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ZAPISNIK 
32. izredne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 11.2.2015 ob 12.00 uri  
 
 
Prisotni člani Senata FZV UM: 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, izr. prof. dr. Slavko 
CVETEK, predav. Barbara DONIK, viš. predav. mag. Vida GÖNC, viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, 
prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, Andrej ČERNI, študent, Tadeja GODEC, študentka 
in Nina LONČARIČ, študentka. 
 
Opravičeno odsotni: 
prof. dr. Milan BRUMEN, prof. dr. Jana GORIUP, doc. dr. Janez REBOL.  
 
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 UM FZV sklepčen in člane Senata UM FZV seznanila z dnevnim redom.  
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM za študijsko leto 2015/2016 
(poročevalka prof. dr. Sonja Šostar Turk).  

2. Spremembe študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega (poročevalka prof. dr. Sonja 
Šostar Turk).  

3. Sprememba Splošnega akta o sestavi volitvah, oblikovanju in delovanju Senatov članic 
Univerze v Mariboru (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 
Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

4. Razpis javne obravnave osnutka Pravilnika o odgovornosti in obveznostih pri opravljanju 
kliničnih vaj za študente UM FZV (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije 
in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).  

5. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za študijske zadeve UM FZV  (poročevalka izr. prof. 
Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

6. Založniška dejavnost (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 
Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

7. Predlog za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete). 
8. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete). 
9. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/32I-2015:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagani dnevni red 32. izredne seje Senata UM FZV. 
 
 

K točki 1. 
 

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM za študijsko leto 2015/2016 
 
Prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica za podiplomski študij, je članom Senata UM FZV poročala o Razpisu 
za vpis v podiplomske študijske programe UM za študijsko leto 2015/2016. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 01/32I-2015:  
Senat UM FZV potrdi Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM za študijsko leto 2015/2016. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

K točki 2. 
 
Spremembe študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega 
 
Prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica za podiplomski študij, je članom Senata UM FZV poročala o 
spremembah in dopolnitvah študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, ki so razvidne iz prilog 
obrazca Popis sprememb študijskega programa. 
 
Dekanica se je zahvalila vsem, ki so sodelovali pri pripravi študijskega programa in smeri.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/32I-2015:  
Senat UM FZV potrdi spremembe in dopolnitve študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega - smer 
Zdravstvena nega, ki so razvidne iz obveznih prilog tega sklepa, obrazca Popis sprememb študijskega 
programa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  

 
 
SKLEP 02a/32I-2015:  

Senat UM FZV potrdi spremembe in dopolnitve študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega - 
uvedba smeri Gerontološka zdravstvena nega, ki so razvidne iz obveznih prilog tega sklepa, obrazca Popis 
sprememb študijskega programa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
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SKLEP 02b/32I-2015:  
Senat UM FZV potrdi spremembe in dopolnitve študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega - 
uvedba smeri Preventivna prehrana in klinična dietetika, ki so razvidne iz obveznih prilog tega sklepa, 
obrazca Popis sprememb študijskega programa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

K točki 3. 
 
Sprememba Splošnega akta o sestavi volitvah, oblikovanju in delovanju Senatov članic Univerze v 
Mariboru 
 
Dekanica izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (v nadaljevanju 
dekanica) je članom Senata UM FZV poročala o spremembi Splošnega akta o sestavi volitvah, oblikovanju in 
delovanju Senatov članic Univerze v Mariboru glede Sestave Senata UM FZV.  
 
Izr. prof. dr. Slavko Cvetek je povedal, da se  mu zdi, da v predlogu manjkata področji družbene vede in 
humanistika. 
 
Dekanica je pojasnila, da je pri pripravi predloga upoštevana zastopanost znanstvenih disciplin in 
zastopanost kateder, ki so trenutno sistemizirane na UM FZV.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/31I-2015:  
Senat FZV UM predlaga Senatu Univerze v Mariboru spremembo Splošnega akta o sestavi, volitvah, 
oblikovanju in  delovanju Senatov članic Univerze v Mariboru (Obvestila UM, št. XXVI – 3 – 2008 UPB1 s 
sprememb. in dopol. do XXXII-3-2014), tako, da se v 2. členu 4. odstavku spremeni 10. točka, ki se glasi:  

»Senat Fakultete za zdravstvene vede je sestavljen iz: 

- 5 članov s področja zdravstvene nege, 

- 2 člana s področja bioinformatike,  

- 1 član s področja interdisciplinarnih ved, 

- 1 član s področja medicine in fizioterapije. 
 

Senat Fakultete za zdravstvene vede je sestavljen iz 9 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih 
delavcev, 3 članov iz vrst študentov in dekana, ki je član po funkciji.« 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

K točki 4. 
 
Razpis javne obravnave osnutka Pravilnika o odgovornosti in obveznostih pri opravljanju kliničnih vaj za 
študente UM FZV 
 
Dekanica je članom Senata UM FZV poročala o osnutku Pravilnika o odgovornosti in obveznostih pri 
opravljanju kliničnih vaj za študente UM FZV, ki bo v javni obravnavi in sicer od 12.2.2015 do 27.2.2015 do 
12:00 ure. V času javne obravnave je mogoče podati pripombe na osnutek pravilnika. 
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04/31I-2015: 
Senat UM FZV se seznani z osnutkom Pravilnika o odgovornosti in obveznostih pri opravljanju kliničnih 
vaj za študente UM FZV in ga podaja v javno obravnavo, od 12.2.2015 do 27.2.2015 do 12:00 ure. 
 

 
K točki 5. 

 
Imenovanje nadomestnega člana Komisije za študijske zadeve UM FZV 
 
Dekanica je članom Senata UM FZV poročala o predlogu za novo nadomestno članico Komisije za študijske 
zadeve UM FZV za preostanek mandatnega obdobja zaradi smrti doc. Ane Habjanič, Doctor of Health 
Sciences, Finska.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05/31I-2015:  
Senat FZV UM imenuje predav. Mileno PIŠLAR za članico Komisije za študijske zadeve UM FZV za 
preostanek mandatnega obdobja do 7.5.2015. 
 

 
K točki 6. 

 
Založniška dejavnost 
 
Dekanica je člane Senata UM FZV seznanila s sklepom 12. redne seje z dne 29.09.2014 Komisije za 
založniško dejavnost, ki je predlagala izdajo monografije izr. prof. dr. Slavka CVETKA z naslovom »Učenje in 
poučevanje v visokem izobraževanju: Teorija in praksa«. 
 
Poslovodni odbor UM FZV je na 7. korespondenčni seji dne 10.2.2015 potrdil izdajo monografije izr. prof. 
dr. Slavka CVETKA z naslovom »Učenje in poučevanje v visokem izobraževanju: Teorija in praksa«. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06/31I-2015:  
Senat UM FZV potrdi izdajo znanstvene monografije izr. prof. dr. Slavka CVETKA z naslovom »Učenje in 
poučevanje v visokem izobraževanju: Teorija in praksa«. 
 
 

SKLEP 06a/31I-2015:  
Senat UM FZV za izdajo znanstvene monografije izr. prof. dr. Slavka CVETKA z naslovom »Učenje in 
poučevanje v visokem izobraževanju: Teorija in praksa« potrdi naslednje strokovne recenzente:  

 red. prof. dr. dr. Barica MARENTIČ POŽARNIK, 

 red. prof. dr. Branka ČAGRAN.  
 
 

SKLEP 06b/31I-2015:  
Senat UM FZV predlaga, da se za znanstveno monografijo izr. prof. dr. Slavka Cvetka z naslovom »Učenje 
in poučevanje v visokem izobraževanju: Teorija in praksa«opravi jezikovna recenzija.  
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K točki 7. 
 
Predlog za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je člane Senata UM FZV seznanila s predlogom za pridobitev naziva gostujoči 
strokovnjak, ki ga je za kandidata Jožeta PRESTORJA, mag. zdr. nege, skladno s Pravilnikom za pridobitev in 
uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak (Št.: A 6/2006 – 51 MT), podal nosilec predmeta 
Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah, prof. dr. Radko Komadina.  
 
Predstavnik Študentskega sveta UM FZV je po izvedenem predavanju kandidata izvedel študentsko anketo 
med študenti, ki so se udeležili predavanj glede uspešnosti nastopa, in ugotovil, da so študentje predavanje 
kandidata ocenili z nadpovprečno oceno. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07/31I-2015:  
Senat UM FZV podeli kandidatu, Jožetu PRESTORJU, naziv gostujoči strokovnjak za dobo dveh let, t.j. od 
11.2.2015 do 10.2.2017. 
 
 

K toči 8. 
 
Habilitacijske zadeve  
 
Volitve visokošolskih učiteljev  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Lidije FOŠNARIČ za prvo izvolitev v naziv 
asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 3 let in pozitivna strokovna poročila 
strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Dunje GORNJAK 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 Mateje KOSMAČ 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 Metke ŠARFER 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 kandidatke sta bili iz glasovanja izločeni izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (članica je bila prisotna na seji) in viš. predav. mag. Vida Gönc 
(članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidatke Lidijo Fošnarič, Dunjo Gornjak in Metko Šarfer je bila iz glasovanja izločena 
predav. Barbara Donik (članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti. 
 
Pri glasovanju za kandidatko Matejo Kosmač je bila iz glasovanja izločena viš. predav. dr. Klavdija Čuček 
Trifkovič (članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti. 
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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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 08/31I-2015: 

Senat UM FZV imenuje in potrdi Volilno komisijo za volitve v naziv v naslednji sestavi: 
- izr. prof. dr. Slavko CVETEK, predsednik, 
- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, članica, 
- Andrej ČERNI, študent, član.  

 
 
Izidi glasovanja za izvolitve v naziv so bili sledeči:  
 

Kandidat/ka Naziv  Št. 
prisotnih 

članov  

Št. glasov 
ZA 

Št. glasov 
PROTI 

Št. 
neveljavni
h glasov 

Št. 
izločenih 

članov 

Lidija Fošnarič  asistentka 10 7 0 0 3 

Dunja Gornjak   strokovna sodelavka 10 7 0 0 3 

Mateja Kosmač strokovna sodelavka 10 7 0 0 3 

Metka Šarfer strokovna sodelavka 10 7 0 0 3 

 
 
Člani Senata UM FZV so osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08a/31I-2015: 
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 podanega na 38. redni seji Senata Univerze v Mariboru 
dne 27.1.2015 Senat UM FZV, na podlagi izidov tajnih volitev  ugotavlja, da je Lidija FOŠNARIČ izvoljena v 
naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo treh let od 11.2.2015 do 
10.2.2018. 
 
 

SKLEP 08b/31I-2015: 
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 podanega na 38. redni seji Senata Univerze v Mariboru 
dne 27.1.2015 Senat UM FZV, na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Dunja GORNJAK izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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SKLEP 08c/31I-2015: 
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 podanega na 38. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 27.1.2015 Senat UM FZV, na podlagi izidov tajnih volitev  ugotavlja, da je Mateja KOSMAČ izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 08d/31I-2015: 
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 podanega na 38. redni seji Senata Univerze v Mariboru 
dne 27.1.2015 Senat UM FZV, na podlagi izidov tajnih volitev  ugotavlja, da je Metka ŠARFER izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Mateja BANDUR, dipl. m.s., spec. patron. zdr. nege, zaposlena v Zdravstvenem domu 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08e/31I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Matejo BANDUR za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, predsednica, 

- predav. Maja STRAUSS, članica, 

- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član.   
 

Senat UM FZV imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Jožica CVETKO, dipl. m.s., zaposlena v Zdravstvenem domu 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08f/31I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Jožico CVETKO za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, predsednica, 

- predav. Milena PIŠLAR, članica, 
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- izr. prof. dr. Nataša MARČUN VARDA, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Marjana SKALICKYJA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Polonca DROFENIK, mag. farm., zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je 
podala vlogo za prvo izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvo. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08g/31I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Polonco DROFENIK za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvo v naslednji sestavi: 

- viš. predav. mag. Maksimiljan GORENJAK, predsednik, 

- viš. predav. mag. Mateja LORBER, članica, 

- doc. dr. Polonca FERK, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Ana KOROŠA, 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08h/31I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Ano KOROŠA za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- viš. predav. mag. Mateja LORBER, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- doc. dr. Sebastjan BEVC, član. 
 
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 

 
Kandidatka Irena KRIVEC, mag. zdr. nege, 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 08i/31I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Ireno KRIVEC za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Jožefa TOMAŽIČ, predsednica, 

- viš. predav. mag. Mateja LORBER, članica, 

- doc. dr. Iztok HOLC, član. 

 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Marjana SKALICKYJA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 

 
 
V postopku izvolitve Cvetke KREL, mag. zdr.-soc. manag., v naziv strokovna sodelavka za predmetno 
področje Zdravstvena nega in oskrba je Senat UM FZV imenoval strokovne poročevalce za izdelavo 
strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena 
nega in oskrba. Strokovni poročevalec predav. Anton Koželj, ki je hkrati tudi predsednik komisije za izdelavo 
strokovnega poročila, je zaradi zdravstvenih težav odstopil. 
 
Dodatni strokovni poročevalec za pripravo strokovnega prof. dr. Radovan Hojs, je izvoljen za predmetno 
področje Interna medicina. Glede na dejstvo, da je v komisiji za pripravo strokovnega poročila že en 
strokovni poročevalec izvoljen za to predmetno področje doc. dr. Sebastjan Bevc, je potrebno skladno s 5. 
odst. 193. člena Statuta UM, imenovati novega poročevalca, ki ima naziv s področja oziroma predmeta, za 
katerega se kandidatka voli. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08j/31I-2015: 
Senat UM FZV razreši strokovnega poročevalca predav. Antona KOŽELJA in imenuje predav. Jasmino 
NERAT kot dodatno strokovno poročevalko za kandidatko Cvetko KREL za izdelavo strokovnega poročila 
za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. 
 
 

K točki 9. 
 
Kadrovske zadeve 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je člane Senata UM FZV seznanila, da je Upravni odbor podal soglasje k 
zaposlitvi in sklenitvi pogodbe za doc. dr. Petro POVALEJ BRŽAN za delovno mesto Asistent v nazivu 
Asistent z doktoratom, šdm: 2002479 za določen čas do 31.1.2016 zaradi prenehanja delovnega razmerja 
asist. dr. Igorja Perneka.   
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 09/31I-2015: 

Senat UM FZV potrdi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za doc. dr. Petro POVALEJ BRŽAN na delovnem 
mestu ASISTENT v nazivu ASISTENT z DOKTORATOM, M/Ž, D010001 (šifra delovnega mesta: 2002479) za 
določen čas s polnim delovnim časom - 40 ur tedensko od 1.3.2015 do 31.1.2016. 
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Prof. dr. Jana GORIUP je dne 5.2.2015 zaprosila za izdajo soglasja za pedagoško delo po avtorski pogodbi na 
Univerzi v Mariboru Medicinski fakulteti. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 
s sprem. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, 28/14) je rektor UM pristojen za izdajo 
soglasja. V skladu s pooblastilom rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10.6.2014 lahko soglasja izda 
dekanica.     
 
 

SKLEP 09a/31I-2015: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10.6.2014 izda soglasje prof. dr. Jani GORIUP za pedagoško delo po avtorski pogodbi v študijskem letu 
2014/2015 za čas do 28.2.2015 na Univerzi v Mariboru Medicinski fakulteti. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 13.00.  
 
 
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 UM FZV, 
- arhiv – Senat UM FZV. 

 
 


