktivnosti pedagoškega procesa preko spletnega portala, ki omogoča 

najhitrejši in najbolj učinkoviti način komunikacije na fakulteti. 

Vse predavalnice, seminarji, kabineti in delovna mesta zaposlenih na fakulteti so opremljeni z računalniki 

in ustrezno programsko opremo ter dostopom do interneta, ki omogoča nemoteno delo na določenem 

področju. 

UM FZV pridobiva proračunska sredstva za izvedbo študijske, znanstvene, raziskovalne in strokovne 

dejavnosti po Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov. Morebitni 

primanjkljaj proračunskih sredstev  fakulteta zagotovi s sredstvi iz naslova drugih virov, in sicer s sredstvi 

iz naslova izrednega študija, s sredstvi, pridobljenimi na trgu in s sredstvi iz naslova presežka preteklih 

let. 

Dejavnost fakultete je pretežno javna služba, prihodki od tržne dejavnosti pa so predvsem prihodki od 

prodaje blaga in storitev na trgu ter prihodki od najemnin. 

Fakulteta upošteva  načela  transparentnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja z javnimi 

sredstvi – skladno z merili in standardi, ki jih za porabo namenskih sredstev ter določil sklepov in pogodb 

po posameznih področjih določa resorno ministrstvo.  
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Knjižnica UM FZV podpira pedagoški proces in znanstveno-raziskovalno delo na fakulteti. 

Sodeluje z nosilci učnih predmetov pri nabavi študijskega gradiva in tako posodablja obvezno študijsko 

literaturo, ki je navedena v učnih načrtih. Veliko novega knjižničnega gradiva pridobi tudi z darovi in tudi 

na ta način bogati knjižnični fond. Uspeli so narediti prehod na COBISS3/Katalogizacija, kar je bilo 

navedeno med usmeritvami v preteklem letu. V primerjavi z letom poprej se je povečalo število 

zaključnih del naših študentov v Digitalni knjižnici Univerze v Mariboru (DKUM). Povečalo se je število 

vnosov v sistem COBISS za potrebe bibliografij visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Povečalo se je 

skupno število obiskovalcev knjižnice. Izposoja knjižničnega gradiva na dom se je nekoliko zmanjšala 

predvsem zaradi možnosti oddaljenega dostopa do E-virov. Na celotnem prostoru knjižnice je EDUROAM 

– brezžično omrežje in tudi na ta način omogočamo dostop do interneta. 

Knjižnica zelo dobro sodeluje z drugimi knjižnicami v Knjižnično informacijskemu sistemu Univerze v 

Mariboru (KISUM) in knjižnicami Biomedicinskega kroga Slovenije (BK). Se pa vedno bolj kaže potreba po 

prostorsko ločeni večji čitalnici, kar so anketiranci tudi navedli v Anketi o zadovoljstvu uporabnikov s 

storitvami knjižnice UM FZV. 

Usmeritve za delovanje knjižnice so sledeče: 

 Podpirati pedagoško, znanstveno in strokovno delo fakultete.  

 Še naprej povečevati prirast knjižničnega gradiva. 

 Uporabnikom nuditi dostopnost do e-virov ter nuditi individualno izobraževanje za iskanje po 

podatkovnih zbirkah in sistemu COBISS.SI.  

 Izvesti prehod na COBISS3/Izposojo in ustrezno izobraziti knjižnične delavce. 

 Obveščati uporabnike o knjižničnih novostih knjižnice ter ažurirati informacije v zvezi z knjižnico 

na spletni strani fakultete. 

 Truditi se za širitev knjižnice in izgradnjo čitalnice ter povečati število računalniških mest. 

 Slediti novostim na področju knjižničarske stroke. 
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6 SKRB ZA KAKOVOST 

 Zagotavljanje kakovosti 6.1

V skladu s Pravilnikom o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in 

številu članov komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze št. A 3/2006-815M (s spremembami in 

dopolnitvami) Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV (KOK UM FZV) vsako študijsko leto pripravi 

samoevalvacijsko poročilo za preteklo študijsko leto. To samoevalvacijsko poročilo pripravi in sprejme 

Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV, obravnava ga Senat UM FZV, nato pa se posreduje Univerzi v 

Mariboru, kjer ga obravnavata pristojna komisija za kakovost univerze in Senat Univerze v Mariboru.  

Pri samoevalvaciji sodelujejo vsi zaposleni in sicer na več ravneh: 

 Komisija za ocenjevanje kakovosti je oblikovana tako, da so v njej zastopani pedagoški in 

nepedagoški delavci ter študenti. 

 V okviru dejavnosti Komisije za ocenjevanje kakovosti se izvaja tudi Anketa o  zadovoljstvu 

na delovnem mestu (izvedena junija 2009, junija 2011, junija 2012, junij 2013, junij 2014), v 

kateri sodelujejo vsi zaposleni. 

 Komisija za ocenjevanje kakovosti pri pripravi samoevalvacijskega poročila pridobiva 

podatke neposredno od zaposlenih. 

 Samoevalvacijsko poročilo obravnavajo organi UM FZV, v katerih so zastopani predstavniki 

zaposlenih. 

Samoevalvacijska poročila za zadnjih sedem let so dostopna na spletni strani fakultete oz. KOK: 

http://www.fzv.uni-mb.si/KOK. 

Na podlagi samoevalvacijskega poročila se pripravi Akcijski načrt za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti, 

s katerim se skušata kakovost in učinkovitost izboljšati do naslednjega samoevalvacijskega ciklusa. 

Študenti pri samoevalvaciji sodelujejo na več načinov. Študenti so člani komisije za ocenjevanje 

kakovosti po Statutu UM, samoevalvacijsko poročilo se obravnava na Študentskem svetu UM FZV ter 

sodelujejo pri obravnavi in potrjevanju samoevalvacijskih poročil kot predstavniki študentov v Senatu 

UM FZV. Sestavni del samoevalvacijskih poročil so tudi rezultati anket, ki jih vsako leto med študenti 

izvajajo visokošolski učitelji na študijskem programu 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega. V njih študenti 

ocenjujejo svoje zadovoljstvo s kliničnimi vajami ocenjujejo predmet in predavanja visokošolskega 

http://www.fzv.uni-mb.si/KOK
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učitelja in ocenjujejo potek laboratorijskih vaj. Potek kliničnih vaj pa ocenjujejo tudi mentorji v učnih 

zavodih. Pedagoški proces pa študentje ocenjujejo tudi preko AIPS-a. 

Vodstvo UM FZV seznanja zaposlene s svojimi odločitvami tako, da na svoji spletni strani objavlja 

zapisnike (http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=section&id=22&Itemid=229), sklepe, sprejete akte 

(http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=section&id=17&Itemid=186) in 

jih posreduje vsem, na katere se nanašajo. Prav tako seznanja zaposlene v okviru delovnih sestankov in 

na Akademskem zboru ter zboru delavcev UM FZV. V letu 2013 so bili prvič izvedeni tudi individualni 

letni razgovori dekanice s pedagoškimi delavci. 

Študenti so o odločitvah, vezanih na študijski in izobraževalni proces informirani v obliki obvestil na 

oglasni deski in spletni strani fakultete. Prodekan za študentska vprašanja, imenovan iz vrst študentov je 

član Senata UM FZV, kolegija dekanice in Poslovodnega odbora in je seznanjen z vsemi odločitvami 

fakultete. Prodekan za študentska vprašanja preko Študentskega sveta UM FZV, ki ga vodi, informira vse 

študente. Študenti imajo svoje predstavnike v vseh organih UM FZV. 

Učni izidi študentov in celotnega izobraževanja se tekom leta zbirajo, ob pripravi samoevalvacijskega 

poročila pa tudi podrobno analizirajo z namenom, da se ugotovijo potrebe za ukrepanje s ciljem 

izboljšanja kakovosti in učinkovitosti. 

Spremljajo in analizirajo se skladno s kazalniki Poslovnika kakovosti UM in Poslovnika kakovosti UM FZV. 

 

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=section&id=22&Itemid=229
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=section&id=22&Itemid=229
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=section&id=17&Itemid=186
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 Kratkoročni prednostni cilji in izvedbene naloge UM FZV v letu 2013 6.2

 Izobraževalna dejavnost 6.2.1

Tabela 87: Izobraževalna dejavnost 

Kratkoročni letni cilji za 
leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni 
bilo realizacije 
navedite razlog) 

Novi rok za 
izvedbo 

Realizacija v 
letu 2014 

Razvoj in akreditacija 
programov za 
izpopolnjevanje oz. 
vseživljenjsko učenje na 
UM FZV 

2013: 1 
- Priprava načrta ponudbe programov za 

izpopolnjevanje (za pridobitev certifikatov) 
- Priprava vloge za akreditacijo programov za 

izpopolnjevanje: 
o Napredna znanja v zdravstvu – modul – 

Medicinska tehnologija s simulacijami v 
zdravstvu. 

o Napredna znanja v zdravstvu – modul – 
Predpisovanje zdravil in nemedicinskih 
pripomočkov. 

Viš. predav. mag. 
Gönc, 
prodekanica za 
izobraževalno 
dejavnost 

December 
2013 

Ne Izdelane so vsebine 
in imenovana je 
delovna skupina za 
prirpavo programov 
za izpopolnjevanje. 
Rok – junij 2014. 
Vodja delovne 
skupine Klavdija 
Čuček Trifkovič, mag. 
Marina Brumen, 
Barbara Donik, 
Ksenija Pirš, Petra 
Kamenšek, doc. dr. 
Miljenko Križmarić. 

December 
2014 

V pripravi 
izobraževan
je na temo 
odvzema 
arterijskekr
vi in 
arterijske 
kanile 

- Aktivnosti za pridobitev »licence« za organizacijo 
Funkcionalnega izobraževanja – Winfocus – Nursing 
modul – tržna dejavnost. 

Izr. prof. Dr 
(Združeno 
kraljestvo Velike 
Britanije in Severne 
Irske) Majda 
Pajnkihar in Vlasta 
Jug v sodelovanju z 
Gregorjem 
Prosenom, dr. med. 

December  
2013 

Ne  Pridobitev licence se 
ne bo izvedla in tega 
cilja ne bomo 
načrtovali v letu 
2014, bo pa potekalo 
izobraževanje v 
okviru SIM centra. 

Cilj ne bo 
izveden 

Ne 

2013: 1 
- Izvedba Funkcionalnega izobraževanja – Winfocus – 

Nursing – v primeru pridobitve licence. 

Izr. prof. Dr 
(Združeno 
kraljestvo Velike 
Britanije in Severne 
Irske) Majda 
Pajnkihar in Vlasta 
Jug v sodelovanju z 
Gregorjem 

December 
2013 

Ne Pridobitev licence se 
ne bo izvedla in tega 
cilja ne bomo 
načrtovali v letu 
2014, bo pa potekalo 
izobraževanje v 
okviru SIM centra. 
 

Cilj ne bo 
izveden 

Ne 
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Kratkoročni letni cilji za 
leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni 
bilo realizacije 
navedite razlog) 

Novi rok za 
izvedbo 

Realizacija v 
letu 2014 

Prosenom, dr. med. 

Razvoj in akreditacija 
študijskih programov 

2013: Prenovljeni 4 študijski programi 
- Prenova študijskih programov 1. in 2. stopnje. 

Viš. predav. mag. 
Klavdija Čuček 
Trifkovič, 
prof. dr. Sonja 
Šostar Turk 

April 2013 Delno Prenova študijskega 
programa 1. in 2. 
stopnje Zdravstvena 
nega je delno 
realizirana (predana 
organom UM), 
vendar bo program 
še dodatno 
prenovljen, ostali 
študijski programi še 
niso bili prenovljeni. 

November 
2014 

V intenzivni 
pripravi je 
študijski 
program 1. 
stopnje 

2013: Pripravljene 4 vloge novih študijskih programov za 
leto 2014/2015  

- Priprava vloge akreditacije novega študijskega 
programa za leto 2014/2015 po Merilih za 
akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih 
zavodov in študijskih programov: 

o Urgentna stanja v zdravstveni obravnavi 
pacienta – specializacija. 

o Gerontološka zdravstvena nega – 
specializacija. 

o Perioperativna zdravstvena nega – 
specializacija. 

o Preventivna prehrana in klinična dietetika 
– specializacija. 

Urgentna stanja: 
predav. Anton 
Koželj, predav. 
Darko Čander, prof. 
dr. Sonja Šostar 
Turk, Alenka Marsel 
 
Preventivna 
prehrana in klinična 
dietetika: doc. dr. 
Cirila Hlastan Ribič, 
prof. dr. Sonja 
Šostar Turk, viš. 
predav. mag. 
Klavdija Čuček 
Trifkovič, viš. 
predav. mag. Vida 
Gönc.  
 

December 
2013 

Delno Študijski programi oz. 
smeri na 2. stopnji 
(Urgentna stanja  in 
Gerontološka 
zdravstena nega so v 
intenzivni pripravi), 
ostale smeri se bodo 
pripravile v letu 
2014. 
Nove smeri bodo 
posredovane v 
nadaljno obravnavo 
organom UM. 

December 
2014 

Urgentna 
stanja kot 
smer– 
realizirano 
 
Gerontološ
ka ZN kot 
smer – v 
intenzivni 
pripravi 
 
Preventivna 
prehrana in 
klinčna 
dietetika – 
v pripravi 
 
Perioperati
vna 
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Kratkoročni letni cilji za 
leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni 
bilo realizacije 
navedite razlog) 

Novi rok za 
izvedbo 

Realizacija v 
letu 2014 

Ostalo: Vodstvo  zdravstvena 
nega – se 
ne bo 
pripravila 

2013: Pripravljena vloga (osnutek vloge in podlage) 
- Priprave na akreditacijo novega študijskega 

programa Zdravstvena nega 3. stopnja (akreditacija 
za študijsko leto 2014/2015). 

- Prijava na razpis za spodbujanje odprtosti visokega 
šolstva v mednarodno okolje (v kolikor bo razpis 
objavljen – predvidoma november 2013). 

Izr. prof. Dr 
(Združeno 
kraljestvo Velike 
Britanije in Severne 
Irske) Majda 
Pajnkihar, prof. dr. 
Sonja Šostar Turk, 
viš. predav. mag. 
Klavdija Čuček 
Trifkovič, Vlasta Jug 

December 
2013 

Delno Akreditacija 
študijskega programa 
3. stopnje 
Zdravstvena nega je 
v intenzivni pripravi. 
Prijava na razpis za 
spodbujanje 
odprtosti visokega 
šolstva v 
mednarodno okolje 
je bila uspešno 
realizirana in UM FZV 
je pridobila sredstva  
za ta namen. 
 

December 
2014 

V intenzivni 
pripravi 

Prijava 
transnacionalnega 
izobraževanja 
(Prepoznavnost FZV v 
okoljih, iz katere 
prihajajo tuji študenti) 

2013: 2 (za leto 2013/2014) 
- Ponovna vzpostavitev kontaktov za pripravo 

transnacionalnega izobraževanja v Avstriji s 
ProPraxis - Management v zdravstvu in socialnem 
varstvu 2. stopnja. 

- Priprava vloge za prijavo transnacionalnega 
izobraževanja v sodelovanju z Avstrijo – ProPraxis. 

Prof. dr. Sonja 
Šostar Turk, 
Vlasta Jug 
 

December 
2013 

Delno Potekajo aktivnosti 
za pripravo 
izobraževanja, 
vendar zaradi 
pomanjkljive 
zakonodaje na tem 
področju še ni bila 
mogoča realizacija.  

December 
2014 

Usklajevanj
e pravnih 
predpisov 
na tem 
področju na 
ravni RS 

- Vzpostavitev kontaktov za pripravo 
transnacionalnega izobraževanja v Srbiji (za leto 
2014/2015). 

- Priprava vloge za prijavo transnacionalnega 
izobraževanja v sodelovanju z Republiko Srbijo. 

Izr. prof. Dr 
(Združeno 
kraljestvo Velike 
Britanije in Severne 
Irske) Majda 
Pajnkihar, prof. dr. 
Sonja Šostar Turk 

Leto 2014 Ne Zaradi pomanjkljive 
zakonodaje na tem 
področju ni bila 
mogoča realizacija. V 
letu 2014 ne bomo 
načrtovali izvedbe. 

Cilj ne bo 
izveden 
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Kratkoročni letni cilji za 
leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni 
bilo realizacije 
navedite razlog) 

Novi rok za 
izvedbo 

Realizacija v 
letu 2014 

Priprave in zagotovitev 
potrebnih pogojev za 
izvajanje študijskih 
programov 

2013: 1 
- Izvedba dodatnega tečaja za Moodle na FZV, ki jo 

organizira RCUM. 
- Spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev za 

prijavo na vsaj eno delavnico, ki jo organizira RCUM 
(nadaljevalni tečaj). 

Vlasta Jug, 
prof. dr. Sonja 
Šostar Turk, 
viš. predav. mag. 
Klavdija Čuček 
Trifkovič. 

September 
2013 

Delno V času zimskega 
izpitnega obdobja od 
27. 1. 2014 do 21. 2. 
2014 nameravamo 
izvesti delavnico 
»Prehod na Moodle 
2.5« v obsegu dveh 
šolskih ur. 

Februar 
2014 

Realizirano 

Povečanje števila 
incoming and outgoing 
študentov 

2013: min 2 študenta FZV, ki bosta del študija opravljala v 
tujini; za študijsko leto 2013/2014 – min 2 tuja študenta, ki 
bosta del študija opravljala na UM FZV 

- Priprava gradiv v tujem jeziku. 
- Priprava nabora predmetov v tujem jeziku. 

Center za 
mednarodno 
dejavnost – asist. 
dr. Helena Blažun, 
prof. dr. Sonja 
Šostar Turk, 
predstojniki 
kateder. 

Oktober 
2013 

Delno Nabor predmetov v 
tujem jeziku je bil 
izveden, gradiva v 
tujem jeziku pa niso 
bila v celoti 
pripravljena. 
2 študenta sta 
opravila del 
študijskih obveznosti 
v tujini, 3 tuji 
študenti pa so 
opravili del študijskih 
obveznosti na UM 
FZV. 

Oktober 
2014 

Realizirano 

Sodelovanje s Kariernim 
centrom UM 

- Izvedba predavanj o delovanju skupine 
prostovoljcev na UM FZV:  

o viš. predav. mag. Mateja Lorber,  
o predav. Barbara Donik. 

- Izvedba predavanj o osnovnih postopkih oživljanja 
in uporabi defibrilator: 

- predav. Anton Koželj. 

Viš. predav. mag. 
Klavdija Čuček 
Trifkovič 
 
Viš. predav. mag. 
Klavdija Čuček 
Trifkovič 
Predav. Anton  
Koželj 

Januar 2013 Delno Izvedeno je bilo 
predavanje o 
delovanju skupine 
prostovoljcev. V letu 
2014 bomo izvedli 
predavanja o 
osnovnih postopkih 
oživljanja in uporabi 
defribrilatorja 

September 
2014  

Realizirano  
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 Raziskovalna in razvojna dejavnost ter sodelovanje z gospodarstvom 6.2.2

Tabela 88: Raziskovalna in razvojna dejavnost ter sodelovanje z gospodarstvom 

Kratkoročni letni 
cilji za leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego 
cilja 

Odgovorna 
oseba 

Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni bilo realizacije 
navedite razlog) 

Novi rok 
za izvedbo 

Realizacija v 
letu 2014 

Imenovanje 
prodekana za 
raziskovalno 
dejavnost 

- Priprava in objava razpisa za imenovanje 
prodekana za raziskovalno dejavnost. 

Izr. prof. Dr 
(Združeno 
kraljestvo 
Velike 
Britanije in 
Severne Irske) 
Majda 
Pajnkihar,  
Vlasta Jug 

Avgust 
2013 

Da UM FZV je podala rektorju UM 
predlog za imenovanje v. d. 
prodekana, vendar je bil predlog 
zavrnjen. 

Maj 2014 Realizirano 

Spremljanje 
rezultatov prijav 
na JR ARRS o 
financiranju 
znanstveno 
raziskovalnega 
dela  

- Pripraviti letno analizo uspešnosti prijav na 
ARRS o financiranju znanstveno raziskovalnega 
dela in po potrebi priprava in izvedba ustreznih 
ukrepov. 

- Prijava drugih projektov. 

Prodekan za 
raziskovalno 
dejavnost 

December 
2013 

Delno Nimamo še skoraj nobenih 
rezultatov prijav na ARRS.  

December 
2014 

V teku 

Priprava in oddaja 
kakovostnih prijav 
na javne razpise 
nacionalnih 
financerjev RRI 
dejavnosti in 
financerjev EU in 
izven EU 

2013: Prijava na projekte: 
- temeljni projekti:  
- aplikativni projekti: 1 (prof. dr. Sonja Šostar 

Turk)  
- CRP projekti: 2 (prof. dr. Sonja Šostar Turk, izr. 

prof. dr. Majda Pajnkihar) 
- podoktorski projekti: 

 
- Spodbujanje visokošolskih učiteljev, sodelavcev 

in raziskovalcev k prijavam na razpise in 
povezovanju pri prijavah, ustrezna podpora 
raziskovalcem pri iskanju razpisov in 
potencialnih partnerjev ter možnostih 
financiranja razvojnih, znanstveno-

Prodekan za 
raziskovalno 
dejavnost, 
prof. dr. Sonja 
Šostar Turk, 
doc. dr. 
Sabina Fijan, 
Izr. prof. Dr 
(Združeno 
kraljestvo 
Velike 
Britanije in 
Severne Irske) 
Majda 

Ob razpisu Delno Pripravili in oddali smo približno 20 
projektnih prijav; pridobili smo 
projekt ZZZS »Funkcionalna 
ergonomija in razbremenitev 
delavcev zaposlenih v javnem 
zdravstvenem sistemu« mentorstvo 
za mladega raziskovalca, Študentski 
projekti se izvajajo v okviru 
programa Po kreativni poti do 
praktičnega znanja, in so sledeči: 
o    Uporaba vseprisotnih naprav za 
zaznavanje fizične aktivnosti 
zaposlenih  
o    Ergonomski pristopi pri 

September 
2014 

SCOPES, 
Ergonomski 
pristopi pri 
obravnavi 
starejših 
odraslih v 
institucional
nem varstvu, 
Po kreativni 
poti do 
praktičnega 
znanja  
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Kratkoročni letni 
cilji za leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego 
cilja 

Odgovorna 
oseba 

Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni bilo realizacije 
navedite razlog) 

Novi rok 
za izvedbo 

Realizacija v 
letu 2014 

raziskovalnih, inovacijskih in drugih projektov. Pajnkihar, 
predstojniki 
inštitutov 

obravnavi starejših odraslih v 
institucionalnem varstvu  
o    Razvoj napovednih modelov za 
oceno možnosti rehospitalizacije 
pacientov v bolnišničnem IS 
-          Švicarski projekt v okviru 
programa SCOPES: 
o    Predicting patient’s future health 
state: Development and 
deployment of fast, effective, 
and  interpretable algorithms for 
healthcare 
 

2013: Prijava na projekte 7OP: vsaj 1 prijava. 
 

Center za 
mednarodno 
dejavnost, 
Raziskovalni 
inštitut, 
Inštitut za 
zdravstveno 
nego 
 

Ob razpisih Da Aktivnosti so se izvajale z WFK 
inštitut Nemčija, prijava 
prestavljena na leto 2014 

Zaključeno  

2013: Prijava na druge mednarodne raziskovalne 
projekte EU (npr. EUREKA, ERA-NET): 1 

Center za 
mednarodno 
dejavnost,  
Raziskovalni 
inštitut 

Ob razpisih Delno 4 projekti narejeni na UM FZV, 
prijavljeni pa preko FERI-ja 

Zaključeno  

Posodobitev 
raziskovalne 
infrastrukture 

- Prijava na javni razpis ARRS za sofinanciranje 
znanstvenih sestankov (načrt 2013 – vsaj 1 
znanstveni sestanek). 

- Prijava na javni razpis ARRS za nakup 
mednarodne znanstvene literature in baz 
podatkov. 

- Prijava na druge razpise s področja raziskovalne 
infrastrukture (načrt 2013 – oprema 
laboratorijev). 

Izr. prof. Dr 
(Združeno 
kraljestvo 
Velike 
Britanije in 
Severne Irske) 
Majda 
Pajnkihar, 
Prodekan za 

Ob razpisih 
– 
predvidom
a aprila 
2013 

Delno Prijava na razpis ARRS. Nakup 
mednarodne znanstvene literature 
je bil realiziran. 

Zaključeno  
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Kratkoročni letni 
cilji za leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego 
cilja 

Odgovorna 
oseba 

Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni bilo realizacije 
navedite razlog) 

Novi rok 
za izvedbo 

Realizacija v 
letu 2014 

- Prijave na javni razpis ARRS za sofinanciranje 
nakupov raziskovalne opreme. 

 

raziskovalno 
dejavnost, 
Nevenka 
Balun, 
prof. dr. Sonja 
Šostar Turk, 
doc. dr. 
Miljenko 
Križmarić 

- Nabava opreme za mikrobiološki laboratorij 
glede na finančno stanje FZV: 

o RealTime PCR – za DNK analize.   
o Spectrofotometer – naprava za 

merjenje koncentracije v raztopinah.  

Prof. dr. Sonja 
Šostar Turk, 
doc. dr. 
Sabina Fijan 

December 
2013 

Ne Zaradi finančnega stanja ni bila 
možna realizacija  

Cilj ne bo 
izveden 

 

Promocija 
znanstvenih 
rezultatov in dvig 
prepoznavnosti 
UM FZV 

- Izvajanje mehanizmov promocije rezultatov 
raziskovalnega dela in povečanje 
prepoznavnosti UM FZV v raziskovalnem okolju 
– preko znanstvenih sestankov (vsaj en glede na 
razpis). 

 

Prodekan za 
raziskovalno 
dejavnost 

Po uspešni 
prijavi 
razpisa 

Da V letu 2014 bomo izdali zbornik z 
naslovom »Znanstvenoraziskovalno 
delo na Fakulteti za zdravstvene 
vede Univerze v Mariboru 2012 - 
2013« - pripravljen osnutek 

Marec 
2014 

Realizirano 

Okrepitev 
sistemske 
komunikacije in 
sodelovanja z 
gospodarstvom in 
drugimi uporabniki 
znanja 
 

2013: 1 
- Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih 

delavcev, ki so prišli na fakulteto in niso 
sodelovali v pedagoškem procesu 

Prodekan za 
raziskovalno 
dejavnost, 
prof. dr. Sonja 
Šostar Turk 

December 
2013 

Ne Neodobritev predvidene evropske 
štipendije. 
 

Trajna 
naloga 

V teku 
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 Mednarodna dejavnost 6.2.3

Tabela 89: Mednarodna dejavnost 

Kratkoročni letni cilji za leto 2013 Ciljna vrednost v letu 2013 in 
ukrepi potrebni za dosego cilja 

Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni 
bilo realizacije 
navedite razlog) 

Novi rok za 
izvedbo 

Realizacija v 
letu 2014 

Pridobivanje          in          izvajanje 
mednarodnih  projektov  s  področja študijske  
dejavnosti  iz  EU,  kjer  je UM FZV nosilka 
projekta (programi  VŽU  –  npr.  Jean  Monnet, 
Erasmus,     Leonardo     da     Vinci, Comenius,  
Grundtvig,  transverzalni programi;       TEMPUS,       
ERASMUS MUNDUS,    Programi    teritorialnega 
sodelovanja   (npr.   Alpine   Space, Srednja       
Evropa,       Jugovzhodna Evropa,  Mediteran,  
Espon,  Urbact, Interreg  ipd.),  Operativni  
programi (SI-AT,  SI-HU,  SI-HR  ipd.),  Daphne 
itd.,  Programi  Evropskih  strukturnih 
skladov) 

2013: 3 
- Pridobivanje novih 

mednarodnih projektov s 
področja študijske 
dejavnosti iz EU, kjer je 
UM FZV nosilka projekta. 

Prodekan za 
raziskovalno 
dejavnost, 
predstojniki inštitutov 

Skozi 
leto 

Da V realizaciji – 
pogovori potekajo z 
inštitucijo v Švici  

Trajna naloga Morapex II, 
INSTEAP, 
SCOPES, 
Bilateralni 
projekt 
Rusija 

2013: 2 
- Pridobivanje in izvajanje 

mednarodnih projektov s 
področja študijske 
dejavnosti iz EU, kjer 
univerza sodeluje kot 
partnerska institucija 

Prodekan za 
raziskovalno 
dejavnost, predstojniki 
inštitutov 

Skozi 
leto 

Ne Ni realizirano Trajna naloga  
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 Strokovne dejavnosti 6.2.4

6.2.4.1 Kadrovski načrt in kadrovska politika 

Tabela 90: Kadrovski načrt in kadrovska politika 

Kratkoročni letni cilji za 
leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi 
potrebni za dosego cilja 

Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Realizacij
a (Da / 
Ne) 

Opombe (V kolikor ni 
bilo realizacije 
navedite razlog) 

Rok za izvedbo Realizacija v 
letu 2014 

Reorganizacija 
organizacijskih enot UM 
FZV 

- Priprava nove sistemizacije – 
organiziranost enot UM FZV. 

Izr. prof. Dr (Združeno 
kraljestvo Velike Britanije 
in Severne Irske) Majda 
Pajnkihar, 
Vlasta Jug, Mojca Jež Gole 
 

December 
2013 

Delno Spremembe 
sistemizacije so 
pripravljene, niso pa še 
bilo obravnavane na 
Senatu UM FZV in na 
Sistemizaciski komisiji 
UM 

Oktober 2014 V teku 

Prehajanje pogodbenih 
razmerij v delovna 
razmerja 

- 2012: 306 pogodbenih zaposlitev 
- 2013: 306 
- Izdelava analize prehoda 

pogodbenih razmerij v delovna 
razmerja. 

- Smiselnost prehoda pogodbenih 
razmerij v delovna razmerja. 

Izr. prof. Dr (Združeno 
kraljestvo Velike Britanije 
in Severne Irske) Majda 
Pajnkihar, Vlasta Jug 
 

December 
2013 

Delno UM FZV si prizadeva za 
zaposlovanje novih 
sodelavcev, ki je 
odvisno od 
razpoložljivih kadrov 
na trgu dela in od 
zakonskih omejitev pri 
zaposlovanju v skladu z 
ZUJF-om.  

Trajna naloga V letu 2014 
načrtujemo 
zaposlitev 4 
asistentov – 
2 zaposlitvi 
že realizirani 

Uskladitev pravilnikov 
fakultete z univerzitetnimi 
pravilniki 

- Priprava pravilnika o izobraževanju. Vlasta Jug, Mojca Jež Gole Julij 2013 Delno Pripravljen osnutek September 
2014 

V intenzivni 
pripravi 

- Dodatna usposabljanja in 
izobraževanja  - interna 
izobraževanja: 

o s področja raziskovanja – 
raziskovalnih metodologij, 

o s področja visokošolske 
didaktike,  

o uporabe e-učnega okolja, 
o uporaba mobilne učilnice. 

Prodekan za raziskovalno 
dejavnost, predstojniki 
inštitutov, prodekani, 
izr. prof. dr. Slavko Cvetek 
 

Skozi leto Da Izvedena je bila 
predstavitev 
raziskovalnega dela na 
UM FZV v okviru 
Inštituta za 
zdravstveno nego UM 
FZV in Raziskovalnega 
inštituta UM FZV dne 
19. 11. 2013 

Zaključeno Delno (s 
področja 
objave – 
pisanja 
člankov izr. 
prof. dr. 
Slavko 
Cvetek in 
Verena 
Tschudin in 
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Kratkoročni letni cilji za 
leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi 
potrebni za dosego cilja 

Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Realizacij
a (Da / 
Ne) 

Opombe (V kolikor ni 
bilo realizacije 
navedite razlog) 

Rok za izvedbo Realizacija v 
letu 2014 

s področja 
visokošolske 
didaktike 
izr. prof. dr. 
Slavko 
Cvetek 
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6.2.4.2 Investicije in investicijsko vzdrževanje  

Tabela 91: Investicije in investicijsko vzdrževanje 

 
  

Kratkoročni letni 
cilji za leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi 
potrebni za dosego cilja 

Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite 
razlog) 

Novi rok za 
izvedbo 

Realizacija 
v letu 
2014 

Uporabnost 
zemljišča na 
Kopah 

Pregled uporabnosti zemljišča na Kopah. Delovna skupina December 
2013 

Delno V mesecu septembru smo si ogledali 
zemljišče na Kopah. 
 
Pridobili smo tudi cenitvena poročila o 
vrednosti nepremičnine na Kopah.  
 
Delovna skupina ni bila imenovana. 
 
Zadeva je v postopku na UM. 

September 
2014 

Zaključeno 

Adaptacija stavbe 
na Tyrševi ulici 19 

Priprava idejnega načrta uporabe stavbe.  Delovna skupina, ki jo 
sestavljajo: 
Izr. prof. Dr (Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske) Majda 
Pajnkihar, članica 
Prof. dr. Sonja Šostar Turk, 
članica, 
Viš. predav. mag. Vida 
Gönc, članica, 
Alenka Marsel, članica 
Andrej Černi, študent 

December 
2013 

Ne Aktivnosti v zvezi z adaptacijo stavbe na 
Tyrševi so bile ustavljeje, saj UM FZV nima 
sredstev za adaptacijo Tyrševe.  
 
Želimo razširitev prostorov na obstoječi 
lokaciji Žitna ulica 15.  

December 
2014 
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6.2.4.3 Informatizacija 

Tabela 92: Informatizacija 

Kratkoročni letni cilji 
za leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za 
dosego cilja 

Odgovorna 
oseba 

Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite 
razlog) 

Novi rok 
za izvedbo 

Realizaci
ja v letu 
2014 

Izboljšati kadrovsko 
zasedenost delovnih 
mest, ki zmanjšujejo 
tveganje napak in 
odpovedi v 
informacijskem 
sistemu UM 

2013: 60 % pokritost 
o Pokritost delovnih mest, ki bi zmanjševale 

tveganje napak in odpovedi v informacijskem 
sistemu UM FZV – nadomeščanje odgovornih 
za informacijski sistem. 

o Pokritost delovnega mesta za vzdrževanje 
sistema z zunanjimi izvajalci 

Aleš Turk December 
2013 

Ne Kadrovsko se je pokritost zmanjšala, ker ima 
Center za uporabo IKT v zdravstvu sedaj samo 
enega zaposlenega. Sredstva za zunanje 
izvajalce niso bila v planu za leto 2013. 
Predlagamo zaposlitev novega sodelavca 
oziroma sklenitev pogodbe z zunanjim 
izvajalcem za pomoč pri vzdrževanju.  
 
Glede na varčevalne ukrepe in nezaposlovanje 
je ta cilj neizvedljiv. Tveganja napak in 
odpovedi v informacijskem sistemu se 
povečujejo zaradi starosti informacijske 
opreme. Nadomeščanje odgovornih za 
informacijski sistem ni, kar pomeni, da so se 
roki za odprave napak podaljšali. RCUM nam 
zaradi pomanjkanja kadrov prav tako ne more 
nuditi dodatne podpore. Glede na to, da 
zaenkrat ni predvidenih dodatnih vlaganj v 
vzdrževanje informacijskega sistema, je 
nesmiselno postavljati realne roke za izvedbo 
tega cilja. 

Skozi leto V teku 
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6.2.4.4 Promocijska dejavnost 

Tabela 93: Promocijska dejavnost 

Kratkoročni letni cilji za 
leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za 
dosego cilja 

Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni bilo 
realizacije navedite razlog) 

Novi rok za 
izvedbo 

Realizacija 
v letu 2014 

Izvajanje splošnih 
promocijskih aktivnosti 

 Posodobitve profila na Facebooku (in 
Twitterju). 

Študentski svet UM 
FZV, Delovna 
skupina za 
promocijo, Marko 
Uršič 

Junij 2013 Da  Trajna 
naloga 

V teku 

 Priprava promocijskega materiala SIM 
centra. 

Delovna skupina za 
promocijo,  
doc. dr. Miljanko 
Križmarić 

Avgust 2013 Ne Trenutna prioriteta je 
vzpostavitev delovanja opreme 
Simulacijskega centra in njegovih 
instalacij, saj se več let ni delalo 
na tem. 

Oktober 
2014 

 

 Priprava programa promocije SIM centra. Doc. dr. Miljenko 
Križmarić 

Avgust 2013 Ne Pred promocijo bomo morali 
pripraviti vsebine, ki bi jih nato 
promovirali. Pričeli smo z 
vsebinami »Odvzema krvi iz 
arterije«. 

Oktober 
2014 

V teku 

Prenova spletnih strani 
FZV – ciljno usmerjeno 
informiranje 

 Priprava plana za izkoriščanje mobilne 
učilnice za promocijo novih načinov 
izvajanja študija zdravstvene nege/ved 
(mogoče tudi na znanstvenoraziskovalni 
način). 

Izr. prof. dr. Slavko  
Cvetek 

September 
2013 

Ne Izvedba naloge zahteva celostni 
in projektni pristop (imenovanje 
delovne skupine – določitev 
ciljev in prioritet)  

Cilj ne bo 
izveden 

 

Promocija FZV v tujem 
jeziku 

 Prenova spletnih strani – tudi v angl. Jeziku. Delovna skupina za 
prenovo spletnih 
strani v sestavi:  

 izr. prof. dr. 
Gregor ŠTIGLIC, 
predsednik, 

 viš. predav. 
mag. Vida 
GÖNC, članica, 

 asist. Igor 

Junij 2013 Ne Delovna skupina je svoje poročilo 
oddala vodstvu UM FZV v 
mesecu juniju 2013.  
V poročilu je komisija zbrala 
pomanjkljivosti trenutnih 
spletnih strani in navedla 
naslednje možnosti za reševanje 
teh problemov: 

1. Postavitev nove spletne 

strani s strani zunanjega 

December 
2014 

V 
intenzivni 
pripravi 
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Kratkoročni letni cilji za 
leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za 
dosego cilja 

Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni bilo 
realizacije navedite razlog) 

Novi rok za 
izvedbo 

Realizacija 
v letu 2014 

PERNEK, član, 

 Dominika 
VRBNJAK, mag. 
zdr. nege, 
članica, 

 Alenka 
MARSEL, ekon., 
članica, 

 Marko URŠIČ, 
dipl. inž. str., 
član, 

 Andrej ČERNI, 
študent, član.  

Dodatno tudi:  
izr. prof. dr. Slavko 
Cvetek 

izvajalca (podobno kot 

imajo to urejeno na ZF 

UL, FVZ UP in VSZN 

Jesenice). 

2. Postavitev spletnih 

strani v okviru spletnih 

strani UM 

(http://www.um.si. 

3. Prenova obstoječih 

spletnih strani (problem 

zastarelega sistema 

Joomla). 

Z vodstvom je bil dosežen 

dogovor o postavitvi novih 

spletnih strani, v študijskem letu 

2013/14 pa bo potrebno sprejeti 

odločitev ali bo izvedba 

prepuščena zunanjemu izvajalcu 

ali pa bo fakulteta izobrazila 

lasten kader za prehod na novo 

sodobnejšo platformo za 

postavitev speltnih strani. 

http://www.um.si/
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6.2.4.5 Ostale strokovne dejavnosti 

Tabela 94: Ostale strokovne dejavnosti 

Kratkoročni letni 
cilji za leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni 
za dosego cilja 

Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite 
razlog) 

Novi rok 
za izvedbo 

Realizacija 
v letu 
2014 

Optimizacija 
poslovnih 
procesov za 
izboljšanje 
delovnih 
pogojev in 
pohitritev dela 
strokovnih služb 

Priprava aplikacije za spremljevalne aktivnosti 
različnih sej (senat, PO, kolegij, komisije...). 

Vlasta Jug,  
Marko Uršič 

Plan 
2014 

NE  Oktober 
2014 

V teku 

- Analiza procesa delovodnika in analiza 
aplikacij za delovodnik. 

Vlasta Jug,  
Ines Mlakar,  
Simona Novak 

Avgust 
2013 

Ne V letu 2014 September 
2014 

Po 
odobritvi 
finančnega 
načrta za 
leto 2014 
bomo 
nabavili 
ustrezen 
program 

- Analiza sistemov za beleženje 
delovnega časa ter stroškov za 
zamenjavo »TIRANA«. 

Vlasta Jug, 
Simona Novak,  
Ines Mlakar 

Avgust 
2013 

Ne V letu 2014 September 
2014 

Po 
odobritvi 
finančnega 
načrta za 
leto 2014 
bomo 
nabavili 
ustrezen 
program 

Priprava spletnih 
strani na 
univerzitetni 
podlagi spletnih 
strani UM 

Prijava na gostovanje na spletnih straneh UM. Marko Uršič Glede na 
možnosti 
prijave 

Ne Gostovanje na spletnih straneh UM je možno, 
vendar UM ne nudi nobene podpore pri postavitvi 
in upravljanju. To mora zagotoviti vsaka članica 
zase, z ustreznim šolanjem kadra ali pa s pomočjo 
zunanjih izvajalcev. 

Glede na 
možnosti 
prijave 

 

- Izpopolnjevanje za delo na gostujočih 
spletnih straneh. 

Marko Uršič Glede na 
možnosti 
prijave 

Ne Gostovanje na spletnih straneh UM je možno, 
vendar UM ne nudi nobene podpore pri postavitvi 
in upravljanju. To mora zagotoviti vsaka članica 

Glede na 
možnosti 
prijave 
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Kratkoročni letni 
cilji za leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni 
za dosego cilja 

Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite 
razlog) 

Novi rok 
za izvedbo 

Realizacija 
v letu 
2014 

zase, z ustreznim šolanjem kadra ali pa s pomočjo 
zunanjih izvajalcev. 

- Priprava in prenova spletnih strani UM 
FZV v sodelovanju z ostalimi 
zaposlenimi. 

Delovna skupina za 
prenovo spletnih 
strani v sestavi:  

 Izr. prof. dr. 
Gregor ŠTIGLIC, 
predsednik, 

 viš. predav. 
mag. Vida 
GÖNC, članica, 

 asist. Igor 
PERNEK, član, 

 Dominika 
VRBNJAK, mag. 
zdr. nege, 
članica, 

 Alenka MARSEL, 
ekon., članica, 

 Marko URŠIČ, 
dipl. inž. str., 
član, 

 Andrej ČERNI, 
študent, član. 

Skozi 
leto 

Delno Delovna skupina je svoje poročilo oddala vodstvu 
UM FZV v mesecu juniju 2013.  
V poročilu je komisija zbrala pomanjkljivosti 
trenutnih spletnih strani in navedla naslednje 
možnosti za reševanje teh problemov: 

1. Postavitev nove spletne strani s strani 

zunanjega izvajalca (podobno kot imajo 

to urejeno na ZF UL, FVZ UP in VSZN 

Jesenice). 

2. Postavitev spletnih strani v okviru 

spletnih strani UM (http://www.um.si. 

3. Prenova obstoječih spletnih strani 

(problem zastarelega sistema Joomla). 

Z vodstvom je bil dosežen dogovor o postavitvi 

novih spletnih strani, v študijskem letu 2013/14 pa 

bo potrebno sprejeti odločitev ali bo izvedba 

prepuščena zunanjemu izvajalcu ali pa bo 

fakulteta izobrazila lasten kader za prehod na 

novo sodobnejšo platformo za postavitev speltnih 

strani. 

 

December 
2014 

 

 

  

http://www.um.si/
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 Nadzorne dejavnosti fakultete 6.2.5

Tabela 95: Nadzorne dejavnosti fakultete 

Kratkoročni letni 
cilji za leto 2013 

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego 
cilja 

Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Realizacija 
(Da / Ne) 

Opombe (V kolikor ni bilo 
realizacije navedite razlog) 

Novi rok 
za izvedbo 

Realizacija 
v letu 
2014 

Izboljšanje 
rezultatov Izjave o 
oceni notranjega 
nadzora javnih 
finance 

 Priprava gradiva za obvladovanje tveganj 
notranjega nadzora javnih financ. 

Izr. prof. Dr 
(Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in 
Severne Irske) Majda 
Pajnkihar,   
Zvonka Murko, Vlasta 
Jug, Mojca Tovornik  

December 
2013 

Ne Bomo vključili v program dela za 
leto 2014 (realizacija predvidoma 
februarja 2014) 

Trajna 
naloga 

V teku 
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Kratkoročni prednostni cilji in izvedbene naloge UM FZV so zajeti in opredeljni po petih večjih področjih. Ta področja so: 
- Izobraževalna dejavnost, 

- Raziskovalna in razvojna dejavnost ter sodelovanje z gospodarstvom, 

- Mednarodna dejavnost, 

- Strokovne dejavnosti, ki zajemajo cilje področij: Kadrovskega načrta in kadrovske politike, Investicije in investicijskega vzdrževanja, 

Informatizacije, Promocijske dejavnosti ter Ostale strokovne dejavnosti, 

- Nadzorne dejavnosti fakultete. 

 
Večina kratkoročnih ciljev po posameznih področjih je že realiziranih in zaključenih, pri nekaterih ciljih pa so aktivnosti za dokončanje v polnem 
teku. Pri nekaterih zastavljenih ciljih in pri zastavljenih ukrepih, ki so potrebni za dosego cilja, se je v postopku izvajanja aktivnosti zaradi 
objektivnih razlogov (morebitna preobsežnost, kompleksnost zastavljenega cilja ali nepredvidene ovire) prestavil rok izvedbe na kasnejši čas 
(npr. Prenova obstoječih študijskih programov, vloga za nove študijske programe, Analiza procesa delovodnika in analiza aplikacij za delovodnik, 
Analiza sistemov za beleženje delovnega časa ter stroškov za zamenjavo »TIRANA«, Promocija FZV v tujem jeziku, Izvajanje splošnih promocijskih 
aktivnosti…). Veliko navedenih zastavljenih ciljev in ukrepov, potrebnih za dosego cilja je delno že izvedenih in so v intenzivni pripravi za 
dokončanje.  
Žal pa nekaterih zastavljenih kratkoročnih ciljev kljub izvajanju aktivnosti za dosego, zaradi objektivnih razlogov ni bilo mogoče realizirati (npr. 
Prijava transnacionalnega izobraževanja – zaradi pomanjkanje zakonodaje na tem področju realizacija ni izvedljiva; Nabava opreme za 
mikrobiološki laboratorij glede na finančno stanje UM FZV – zaradi finančnega stanja ni realizacija ni mogoča…). 
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 Poročilo o delu KOK UM FZV v letu 2013/2014 6.3

Komisija za ocenjevanje Kakovosti UM FZV se je v študijskem letu 2013/2014 sestala na štirih rednih 

sejah in eni izredni seji. Na sejah smo, poleg tekoče problematike (organizacija pedagoškega procesa, 

priprava urnikov, itd.) obravnavali realizirane in nerealizirane naloge iz Akcijskih načrtov za: 

 odpravo pomanjkljivosti na študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega, 

 odpravo pomanjkljivosti na študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega. 

Pripravili in obravnavali smo Poslovnik kakovosti UM FZV, katerega je v mesecu juliju 2013 potrdil Senat 

UM FZV. Dosegljiv na spletni strani fakultete http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=5120&Itemid=259. 

Obravnavali smo rezultate ankete »Zadovoljstvo na delovnem mestu 2014«. Poročilo o rezultatih ankete 

je objavljeno na spletni strani fakultete http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9783&Itemid=341.  

 Pregled opravljenih nalog iz akcijskega načrta za študijsko leto 2013/2014 6.4

1. Izobraževanje visokošolskih učiteljev v zvezi s pripravo in objavo elektronskih gradiv. 
Odgovorni: vodstvo UM FZV  
Rok za izvedbo: junij 2014 – delno ralizirano 

2. Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih. 
Odgovoren: Simona Novak  
Rok za izvedbo: junij 2014  - realizirano 

3. Organizacija okrogle mize o spodbujanju raziskovalnega dela na UM FZV.  
Odgovoren: predstojnik Raziskovalnega inštituta, vodstvo UM FZV  
Rok za izvedbo: april 2014 – realizirano in uvedba raziskovalnih popoldnevov  

4. Primerjava izsledkov lastne in ankete UM o pridobljenih kompetencah in zaposljivosti študentov.  
Odgovoren: KOK UM FZV  
Rok za izvedbo: september 2014 – delno realizirano, anketa na UM se še ne izvaja 

5. Izvedba ankete za delodajalce, ki zaposlujejo diplomante UM FZV  
Odgovoren: prodekan za izobraževalno dejavnost UM FZV  
Rok za izvedbo: september 2014 - realizirano 

TRAJNE NALOGE  

1. Prenova spletnih strani UM FZV. 
Odgovoren: vodstvo UM FZV  

2. Notranja uskladitev študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja (uskladiti cilje in 
kompetence programa s cilji in predvidenimi učnimi izidi). 
Odgovoren: katedre UM FZV, izr. prof. dr. Slavko Cvetek  

3. Spremljanje kakovosti raziskovalnega dela na UM FZV.  

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=5120&Itemid=259
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=5120&Itemid=259
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9783&Itemid=341
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9783&Itemid=341
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Odgovoren: izr. prof. dr. Gregor Štiglic 
4. Spremljanje dela tutorjev na UM FZV.  

Odgovoren: koordinator tutorjev  visokošolskih učiteljev, koordinator tutorjev študentov 

 Poročilo o sledenju strateških ciljev 6.5

Skladno z navedeno strategijo UM FZV (glej poglavje 1.1) se zaposleni in študenti trudimo slediti 

zastavljenim ciljem, ki se pozitivno odražajo na fakulteti in v zunanjem okolju. V nadaljevanju podajamo 

nekaj aktivnosti iz študijskega leta 2013/2014, ki prikazujejo sledenje strateškim ciljem UM FZV. 

1. Na fakuteti  je vzpostavljena dobra organizacijska klima, kar se odraža v spoštljivih medsebojnih 

odnosih, pripadnosti zaposlenih in študentov fakulteti in univerzi.   

2. Zaposlene na fakulteti se redno obvešča preko e-pošte in z objavami na spletni strani – javne 

obravnave, organizacija dogodkov, obvestila o konferencah, strokovnih srečanjih,.. (doma in v 

tujini), družabnih dogodkih,… Tudi študente fakultete se redno obvešča o vseh dogodkih z 

objavami novic na spletni strani fakultete in preko oglasnih desk v avli. Vse informacije se 

posredujejo tudi prodekanu študentu preko e-pošte.  

3. Visokošolske učitelje in nepedagoške delavce se podpira za pridobitev formalne višje izobraze, 

se jih aktivno vključuje v prijave projektov in spodbuja v publiciranju znanstvenoraziskovalnega 

dela. To se odraža pri pridobitvah višjih habilitacijskih nazivov in s tem posledično prijavah na 

projekte in objavah, ki so razvidne iz sistema COBISS. Tudi študente se spodbuja za vključitev v 

projekte ter publiciranje. Študentje so se vključili v kar tri pridobljene študentske projekte.  

4. Pripravljamo študijski  program 3. stopnje Zdravstvene nege, .  

5. V študijskem letu 2013/2014 se je v izvedbo študijskega programa vključilo več tujih gostujočih 

profesorjev. 

6. Povezovanje fakultete na izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem področju znotraj Univerze 

v Mariboru in drugimi visokošolskimi in raziskovalnimi inštitucijami na nacionalnem in 

internacionalnem nivoju se odraža s povečanim in poglobljenim sodelovanjem s priznanimi 

mednarodnimi partnerskimi izobraževalnimi, raziskovalnimi in kliničnimi institucijami za 

podporo razvoja študijskih programov in raziskovalnega dela, sklenjenih sporazumih o 

sodelovanju na izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem področju s področja zahodnega 

Balkana in  sklenjenih bilateralnih sporazumih ERASMUS, ki omogočajo izmenjavo visokošolskih 

učiteljev/sodelavcev ter študentov.  
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7. V študijskem letu 2013/2014 smo uvedli tutorski sitem, z namenom vodenja, usmerjanja, 

motiviranja in pomoči študentom pri pridobivanju znanja in veščin ter povezovanjem teorije in 

prakse v kliničnem in praktičnem usposabljanju študentov, ki pripomorejo k njihovi večji 

akademski, obštudijski in osebnostni uspešnosti ter pomoč pri razreševanju študijskih in 

življenjskih problemov na začetku študija, med njim kakor tudi ob njegovem zaključevanju. V ta 

namen je bil sprejet Pravilnika za  tutorje, urejena soba za tutorje ter objavljen razpis za  tutorje 

učitelje in tutorje študente. Cilji tutorskega sistema so predvsem:  

o pomagati študentom pri njihovem vključevanju v učno okolje,   

o reševati splošne in specifične probleme študentov, 

o usmerjati študente s posebnimi potrebami, 

o vzpostaviti tesno povezavo med študenti in z visokošolskimi učitelji, 

o spodbujati študente k izmenjavam in obštudijski dejavnosti, 

o izboljšati prehodnost študentov in doseči večjo kakovost študija, 

o izboljšati študijski uspeh študentov in njihovo zaposljivost, 

o spodbujati vsestranski razvoj talentov in osebnostno ter akademsko integriteto in 

svetovati študentom pri nadaljevanju študija doma in v tujini. 

Izveden je bil posvet o tutorstvu in izobraževanje za tutorje učitelje in študente 

(http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=10108&Itemid=2 ). 

Na  UM FZV smo pristopili tudi k uvedbi standarda ISO 9001:2008 zaradi natančnega sistema upravljanja 

in nenehnega izboljševanja sistema kakovosti. Uvedba standarda bo vplivala na višjo kakovost storitev  

fakultete. Do sedaj je bil sprejetih že 17 dokumentov v okviru pridobivanja standarda ISO 9001:2008, ki 

so javno dostopni na spletni strani UM FZV (http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=11681&Itemid=403 ).  

UM FZV je v okviru ciljev in aktivnosti iz Stateškega načrta UM do 2020 v študijskem letu 2013/2014 izvedla tudi 

naslednje aktivnosti: 

 v pripravi je uskladitev poslanstva in strategije UM FZV s poslanstvom in strategijo UM, 

 mesečno spremljanje uresničevanja akcijskega načrta izboljšav in letni program dela (Vsi 

zadolženi za realizacijo programa dela mesečno spremljajo nerealizirane aktivnosti. V 

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=10108&Itemid=2
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=10108&Itemid=2
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=11681&Itemid=403
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=11681&Itemid=403
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mesecu oktobru 2014 smo na seji Senata UM FZV obravnavali pregled delne realizacije 

programa dela in akcijskega načrta za leto 2014.) 

 na UM FZV smo v okviru celovitega spremljanja kakovosti učenja in poučevanja izvedli 4 

delavnice s področja visokošolske didaktike, od tega 1 za študente in 3 za visokošolske 

učitelje in sodelavce. Visokošolski učitelji in sodelavci so se udeležili tudi usposabljanja za 

Moodle, ki je bil organiziran v okviru UM. 

 na UM FZV smo imeli v mesecu maju 2014 reakreditacijo treh študijskih programov (1. in 2. 

stopnja Zdravstvena nega in 2. stopnja Bioinformatika). Zaposleni in študenti smo se skupaj 

informirali in pripravili na prihod strokovnjakov NAKVIS-a ob podpori Centra za razvoj 

kakovosti UM in strokovnih služb rektorata. Prejeli smo pozitivna poročila strokovnjakov 

NAKVIS-a za vse tri študijske programe in odločbo o podaljšanju akreditacije za 7 let.  

 na UM FZV je predsednica KOK-a in članica KOKU redno vabljena na seje Senata UM FZV. 

Organi in vodstvo UM FZV upoštevajo priporočila KOK-a in KOKU (akcijski načrt). 

 Ocena stanja in usmeritve 6.6

Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV se je v študijskem letu 2013/2014 sestala na štirih rednih 

sejah in eni izredni seji. Na sejah smo obravnavali organizacijo študijskega procesa, spremljali realizacijo 

akcijskih načrtov odpravo pomanjkljivosti, , obravnavali rezultate štuentskih anket in raziskovalne 

uspešnosti zaposlenih ter spremljali proces priprave in obravnave samoevalvacijskega poročila. V 

mesecu maju 2014 smo imeli evalvacijo študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega , 2. stopnje 

Zdravstvena nega in 2. stopnje Bioinformatikas strani NAKVIS-a. 

Na fakulteti je v uporabi Poslovnik kakovosti UM FZV, s katerim vzpostavljamo ustrezne postopke in 

instrumente za spremljanje  in zagotavljanje kakovosti ter zagotoviti vključevanje in povezovanje vseh 

deležnikov, ki sodelujejo v procesih delovanja fakultete in prispevajo k zagotavljanju kakovosti. 

UM FZV si je skladno s strategijo UM zadala cilj postati znanstvenoraziskovalna institucija za področje 

zdravstvene nege (teoretično in aplikativno raziskovanje družbeno-normativnih fenomenov z ustrezno 

vključenostjo v projektno delo, raziskovanje za osnovanje prakse in izobraževanja na znanstvenih 

dokazih in objavo izsledkov znanstveno-raziskovalnega dela), ki bo spodbujala razvoj, širjenje in uporabo 

znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. 

Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV stremi k spodbujanju vseh sodelujočih v izobraževalnem in 

raziskovalnem procesu k izboljšavam in nenehnemu razvoju. Prioritetna usmeritev KOK UM FZV je 
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sledenje strateškim ciljem UM FZV ter spremljanje in realiziranje akcijskega načrta za zagotavljanje čim 

višje kakovosti študija. 
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II. DEL: PREGLED IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

1 ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE 

 Študijski program 1. stopnje »Zdravstvena nega« 1.1

Študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega smo prvič razpisali v študijskem letu 2009/2010. 

 Vpis študentov 1.1.1

Tudi v študijskem letu 2013/2014 je bila na rednem visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. 

stopnje Zdravstvena nega omejitev vpisa. Minimalno število točk potrebnih za sprejem je glede na 

študijsko leto 2012/2013 narastlo. Za sprejem je bilo v študijskem letu 2013/2014 potrebno 82 točk, kar 

je za 3 točke več kot v študijskem letu 2012/2013. Opažamo, da se minimum točk potrebnih za sprejem 

v 1. letnik rednega študija 1. stopnje Zdravstvena nega, glede na predhodna študijska leta, stalno 

narašča. 

Na izrednem študiju, tako kot že v preteklih študijskih letih, tudi v študijskem letu 2013/2014 ni bilo 

omejitve vpisa. V študijskem letu 2013/2014 je bilo v prvem prijavnem roku zaznati porast sprejetih 

kandidatov glede na študijsko leto 2011/2012. Sprejetih je bilo 27 kandidatov, kar je v primerjavi s 

študijskim letom 2012/2013, več za 4 kandidate. 

Po vseh treh zaključenih prijavnih rokih se je v študijskem letu 2013/2014 v 1. letnik izrednega študija 

vpisalo 39 študentov, kar je 1 študent več kot v preteklem študijskem letu. 

Tabela 96: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik redni/izredni študij 

Študijsko 
Leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2009/2010 120 123 74 120 93 - 

2010/2011 120 135 77 120 48 - 

2011/2012 120 125 77 120 53 / 

2012/2013 90 98 79 90 38 / 

2013/2014 90 98 82 90 39 / 

 
* minimalno število točk, če je bil vpis omejen. 

V primerjavi s študijskim letom 2012/2013 se je v študijskem letu 2013/2014 vpisalo v 1. letnik manj 

študentov z zaključeno srednjo strokovno šolo in več z gimnazijo. Prav tako se je na redni študij vpisalo 

več študentov z zaključeno srednjo strokovno šolo (3 + 2), medtem, ko je na izrednem študiju odstotek 

teh nižji, kot v preteklih študijskih letih. Prav tako je opazen velik porast študentov, ki so se na izredni 
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študij vpisali z gimnazijo. Glede na študijsko leto 2012/2013 je teh kar za 20,47 % več, kot v študijskem 

letu 2012/2013. 

Tabela 97: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene  srednje šole (v %) 

Zaključena 
srednja šola 

Redni študij Izredni študij 

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

Gimnazija 11,23 6,7 7,1 38,47 18 20,8 

Druga srednja 
strokovna šola 

81,63*** 88,5** 87,3 58,97*** 76,9** 75,4 

Srednja strokovna 
šola (3 + 2) 

7,14 4,8 5,6 2,56 5,1 3,8 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 

 
* od tega jih 81,6 % (redni) in 72,9% (izredni) prihaja iz Srednje zdravstvene šole. 
** od tega jih 82,6 % (redni) in 86,7% (izredni) prihaja iz Srednje zdravstvene šole. 
*** od tega jih 63,27 % (redni) in 46,15,% (izredni) prihaja iz Srednje zdravstvene šole. 

Študenti 1. letnika so pred vpisom na UM FZV srednjo šolo v veliki večini zaključili s poklicno maturo oz. 

zaključnim izpitom. Glede na študijsko leto 2012/2013 je opaziti v študijskem letu 2013/2014 porast 

vpisanih študentov v 1. letnik z zaključeno maturo, tako na rednem kot na izrednem študiju. 

Tabela 98: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole (v %) 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Matura PI/ZI* Skupaj Matura PI/ZI* Skupaj 

2009/2010 5,5 94,5 100 13,3 86,7 100 

2010/2011 2,9 97,1 100 16,7 83,3 100 

2011/2012 4,7 95,3 100 20,4 79,6 100 

2012/2013 7,1 92,9 100 16,2 83,8 100 

2013/2014 12,2 97,8 100 35,9 64,1 100 

 
* PI/ZI = poklicna matura oz. zaključni izpit, ki ga delajo dijaki srednjih strokovnih šol. 

 Izvajanje študijskega programa 1.1.2

Tabela 99: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Študijsko 
leto 

Način 
študija 

1. letnik 2. letnik 3. letnik Absolventi Skupaj 

2009/2010 
Redni 126 - - - 126 

Izredni 98 - - - 98 

2010/2011 
Redni 139 127 - - 266 

Izredni 48 86 - - 134 

2011/2012 
Redni 129 135 110  374 

Izredni 54 48 62  164 
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Študijsko 
leto 

Način 
študija 

1. letnik 2. letnik 3. letnik Absolventi Skupaj 

2012/2013 
Redni 104 121 133 99 457 

Izredni 39 43 43 18 143 

2013/2014 
Redni 101 96 114 120 431 

Izredni 42 33 26 17 118 

 
Na visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega se vpisuje več žensk kot moških. 

V primerjavi s študijskim letom 2012/2013 se je v študijskem letu 2013/2014, tako med rednimi kot tudi 

izrednimi študenti, povečal delež moških študentov. 

Tabela 100: Struktura študentov po spolu (v %) 

Študijsko leto Način študija Moški Ženske 

2009/2010 
Redni 10,2 89,8 

Izredni 37,8 62,2 

2010/2011 
Redni 13,6 86,4 

Izredni 34,3 65,7 

2011/2012 
Redni 15,0 85,0 

Izredni 31,9 68,1 

2012/2013 
Redni 14,7 85,3 

Izredni 24,5 75,5 

2013/2014 
Redni 15,5 84,5 

Izredni 26,8 73,2 

Povprečna ocena izpitov tako rednega kot izrednega študija se je v študijskem letu 2013/2014, glede na 

predhodno študijsko leto, znižala. 

Tabela 101: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

Študijsko 
leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2009/2010 7,9 7,9 

2010/2011 7,9 7,9 

2011/2012 8,2 8,2 

2012/2013 8,38 8,42 

2013/2014 8,06 8,03 

V študijskem letu 2013/2014 je prehodnost rednih študentov v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 

manjša, tako na prehodu iz 1. v 2. letnik, kot tudi na prehodu iz 2. v 3. letnik. Za malenkost pa je 

prehodnost višja na prehodu iz zadnjega letnika v absolventski staž. 
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Tabela 102: Analiza napredovanja rednih študentov 

 

Študijsko 
leto 

% 
prehodnosti 

iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 2. v 3. letnik 

% prehodnosti 
iz zadnjega 

letnika v 
absolvent. staž 

% 
skupaj 

2009/2010 - - - - 

2010/2011 87,3 - - 87,3 

2011/2012 89,9 86,6 / 88,3 

2012/2013 92,2 98,5 90 93,6 

2013/2014 83,7 94,2 90,2 89,4 
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2 ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE 

V študijskem letu 2013/2014 je UM FZV izvajala naslednje študijske programe 2. stopnje:  

- 2. stopnja Zdravstvena nega,  

- 2. stopnja Bioinformatika in 

- 2. stopnja Management v zdravstvu in socialnem varstvu. 

 Študijski program 2. stopnja Zdravstvena nega 2.1

 Vpis študentov 2.1.1

Kot že v preteklih študijskih letih je bila tudi v študijskem letu 2013/2014 na študijskem programu 2. 

stopnja Zdravstvena nega omejitev vpisa. Minimalno število točk potrebnih za vpis v 1. letnik, se je v 

primerjavi s študijskim letom 2012/2013, ob nespremenjenem številu razpisanih mest, zvišalo, iz 7,936 

na 8,296 

Tabela 103: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik redni/izredni študij 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2009/2010 60 61 7,8 60 19 - 

2010/2011 30 32 8,2 - - - 

2011/2012 30 30 7,6 / / / 

2012/2013 30 35 7,936 / / / 
2013/2014 30 30 8,296 / / / 

* izbor kandidatov po povprečni oceni študija. 

 Izvajanje študijskega programa 2.1.2

Tabela 104: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Študijsko 
leto 

Način 
študija 

1. letnik 2. letnik Absol. skupaj 

2009/2010 
Redni 61 43 41 145 

Izredni 19 31 25 75 

2010/2011 
Redni 32 61 31 124 

Izredni - 17 12 29 

2011/2012 
Redni 30 28 33 91 

Izredni / / 3 3 

2012/2013 
Redni 35 29 12 76 

Izredni / / / / 

2013/2014 
Redni 30 35 17 82 

Izredni / / / / 
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Iz tabele struktura študentov po spolu je razvidno, da na podiplomskem magistrskem študijskem 

programu 2. stopnja Zdravstvena nega prevladujejo ženske.  Čeprav se je delež žensk v študijskem letu 

2013/2014, glede na študijsko leto 2012/2013 znižal, ženske še vedno predstavljajo 95,2 % vseh 

študentov študijskega programa. 

Tabela 105: Struktura študentov po spolu (v %) 

Študijsko leto Način študija Moški Ženske 

2009/2010 
Redni 8,8 91,2 

Izredni 8,0 92,0 

2010/2011 
Redni 8,9 91,1 

Izredni 6,9 93,1 

2011/2012 
Redni 6,6 93,4 

Izredni / 100,0 

2012/2013 
Redni 2,6 97,4 

Izredni / / 

2013/2014 
Redni 4,8 95,2 

Izredni / / 

 

Povprečna ocena izpitov na podiplomskem magistrskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena 

nega je v študijskem letu 2013/2014, v primerjavi s študijskim letom 2012/2013, višja. 

Tabela 106: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

Študijsko 
leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2009/2010 8,8 8,6 

2010/2011 9,1 9,2 

2011/2012 9,1 / 

2012/2013 8,91 / 

2013/2014 9,02 / 

 
Analiza napredovanja študentov iz 1. v 2. letnik kaže 100 % prehodnost. Glede na prehodno študijsko 

leto se je povečala tudi predhodnost iz 2. letnika v absolventski staž. 
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Tabela 107: Analiza napredovanja rednih študentov 

Študijsko 
leto 

% 
prehodnosti 

iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 
iz 2. letnika v 
absolventski 

staž 

2009/2010 70,49 95,34 

2010/2011 100,00 72,09 

2011/2012 87,5 54,1 

2012/2013 96,7 42,9 

2013/2014 100,00 58,6 

 Študijski program 2. stopnja Bioinformatika 2.2

 Vpis študentov 2.2.1

Na študijskem programu 2. stopnja Bioinformatika je bila v študijskem letu 2013/2014 prvič od uvedbe 

študijskega programa omejitev vpisa, ob sicer, glede na študijsko leto 2012/2013, znižanem številu 

razpisanih mest. V študijskem letu 2013/2014 je bilo razpisanih 15 mest, kar je za 50 % manj, kot v 

študijskem letu 2012/2013. Minimalno točk potrebnih za sprejem v je bil 7,74. 

Tabela 108: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik redni/izredni študij 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2009/2010 30 9 - - - - 

2010/2011 30 19 - - - - 

2011/2012 30 12 / / / / 

2012/2013 30 13 / / / / 

2013/2014 15 16 7,74 / / / 

 

 Izvajanje študijskega programa 2.2.2

 

Tabela 109: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Študijsko 
leto 

Način 
študija 

1. letnik 2. letnik Absol. Skupaj 

2009/2010 
Redni 9 6 - 15 

Izredni - - - - 

2010/2011 
Redni 19 9 1 29 

Izredni - - - - 

2011/2012 Redni 12 18 5 35 
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Študijsko 
leto 

Način 
študija 

1. letnik 2. letnik Absol. Skupaj 

Izredni / / / / 

2012/2013 
Redni 13 7 12 32 

Izredni / / / / 

2013/2014 
Redni 16 12 5 33 

Izredni / / / / 

 
Na študijskem programu 2. stopnja Bioinformatika je v študijskem letu 2013/2014 med študenti večji 

delež žensk. Delež študentov moškega spola se je v študijskem letu 2013/2014, v primerjavi s študijskim 

letom 2012/2013, znižal. 

Tabela 110: Struktura študentov po spolu (v %) 

Študijsko leto Način študija Moški Ženske 

2009/2010 
Redni 60 40 

Izredni - - 

2010/2011 
Redni 44,8 55,2 

Izredni - - 

2011/2012 
Redni 48,6 51,4 

Izredni / / 

2012/2013 
Redni 43,6 56,3 

Izredni / / 

2013/2014 
Redni 42,42 57,58 

Izredni / / 

 
Povprečna ocena izpitov se je v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 znižala. 

Tabela 111: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

Študijsko 
leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2009/2010 8,8 - 

2010/2011 8,4 - 

2011/2012 8,9 - 

2012/2013 8,93  

2013/2014 8,46 - 

 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik se je v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 zvišala, in sicer z 

58,3 % na 92,3 %. Povečala se je tudi prehodnost iz 2. letnika v absolventski staž, in sicer s 66,7 % na  

71,4 %. 
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Tabela 112: Analiza napredovanja rednih študentov 

Študijsko 
leto 

% 
prehodnosti 

iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 
iz 2. letnika v 
absolventski 

staž 

2009/2010 37,5 - 

2010/2011 100 16,7 

2011/2012 94,7 55,6 

2012/2013 58,3 66,7 

2013/2014 92,3 71,4 

 Študijski program 2. stopnja Management v zdravstvu in socialnem varstvu 2.3

Skladno s Sporazumom o izvajanju študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in 

socialnem varstvu s FOV UM, na UM FZV vsako drugo študijsko leto razpisujemo vpis v 1. letnik 

navedenega študijskega programa. 

 Vpis študentov 2.3.1

V skladu z navedenim v zgornji točki smo v študijskem letu 2013/2014 na UM FZV vpisovali  študente v  

1. letnik študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu. 

Kot že v preteklih študijskih letih je bila tudi v študijskem letu 2013/2014 na študijskem programu 

omejitev vpisa. Minimalno število točk potrebnih za vpis v 1. letnik, se je v primerjavi s študijskim letom 

2011/2012, ob nespremenjenem številu razpisanih mest, zvišalo, iz 7,9  na 8,5. 

Na izrednem študiju omejitev vpisa, kot tudi že v preteklih študijskih letih, ni bilo. V študijskem letu 

2013/2014 se je na izredni študij vpisalo 15 študentov, kar je manj, kot v študijskem letu 2011/2012. 

Glede na primerjalno leto, se je zmanjšalo tudi število razpisnih mest izrednega študija. 

Tabela 113: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik redni/izredni študij 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2009/2010 30 30 8,068* 60 47  

2010/2011 - - - - - - 

2011/2012 30 30 7,9 60 31 / 

2012/2013 - - - - - - 

2013/2014 30 31 8,472 30 15 / 
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 Izvajanje študijskega programa 2.3.2

Tabela 114: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

 

Študijsko 
leto 

Način 
študija 

1. letnik 2. letnik Absolventi Skupaj 

2009/2010 
Redni 30 - - 30 

Izredni 47 - - 47 

2010/2011 
Redni - 32 - 32 

Izredni - 49 - 49 

2011/2012 
Redni 30 / 14 44 

Izredni 31 / 19 50 

2012/2013 
Redni / 29 / 29 

Izredni / 28 2 30 

2013/2014 
Redni 31 / 14 45 

Izredni 15 / 10 25 

 

Na študijskem programu 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu v študijskem letu 

2013/2014 še vedno prevladujejo študentke. Delež študentov moškega spola se je na rednem študiju v 

študijskem letu 2013/2014, glede na predhodno študijsko leto, zmanjšal. Na izrednem študiju se je delež 

študentov moškega spola, glede na preteklo študijsko leto, povečal. 

Tabela 115: Struktura študentov po spolu (v %) 

Študijsko leto Način študija Moški Ženske 

2009/2010 
Redni 13,3 86,7 

Izredni 12,8 87,2 

2010/2011 
Redni 12,5 87,5 

Izredni 12,2 87,8 

2011/2012 
Redni 18,2 81,8 

Izredni 12,0 88,0 

2012/2013 
Redni 20,7 79,3 

Izredni 6,7 93,3 

2013/2014 
Redni 19,35 80,65 

Izredni 20 80 

 

Povprečna ocena izpitov se je na rednem študiju v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 zvišala, tako 

na rednem kot tudi izrednem študiju. 
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Tabela 116: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

Študijsko 
leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2009/2010 8,5 8,5 

2010/2011 8,4 8,3 

2011/2012 8,9 9,0 

2012/2013 8,96 8,35 

2013/2014 9,64 8,54 

Tabela 117: Analiza napredovanja rednih študentov 

Študijsko 
leto 

% 
prehodnosti 

iz 1. v 2. letnik 

% prehodnosti 
iz zadnjega 

letnika v 
absolvent. staž 

% skupaj 

2009/2010 / / / 

2010/2011 96,67* / 96,67* 

2011/2012 / 43,80 43,80 

2012/2013 80** / 80 

2013/2014 93,55*** / 93,55*** 

 
* trije študentje so se prepisali iz izrednega na redni študij, kar je v izračunu upoštevano 
** pet študentov se je prepisalo iz izrednega na redni študij, kar je v izračunu upoštevano. 
***trije študentje so se prepisali iz izrednega na redni študij, kar je v izračunu upoštevano. 



 

 205 

3 ZBIRNE PREGLEDNICE ZA CELOTNO FAKULTETO 

 Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 3.1

V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, usklajen z direktivami EU, ne vpisujemo 

več. Študenti, ki so bili v navedeni študijski program vpisani v preteklih študijskih letih, imajo v  skladu z 

določbo 48. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 63/04) 

rok za dokončanje študija najkasneje do izteka študijskega leta 2015/2016. 

UM FZV v študijskem letu 2013/2014 izvaja študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega. V primerjavi s 

študijskim letom 2012/2013 se je v študijskem letu 2013/2014 vpisalo v 1. letnik manj študentov z 

zaključeno srednjo strokovno šolo in več z gimnazijo. Prav tako se je na redni študij vpisalo več študentov 

z zaključeno srednjo strokovno šolo (3 + 2),  med tem, ko je na izrednem študiju % teh nižji, kot v 

preteklih študijskih letih. Prav tako je opazen velik porast študentov, ki so se na izredni študij vpisali z 

gimnazijo. Glede na študijsko leto 2012/2013 je teh kar za 20,47 % več, kot v študijskem letu 2012/2013. 

Tabela 118: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole (v %) 

Zaključena srednja 
šola 

Redni študij Izredni študij 

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

Gimnazija 11,23 6,7 7,1 38,47 18 20,8 

Druga srednja 
strokovna šola 

81,63*** 88,5 87,3 58,97*** 76,9 75,4 

Srednja strokovna 
šola (3 + 2) 

7,14 4,8 5,6 2,56 5,1 3,8 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 

 

*** od tega jih 63,27 % (redni) in 46,15 % (izredni) prihaja iz Srednje zdravstvene šole. 

Študenti 1. letnika so pred vpisom na UM FZV v veliki večini srednjo šolo zaključili s poklicno maturo oz. 

zaključnim izpitom. Glede na študijsko leto 2012/2013 je opaziti v študijskem letu 2013/2014 porast 

vpisanih študentov v 1. letnik z zaključeno maturo, tako na rednem kot na izrednem študiju. 

Tabela 119: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole (v %) 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Matura PI/ZI* Skupaj Matura PI/ZI* Skupaj 

2009/2010 5,5 94,5 100 13,3 86,7 100 

2010/2011 2,9 97,1 100 16,7 83,3 100 

2011/2012 4,7 95,3 100 20,4 79,6 100 
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Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Matura PI/ZI* Skupaj Matura PI/ZI* Skupaj 

2012/2013 7,1 92,9 100 16,2 83,8 100 

2013/2014 12,2 97,8 100 35,9 64,1 100 

Tabela 120: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Študijsko 
leto 

Način 
študija 

1. letnik 2. letnik 3. letnik Absol. Skupaj 

2009/2010 
Redni 126 123 132 164 545 

Izredni 98 102 103 45 348 

2010/2011 
Redni 139 127 106 195 567 

Izredni 48 86 91 74 299 

2011/2012 
Redni 129 135 110 105 479 

Izredni 54 48 62 73 237 

2012/2013 
Redni 104 121 133 131 489 

Izredni 39 43 43 41 166 

2013/2014 
Redni 101 96 114 120 431 

Izredni 42 33 26 17 118 

 

Na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega je v študijskem letu 

2013/2014 med študenti večji delež študentov ženskega spola. Delež študentov moškega spola se je 

tako na rednem kakor tudi na izrednem študiju v študijskem letu 2013/2014 povečal, v primerjavi z 

letom 2012/2013. 

Tabela 121: Struktura študentov po spolu (v %) 

Študijsko leto Način študija Moški Ženske 

2009/2010 
Redni 13,5 86,5 

Izredni 28,4 71,6 

2010/2011 
Redni 14,1 85,9 

Izredni 27,4 72,6 

2011/2012 
Redni 15,6 84,4 

Izredni 27,6 72,4 

2012/2013 
Redni 14,1 85,9 

Izredni 23,5 76,5 

2013/2014 
Redni 15,5 84,5 

Izredni 26,8 73,2 

Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija na dodiplomskem študijskem programu se je v 

primerjavi s preteklimi študijskimi leti, tako na rednem kot tudi izrednem študiju, znižala. 
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Tabela 122: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

Študijsko 
leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2009/2010 7,6 7,6 

2010/2011 7,7 7,7 

2011/2012 8,2 8,2 

2012/2013 8,38 8,42 

2013/2014 8,06 8,03 

 

V študijskem letu 2013/2014 je prehodnost rednih študentov v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 

manjša, tako na prehodu iz 1. v 2. letnik, kot tudi na prehodu iz 2. v 3. letnik. Za malenkost pa je 

prehodnost višja na prehodu iz zadnjega letnika v absolventski staž. 

Tabela 123: Analiza napredovanja rednih študentov 

Študijsko 
leto 

% 
prehodnosti 

iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 2. v 3. letnik 

% 
prehodnosti 
iz 3. letnika v 
absolventski 

staž 

SKUPAJ 

2009/2010 84,21 87,50 99,21 90,31 

2010/2011 87,30 83,74 98,48 89,84 

2011/2012 89,90 86,60 99,00 91,80 

2012/2013 92,2 98,5 90 93,6 

2013/2014 83,7 94,2 80,2 89,4 

 Študijski programi 2. stopnje 3.2

Iz tabele Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih za vso fakulteto je razvidno, da se 

skupno število študentov na rednih študijskih programih 2. stopnje, glede na študijsko leto 2012/2013, 

povečalo, medtem, ko se število vpisanih na izredni študij iz študijskega leta v študijsko leto zmanjšuje.  

Tabela 124: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

 

Študijsko 
leto 

Način 
študija 

1. letnik 2. letnik Absol. Skupaj 

2009/2010 
Redni 100 49 41 190 

Izredni 66 31 25 122 

2010/2011 
Redni 51 102 32 185 

Izredni - 66 12 78 

2011/2012 
Redni 72 46 52 170 

Izredni 31 / 22 53 
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Študijsko 
leto 

Način 
študija 

1. letnik 2. letnik Absol. Skupaj 

2012/2013 
Redni 48 65 24 137 

Izredni / 28 2 30 

2013/2014 
Redni 77 47 37 161 

Izredni 15 / 10 25 

 

V primerjavi s študijskim letom 2012/2013 je delež študentov moškega spola manjši na rednih študijskih 

programih, med tem ko se je na izrednih študijskih programih delež moških študentov povečal. 

Tabela 125: Struktura študentov po spolu (v %) 

Študijsko leto Način študija Moški Ženske 

2009/2010 
Redni 13,5 86,5 

Izredni 9,8 90,2 

2010/2011 
Redni 15,1 84,9 

Izredni 10,3 89,7 

2011/2012 
Redni 24,5 75,5 

Izredni 11,3 88,7 

2012/2013 
Redni 16,1 83,9 

Izredni 6,7 93,3 

2013/2014 
Redni 14,9 85,1 

Izredni 12 88 

 
Iz tabele je razvidno, da se je povprečna ocena izpitov na rednem študiju, glede na predhodno študijsko 

leto, znižala, in sicer z 8,93 na 8. Na izrednem študiju se je povečala iz 8,35 na 8,54. 

Tabela 126: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

Študijsko 
leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2009/2010 8,7 8,6 

2010/2011 8,6 8,7 

2011/2012 9,0 9,0 

2012/2013 8,93 8,35 

2013/2014 8,8 8,54 

 
Iz Analize napredovanja rednih študentov za vso fakulteto je razvidno, da se je prehodnost na 

podiplomskih študijskih programih v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 povečala, tako na prehodu 

iz 1. v 2. letnik, kot tudi iz 2. letnika v absolventski staž.   
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Tabela 127: Analiza napredovanja rednih študentov 

Študijsko 
leto 

% 
prehodnosti 

iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 
iz 2. letnika v 
absolventski 

staž 

2009/2010 70,00 95,34 

2010/2011 97,06 65,31 

2011/2012 91,20 50,50 

2012/2013 81,94 52,17 

2013/2014 97,92 55,38 

 Ocena stanja in usmeritve 3.3

UM FZV v študijskem letu 2013/2014 izvaja vse razpisane študijske programe, skladno z Razpisom za vpis 

za 1. in 2. stopnjo. Navedeno kaže na zanimanje za študijske programe, ki jih razpisuje in izvaja UM FZV.  

Na študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega, 1. letnik redni študij, je bila tako kot tudi že vsa 

pretekla študijska leta omejitev vpisa. Opaziti je, da se minimum točk potrebnih za sprejem v prvi letnik 

rednega študija zvišuje. Na izrednem študiju je že nekaj let opaziti upad števila vpisanih študentov, v 

študijskem letu 2013/2014 so razpisana mesta izrednega študija zapolnjena v 46,67 %. UM FZV je 

izredne študente 1. letnika vpisovala v treh prijavnih rokih.  Zmanjšanje zanimanja za izredni študij lahko 

pripišemo tudi vse splošni gospodarski krizi.  

Usmeritve: razmisliti kako povečati zanimanje za izredni študij na študijskem programu 1. stopnje 

Zdravstvena nega  in spodbuditi večji vpis študentov.  

Na študijskem  programu 2. stopnje Zdravstvena nega  so zasedena vsa prosta vpisna mesta v 1. letniku.  

Na študijskem programu 2. stopnja Bioinformatika je bila v študijskem letu 2013/2014 prvič od uvedbe 

študijskega programa omejitev vpisa, ob sicer, glede na študijsko leto 2012/2013, znižanem številu 

razpisanih mest.   

Usmeritve: Glede na povečano zanimanje za študijski program 2. stopnje Bioinformatika, ponovno 

razmisliti o povečanju števila razpisanih mest.  

Za študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu je zanimanje potencialnih 

študentov še vedno veliko, kar je razvidno tako iz števila prijav na redni študij, kakor tudi iz števila 
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vpisanih študentov. Na izrednem študiju je opaziti zmanjšanje zanimanja za ta način študija, kar lahko 

pripišemo tudi vse splošni gospodarski krizi.    

Razmisliti kako povečati zanimanje za izredni študij na študijskem programu 2. stopnje Management v 

zdravstvu in socialnem varstvu in spodbuditi večji vpis študentov.  

Prehodnost študentov  1. in 2. stopnje v višje letnike je več kot zadovoljiva  in ponekod večja v primerjavi 

s preteklim študijskim letom 2012/2013.  

Usmeritev: ohraniti prehodnost študentov oz. jo povečati (tutorstvo), hkrati pa ohraniti visoko kvaliteto 

študija. 

Na študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega je povprečna ocena izpitov rednega in izrednega 

študija nižja v primerjavi s povprečno oceno iz študijskega leta 2012/2013.  

Usmeritev: povečati povprečno oceno izpitov. Pogovori z nosilci učnih enot, kjer je povprečna ocena 

nižja kot v študijskem letu 2012/2013 in analizirati vzroke.  

Na študijskih programih 2. stopnje se je v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 povprečna ocena 

izpitov znižala na rednem študiju in povišala na izrednem študiju.  

Usmeritev: ohraniti povprečno oceno izpitov oz. jo povečati (tutorstvo), ob hkratni ohraniti visoke 

kvalitete študija. Pogovori z nosilci učnih enot, kjer je povprečna ocena nižja in analizirati vzroke. 

Na študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega je v študijskem letu 2012/2013 med študenti večji 

delež ženskega spola. Delež študentov moškega spola se je tako na rednem, kakor tudi na izrednem 

študiju v študijskem letu 2013/2014, v primerjavi z letom 2012/2013, povečal.  Prav tako je zaznati 

zmanjšanje študentov moškega spola na rednih študijskih programih 2. stopnje. Na izrednem študiju 2. 

stopenjskih študijskih programov je delež moških večji, kot na v preteklem študijskih letih.  
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Temeljni kazalniki EMAS za 2014 
Članica: UM FZV 

 

Tabela 128: Temeljni kazalniki EMAS za 2014 Članica: UM FZV 

Področje                       Kazalnik Vrednost 
Število 

zaposlenih   
Število 

študentov  

    A B R = A/B B1 R1 = A/B1 

I) Energetska 
učinkovitost 

    
 

  
 

  

K_EMAS_Ia 
a. Skupna poraba energije 
v kWh 

143.768 53 2.712,60 744  193,24 

K_EMAS_Ib 

b. Skupna poraba energije 
iz obnovljivih virov v kWh 
(in % delež v vsej 
porabljeni energiji) 

0 53 0  744 0 

III) Voda   
   

  
 

K_EMAS_IIIb 
a. Skupna letna poraba 
vode v m³ 

561,65 53 10,59  744 0,75 

IV) Odpadki    
   

  
 

K_EMAS_Iva 
a. Skupna letna količina 
odpadkov v tonah 

1,8 53 0,034  744 0,0024 

K_EMAS_IVb 
b. Skupna letna količina 
nevarnih odpadkov v 
tonah 

0,0386 53 0,00073  744 0,00005 

V) Biotska 
raznovrstnost 

  
   

  
 

K_EMAS_Va 
a. Uporaba zemljišč v 
strnjenih naseljih v m² 

3645 53 68,77  744 4,89 

 
 
Vir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:SL:PDF 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:SL:PDF
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Tabela 129: Samoevalvacija knjižnične dejavnosti za študijsko leto 2013/2014 

 

  

Članica:

Knjižnica:

Izpolnil: 

Kraj, datum:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Knjižnica Fakultete za zdravstvene vede

Nevenka Balun, vodja knjižnice

Maribor, 26.11.2014

Samoevalvacija knjižnične dejavnosti za študijsko leto 2013/2014
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Tabela 130: Vloženi viri in pogoji za delovanje knjižnice 

Vloženi viri in pogoji za delovanje knjižnice 

 Prostori in oprema knjižnice 

  

Uporabniki (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013) 

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani) 753,00 

Število EPZ visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev visokošolskega zavoda 63,00 

Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice 816,00 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član) 982,00 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član) 34,00 

  

Prostori in oprema (kazalci) 

Neto uporabna površina knjižnice (m2) 120,00 

Neto površina zaprtih knjižničnih skladišč (m2) 15,00 

Število vseh čitalniških/študijskih mest za uporabnike 15,00 

Število računalniških delovnih mest za uporabnike 3,00 

  

Prostori in oprema (kazalniki) 

Število potencialnih uporabnikov na računalniško delovno mesto 272,00 

Število aktivnih uporabnikov na računalniško delovno mesto 327,33 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na računalniško delovno mesto 11,33 

Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež 54,40 

Število aktivnih uporabnikov na čitalniški sedež 65,47 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na čitalniški sedež 2,27 

Povprečna zasedenost čitalniških sedežev v tipičnem tednu 52,00 

Neto uporabna površina knjižnice (m2) na potencialnega uporabnika knjižnice 0,15 

Neto uporabna površina knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice 0,12 

Neto uporabna površina knjižnice na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda/univerze 3,53 

Delež (odstotek) knjižničnega gradiva v prostem pristopu 75,00 

  

Knjižnični delavci 

 Knjižnični delavci (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013) 

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev 2,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice  2,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev 2,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - bibliografov 2,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice, ki sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju 
elektronskih storitev knjižnice 1,00 

  

Knjižnični delavci (kazalniki) 

Delež (odstotek) strokovnih delavcev knjižnice glede na število vseh EPZ knjižničnih delavcev 100,00 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice 491,00 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice z visokošolskega zavoda glede na EPZ strokovnega delavca 
knjižnice 17,00 

Delež (odstotek) EPZ zaposlenih v knjižnici, ki sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju elektronskih 
storitev knjižnice, glede na število vseh EPZ zaposlenih v knjižnici  50,00 

Delež (odstotek) EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev glede na število vseh 
EPZ zaposlenih v knjižnici  100,00 

  

Knjižnično gradivo (informacijski viri) 

              

Knjižnično gradivo (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013) 

Velikost knjižnične zbirke (število enot) 15.730,00 

Število tekoče naročenih naslovov (tiskanih in elektronskih) periodičnih publikacij 92,00 

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot) 669,00 

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom 165,00 

Število digitaliziranih naslovov iz lastne knjižnične zbirke 0,00 
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Vloženi viri in pogoji za delovanje knjižnice 

 Letni prirast e-zaključnih del v Digitalno knjižnico UM 273,00 

Število podatkovnih zbirk 0,00 

  

Knjižnično gradivo (kazalniki)   

Število enot knjižnične zbirke glede na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice 19,28 

Število enot knjižnične zbirke glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda 462,65 

Število enot knjižnične zbirke glede na skupno število aktivnih uporabnikov 16,02 

Prirast knjižničnega gradiva glede na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice 0,82 

Prirast knjižničnega gradiva glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda 19,68 

Prirast knjižničnega gradiva glede na skupno število aktivnih uporabnikov 0,68 

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, glede na aktivnega uporabnika z 
visokošolskega zavoda 4,85 

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, glede na skupno število aktivnih 
uporabnikov 0,17 

Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, glede na aktivnega uporabnika z 
visokošolskega zavoda 2,71 

Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, glede na skupno število aktivnih 
uporabnikov 0,09 

Delež (odstotek) knjižničnega gradiva v prostem pristopu 75,00 

  

Proračun knjižnice in vlaganja 

 Proračun knjižnice (kazalci  - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013) 

Skupaj prihodki knjižnice 78.334,51 

Skupaj prihodki visokošolskega zavoda 2.298.708,00 

Skupaj lastni prihodki knjižnice 3.724,80 

Skupaj prihodek knjižnice iz sponzorstev in donacij 0,00 

Skupaj prihodek iz projektne dejavnosti 0,00 

Stroški dela knjižnice 44.914,47 

Skupaj izdatki knjižnice 78.334,51 

Skupaj izdatki knjižnice za nakup knjižničnega gradiva (na fizičnih nosilcih in podatkovne zbirke) 31.796,82 

Skupaj izdatki knjižnice za nakup podatkovnih zbirk 0,00 

Skupaj izdatki za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema) 0,00 

Skupaj izdatki knjižnice za digitalizacijo gradiva iz lastne knjižnične zbirke 0,00 

  

Proračun knjižnice (kazalniki) 

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda 3,41 

Delež prihodkov knjižnice glede na aktivnega uporabnika visokošolske knjižnice v EUR 79,77 

Delež (odstotek) lastnih prihodkov knjižnice glede na celotne prihodke knjižnice 4,75 

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz sponzorstev in donacij glede na celotne prihodke knjižnice 0,00 

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz projektne dejavnosti glede na celotne prihodke knjižnice 0,00 

Delež (odstotek) stroškov dela glede na celotne prihodke knjižnice 57,34 

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva glede celotne prihodke knjižnice 40,59 

Delež (odstotek) izdatkov za nakup podatkovnih zbirk glede na celotne izdatke za nakup knjižničnega 
gradiva 0,00 

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema) 
glede na celotne prihodke knjižnice 0,00 

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za digitalizacijo gradiva glede na celotne prihodke knjižnice 0,00 
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Tabela 131: Knjižnične storitve in uporaba knjižnice 

Knjižnične storitve in uporaba knjižnice 

 Osnovne knjižnične storitve in uporaba knjižnice 

    Vloženi viri …  (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013) 

Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice 816,00 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član) 982,00 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član) 34,00 

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani) 753,00 

Število aktivnih uporabnikov - rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda 829,00 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (virtualni obisk) 821,00 

Obisk knjižnice (fizični obisk) - metoda tipičnega tedna 7.888,00 

Skupaj fizični in virtualni obisk knjižnice 8.709,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 2,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev 2,00 

Število EPZ strokovnih delavcev knjižnice - bibliografov 2,00 

Velikost knjižnične zbirke (število enot) 15.730,00 

  

Odprtost knjižnice (kazalci; obravnavano obdobje 1. 10. 2013 – 30. 9. 2014) 

Tedenska odprtost služb za uporabnike (ur) 45,00 

Tedenska odprtost čitalniških prostorov (ur) 45,00 

  

Storitve (kazalci na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013) 

Število izposojenih enot gradiva na dom 6.794,00 

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice 1.655,00 

Število medknjižnično izposojenih/posredovanih enot gradiva (v druge knjižnice in iz drugih knjižnic) 224,00 

Število zahtevkov za medknjižnično izposojo 47,00 

Skupaj število izposojenih enot gradiva  8.449,00 

Število priklopov v knjižnični katalog COBISS/OPAC (statistika IZUM) 6.907,00 

Število iskanj v knjižničnem katalogu COBISS/OPAC (statistika IZUM) 19.299,00 

Uporaba storitve oddaljenega dostopa (št. prijav; izpolnjuje UKM) izpolni UKM 

Število vpogledov v elektronske vire (povzetek, celotno besedilo) v licencirane vire in zbirke v upravljanju knjižnice izpolni UKM 

Število prejetih informacijskih zahtevkov se ne beleži 

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov se ne beleži 

  

Knjižnične storitve in uporaba knjižnice (kazalniki) 

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število potencialnih uporabnikov 
knjižnice (tržna prodornost) 4,17 

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov - študentov visokošolskega zavoda glede na vse študente vpisane na 
visokošolski zavod 110,09 

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število aktivnih uporabnikov knjižnice 3,46 

Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice 8,60 

Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda 248,50 

Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice 6,92 

Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda 199,82 

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega uporabnika knjižnice 1,69 

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda 48,68 

Delež (odstotek) izposojenih enot gradiva glede na število vseh enot v knjižnični zbirki, namenjeni izposoji (obrat 
zbirke) 53,71 

Povprečni čakalni čas (v minutah) za gradivo, naročeno iz skladišča (ažurnost dostave; od naročila do prejema za deset 
naključno izbranih publikacij) 12 min 

Delež (odstotek) gradiva, ki se nahaja na ustreznem mestu v prostem pristopu (urejenost prostega pristopa; za vzorec 
dvajset naključno izbranih publikacij) 85,00 

Delež (odstotek) realiziranih zahtevkov za medknjižnično izposojo glede na vse zahtevke (uspešnost medknjižnične 
izposoje) 476,60 

Povprečni čakalni čas (v delovnih dnevih) za medknjižnično naročeno gradivo (pri desetih naključno izbranih 
publikacijah) 1 dan 

Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire) glede na aktivnega uporabnika knjižnice 
 Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire) glede na aktivnega uporabnika knjižnice z 

visokošolskega zavoda 
 Delež (odstotek) uspešno rešenih informacijskih zahtevkov glede na vse prejete informacijske zahtevke (uspešnost 

informacijske dejavnosti) 
  Izobraževalna dejavnost 
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Izobraževalna dejavnost (kazalci; obravnavano obdobje 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014) 

Število ur individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda 20,00 

Število udeležencev individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda 190,00 

Število ur skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda 2,00 

število udeležencev skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda 46,00 

Število ur individualnega usposabljanja drugih uporabnikov 4,00 

Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov 37,00 

Število ur skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov 0,00 

število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov 0,00 

  

Izobraževalna dejavnost (kazalniki) 

Število udeležencev individualnega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro individualnega usposabljanja 9,50 

Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov na uro individualnega usposabljanja 9,25 

Število udeležencev skupinskega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro skupinskega usposabljanja 23,00 

Število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov na uro skupinskega usposabljanja 
  Bibliografska dejavnost 

  

Bibliografska dejavnost (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013) 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov 433,00 

Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov  46,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice 578,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za avtorstva 249,00 

Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva 4,00 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu 395,00 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu 125,00 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov 0,00 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov 0,00 

 Bibliografska dejavnost (kazalniki) 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bazo podatkov glede na EPZ strokovnega delavca - katalogizatorja 216,50 

Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov glede na strokovnega delavca - katalogizatorja 23,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice glede na EPZ 
strokovnega delavca - katalogizatorja 289,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za avtorstva glede na EPZ strokovnega 
delavca - katalogizatorja 124,50 

Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva glede na EPZ strokovnega delavca - 
katalogizatorja 2,00 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede na EPZ strokovnega delavca - 
bibliografa 197,50 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede na EPZ strokovnega delavca - 
bibliografa 62,50 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ strokovnega delavca - bibliografa 0,00 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ strokovnega delavca - bibliografa 0,00 

          Predstavitvena in promocijska dejavnost 
              

Predstavitvena in promocijska dejavnost (kazalci; obravnavano obdoje 1. 10. 2013-30. 9. 2014) 

Vodeni ogledi knjižnice za skupine (število skupin) 2,00 

Število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine 46,00 

Število udeležencev individualnih ogledov in predstavitev knjižnice 20,00 

Skupaj število udeležencev ogledov in predstavitev knjižnice 66,00 

Število vseh v knjižnici izvedenih razstav (lastne, gostujoče, soorganizirane) 0,00 

Skupaj število obiskovalcev razstav 0,00 

Število vseh v knjižnici drugih prireditev (lastne, gostujoče, soorganizirane) 0,00 

Skupaj število obiskovalcev drugih prireditev 0,00 

Predstavitvena in promocijska dejavnost (kazalniki) 

Povprečno število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine 23,00 

Povprečno število obiskovalcev izvedenih razstav   

Povprečno število obiskovalcev drugih prireditev  

 
Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov 

 Kazalci 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član) 982,00 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član) 34,00 

Skupaj izdatki knjižnice 78.334,51 
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Stroški dela knjižnice 44.914,47 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 2,00 

Skupaj število izposojenih enot gradiva 8.449,00 

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov se ne beleži 

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot) 669,00 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov 433,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice 578,00 

 Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov (kazalniki) 

Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika visokošolske knjižnice (fizični član) 79,77 

Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda (fizični član) 2.303,96 

Izdatki knjižnice glede na izposojeno enoto gradiva 9,27 

Strošek dela glede na izposojeno enoto gradiva 5,32 

Strošek dela glede na pozitivno rešen informacijski zahtevek 
 Strošek dela glede na letni prirast knjižničnega gradiva 67,14 

Število izposojenih enot glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice 4.224,50 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice 216,50 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice glede na EPZ strokovnega 
delavca knjižnice 289,00 

Tabela 132: Sposobnost knjižnice za spremembe in razvoj 

Sposobnost knjižnice za spremembe in razvoj 

          Razvoj človeških potencialov (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013) 

Število dejansko opravljenih delovnih ur knjižničnih delavcev 3.072,00 

Število predvidenih delovnih ur knjižničnih delavcev 4.176,00 

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev 2,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 2,00 

Število knjižničnih delavcev, udeležencev formalnega izobraževanja 2,00 

Število knjižničnih delavcev, ki so uspešno zaključili programe formalnega izobraževanja 0,00 

Število knjižničnih delavcev, ki so opravili bibliotekarski izpit 0,00 

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili strokovni bibliotekarski naziv 0,00 

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili znanstveni ali raziskovalni naziv 0,00 

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji 41,00 

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v tujini 0,00 

Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v Sloveniji 2,00 

Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v tujini 0,00 

Skupaj število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji in tujini 41,00 

Število objav knjižničnih delavcev (znanstveni, strokovni prispevki etc.) 0,00 

Skupaj število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v Sloveniji in tujini 2,00 

  

Razvoj človeških potencialov (kazalniki)   

Odstotek dejansko opravljenih delovnih ur v tekočem letu 73,56 

Število ur neformalnega izobraževanja glede na EPZ knjižničnega delavca 20,50 

Število objav glede na EPZ zaposlenega strokovnega knjižničnega delavca 0,00 
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Tabela 133: Definicije (CEZAR, Nuk) 

Definicije (CEZAR, Nuk): 

  

Aktivni uporabniki so vsi uporabniki, ki so v obravnavanem obdobju opravili vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja. 

  

Aktivni uporabniki z visokošolskega zavoda so študenti  in zaposleni na visokošolskem zavodu, ki so v obravnavanem obdobju opravili vsaj eno 
transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja. 

  

Čitalniški sedež je delovni prostor, namenjen za delo uporabnikov knjižnice, ne glede na to, če uporabljajo gradivo knjižnice ali svoje lastno 
gradivo. Sem sodijo tudi delovna mesta opremljena z računalniki, terminali, mikrofilmskimi čitalniki, itd. Za čitalniške sedeže ne štejejo sedeži v 
predavalnicah, konferenčnih dvoranah, hodnikih in restavracijah.  
V posebni rubriki navedite tudi število tistih čitalniških sedežev, kjer se lahko uporabniki s svojim računalnikom povežejo z omrežjem knjižnice. 
Kot povezavo štejemo tudi brezžično omrežje, ki ga zagotavlja knjižnica oziroma matična ustanova. Ne štejemo pa možnosti vzpostavitve 
povezave v internet preko osebnega računa pri operaterjih mobilnih omrežij (npr. GPRS, EDGE, UMTS itn.). 

Dejansko opravljene delovne ure vsebujejo opravljene ure (ure, opravljene v polnem delovnem času, v delovnemu času, krajšem ali daljšem 
od polnega) in ure, ko so zaposlene osebe bile na delovnem mestu, a niso delale zaradi okvar ali čiščenja strojev, nesreč, začasnega 
pomanjkanja dela, odmorov, krajših od 30 minut, ter pisanja delovnih poročil in so za ta čas prejele plačo. Ne vsebujejo plačanih in neplačanih 
delovnih ur, ko zaposlene osebe niso delale ali jih ni bilo na delovnem mestu (malica, dolga 30 in več minut, kosilo, dopust, bolniška odsotnost 
(manj in več kot 30 dni), državni prazniki, dela prosti dnevi, študijski dopust, izobraževanje, plačane odsotnosti do 7 dni, čakanje na delo itd.) 
ter prevoza na delo in z dela.  

  

Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je prikaz števila polno zaposlenih delavcev v primeru, ko so v knjižnici zaposleni delavci s skrajšanim 
delovnim časom. 1 EPZ/leto  predstavlja 2088 delovnih ur. 
Primer: V knjižnici delajo trije delavci. Dva od njih delata četrtino delovnega časa, eden pa polovični delovni čas. Ekvivalent polne zaposlitve je 
torej en delavec (0,25 + 0,25 + 0,50 = 1). 

Formalno izobraževanje je namerna, institucionalizirana, sistematična, vnaprej načrtovana in organizirana izobraževalna 
aktivnost, ki običajno predstavlja »lestvični sistem« rednega izobraževanja otrok in mladostnikov, ki se na splošno začne pri 
5–7 letih in nadaljuje do 20.– 25. leta starosti. To aktivnost najpogosteje tvorijo izobraževalni programi z jasno opredeljenim 
ciljem, in katerih rezultat je javnoveljavna kvalifikacija. Za izobraževalne aktivnosti formalnega izobraževanja je značilno, da 
imajo praviloma določeno trajanje, hierarhično strukturo s kronološkim zaporedjem letnikov in »stopenj«, jasno opredeljene 
vstopne pogoje in formalni vpisni postopek. Tradicionalno jih izvajajo vrtci, šole, fakultete in drugi vzgojno-izobraževalni 
zavodi. 

  

Informacijski zahtevek je vprašanje, ki ga uporabnik oblikuje v procesu  izražanja informacijske potrebe. Sem sodijo administrativna, 
napotitvena, bibliografska, faktografska in tematska vprašanja 

  

Inventarna enota je enota knjižničnega gradiva, ki jo knjižnica inventarizira in s tem vključi v svojo zbirko. 

  

Izposoja je posojanje knjižničnega gradiva iz lastne zbirke uporabnikom na dom ali v knjižnico. Enota štetja je fizična enota gradiva. Kot novo 
izposojo štejemo tudi vsako podaljšanje izposoje. Izposoja vključuje tudi kopije dokumentov (posredovane tudi po telefaksu) in izpise 
elektronskih dokumentov, ki jih osebje knjižnice natisne za uporabnika ter izposojo dokumentov na daljavo v fizični obliki (na primer izposoja 
uporabniku na dom, po pošti). Izposoja v knjižnico pomeni, da je uporabnik osebno zadolžen za gradivo. V praksi lahko govorimo o izposoji 
gradiva v knjižnico, kadar knjižnica evidentira izposojene enote pri kontu uporabnika v sistemu COBISS/Izposoja (ali v drugem sistemu) ali ko 
uporabnik podpiše zadolžnico. Izposojo v knjižnici štejemo po enaki metodi kot obisk (tipičen teden). medknjižnično izposojo beležimo posebej. 

  

Knjižnični delavci so vse osebe, ki delajo v knjižnici v rednem delovnem razmerju za določen oziroma za nedoločen čas, s polnim ali skrajšanim 
delovnim časom. Sem ne spadajo delavci, ki so zaposleni po pogodbi o delu, preko različnih servisov, prostovoljci in delavci na porodniškem 
dopustu ter dopustu za nego in varstvo otroka. 

  

Knjižnično gradivo so monografske in serijske publikacije (knjige, brošure, časniki, časopisi, almanahi, koledarji, zborniki, disertacije, patenti, 
standardi, itd.), ki so razmnožene na papirju in obsegajo več kot 4 strani. 

  

Knjižnična zbirka (sin. knjižnični sklad, knjižnična zaloga, knjižnični fond) je število enot knjižničnega gradiva oziroma dokumentov določene 
vrste (na primer knjige in serijske publikacije, mikrooblike, elektronske serijske publikacije), ki jih knjižnica hrani in tistih, ki so dostopni na 
daljavo in za katere si je knjižnica zagotovila pravico dostopa vsaj za določeno časovno obdobje. 

Neformalno izobraževanje je vsaka namerna, časovno opredeljena, izobraževalna aktivnost, ki ne ustreza povsem 
opredelitvi formalnega izobraževanja. Neformalno izobraževanje je institucionalizirano, vendar lahko poteka v 
izobraževalnih inštitucijah ali zunaj njih, vključuje pa udeležence vseh starosti. Izobraževalne aktivnosti (programi, tečaji in 
druge oblike) neformalnega izobraževanja ne sledijo obvezno »lestvičnemu sistemu« in imajo različno trajanje. Vključujejo 
aktivnosti, kot so: opismenjevanje odraslih, izvenšolsko temeljno izobraževanje otrok, spretnosti za življenje in delo. 
Temeljna merila za razlikovanje formalnega in neformalnega izobraževanja je merilo, ali končanje izobraževalne aktivnosti 
vodi k izobraževalnemu izidu, ki ga je mogoče umestiti v »Nacionalno o ogrodje kvalifikacij«. 

  

Neto uporabna površina knjižnice je seštevek vseh površin knjižnice (v kvadratnih metrih), ki so namenjene ali uporabljene za opravljanje 
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knjižničnih dejavnosti. Vključuje prostore čitalnic, skladišč in drugih prostorov za shranjevanje knjižničnega gradiva, prostore za delo z 
uporabniki (vključno s prostori za kataloge, pulte za izposojo, opremo za kopiranje in podobno) in delovne prostore osebja. Neto uporabna 
površina knjižnice ne vključuje preddverja, veže in prostorov za transport gradiva, prostorov varnostne službe in hišnika, toaletnih prostorov, 
dvigal, stopnišč, prehodov med stavbami in podobnih površin, ki niso namenjene knjižnični dejavnosti. Velikost neto površine knjižnice v 
kvadratnih metrih izmerimo tako, da merimo razdaljo med fiksnimi notranjimi stenami. Talna površina, ki jo zaseda vgrajeno pohištvo, kot so 
izposojevalni pulti, omare in police, je vključena v neto seštevek kvadratnih metrov. Stebrov in drugih elementov gradbene strukture ne 
odštevamo. 

  

Obisk knjižnice merimo s štetjem uporabnikov, ki so vstopili v prostore knjižnice. Vsakega uporabnika štejemo kot obiskovalca vsakič, ko obišče 
knjižnico (lahko tudi večkrat v istem dnevu). Za potrebe tega vprašalnika štejemo pri vprašanju "Obisk v namen izposoje na dom" število oseb, 
ki so obiskale knjižnico zaradi izposoje gradiva na dom – prevzema, vračila ali podaljšanja gradiva. Sem štejemo tudi obiske v knjižnici zaradi 
rezervacije ali naročila gradiva, ki bi si ga uporabniki želeli izposoditi na dom in poravnave obveznosti do knjižnice iz naslova izposoje gradiva 
(zamudnine, opomini, nadomestila za poškodovano ali izgubljeno gradivo). Pri vprašanju "Obisk v namen udeležbe na prireditvah" pa štejemo 
število oseb, ki so se udeležile prireditev v organizaciji knjižnice. Obisk se meri z rogelnikom ali senzorjem na vhodnih vratih, pri čemer se 
upošteva, da senzor sešteva tako prihode kot odhode. Če je potrebno, odštejemo prihode oziroma odhode zaposlenih v knjižnici na delo in 
med delovnim časom, kadar na primer knjižnica nima ločenega službenega vhoda. Dobljeno število je zato potrebno deliti z dva. Knjižnice, ki 
nimajo naprave za štetje, uporabijo ročno štetje z metodo tipičnega tedna. Knjižnica določi tipični teden v letu na podlagi izpisov STA901 in 
STA902 iz programske opreme COBISS/Izpisi. V določenem tednu knjižnica organizira ročno beleženje obiska knjižnice. Letno število obiska 
knjižnica izračuna z metodo ekstrapolacije tedenskega obiska, kar pomeni, da zabeležen tedenski obisk pomnoži z 52. Če je potrebno, se pri 
beleženju odštejejo prihodi oziroma odhodi zaposlenih v knjižnici na delo in med delovnim časom. 

  

Oddaljeni dostop je storitev, ki uporabniku omogoča uporabo elektronskih virov, ne glede na to kje se uporabnik nahaja in ne glede na čas. 

  

Podatkovna zbirka je zbirka zapisov ali vsebinskih enot (podatkov, besedil, slik, zvočnih posnetkov itn.), shranjenih v elektronski obliki, skupaj s 
programsko opremo za poizvedovanje in uporabniško delo z zapisi oziroma vsebinskimi enotami. Podatkovne zbirke se delijo na tri vrste: 
podatkovne zbirke s celimi besedili, podatkovne zbirke z izvlečki in kazali ter na druge podatkovne zbirke. Podatki ali zapisi so navadno zbrani z 
določenim namenom in so povezani z določeno temo. Podatkovna zbirka je lahko izdana na fizičnem nosilcu ali pa je dostopna preko klicnih 
linij oziroma medmrežja (glej Prilogo). Vsako naročniško podatkovno zbirko štejemo ločeno, četudi so dostopne preko skupnega uporabniškega 
vmesnika ponudnika, npr. podatkovne zbirke na vmesniku EBSCOhost, Proquest CSA Illumina itn. Skupni uporabniški vmesnik, ki omogoča 
dostop do paketa serijskih publikacij ali digitalnih dokumentov in ga ponudi njegov založnik ali ponudnik, ravno tako štejemo kot podatkovno 
zbirko (npr. ScienceDirect). 

  

Potencialni uporabniki so tisti uporabniki knjižnice, ki jim je knjižnica v skladu s svojo funkcijo primarno namenjena. 

  

Potencialni uporabniki visokošolske knjižnice/univerze je število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda/univerze in število EPZ 
visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta. 

  

Prihodki/izdatki knjižnice - upoštevajo se sredstav vseh prihodkov za izvajanje javne službe in nakup knjižničnega gradiva (viri: proračun 
RS/izobraževalna dejavnost, proračun RS/raziskovalna dejavnost or. ARRS, proračun RS/drugi proračunski viri, evropski proračun/razpisi izven 
proračuna RS, druga sredstav za izvajanje javne službe, prihodki od prodaje blaga na trgu) 

  

Prirast knjižničnega gradiva je število inventarnih enot knjižničnega gradiva, ki jih je v določenem časovnem obdobju inventarizirala knjižnica. 

  

Računalniško delovno mesto je ustrezno opremljeno mesto (PC, terminal, tiskalnik...) kjerkoli v knjižnici, ki je namenjeno izključno 
uporabnikom knjižnice in s katerega lahko uporabnik opravlja eno ali več naslednjih dejavnosti: uporablja računalniški katalog knjižnice in 
različne elektronske publikacije, ki so v lasti knjižnice oziroma do katerih knjižnica omogoča dostop, se vključuje v medmrežje ali pa uporablja 
računalnik za druge potrebe (na primer pisanje). 

  

Strokovni delavci knjižnice so vsi tisti delavci, ki imajo formalno izobrazbo s področja bibliotekarstva ali informacijskih ved (diplomirani 
bibliotekarji) ter tisti delavci, ki imajo formalno izobrazbo z drugih področij in opravljen bibliotekarski izpit (diplomirani priučeni bibliotekarji). 
Diplomirani bibliotekarji so vsi strokovni delavci, ki imajo formalno izobrazbo (višješolsko ali visokošolsko diplomo, magisterij ali doktorat) s 
področja bibliotekarstva ali informacijskih ved. Diplomirani priučeni bibliotekarji so vsi strokovni delavci, ki imajo formalno izobrazbo z drugih 
področij (višješolsko ali visokošolsko diplomo, magisterij ali doktorat) ter opravljen bibliotekarski izpit. Priučeni knjižničarji so vsi tisti strokovni 
delavci, ki imajo srednješolsko izobrazbo ter opravljen bibliotekarski izpit. 

  

Izraz strokovni delavec - katalogizator je uporabljen za zaposlenega v knjižnici, ki izvaja inventarizacijo oziroma opisno in/ali vsebinsko 
obdelavo knjižničnega gradiva. 

  

Izraz visokošolski zavod je uporabljen za visokošolske zavode članice univerze ali univerzo v celoti ter za samostojne sidokošolske zavode 

  

Virtualni obisk je zahtevek, ki ga uporabnik posreduje spletnemu mestu knjižnice. Pri tem ni pomembno, koliko spletnih strani ali elementov 
pri enem obisku pregleda. Upoštevamo samo uporabnike, ki so locirani izven prostorov knjižnice. Po 30 minutah uporabnikove neaktivnosti 
njegovo ponovno aktivnost beležimo kot nov obisk (če je časovna omejitev drugačna, napišite to v opombah). Za virtualni obisk ne štejemo 
dostopov navedenih pod uporabo elektronskih virov. Zahtevki spletnih iskalnikov, ki zajemajo spletne strani, se prav tako ne štejejo. Kot 
virtualne obiske štejemo obiske z IP – naslovov (Internet Protocol – številka, ki natančno določa računalnik v omerežju interneta), ki so locirani 
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izven prostorov knjižnice. Obiskovalce spletnega mesta knjižnice štejemo kot obiskovalce z IP naslova. Obiskovalec z IP naslova je identificiran 
IP naslov, ki ga uporablja fizična oseba in je dostopal do spletnih strani knjižnice. Obisk z IP naslova pomeni zaporedje zahtevkov po datotekah 
od spletnega mesta knjižnice istega obiskovalca z IP naslova. Čas pred naslednjim zahtevkom v zaporedju istega obiska mora biti krajši od 30 
minut, če je daljši, se šteje nov obisk. 

 


