
Zapisnik sestanka z izrednimi študenti 1. letnika študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega 
v študijskem letu 2013/2014 
 
 
Sestanek s študenti 1. letnika izredno je bil 24.10.2013 ob 14. uri v predavalnici štev. 2., 1. nadstropje 
FZV UM. Sestanek je vodila prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček 
Trifkovič. Prisotni sta bili tudi mentorica letnika, doc. dr. Jadranka Stričević in vodja Referata za 
študentske zadeve, Alenka Marsel. Študente je nagovoril tudi prodekan za študentska vprašanja, 
Andrej Černi.  
 
Po uvodnem pozdravu je prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček 
Trifkovič študentom na kratko predstavila študijski program in posebnosti študija. Posebno pozornost 
je namenila kliničnim vajam in obveznostim študentov. Študentom je podala še informacijo, da bodo 
imeli možnost opravljati klinične vaje iz zdravstvene nege tudi na partnerski instituciji v Sanlasu, 
Nemčijaa ter da bo obvestilo o tem objavljeno na spletni strani fakultete.  
 
Mentorica letnika, doc. dr. Jadranka Stričević se je študentom najprej predstavila in v nadaljevanju je 
povedala, da je dosegljiva za vsa morebitna vprašanja, saj je namen mentoriranja študentov, da se 
sprotno odpravljajo nastali problemi in rešujejo vprašanja, ki se bodo študentom porodila tekom 
študija.  
 
Alenka Marsel je študentom povedala in pokazala kje na spletni strani najdejo vse potrebne 
informacije. Prav tako je študente seznanila kdaj so uradne ure v Referatu za študentske zadeve s 
posebnim poudarkom, da so uradne ure tudi bile podaljšane na željo študentov v torek do 17. ure ter 
da lahko študenti zaprosijo za obisk izven uradnih ur po predhodnem dogovoru po elektronski pošti. 
Dodala je, da bodo na željo študentov organizirani sestanki na aktualno tematiko, da pa lahko podajo 
pobudo za sestanek tudi študenti sami.  
 
Študent Andrej Rihtar je vprašal kakšen je postopek za priznanje izpitov. Odgovor je podala Alenka 
Marsel in sicer:   

1. Študent/ka izpolni obrazec » Prošnja za priznanje izpita ali posameznih vsebin iz učne enote « 
ter ga z vsemi potrebnimi prilogami, ki so navedene na obrazcu, pošlje nosilcu učne enote;  

2. Nosilec učne enote na podlagi predložene dokumentacije izda pisno mnenje v zvezi s 
priznanjem izpita ali posameznih vsebin znotraj učne enote ter le – to skupaj s prošnjo 
študenta/ke ter vsemi ostalimi dokazili posreduje v Referat za študentske zadeve FZV UM;  

3. Referat za študentske zadeve FZV UM posreduje prošnjo na Komisijo za študijske zadeve FZV 
UM;  

4. Komisija za študijske zadeve FZV UM na seji preuči in sprejme sklep v zvezi s priznavanjem 
učne enote ali posameznih vsebin znotraj učne enote;  

5. Študent/ka prejme po pošti odločbo. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 15. uri. 
 
 
 

Prodekanica za 
            izobraževalno dejavnost 
             Viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič 
 
Zapisala: 
Alenka Marsel  

http://www.fzv.uni-mb.si/page/images/stories/File/CGP%20UM%202013/Obrazci/Referat/PROSNJA_ZA_PRIZNANJE_IZPITA.pdf


Zapisnik sestanka z rednimi študenti 1. letnika študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega v 
študijskem letu 2013/2014 
 
 
Sestanek s študenti 1. letnika redno je bil 25.10.2013 ob 15. uri v predavalnici štev. 2., 1. nadstropje 
FZV UM. Sestanek je vodila prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček 
Trifkovič. Prisotni sta bili tudi mentorica letnika, viš. predav. mag. Vida Gönc in vodja Referata za 
študentske zadeve, Alenka Marsel. Študente je nagovoril tudi prodekan za študentska vprašanja, 
Andrej Černi.  
 
Po uvodnem pozdravu je prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček 
Trifkovič študentom na kratko predstavila študijski program in posebnosti študija. Posebno pozornost 
je namenila kliničnim vajam in obveznostim študentov. Študentom je podala še informacijo, da bodo 
imeli možnost opravljati klinične vaje iz zdravstvene nege tudi na partnerski instituciji v Sanlasu, 
Nemčija ter da bo obvestilo o tem objavljeno na spletni strani fakultete.  
 
Mentorica letnika, viš. predav. mag. Vida Gönc je študentom povedala, da je dosegljiva za vsa 
morebitna vprašanja, saj je namen mentoriranja študentov pomoč študentom in odpravljanje 
nastalih problemov. Glede na prispelo elektronsko pošto v zvezi s potrebnim obuvalom za opravljanje 
kliničnih vaje, je študentom predstavila lik študenta, kakšna naj bo uniforma študenta in primerno 
obuvalo za potrebe kliničnih vaj.  
  
Alenka Marsel je študentom povedala in pokazala kje na spletni strani najdejo vse potrebne 
informacije. Prav tako je študente seznanila kdaj so uradne ure v Referatu za študentske zadeve s 
posebnim poudarkom, da so uradne ure bile podaljšane na željo študentov v torek do 17. ure ter da 
lahko študenti zaprosijo za obisk izven uradnih ur po predhodnem dogovoru po elektronski pošti. 
Dodala je, da bodo na željo študentov organizirani sestanki na aktualno tematiko, da pa lahko podajo 
pobudo za sestanek tudi študenti sami, v kolikor bi želeli dodatna pojasnila ali obrazložitve (npr. 
opravljanje izpitov).  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 16. uri. 
 
 
 

Prodekanica za 
            izobraževalno dejavnost 
             Viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič 
 
Zapisala: 
Alenka Marsel 
 
  



Zapisnik sestanka z rednimi študenti 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega v 
študijskem letu 2013/2014 
 
 
Sestanek s študenti 2. letnika redno je bil  02.01.2014 ob 15. uri v predavalnici štev. 3., 3. nadstropje 
FZV UM. Sestanek je vodila prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček 
Trifkovič. Prisotna je bila tudi vodja Referata za študentske zadeve, Alenka Marsel.  
 
Po uvodnem pozdravu je prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček 
Trifkovič študentom na kratko predstavila predmetnik 2. letnika. Posebno pozornost je namenila 
kliničnim vajam na specialnih področjih zdravstvene nege: pediatrična zdravstvena nega, ginekološko 
porodna zdravstvena nega in internistična zdravstvena nega. Prav tako je pojasnila, da lahko študenti 
opravljajo klinične vaje samo v učnih bazah FZV UM, s katerimi ima FZV UM sklenjene sporazume o 
sodelovanju. Študenti so se do določenega roka lahko vpisali na seznam za izbrano učno bazo v 
začetku študijskega leta. Na podlagi opravljenega nabora študentov je FZV UM za sodelovanje učne 
baze tudi zaprosila in z njimi sklenila pogodbe o sodelovanju. Študentom je podala še informacijo, da 
bodo imeli možnost v 3. letniku opravljati klinične vaje iz zdravstvene nege tudi na partnerski 
instituciji v Sanlasu, Nemčija.  
 
Alenka Marsel je študentom povedala in pokazala kje na spletni strani najdejo vse potrebne 
informacije. Prav tako je študente seznanila kdaj so uradne ure v Referatu za študentske zadeve s 
posebnim poudarkom, da so uradne ure bile podaljšane na željo študentov v torek do 17. ure ter da 
lahko študenti zaprosijo za obisk izven uradnih ur po predhodnem dogovoru po elektronski pošti. 
Dodala je še, da bodo na željo študentov organizirani sestanki na aktualno tematiko, da pa lahko 
podajo pobudo za sestanek tudi študenti sami, v kolikor bi želeli dodatna pojasnila ali obrazložitve 
(npr. opravljanje izpitov).  
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič in Alenka Marsel, 
vodja Referata za študentske zadeve sta študentom predstavile tudi možnosti študentske izmenjave v 
okviru programa Erasmus.  
 
Študenti vprašanj niso imeli.   
 
Sestanek je bil zaključen ob 16. uri. 
 
 
 

Prodekanica za 
            izobraževalno dejavnost 
             Viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič 
 
Zapisala: 
Alenka Marsel 
  



 
Zapisnik sestanka z izrednimi študenti 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega 
v študijskem letu 2013/2014 
 
Sestanek s študenti 2. letnika izredno je bil  25.11.2013 ob 14. uri v predavalnici štev. 3., 3. 
nadstropje FZV UM. Sestanek je vodila prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. 
Klavdija Čuček Trifkovič. Prisotna je bila tudi vodja Referata za študentske zadeve, Alenka Marsel.  
 
Po uvodnem pozdravu je študentom prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. 
Klavdija Čuček Trifkovič študentom na kratko predstavila predmetnik 2. letnika. Posebno pozornost je 
namenila kliničnim vajam na specialnih področjih zdravstvene nege: pediatrična zdravstvena nega, 
ginekološko porodna zdravstvena nega in internistična zdravstvena nega. Prav tako je pojasnila, da 
lahko študenti opravljajo klinične vaje samo v učnih bazah FZV UM, s katerimi ima FZV UM sklenjene 
sporazume o sodelovanju. Študenti so se do določenega roka lahko vpisali na seznam za izbrano učno 
bazo v začetku študijskega leta. Na podlagi opravljenega nabora študentov je FZV UM za sodelovanje 
učne baze tudi zaprosila in z njimi sklenila pogodbe o sodelovanju. Študentom je podala še 
informacijo, da bodo imeli možnost v 3. letniku opravljati klinične vaje iz zdravstvene nege tudi na 
partnerski instituciji v Sanlasu, Nemčija.  
 
Alenka Marsel je študentom povedala in pokazala kje na spletni strani najdejo vse potrebne 
informacije. Prav tako je študente seznanila kdaj so uradne ure v Referatu za študentske zadeve s 
posebnim poudarkom, da so uradne ure bile podaljšane na željo študentov v torek do 17. ure ter da 
lahko študenti zaprosijo za obisk izven uradnih ur po predhodnem dogovoru po elektronski pošti. 
Dodala je še, da bodo na željo študentov organizirani sestanki na aktualno tematiko, da pa lahko 
podajo pobudo za sestanek tudi študenti sami, v kolikor bi želeli dodatna pojasnila ali obrazložitve 
(npr. opravljanje izpitov).  
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič in Alenka Marsel, 
vodja Referata za študentske zadeve sta študentom predstavile tudi možnosti študentske izmenjave v 
okviru programa Erasmus.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 15. uri. 
 
 
 

Prodekanica za 
            izobraževalno dejavnost 
             Viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič 
 
Zapisala: 
Alenka Marsel 
 
  



 

 
Zapisnik sestanka z rednimi študenti 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega v 
študijskem letu 2013/2014 
 
Sestanek s študenti 3. letnika redno je bil  21.11.2013 ob 15. uri v predavalnici štev. 4., 3. nadstropje 
FZV UM. Sestanek je vodila prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček 
Trifkovič. Prisotna je bila tudi vodja Referata za študentske zadeve, Alenka Marsel.  
 
Po uvodnem pozdravu je prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček 
Trifkovič študentom na kratko predstavila predmetnik 3. letnika. Posebno pozornost je namenila 
kliničnim vajam na specialnih področjih zdravstvene nege: kirurška zdravstvena nega, zdravstvena 
nega na področju dispanzerja in patronaže ter psihiatrična zdravstvena nega. Prav tako je pojasnila, 
da lahko študenti opravljajo klinične vaje samo v učnih bazah FZV UM, s katerimi ima FZV UM 
sklenjene sporazume o sodelovanju. Študenti so se do določenega roka lahko vpisali na seznam za 
izbrano učno bazo v začetku študijskega leta. Na podlagi opravljenega nabora študentov je FZV UM za 
sodelovanje učne baze tudi zaprosila in z njimi sklenila pogodbe o sodelovanju. Študentom je podala 
informacijo, da bodo imeli možnost opravljati klinične vaje iz zdravstvene nege tudi na partnerski 
instituciji v Sanlasu, Nemčija ter bo obvestilo o tem objavljeno na spletni strani fakultete.  
 
Alenka Marsel je študentom povedala in pokazala kje na spletni strani najdejo vse potrebne 
informacije. Prav tako je študente seznanila kdaj so uradne ure v Referatu za študentske zadeve s 
posebnim poudarkom, da so uradne ure bile podaljšane na željo študentov v torek do 17. ure ter da 
lahko študenti zaprosijo za obisk izven uradnih ur po predhodnem dogovoru po elektronski pošti. 
Dodala je še, da bodo na željo študentov organizirani sestanki na aktualno tematiko, da pa lahko 
podajo pobudo za sestanek tudi študenti sami, v kolikor bi želeli dodatna pojasnila ali obrazložitve 
(npr. opravljanje izpitov).  
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič in Alenka Marsel, 
vodja Referata za študentske zadeve sta študentom predstavili tudi možnosti študentske izmenjave v 
okviru programa Erasmus.  
 
Prav tako je prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič 
študente pozvala k oddaji teme diplomskega dela tekom študijskega leta, to je 3. letnika. Ker je 
študente zanimal podroben postopek pri oddaji dispozicije in diplomskega dela, je Alenka Marsel 
študentom pokazala, kje na spletni strani najdejo Pravilnik o postopku priprave in zagovora 
diplomskega dela z vsemi potrebnimi prilogami ter študentom na kratko po korakih postopek tudi 
pojasnila.  
 
Študenti so vprašali, do kdaj je potrebno oddati diplomsko delo za zagovor v Referat za študentske 
zadeve, v kolikor bi se želeli vpisati na podiplomske študijske programe 2. stopnje. Alenka Marsel je 
povedala, da se študenti, kljub temu, da še niso diplomirali, na objavljeni razpis lahko prijavijo, da pa 
je pogoj za vpis, skladno z razpisnimi pogoji, opravljena diploma.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 16. uri. 
 
 

Prodekanica za 
            izobraževalno dejavnost 
             Viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič 
Zapisala: 
Alenka Marsel  



 
Zapisnik sestanka z izrednimi študenti 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega 
v študijskem letu 2013/2014 
 
Sestanek s študenti 3. letnika izredno je bil  22.11.2013 ob 14. uri v predavalnici štev. 4., 3. 
nadstropje FZV UM. Sestanek je vodila prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. 
Klavdija Čuček Trifkovič. Prisotna je bila tudi vodja Referata za študentske zadeve, Alenka Marsel.  
 
Po uvodnem pozdravu je prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček 
Trifkovič študentom na kratko predstavila predmetnik 3. letnika. Posebno pozornost je namenila 
kliničnim vajam na specialnih področjih zdravstvene nege: kirurška zdravstvena nega, zdravstvena 
nega na področju dispanzerja in patronaže ter psihiatrična zdravstvena nega. Prav tako je pojasnila, 
da lahko študenti opravljajo klinične vaje samo v učnih bazah FZV UM, s katerimi ima FZV UM 
sklenjene sporazume o sodelovanju. Študenti so se do določenega roka lahko vpisali na seznam za 
izbrano učno bazo v začetku študijskega leta. Na podlagi opravljenega nabora študentov je FZV UM za 
sodelovanje učne baze tudi zaprosila in z njimi sklenila pogodbe o sodelovanju. Študentom je podala 
informacijo, da bodo imeli možnost opravljati klinične vaje iz zdravstvene nege tudi na partnerski 
instituciji v Sanlasu, Nemčija ter da bo obvestilo o tem objavljeno na spletni strani fakultete.  
 
Študentki Ivona Arifaj in Tjaša Krančič sta povedali, da se sicer na seznam učnih baz nista vpisali in ker 
so se spremenile okoliščine, bi sedaj želeli klinične vaje opraviti: 

- Ivona Arifaj v Zdravstvenem domu Trbovlje ali Hrastnik,  
- Tjaša Krančič pa v Splošni bolnišnici Murska Sobota.  

 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič je odgovorila, da 
se bodo možnosti opravljanja kliničnih vaj v Zdravstvenem domu Trbovlje ali Hrastnik ter Splošni 
bolnišnici Murska Sobota preučile ter sporočile študentkama.  
 
Alenka Marsel je študentom povedala in pokazala kje na spletni strani najdejo vse potrebne 
informacije. Prav tako je študente seznanila kdaj so uradne ure v Referatu za študentske zadeve s 
posebnim poudarkom, da so uradne ure bile podaljšane na željo študentov v torek do 17. ure ter da 
lahko študenti zaprosijo za obisk izven uradnih ur po predhodnem dogovoru po elektronski pošti. 
Dodala je še, da bodo na željo študentov organizirani sestanki na aktualno tematiko, da pa lahko 
podajo pobudo za sestanek tudi študenti sami, v kolikor bi želeli dodatna pojasnila ali obrazložitve 
(npr. opravljanje izpitov, postopek diplomiranja).  
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič in Alenka Marsel, 
vodja Referata za študentske zadeva sta študentom predstavili možnosti študentske izmenjave v 
okviru programa Erasmus.  
 
Prav tako je prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič 
študente pozvala k oddaji teme diplomskega dela tekom študijskega leta. Ker je študente zanimal 
podroben postopek pri oddaji dispozicije in diplomskega dela, je Alenka Marsel študentom pokazala, 
kje na spletni strani najdejo Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela z vsemi 
potrebnimi prilogami ter študentom na kratko po korakih postopek tudi pojasnila.  
 
Sestanek je bil zaključen ob 15. uri. 
 
 

Prodekanica za 
            izobraževalno dejavnost 
             Viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič 
Zapisala: 
Alenka Marsel 


