
 

 

  

 
Žitna ulica 15 

2000 Maribor, Slovenija   
 

www.fzv.um.si | fzv@um.si | t +386 2 300 47 00 | f +386 2 300 47 47 | trr: 0110 0609 0125 827 | id ddv: SI 716 74705 

Številka: 034/2015/1353-1/302 
Datum: 9. 3. 2015 

 

ZAPISNIK 
34. izredne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 9. 3. 2015 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, viš. predav. mag. Vida GÖNC, 
prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, Andrej ČERNI, študent in Nina LONČARIČ, 
študentka. 
 
Opravičeno odsotni: 
prof. dr. Milan BRUMEN, doc. dr. Janez REBOL, Tadeja GODEC, študentka.  
 
Ostali prisotni: 
Viš. predav. mag. Mateja LORBER, 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. Spremembe študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega (poročevalka prof. dr. Sonja 
Šostar Turk).  

2. Znanstvenoraziskovalne zadeve (poročevalec izr. prof. dr. Gregor Štiglic, prodekan za 
raziskovalno dejavnost).  

3. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
4. Razno.  

 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji 
 

SKLEP 00/34I-2015:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagani dnevni red 34. izredne seje Senata UM FZV. 
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K točki 1. 
 
Spremembe študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega 
 
Prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica za podiplomski študij, je članom Senata UM FZV poročala o 
spremembah študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega kot so razvidne iz prilog ter obrazca Popis 
sprememb študijskega programa. 
 
Izr. prof. dr. Slavko Cvetek je predlagal, da se pri opredelitvi področij študijskih programov po klasifikaciji 
KLASIUS namesto »družbene vede« uporabi izraz »družboslovje«, ki je bolj primeren.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 01/34I-2015:  
Senat UM FZV potrdi spremembe in dopolnitve študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, ki so 
razvidne iz obveznih prilog tega sklepa ter obrazca Popis sprememb študijskega programa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

K točki 2. 
 
Znanstvenoraziskovalne zadeve 
 
Izr. prof. dr. Gregor Štiglic, prodekan za znanstveno raziskovalne zadeve, je poročal o 11. izredni seji 
Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV z dne 26. 2. 2015, ki je sprejela sklep, s katerim je 
podala pozitivno mnenje k poročilu Komisije za oceno specialističnega dela z naslovom »Uporaba sistema 
hrambe in prenosa digitalnih medicinskih slik v radiologiji« študenta Braneta KLOPČIČA in predlagala 
Komisijo za zagovor specialističnega dela. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/34I-2015:  
Senat UM FZV na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV daje pozitivno 
mnenje k poročilu Komisije za oceno specialističnega dela z naslovom »Uporaba sistema hrambe in 
prenosa digitalnih medicinskih slik v radiologiji« študenta Braneta KLOPČIČA. 
 
Senat UM FZV na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV imenuje Komisijo 
za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi:  

1. doc. dr. David HALOŽAN – predsednik komisije,  
2. prof. dr. József GYÖRKÖS – član komisije (mentor),  
3. izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC – član komisije (somentor), 
4. viš. predav. mag. Mateja LORBER – članica komisije (somentorica). 

 
 
Izr. prof. dr. Gregor Štiglic, prodekan za znanstveno raziskovalne zadeve je poročal o 11. izredni seji Komisije 
za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV z dne 26. 2. 2015, ki je sprejela sklep, s katerim je podala 
pozitivno mnenje k poročilu Komisije za oceno specialističnega dela z naslovom »Sadje in zelenjava v 
prehrani slovenskih otrok« študentke Ljudmile PAVLIN in predlagala Komisijo za zagovor specialističnega 
dela. 
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02a/34I-2015:  
Senat UM FZV na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV daje pozitivno 
mnenje k poročilu Komisije za oceno specialističnega dela z naslovom »Sadje in zelenjava v prehrani 
slovenskih otrok« študentke Ljudmile PAVLIN. 
 
Senat UM FZV na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV imenuje Komisijo 
za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi:  

1. doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ – predsednica komisije,  
2. viš. predav. mag. Milice LAHE – članica komisije (mentorica), 
3. viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ – članica komisije. 

 
 
Izr. prof. dr. Gregor Štiglic, prodekan za znanstveno raziskovalne zadeve, je poročal o 11. izredni seji 
Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV z dne 26. 2. 2015, ki je sprejela sklep, s katerim je 
potrdila naslov specialističnega dela »Prenova zdravstvenih informacijskih sistemov v slovenskih 
bolnišnicah« študenta Tomislava SAMBRAILA in predlagala Komisijo za oceno specialističnega dela. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02b/34I-2015:  
Senat UM FZV na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Prenova zdravstvenih informacijskih sistemov v slovenskih bolnišnicah« študenta 
Tomislava SAMBRAILA. 
  
Senat UM FZV na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV imenuje Komisijo 
za oceno specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. doc. dr. Petra POVALEJ BRŽAN – predsednica komisije, poročevalka, 
2. izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC – član komisije (mentor),  
3. doc. dr. David HALOŽAN – član komisije (somentor), 
4. viš. predav. mag. Mateja LORBER – članica komisije (somentorica). 

 
 

K točki 3. 
 
Habilitacijske zadeve 
 
Volitve visokošolskih učiteljev  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Andreje ČELOFIGA 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 Barbare DONIK za ponovno izvolitev v naziv 
predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidata mag. Andreja FINKA za prvo izvolitev v naziv 
predavatelj za predmetno področje Zdravstvo za dobo 5 let in pozitivna strokovna poročila strokovnih 
poročevalcev za izvolitev v naziv.  
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Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Ksenije KEGL 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, razen pri kandidatki Barbari Donik, je bila iz glasovanja izločena izr. prof. Dr 
(Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (članica je bila prisotna na seji) iz 
razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidatko Barbaro Donik, je bila iz glasovanja izločena kandidatka sama (članica je 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 03/34I-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 Naziv  Št. 
prisotnih 

članov  

Št. glasov 
ZA 

Št. glasov 
PROTI 

Št. 
neveljavni
h glasov 

Št. 
izločenih 

članov 

Andreja ČELOFIGA strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Barbara DONIK predavateljica 9 8 0 0 1 

mag. Andrej FINK 
 

predavatelj 9 8 0 0 1 

Ksenija KEGL strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

 
 
Člani Senata UM FZV so osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03a/34I-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 39. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 24. 2. 2015 Senat UM FZV, na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Andreja ČELOFIGA 

izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno 
dobo. 
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SKLEP 03b/34I-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) Senat UM FZV, na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Barbara DONIK 
izvoljena v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let. 
 
 

SKLEP 03c/34I-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 39. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 24. 2. 2015, Senat UM FZV, na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je mag. Andrej FINK izvoljen 
v naziv predavatelj za predmetno področje Zdravstvo za dobo 5 let. 
 
 

SKLEP 03d/34I-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 39. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 24. 2. 2015 Senat UM FZV, na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Ksenija KEGL izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Silva FRANGEŽ, 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 03e/34I-2015 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Silva FRANGEŽ za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. mag. Barbara KEGL, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član. 
 
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Ana GREGL, 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.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03f/34I-2015 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Ano GREGL za izdelavo strokovnega poročila 
za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v 
naslednji sestavi: 

- predav. Barbara DONIK, predsednica, 

- predav. Maja STRAUSS, članica, 

- izr. prof. dr. Anton CRNJAC, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Vojka FLISA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Stanka HLADE, 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 03g/34I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Stanko HLADE za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. mag. Barbara KEGL, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član. 
 
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Bredo PEČOVNIK BALON, kot dodatno članico za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Aleksandra JANČIČ, dipl. m.s., zaposlena v Zdravstvenem domu Maribor, je podala vlogo za 
ponovno 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 03h/34I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Aleksandro JANČIČ za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in 
oskrba v naslednji sestavi: 

- predav. mag. Barbara KEGL, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član. 
 
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Bredo PEČOVNIK BALON, kot dodatno članico za izdelavo strokovnega 
poročila. 
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Kandidatka Katarina KAC, 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 03i/34I-2015: 
Senat UM FZV vede imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Katarino KAC 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 Sonja Kidrič, 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 03j/34I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Sonjo KIDRIČ za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. mag. Barbara KEGL, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član. 
 
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Biserka KLEMENČIČ, 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 03k/34I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Biserko KLEMENČIČ za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. mag. Barbara KEGL, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član. 
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Senat UM FZV imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Nataša KOSER, 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 03l/34I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Natašo KOSER za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Barbara DONIK, predsednica, 

- predav. Maja STRAUSS, članica, 

- izr. prof. dr. Stojan POTRČ, član.  
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Karmen KURE, 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 03m/34I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Karmen KURE za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. mag. Barbara KEGL, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član. 
 
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Bredo PEČOVNIK BALON, kot dodatno članico za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Antonija LEOPOLD, 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.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03n/34I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Antonijo LEOPOLD za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Maja STRAUSS, predsednica, 

- predav. Barbara DONIK, članica, 

- izr. prof. dr. Stojan POTRČ, član.  
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Sabina RATAJC, 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 03o/34I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Sabino RATAJC za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Maja STRAUSS, predsednica, 

- predav. Barbara DONIK, članica, 

- izr. prof. dr. Anton CRNJAC, član.  
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Stojana POTRČA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Andreja REŠ, 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 03p/34I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Andrejo REŠ za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. mag. Barbara KEGL, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član. 
 
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
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Kandidatka Hilda REZAR, 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 03r/34I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Hildo REZAR za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Barbara DONIK, predsednica, 

- predav. Maja STRAUSS, članica, 

- izr. prof. dr. Anton CRNJAC, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Vojka FLISA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Marijana SLATINEK, 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 03s/34I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Marijano SLATINEK za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Barbara DONIK, predsednica, 

- predav. Maja STRAUSS, članica, 

- izr. prof. dr. Anton CRNJAC, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Stojana POTRČA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Aljoša ŠTRAUS, 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 03t/34I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Aljošo ŠTRAUS za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 
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- predav. Maja STRAUSS, predsednica, 

- predav. Barbara DONIK, članica, 

- izr. prof. dr. Stojan POTRČ, član.  
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidat Sebastijan TIŠLER, dipl. zdrav., zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podal 
vlogo za prvo izvolitev v naziv strokovni  sodelavec 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 03u/34I-2015: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidata Sebastjana TIŠLERJA za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Barbara DONIK, predsednica, 

- predav. Maja STRAUSS, članica, 

- izr. prof. dr. Anton CRNJAC, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Vojka FLISA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.05. 
 
 
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. 

 
 


