
 

 
 

 

1 

 
 
 
 

 
 
Številka: 7719-1/2014/401-mjg 
Datum: 11.12.2014 
 

 
ZAPISNIK 

28. redne seje 
Senata Fakultete za zdravstvene vede UM, dne 11.12.2014 ob 13.00 uri 

 
 
Prisotni člani Senata FZV UM: 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, izr. prof. dr. Slavko 
CVETEK, viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predav. Barbara DONIK, prof. dr. Jana GORIUP prof. dr. 
Sonja ŠOSTAR TURK, izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, Tadeja GODEC, študentka in Nina LONČARIČ, študentka. 
 
Opravičeno odsotni: 
prof. dr. Milan BRUMEN, , viš. predav. mag. Vida GÖNC, doc. dr. Janez REBOL, Andrej ČERNI, študent.  
 
Ostali prisotni: 
Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete, Mojca JEŽ GOLE, univ dipl. prav., pomočnica tajnice. 
 
 
Dekanica, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar je ugotovila, 
da je Senat FZV UM sklepčen in člane Senata FZV UM seznanila z dnevnim redom.  
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 31. izredne seje Senata FZV UM z dne 6.11.2014, 27. redne seje Senata 
FZV UM z dne 17.11.2014 in 27. korespondenčne seje senata FZV UM z dne 25.11.2014 
(poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda 
Pajnkihar, dekanica). 

2. Sprememba študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu 
(poročevalka prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica za podiplomski študij).   

3. Ustanovitev Inštituta za zdravstvo in prehrano in Inštituta za balneologijo in klimatologijo 
(poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda 
Pajnkihar, dekanica). 

4. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete). 
5. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
6. Razno.  

 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

1. SKLEP:       
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM sprejme in potrdi predlagani dnevni red 28. redne seje Senata 
FZV UM. 
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Ad. 1 
 
Potrditev zapisnika 31. izredne seje Senata FZV UM z dne 6.11.2014, 27. redne seje Senata FZV UM z dne 
17.11.2014 in 27. korespondenčne seje senata FZV UM z dne 25.11.2014 
 
Dekanica izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (v nadaljevanju 
dekanica) je poročala o realizaciji sklepov 31. izredne seje Senata FZV UM z dne  6.11.2014, 27. redne seje 
Senata FZV UM z dne 17.11.2014 in 27. korespondenčne seje senata FZV UM z dne 25.11.2014.  
 
Sklepi 31. izredne seje Senata FZV UM z dne  6.11.2014, 27. redne seje Senata FZV UM z dne 17.11.2014 in 
27. korespondenčne seje senata FZV UM z dne 25.11.2014 so bili realizirani. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

2. SKLEP: 
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru potrdi zapisnik 31. izredne seje Senata FZV UM 
z dne 6.11.2014, 27. redne seje Senata FZV UM z dne 17.11.2014 in 27. korespondenčne seje senata FZV 
UM z dne 25.11.2014. 

 
 

Ad 2. 
 
Sprememba študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu 
 
Prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica za podiplomski študij je članom Senata FZV UM poročala o 
spremembah študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu, ki ga izvajamo 
skupaj s Fakulteto za organizacijske vede UM.  
Spremembe  študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu se nanašajo na 
spremenjene pogoje za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

3. SKLEP: 
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru sprejme in potrdi spremembe študijskega 
programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so razvidne iz prilog tega sklepa.  
 
 

Ad 3. 
 
Ustanovitev Inštituta za zdravstvo in prehrano in Inštituta za balneologijo in klimatologijo 
 
Dekanica je članom Senata FZV UM poročala o predlogu za ustanovitev Inštituta za zdravstvo in prehrano in 
Inštituta za balneologijo in klimatologijo, ki sta delovala v okviru CIMRS.  
 
Na podlagi 30. člena Splošnega akta o organiziranosti in sistemizaciji univerze in članic št. A 17/2005 – 2 BB 
in 40. člena in 11. točke 314. člena Statuta UM dekanica predlaga, da se v okviru FZV UM ustanovita dva 
nova inštituta in sicer:  

 Inštitut za zdravstvo in prehrano,  

 Inštitut za balneologijo in klimatologijo. 
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Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

4. SKLEP:  
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM na podlagi 40. člena in 11. točke 314. člena Statuta UM 
Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. in dopol. do 28/2014) ustanovi Inštitut za zdravstvo in 
prehrano ter Inštitut za balneologijo in klimatologijo. 
 
 

Ad. 4 
 
Habilitacijske zadeve 
 
Volitve visokošolskih učiteljev  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je v zvezi z vlogo kandidatke Nade ŽIVKO za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvo za neomejeno dobo poročala, da je bila zadeva obravnavana 
na 30. izredni seji senata FZV UM, vendar smo prejeli novo predhodno soglasje s pravilnim zapisom 
predmetnega področja, zato je potrebno 15. sklep 30. izredne seje Senata FZV UM z dne 2.10.2014 
razveljaviti in ponoviti volitve.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

5. SKLEP: 
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM razveljavi 15. sklep 30. izredne seje Senata FZV UM z dne 
2.10.2014, s katerim je bilo ugotovljeno, da je Nada ŽIVKO izvoljena v naziv strokovna sodelavka za 
predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in ponovno izvede volitve. 
 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Andreje Avguštin Majcen za prvo izvolitev v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in 
pozitivna strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Rebeke Cimerman Kac za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidata Aleša Freliha za prvo izvolitev v naziv strokovni 
sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Romane Hauptman za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Irene Kmetec za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug,  tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Melite Kokol za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
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Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Petre Kolar za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Melanije Kovačič za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug,  tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Simone Križ za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidata Boštjana Lešnika za prvo izvolitev v naziv 
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug,  tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Vlaste Lilek za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Valentine Mlakar za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug,  tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Sabine Nedeljko za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Nataše Neudauer za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidata Roberta Pintariča za prvo izvolitev v naziv 
asistent za predmetno področje Zdravstvo za dobo 3 let in pozitivna strokovna poročila strokovnih 
poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Biserke Pipuš za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Urške Poček za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Simone Podgrajšek za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Cvetke Podkrižnik za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
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Vlasta Jug,  tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Nevenke Repina za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Kornelije Ropič za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Valerije Roškar za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidata Igorja Smovnika za prvo izvolitev v naziv 
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug,  tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Suzane Smovnik za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Tatjane Šopinger za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Betke Špalir Kujavec za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Štefice Sršen za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Vitoslave Urnaut za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Marjane Vrhovski za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Renate Vrščaj za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidata Aleša Zemljiča za prvo izvolitev v naziv strokovni 
sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Iris Živko za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
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Vlasta Jug, p. p. tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Nade Živko za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvo za neomejeno dobo in pozitivna strokovna poročila 
strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug,  tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Olge Žunkovič za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
 
Pri glasovanju za vse kandidate je bila iz glasovanja izločena izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar  (članica ni/je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidate Andrejo Avguštin Majcen, Rebeko Cimerman Kac, Aleša Freliha, Ireno Kmetec, 
Romano Hauptman, Boštjana Lešnika, Vlasto Lilek,  Natašo Neudauer, Biserko Pipuš, Urško Poček, Simono 
Podgrajšek, Kornelijo Ropič, Valerijo Roškar, Igorja Smovnika, Suzano Smovnik in Aleša Zemljiča je bila iz 
glasovanja izločena viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič (članica je bila prisotna na seji) iz razloga 
nepristranskosti.    
 
Pri glasovanju za kandidatko Cvetko Podkrižnik je bila iz glasovanja izločena viš. predav. mag. Vida Gönc 
(članica ni bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
 
Dekanica je člane senata pred izvedbo tajnih volitev pozvala k razpravi o strokovnih poročilih in kandidatih 
ter poudarila, da merila določajo tako izpolnjevanje kvalitativnih in kvantitativnih pogojev za izvolitev. Člani 
senata niso podali pripomb na poročila strokovnih poročevalcev.  
 
Senat imenuje Volilno komisijo in izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  

 
6. SKLEP: 

Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje in potrdi Volilno komisijo za volitve v naziv v naslednji 
sestavi: 

- izr. prof. dr. Slavko CVETEK, predsednik, 
- izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, član, 
- Nina LONČARIČ, študentka, članica.  

 
 
Izidi glasovanja za izvolitve v nazive so bili sledeči:  
 

Kandidat Naziv  
Št. 

prisotnih 
članov 

Št. glasov 
ZA 

Št. glasov 
PROTI 

Št. 
neveljavn
ih glasov 

Št. 
izločenih 

članov 

Andreja Avguštin Majcen strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Rebeka Cimerman Kac strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Aleš Frelih strokovni sodelavec 9 7 0 0 2 

Romana Hauptman strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 
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Irena Kmetec  strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Melita Kokol strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Petra Kolar strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Melanija Kovačič strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Simona Križ strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Boštjan Lešnik strokovni sodelavec 9 7 0 0 2 

Vlasta Lilek strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Valentina Mlakar strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Sabina Nedeljko strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Nataša Neudauer strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Robert Pintarič asistent 9 8 0 0 1 

Biserka Pipuš  strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Urška Poček  strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Simona Podgrajšek strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Cvetka Podkrižnik strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Nevenka Repina strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Kornelija Ropič strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Valerija Roškar strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Igor Smovnik strokovni sodelavec 9 7 0 0 2 

Suzana Smovnik strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Tatjana Šopinger  strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Betka Špalir Kujavec strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Štefica Sršen strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Vitoslava Urnaut  strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 
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Marjana Vrhovski strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Renata Vrščaj strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Aleš Zemljič  strokovni sodelavec 9 7 0 0 2 

Iris Živko strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Nada Živko strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Olga Žunkovič strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

 
 
Člani Senata FZV UM so osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

7. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Andreja AVGUŠTIN MAJCEN izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno 
področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

8. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Rebeka CIMERMAN KAC izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno 
področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

9. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Aleš FRELIH izvoljen v naziv strokovni sodelavec za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

10. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Romana HAUPTMAN izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno 
področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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11. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Irena KMETEC izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

12. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Melita KOKOL izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

13. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Petra KOLAR izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

14. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/14) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji dne 
25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih volitev 
ugotavlja, da je Melanija KOVAČIČ izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

15. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Simona KRIŽ izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

16. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Boštjan LEŠNIK izvoljen v naziv strokovni sodelavec za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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17. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Vlasta LILEK izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 

18. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Valentina MLAKAR izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

19. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Sabina NEDELJKO izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

20. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Nataša NEUDAUER izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

21. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Robert PINTARIČ izvoljen v naziv asistent za predmetno področje Zdravstvo za 
dobo treh let.  
 
 

22. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Biserka PIPUŠ izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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23. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Urška POČEK izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

24. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Simona PODGRAJŠEK izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno 
področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 

 
 

25. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Cvetka PODKRIŽNIK izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

26. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Nevenka REPINA izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

27. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Kornelija ROPIČ izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

28. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Valerija ROŠKAR izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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29. SKLEP: 

Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Igor SMOVNIK izvoljen v naziv strokovni sodelavec za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

30. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Suzana SMOVNIK izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

31. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Tatjana ŠOPINGER izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

32. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Betka ŠPALIR KUJAVEC izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno 
področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

33. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Štefica SRŠEN izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

34. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Vitoslava URNAUT izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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35. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Marjana VRHOVSKI izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

36. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Renata VRŠČAJ izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

37. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Aleš ZEMLJIČ izvoljen v naziv strokovni sodelavec za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

38. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Iris ŽIVKO izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

39. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Nada ŽIVKO izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvo za neomejeno dobo. 
 
 

40. SKLEP: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru podanega na 36. redni seji 
dne 25.11.2014, Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je Olga ŽUNKOVIČ izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Ksenija KEGL, dipl. m.s., zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podala vlogo 
za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v 
skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in 
dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.  
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

41. SKLEP: 
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Ksenijo KEGL za 
izdelavo strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba v naslednji sestavi: 

- predav. Milena PIŠLAR, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- prof. dr. Blanka KORES PLESNIČAR, članica. 
 
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM imenuje izr. prof. dr. Tanjo HOJS FABJAN, kot dodatno članico za 
izdelavo strokovnega poročila. 
 

 
Ad 5. 

 
Kadrovske zadeve 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je člane Senata FZV UM seznanila, da je viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK 
TRIFKOVIČ podala vlogo za dela koriščenje sobotnega leta. Po skupnem prispevku »Research and 
Innovation in Nursing: A View From Slovenia and Australia«, ki so ga prof. dr. Daniel Nicholls, mag. Mateja 
Lorber in dr. Klavdija Čuček Trifkovič pripravili in predstavili na konferenci »Developing Innovation in 
Community Health« 10.9.2013 na Univerzi v Lincolnu, bi želeli sodelovanje nadaljevati z izvedbo skupnega 
raziskovalnega projekta, ki bi potekal na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in University of 
Western Sydney School for Nursing. S strani prof. Nichollsa je bila povabljena k raziskovalnemu delu v 
njegovi skupini, zato bi v obdobju predvidoma od 15.6.2015 do 15.9.2015 koristila 3 mesece sobotnega leta 
kot gostujoči raziskovalec na University of Western Sydney School for Nursing.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

42. SKLEP: 
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru soglaša, da dekanica Fakultete za zdravstvene 
vede UM predlaga rektorju izdajo soglasja za koriščenje dela sobotnega leta za viš. predav. dr. Klavdijo 
ČUČEK TRIFKOVIČ v obdobju predvidoma od 15.6.2015 do 15.9.2015 na University of Western Sydney 
School for Nursing.  
 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je člane Senata FZV UM seznanila, da je viš. predav. mag. Mateja LORBER 
podala vlogo za koriščenje dela sobotnega leta. Po skupnem prispevku »Research and Innovation in 
Nursing: A View From Slovenia and Australia«, ki so ga prof. dr. Daniel Nicholls, mag. Mateja Lorber in dr. 
Klavdija Čuček Trifkovič pripravili in predstavili na konferenci »Developing Innovation in Community 
Health« 10.9.2013 na Univerzi v Lincolnu, bi želeli sodelovanje nadaljevati z izvedbo skupnega 
raziskovalnega projekta, ki bi potekal na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in University of 
Western Sydney School for Nursing. S strani prof. Nichollsa je bila povabljena k raziskovalnemu delu v 
njegovi skupini, zato bi v obdobju predvidoma od 15.6.2015 do 15.9.2015 koristila 3 mesece sobotnega leta 
kot gostujoči raziskovalec na University of Western Sydney School for Nursing.  
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Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

43. SKLEP: 
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru soglaša, da dekanica Fakultete za zdravstvene 
vede UM predlaga rektorju izdajo soglasja za koriščenje dela sobotnega leta za viš. predav. mag. Matejo 
LORBER v obdobju predvidoma od 15.6.2015 do 15.9.2015 na University of Western Sydney School for 
Nursing.  
 
 

Ad. 6 
 
Razno 
 
Dekanica je poročala o pozivu rektorja št. 46/2014 41 AG z dne 3.12.2014 v zvezi z izvajanjem določil 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu. Skladno s pozivom mora Senat članice 
sprejeti odločitev, katerim študijskim programom, ki potečejo v naslednjih dveh letih, bo podaljšana 
akreditacija. V naslednjem letu akreditacija poteče študijskemu programu 2. stopnje Management v 
zdravstvu in socialnem varstvu, ki ga FZV UM izvaja skupaj s FOV UM in so priprave na podaljšanje 
akreditacije že v teku.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji:   
 

44. SKLEP: 
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru v zvezi z izvajanjem določil Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu in pozivom rektorja št. 46/2014 41 AG z dne 
3.12.2014 ugotavlja, da v naslednjih dveh letih akreditacija poteče študijskemu programu 2. stopnje 
Management v zdravstvu in socialnem varstvu, za katerega bo vložena vloga za podaljšanje akreditacije.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.03. 
 
 
ZAPISALA:           
Pomočnica tajnice fakultete  
Mojca Jež Gole, univ. dipl. prav. 
 
PREGLEDALA:                        
Tajnica fakultete     
Vlasta Jug, univ. dipl. prav. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 Dekanica 
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) 

 
   Majda Pajnkihar 

 
 
 
DOSTAVLJENO: 

- izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica, 
- člani Senata FZV UM, 
- arhiv – Senat FZV UM. 


