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AKCIJSKI NAČRT ZA ODPRAVO OVIR ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTRBAMI/INVALIDE  
NA UM FZV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 

 

Akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente invalide na UM FZV za študijsko leto 2018/2019 je 
Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, izdelala na podlagi 2. člena Pravilnika o 
študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru, kjer je določeno, da članice univerze 
vsako leto pripravijo in sprejmejo akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente invalide glede na 
trenutne potrebe študentov invalidov in v okviru zmožnosti posamezne članice univerze.  

 

Skrb za študente invalide na UM FZV 
 
UM FZV je grajena prijazno študentom invalidom, saj ima objekt dvigalo, ki ga uporabljajo študenti, 
da se izognejo stopnišču objekta, prav tako pa je dostopnost do vhoda fakultete primerno urejeno za 
študente invalide. 
 
Študenti so glede obveznosti in pravic informirani s strani Referata za študentske zadeve UM FZV 
ustno po telefonu ter preko spletnega portala fakultete. 

 

Študijski programi na UM FZV so oblikovani v skladu s potrebami na trgu, nekateri programi so 
izrazito specifični (Zdravstvena nega), vsekakor pa imajo študenti invalidi možnost uveljavljati pravice 
v skladu s Pravilnikom o študijskem procesu študentov invalidov UM.  

 

Na UM FZV razpolagamo s primernim ozvočenjem in oddajno enoto (FM sistem) z mikrofonom, ki je 
namenjena študentom invalidom z motnjo sluha.  

 

Na UM FZV imamo zaposlenega informatorja, ki je v vsakem trenutku na razpolago vsem študentom 
pri podaji informacij in usmerjanju ter kakršnemu koli drugemu nudenju ustrezne pomoči. 
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Akcijski načrt za leto 2018/2019: 

Letni cilji za leto 
2018/2019 

Ciljna vrednost v letu 2018/2019 in 
ukrepi potrebni za dosego cilja 

Odgovorna oseba Rok za 
izvedbo 

Očiščen/Prost dostop 
do vhoda v stavbo 
UM FZV, namenjen 
za invalide.  

Na dostopu do vhoda v stavbo UM 
FZV na Žitni ulici 15, ki je namenjen 
invalidom, je potrebno vedno 
zagotavljati prosto pot. 

Hišnik Trajna naloga 

Omogočen prost 
dostop do dvigala. 

Dostop do dvigala, ki je primerno za 
invalide, mora biti vedno prost. 

Hišnik Trajna naloga 

Omogočeni dostopi 
do kabinetov/učilnic 
v vseh nadstropjih z 
invalidskim 
vozičkom. 

Dostop do kabinetov/učilnic v vseh 
nadstropjih od dvigala do 
kabineta/učilnice. 

Hišnik Trajna naloga 

Urejene in prosto 
dostopne sanitarije 
za invalide (pritličje 
stavbe). 

Dostop do sanitarij za invalide mora 
biti vedno prost z vseh strani. 

Hišnik, čistilka Trajna naloga 

Parkirno mesto za 
invalide. 

Parkirno mesto za invalide mora biti 
vedno prost z vseh strani. 

Hišnik, informator Trajna naloga 

Pregled delovanja 
naprave za ojačanje 
zvoka poslušateljev 
invalidov oz. slušno 
prizadetih študentov. 

Delujoča in na primernem mestu 
hranjena naprava za ojačanje zvoka 
poslušateljev. 

Marko Uršič Trajna naloga 

 Seznanitev z načinom delovanja 
naprave – en informator in en 
strokovni sodelavec. 

Marko Uršič Trajna naloga 

Baza vseh študentov 
s posebnimi 
potrebami. 

Pregled in izpis vpisanih študentov s 
posebnim statusom za zadnjih 5 let. 

Referat za 
študentske zadeve – 
Alenka Marsel 

Vsako 
študijsko leto 
se baza 
dopolni. 

Osveščanje 
študentov glede 
Pravilnika o 
študijskem procesu 
študentov invalidov 
UM. 

Informiranje o Pravilniku ob 
morebitnih vpisih študentov 
invalidov na UM FZV in preko 
Študentskega sveta UM FZV. 

Klavdija Čuček 
Trifkovič, 
prodekanica za 
izobraževanje, 
Referat za 
študentske zadeve – 
Alenka Marsel,  
Patricija Lunežnik,  
prodekanica za 
študentska 
vprašanja UM FZV,  

Trajna naloga 
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tutorji študenti 

Tutorski načina 
vodenja in pomoči 
študentom s 
posebnim statusom s 
strani študentov 
tutorjev ali 
visokošolskih 
učiteljev UM FZV. 

Informiranje študentov in 
visokošolskih učiteljev o možnostih 
sodelovanja s študenti s posebnim 
statusom v smislu nudenja podpore 
le-tem. 

Barbara Donik, 
koordinatorica 
študentov tutorjev, 
študenti tutorji. 

Trajna naloga 

 Tutorske ure visokošolskih učiteljev. Visokošolski učitelji Trajna naloga 

 Zagotovitev tutorja študenta ali 
visokošolskega učitelja, na katerega 
se bo študent s posebnim statusom 
lahko učinkovito obračal s svojimi 
vprašanji. 

Barbara Donik, 
koordinatorica 
študentov tutorjev. 
študenti tutorji. 

Trajna naloga 

Prilagojeni seznami 
prijavljenih 
študentov na izpite. 

Na seznamu prijavljenih študentov 
na izpite se pri študentu s posebnim 
statusom izpiše status. 

Simona Petelinšek, 
Referat za 
študentske zadeve 
UM FZV 

Trajna naloga 

 

 
 

                 Prodekanica  
                        za izobraževalno dejavnost 

     Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič 
 
Pripravila: 
Alenka Marsel 
Vodja Referata za študentske zadeve 
 

 

 

 

 

 

  


