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ZAPISNIK 
30. redne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 9. 4. 2015 ob 11.00 uri  
 
 
Prisotni:  
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, 
izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, Andrej ČERNI, študent, Tadeja GODEC, študentka in Nina LONČARIČ, študentka. 
 
Opravičeno odsotni: 
prof. dr. Milan BRUMEN, doc. dr. Janez REBOL, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK.  
 
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. Potrditev zapisnika 29. redne seje Senata UM FZV z dne  13. 1. 2015, 29. korespondenčne seje 
Senata UM FZV z dne 23. 1. 2015, 32. izredne seje Senata UM FZV z dne 11. 2. 2015, 30. 
korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 3. 3. 2015, 33. izredne seje Senata UM FZV z dne 5. 3. 
2015, 34. izredne seje Senata UM FZV z dne 9. 3. 2015 (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

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

3. Imenovanje članov komisij Senata UM FZV (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete). 
4. Imenovanje koordinatorja tutorjev študentov (poročevalka predav. Barbara Donik).  
5. Predlogi za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete). 
6. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
7. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete). 
8. Razno.  

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/30R-2015:       
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede sprejme in potrdi predlagani dnevni red 30. 
redne seje Senata UM FZV. 
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K točki 1. 
 
Potrditev zapisnika 29. redne seje Senata UM FZV z dne  13. 1. 2015, 29. korespondenčne seje senata UM 
FZV z dne 23. 1. 2015, 32. izredne seje Senata UM FZV z dne 11. 2. 2015, 30. korespondenčne seje Senata 
UM FZV z dne 3. 3. 2015, 33. izredne seje Senata UM FZV z dne 5. 3. 2015, 34. izredne seje Senata UM FZV 
z dne 9. 3. 2015 
 
Dekanica izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (v nadaljevanju 
dekanica) je poročala o realizaciji sklepov 29. redne seje Senata UM FZV z dne 13. 1. 2015, 29. 
korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 23. 1. 2015, 32. izredne seje Senata UM FZV z dne 11. 2. 2015, 
30. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 3. 3. 2015, 33. izredne seje Senata UM FZV z dne 5. 3. 2015 
in 34. izredne seje Senata UM FZV z dne 9. 3. 2015.  
 
Sklepi 29. redne seje Senata UM FZV z dne  13. 1. 2015, 29. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 23. 
1. 2015, 32. izredne seje Senata UM FZV z dne 11. 2. 2015, 30. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 
3. 3. 2015, 33. izredne seje Senata UM FZV z dne 5. 3. 2015 in 34. izredne seje Senata UM FZV z dne 9. 3. 
2015 so bili realizirani, razen sklepa 29. redne seje Senata UM FZV štev. 07/29R-2015 v zvezi z razpisom 
prostega delovnega mesta docent v obsegu 30%, ki je še v realizaciji. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/30R-2015: 
Senat UM FZV potrdi zapisnik 29. redne seje Senata UM FZV z dne  13. 1. 2015, 29. korespondenčne seje 
Senata UM FZV z dne 23. 1. 2015, 32. izredne seje Senata UM FZV z dne 11. 2. 2015, 30. korespondenčne 
seje Senata UM FZV z dne 3. 3. 2015, 33. izredne seje Senata UM FZV z dne 5. 3. 2015 in 34. izredne seje 
Senata UM FZV z dne 9. 3. 2015. 
 
 

K točki 2. 
 
Spremembe študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika 
 
Dekanica je članom Senata UM FZV poročala o spremembah študijskega programa 2. stopnje 
Bioinformatika, ki so razvidne iz prilog. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/30R-2015:  
Senat UM FZV potrdi spremembe študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika, ki so razvidne iz prilog 
tega sklepa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

K točki 3. 
 
Imenovanje članov komisij Senata UM FZV 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je članom Senata UM FZV poročala o poteku mandata članom naslednjih 
komisij:  
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- Komisije za študijske zadeve UM FZV, 
- Komisije za znanstveno raziskovalno delo UM FZV, 
- Komisije za ocenjevanje kakovosti UM FZV. 

 
Predlaga se, da so glede na uspešno opravljeno delo ponovno predlagani dosedanji člani. V Komisijo za 
podelitev nagrad, priznanj in pohval UM FZV je zaradi prenehanja delovnega razmerja asist. dr. Igorja 
Perneka potrebno imenovati novega nadomestnega člana. Za nadomestno članico se predlaga asist. Petro 
Klanjšek za preostanek mandatnega obdobja do 6. 5. 2017. 
Študentski svet UM FZV je predlagal po dva člana iz vrst študentov za naslednje komisije: 

- Komisijo za študijske zadeve UM FZV, 
- Komisijo za znanstveno raziskovalno delo UM FZV, 
- Komisijo za ocenjevanje kakovosti UM FZV, 
- Komisijo za podelitev nagrad, priznanj in pohval UM FZV. 

 
  
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje Komisijo za študijske zadeve UM FZV v naslednji sestavi:  

1. viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predsednica, 
2. predav. Jasmina NERAT, članica, 
3. prof. dr. Milan BRUMEN, član, 
4. predav. Milena PIŠLAR, članica, 
5. predav. Anton KOŽELJ, član, 
6. Patric RAJŠP, študent, član, 
7. Flora LUŽNIK, študentka, članica. 

 
Mandatna doba članov komisije iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev traja 4 leta 
(t. j. 8. 5. 2015 do  7. 5. 2019), mandatna doba članov iz vrst študentov pa eno leto (t. j. od 18. 6. 2015 do 
17. 6. 2016).  
 
 

SKLEP 03a/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje Komisijo za znanstveno raziskovalno delo UM FZV v naslednji sestavi:  

1. izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, predsednik, 
2. prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, članica, 
3. prof. dr. Zmago TURK, član,  
4. doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, članica, 
5. doc. dr. Miljenko KRIŽMARIĆ, član, 
6. Andrej ČERNI, študent, član, 
7. Lara MERNIK študentka, članica. 

 
Mandatna doba članov komisije iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev traja 4 leta 
(t. j. 7. 6. 2015 do  6. 6. 2019), mandatna doba članov iz vrst študentov pa eno leto (t. j. od 18. 6. 2015 do 
17. 6. 2016).  
 
 

SKLEP 03b/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje Komisijo za ocenjevanje kakovosti UM FZV v naslednji sestavi:  

1. viš. predav. mag. Mateja LORBER, predsednica,  
2. predav. Maja STRAUSS, namestnica predsednice, 
3. izr. prof. dr. Slavko CVETEK, član,  
4. doc. dr. Aleš FAJMUT, član, 
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5. izr. prof. dr. Sabina FIJAN, članica, 
6. viš. predav. mag. Marina BRUMEN, članica, 
7. Simona PETELINŠEK, univ. dipl. geogr., prof. soc., članica, 
8. Anja ŠVIKART, študentka, članica, 
9. Maša ŠOLMAN študentka, članica. 

 
Mandatna doba članov komisije iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev traja 4 leta 
(t. j. 8. 5. 2015 do  7. 5. 2019), mandatna doba članov iz vrst študentov pa eno leto (t. j. od 18. 6. 2015 do 
17. 6. 2016).  
 
 

SKLEP 03c/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje asist. Petro KLANJŠEK za nadomestno članico Komisije za podelitev nagrad, 
priznanj in pohval UM FZV za preostanek mandatnega obdobja do 6. 5. 2017. 

 
Senat UM FZV potrdi in imenuje člana Komisije za podelitev nagrad, priznanj in pohval UM FZV iz vrst 
študentov z mandatno dobo 1 leta od 7. 5. 2015 do 6. 5. 2016:  

- Andreja ČERNIJA, študenta, člana,  
- Anjo ŠVIKART, študentko, članico. 

 
 

K točki 4. 
 
Imenovanje koordinatorja tutorjev študentov 
 
Predav. Barbara Donik je člane Senata UM FZV seznanila, da je koordinator tutorjev študentov Darko Kokot 
odstopil s funkcije zaradi pomanjkanja časa. Predlagal je, da se za preostanek mandata imenuje Evo ROJHT 
za v. d. koordinatorice tutorjev študentov.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 04/30R-2015: 

Senat UM FZV razreši Darka KOKOTA, študenta, s funkcije koordinatorja tutorjev študentov z dnem 9. 4. 
2015. 
 

SKLEP 04a/30R-2015: 
Senat UM FZV imenuje Evo ROJHT, študentko, za v. d. koordinatorice tutorjev študentov za preostanek 
mandatne dobe od 10. 4. 2015 do 22. 5. 2015. 
 
 

K točki 5. 
 
Predlogi za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je člane Senata UM FZV seznanila s predlogom za pridobitev naziva gostujoči 
strokovnjak, ki jo je za kandidatko Polonco DROFENIK, mag. farm., skladno s Pravilnikom za pridobitev in 
uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak (št.: A 6/2006 - 51 MT), podal nosilec predmeta 
Diagnostično terapevtski program, viš. predav. mag. Maksimiljan Gorenjak.  
 
Predstavnik Študentskega sveta UM FZV je po izvedenem predavanju kandidatke izvedel študentsko anketo 
med študenti, ki so se udeležili predavanj glede uspešnosti nastopa in ugotovil, da so študentje predavanje 
kandidatke ocenili z nadpovprečno oceno. 
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05/30R-2015:  
Senat UM FZV podeli kandidatki Polonci DROFENIK, naziv gostujoča strokovnjakinja za dobo dveh let, t.j. 
od 9. 4. 2015 do 8. 4. 2017. 
 

 
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je člane Senata UM FZV seznanila s predlogom za pridobitev naziva gostujoči 
strokovnjak, ki jo je za kandidatko mag. Zdenko TIČAR, skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo 
internega naziva gostujoči strokovnjak (št.: A 6/2006 – 51 MT), podala nosilka predmeta Etika s filozofijo 
zdravstvene nege in zakonodajo, izr. prof. dr. Suzana Kraljić.  
 
Predstavnik Študentskega sveta UM FZV je po izvedenem predavanju kandidatke izvedel študentsko anketo 
med študenti, ki so se udeležili predavanj glede uspešnosti nastopa in ugotovil, da so študentje predavanje 
kandidatke ocenili z nadpovprečno oceno. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05a/30R-2015:  
Senat UM FZV podeli kandidatki mag. Zdenki TIČAR, naziv gostujoča strokovnjakinja za dobo dveh let, t.j. 
od 9. 4. 2015 do 8. 4. 2017. 

 
 

K točki 6. 
Habilitacijske zadeve 
 
Volitve visokošolskih učiteljev  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Mateje BANDUR 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 FINŽGAR 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 mag. Barbare KEGL 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 kandidatke Estere MARTINI za ponovno 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 PERŠOH 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 kandidate Matejo Bandur, Sabino Finžgar, Barbaro Kegl, Simono Peršoh je bila iz 
glasovanja izločena viš. predav. mag. Vida Gönc (članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
Pri glasovanju za kandidatko Barbaro Kegl je bil iz glasovanja izločen Andrej Černi (član je bil prisoten 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 06/30R-2015:  

Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede 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 

Mateja BANDUR strokovna sodelavka 10 9 0 0 1 

Sabina FINŽGAR strokovna sodelavka 10 9 0 0 1 

Barbara KEGL predavateljica 10 8 0 0 2 

Estera MARTINI strokovna sodelavka 10 10 0 0 0 

Simona PERŠOH strokovna sodelavka 10 9 0 0 1 

 
 
Člani Senata UM FZV so osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06a/30R-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 40. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 31. 3. 2015 Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, na podlagi izidov tajnih volitev  
ugotavlja, da je Mateja BANDUR izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 06b/30R-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 40. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 31. 3. 2015 Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, na podlagi izidov tajnih volitev  
ugotavlja, da je Sabina FINŽGAR izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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SKLEP 06c/30-2015: 
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 Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, na podlagi izidov tajnih 
volitev ugotavlja, da je mag. Barbara KEGL izvoljena v naziv predavateljica za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let. 
 
 

SKLEP 06d/30R-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 Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, na podlagi izidov tajnih 
volitev  ugotavlja, da je Estera MARTINI izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 06e/30R-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 40. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 31. 3. 2015 Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, na podlagi izidov tajnih volitev  
ugotavlja, da je Simona PERŠOH izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Marjetka GORJUP, mag. zdr.-soc. manag., 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 06f/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Marjetko GORJUP 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 vede imenuje izr. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Mojca GRIL, 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 06g/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Mojco GRIL 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 Vesna JANŽIČ, 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 06h/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Vesno JANŽIČ 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 red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Martina KAJTNA, 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 06i/30R-2015:  

Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Martino KAJTNA 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 red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
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Kandidatka Tanja KOLAR, 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 06j/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Tanjo KOLAR 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 Ladislava KOVAČIČ, dipl. m. s., zaposlena v Zdravstvenem domu Lenart, 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 06k/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Ladislavo KOVAČIČ 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. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Polonca KOVAČIČ PETEK, dipl. m. s., zaposlena v Zdravstvenem domu Lenart, 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 06l/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Polonco KOVAČIČ PETEK 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, 
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- 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 Mojca KRALJ, 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 06m/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Mojco KRALJ 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. 
 
 
Kandidat Zvonko LENART, 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 06n/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidata Zvonka LENARTA za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Maja STRAUSS, predsednica, 

- predav. Barbara DONIK, članica, 

- izr. prof. dr. Vojko FLIS, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Mojca LEŠNIK, dipl. m. s., zaposlena v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, 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.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06o/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Mojco LEŠNIK za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in 
oskrba v naslednji sestavi: 

- predav. Milena PIŠLAR, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- red. prof. dr. Blanka KORES PLESNIČAR, članica. 
  
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Tanjo HOJS FABJAN kot dodatno članico za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Mojca LEŠNIK, 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 06p/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Mojco LEŠNIK 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, 

- doc. dr. Igor MOVRIN, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Mojca MLAKAR PERNAT, 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 06r/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Mojca MLAKAR PERNAT 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 red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
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Kandidatka Renata MLAKAR, 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 06s/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Renato MLAKAR 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. Vojko FLIS, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Marjeta OPLOT, 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 06t/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Marjeto OPLOT 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, 

- red. prof. dr. Tadej STROJNIK, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Andreja ORNIK, dipl. m. s., zaposlena v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, 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 06u/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Andrejo ORNIK za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in 
oskrba v naslednji sestavi: 
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- predav. Milena PIŠLAR, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- red. prof. dr. Blanka KORES PLESNIČAR, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Tanjo HOJS FABJAN kot dodatno članico za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Klavdija POTOČNIK, 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 06v/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Klavdijo POTOČNIK 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, 

- doc. dr. Igor MOVRIN, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Natalija SOBOTIČ, 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 06z/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Natalijo SOBOTIČ 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. Mirt KAMENIK, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Dušana MEKIŠA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
Kandidatka Petra TORBARINA, 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.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06aa/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Petro TORBARINA 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 red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Sonja TURNŠEK, mag. zdr. nege, zaposlena pri Slovenski vojski, je podala vlogo za prvo izvolitev 
v naziv asistentka 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 06ab/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Sonjo TURNŠEK za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v 
naslednji sestavi: 

- predav. mag. Barbara KEGL, predsednica, 

- predav. Maja STRAUSS, članica, 

- izr. prof. dr. Dušan MEKIŠ, član. 
 

Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Mirta KAMENIKA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Urška VERNIK, 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 06ac/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Urško VERNIK 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. 
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Kandidatka Slavica ZDOLŠEK, 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 06ad/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Slavico ZDOLŠEK 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 Jelica ZELIČ, dipl. m. s., zaposlena v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, 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 06ae/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Jelico ZELIČ za izdelavo strokovnega poročila 
za ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v 
naslednji sestavi: 

- predav. Milena PIŠLAR, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- red. prof. dr. Blanka KORES PLESNIČAR, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Tanjo HOJS FABJAN kot dodatno članico za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Lulee ZOGAJ, 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 06af/30R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Lulee ZOGAJ 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. 
 
 

K točki 7. 
 
Kadrovske zadeve 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je člane Senata UM FZV seznanila, da bo doc. dr. David Haložan v obdobju od 
1.5.2015 do 31.7.2015 opravljal delo v obsegu 12,5 % (5 ur tedensko) na projektu "Po kreativni poti do 
praktičnega znanja" na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu znanstveni 
sodelavec H019007 (šifra del. mesta 2002529).  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 07/30R-2015: 

Senat UM FZV odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za doc. dr. Davida Haložana na delovnem mestu 
Znanstveni sodelavec H019007 (šifra del. mesta 2002529) v obsegu 12,5 % (5 ur tedensko) za določen čas 
od 1. 5. 2015 do 31. 7. 2015.  
 
 

K točki 8. 
 
Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.46. 
 
 
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. 


