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Zadeva: Zapisnik 2. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru Fakultete za 

zdravstvene vede z dne 19. 12. 2018 ob 15.00 uri 

 

Prisotni člani: Tit Melanšek, Šimen Ribič, Anja Meško, Jošt Beguš, Sergeja Firer, Nejc 

Centrih, Jure Deželak, Nataša Miklošič 

 

Ostali prisotni: Sergej Obran, Nartin Bosilj, Patric Rajšp, Prof. dr. Sonja Šostar Turk, 

Prof Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,  

Alenka Marsel 

 

Predsedujoča: Prodekanica za študentska vprašanja Patricija Lunežnik 

 

Predsedujoča je člane pozdravila in sem jim zahvalila za udeležbo na seji. Pravv tako je 

pozdravila ostale prisotne in vodstvo fakultete in se tudi njim zahvalila, da so si vzeli čas za 

sejo. 

 

Ad 0. 

 

Predsedujoča je članom predstavila dnevni red. Vprašala ji je ali ima kdo kakšno pripombo na 

dnevni red. Pripomb ali komentarjev ni bilo. Sprejet je bil 

 

Sklep 00/02I-2018: 

Študentski svet Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede sprejme dnevni red 

2. izredne seje. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad 1.  

 

Prodekanica je navzočim predstavila, da so se na tej izredni seji zbrali zaradi neskladij v 

mnenjih o spremembah podiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega,  smer 

Zdravstvena nega. Povedala je tudi, da je Študentski svet na svoji 2. redni seji podal pozitivno 

mnenje vsem ostalim spremembam podiplomskih študijskim spremembam, ki so bile na Senatu 

UM FZV tudi potrjene. Razložila je, da se je Študentski svet UM FZV z glasovanjem proti 

pozitivnemu mnenju o spremembah na smeri Zdravstvena nega odločil z razlogom, ker se zelo 
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zmanjšujejo kontaktne ure in študentom povečujejo individualne ure. Nato je pozvala k 

obrazložitvi sprememb še gospo dekanico.  

 

Dekanica, Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, se 

je navzočim zahvalila za podajo komentarja in pripravljenost na usklajevanje mnenja in 

doseganje sporazumnih dogovorov. Študente je pozvala k obrazložitvi, kaj jim pri pripravljenih 

spremembah ni bilo všeč. 

 

Sergej Obran je dejal, da je Študentski svet najbolj zmotilo zmanjševanje kontaktnih ur v obliki 

vaj. 

 

Jure Deželak je dodal, da so klinične vaje zelo pomembne za osvajanje različnih veščin. 

 

Dekanica, je navzočim razložila, da so bile spremembe pregledane s strani Katedre za 

Zdravstveno nego, kot strokovnega organa za podajanje mnenja, in so predloge potrdili. Prav 

tako so bili predlogi potrjeni tudi s strani nosilcev predmetov, ki so zagotovili, da lahko izvedbo 

predmetov prilagodijo zmanjšanemu številu kontaktnih ur, brez da bi trpela kvaliteta študija. 

Dekanica je povedala, da si tako ona sama, kot tudi vsi na fakulteti, prizadevajo za kvaliteto 

nudenega izobraževanja in da zagotovo ne bi zmanjšali kontaktnih ur, če bi s tem ogrozili 

kvaliteto. Prav tako je dejala, da je princip dela na podiplomskem študijskem programu 

drugačen, kot na dodiplomskem, saj je veliko študentov že hkrati zaposlenih in bi se jim z 

zmanjšanjem kontaktnih ur ter s povečanjem individualnih ur olajšal študij zaradi večej 

fleksibilnosti v urniku. Kot spremembo je predstavila tudi prerazporeditev mest iz smeri 

Zdravstvena nega in Bioinformatika na smer Preventivna in klinična prehrana. 

 

Prodekanica za podiplomski študij, Prof. dr. Sonja Šostar Turk, je vse, kar je povedala dekanica, 

tudi potrdila in dejala, da smo enake obrazložitve prejeli že na 2. redni seji ŠS UM FZV, kjer 

smo obravnavali spremembe študijskih programov.  

 

Patric Rajšp je predlagal prerazporeditev kontaktnih ur iz predavanj na vaje. 

 

Dekanica je dejala, da je prav slaba udeležba na predavanjih eden izmed razlogov za 

zmanjševanje kontaktnih ur. 

 

Patric Rajšp je predlagal, da bi se na fakulteti za podiplomski študij lahko uvedla oblika  

e-predavanj in bi se kontaktne ure v obliki vaj ohranile, saj bi se tako hkrati povečala 

fleksibilnost urnika študentom in bi se zagotovo ohranila kvaliteta zaradi kontaktnih ur v obliki 

vaj. Glede predlaganega so se strinjali tudi Jošt Beguš, Patricija Lunežnik in Alenka Marsel. 

 

Po diskusiji o spremembah na podiplomskem študijskem programu Zdravstvena nega, smer 

Zdravstvena nega, so predstavnice vodstva sejo zapustile in Študentski svet je začel z razpravo 

o slišani diskusiji.  

 

Prodekanica za študentska vprašanja, Patricija Lunežnik, je predlagala, da vsak izmed navzočih 

poda svoje mnenje in na koncu glasujemo o sklepu. 

 

Jošt Beguš se je strinjal s predlaganimi spremembami in je dodal, da v prihodnje še lahko 

uvajajo spremembe, v kolikor bi ugotovili pomankljuvosti. 
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Jure Deželak je dejal, da po dodatni obrazložitvi na celotno zadevo gleda nekoliko drugače, bolj 

pozitivno, saj se strinja, da bi se določeni predmeti izboljšali zaradi manjših obremenitev 

študentov. 

 

Sergej Obran je dejal, da je pogledal rezultate Študentske ankete in mnenja študentov o 

trenutnem podiplomskem študiju, ki so pozitivna in ne nakazujejo nobenih odstopanj. Strinjal 

se je s spremembami. 

 

Martin Bosilj se je zaradi dodatnih obrazložitev strinjal s predlaganimi spremembami. 

 

Nejc Centrih se je strinjal s spremembami, ker bi v primeru ugotovoljenih nepravilnosti lahko 

ponovno povečali kontaktne ure. 

 

Šimen Ribič se strinja s spremembani glede zmanjševanja kontaktnih ur v obliki seminarjev, se 

pa ne strinja z zmanjševanjem kontaktnih ur v obliki vaj. 

 

Nataša Miklošič  se strinja z zmanjševanjem kontaktnih ur pri predmetu Perioperativna 

zdravstvena nega, ne strinja se pa z zmanjševanjem kontaktnih ur pri predmetu Simulacije v 

zdravstvu in zdravstveni negi. 

 

Tit Melanšek se ne strinja s spremembami podiplomskega študijskega programa zaradi 

zmanjševanja vaj. 

 

Patric Rajšp je ponovno predlagal prehod podiplomskega študija na e-obliko, sicer se z 

zmanjševanjem kontaktnih ur v obliki vaj še vedno ne strinja. 

 

Anja Meško se ne strinja z zmanjševanjem kontaktnih ur v obliki vaj. 

 

Sergeja Firer se s spremembami strinja, saj pravi, da programa tako ali tako ne bomo mogli 

spremeniti. 

 

Patricija Lunežnik se strinja z zmanjšano obremenitvijo študentov in se strinja s Patricovim 

predlogom o prehodu na e-študij, hkrati pa se ne strinja z zmanjševanjem kontaktnih ur v obliki 

vaj. 

 

Prodekanica za študentska vprašanja je dala na glasovanje sledečis sklep: 

 

Sklep 01/02I-2018: 

Študentski svet Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede poda pozitivno 

mnenje predlogu za spremembo podiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega, 

smer zdravstvena nega. 

 

ZA je glasovalo 6 članov ŠS UM FZV. 

PROTI sta glasovala 2 člana ŠS UM FZV 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 16.20. 
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Za točnost in potrditev zapisnika: 

 

                                                             

 

 

V vednost: 

- naslovniku, 

- arhiv.  


