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ZAPISNIK 
konstitutivne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 14. 5. 2015 ob 11.00 uri  
 
 
 
Prisotni:  
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, viš. predav. dr. 
Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predav. Barbara DONIK, viš. predav. mag. Vida GÖNC, doc. dr. David HALOŽAN,  
predav. Jasmina NERAT, doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, izr. prof. dr. Gregor 
ŠTIGLIC, viš. predv. mag. Karl TURK, Andrej ČERNI, študent, Flora LUŽNIK, študentka, Patric RAJŠP, 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 (v 
nadaljevanju dekanica) je ugotovila, da je Senat UM FZV sklepčen in člane Senata UM FZV seznanila z 
dnevnim redom.  
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Konstituiranje Senata UM FZV (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

2. Potrditev zapisnika 30. redne seje Senata UM FZV z dne  9. 4. 2015, 35. izredne seje Senata UM FZV 
z dne 9. 4. 2015, 31. korespondenčne seje senata UM FZV z dne 13. 4. 2015 in 32. korespondenčne 
seje Senata UM FZV z dne 21. 4. 2015, (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

3. Priznanja, nagrade in pohvale UM FZV (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).  

4. Enotni obrazec Priloga k diplomi - vloga za vpis dodatnih informacij o študentu (poročevalka viš. 
predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica). 

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

6. Imenovanje Komisije za tutorstvo (poročevalka predav. Barbara Donik). 
7. Predlog za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete). 
8. Volitve za člane Senata Univerze v Mariboru (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete). 
9. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
10. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete). 
11. Razno.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/1R-2015:       
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede sprejme in potrdi predlagani dnevni red 
konstitutivne seje Senata UM FZV. 
 

 
K točki 1. 

 
Konstituiranje Senata UM FZV 
 
Akademski zbor UM FZV je na podlagi tajnih volitev izvolil naslednje člane UM FZV iz vrst visokošolskih 
učiteljev za mandatno dobo 4 let, t. j. od 25. 4. 2015 do 24. 4. 2019: 
 
Za področje zdravstvene nege:  

1. predav. Jasmina Nerat  
2. doc. dr. Jadranka Stričević 
3. viš. predav. mag. Vida Gönc 
4. predav. Barbara Donik 
5. viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič 

 
Za področje bioinformatike: 

1. izr. prof. dr. Gregor Štiglic  
2. doc. dr. David Haložan  

 
Za področje interdisciplinarnih ved: 

1. prof. dr. Sonja Šostar Turk 
 
Za področje medicine in fizioterapije: 

1. viš. predav. mag. Karl Turk  

Študentski svet UM FZV je na podlagi tajnih volitev izvolil naslednje člane Senata UM FZV iz vrst študentov 
za mandatno dobo 1 leta, t. j. od 19. 4. 2015 do 18. 4. 2016: 

1. Andrej Černi 
2. Flora Lužnik 
3. Patric Rajšp 

 
 

Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 01/1R-2015:       
Senat UM FZV se seznani z novoizvoljenimi člani senata iz vrst visokošolskih učiteljev, ki so izvoljeni za 
mandatno dobo 4 let, t. j. od 25. 4. 2015 do 24. 4. 2019:  
 
Za področje zdravstvene nege:  

1. predav. Jasmina NERAT  
2. doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ 
3. viš. predav. mag. Vida GÖNC 
4. predav. Barbara DONIK 
5. viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ 
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Za področje bioinformatike: 
1. izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC  
2. doc. dr. David HALOŽAN  

 
Za področje interdisciplinarnih ved: 

1. prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK 
 

Za področje medicine in fizioterapije: 
1. viš. predav. mag. Karl TURK  

Senat UM FZV se seznani z novoizvoljenimi člani senata iz vrst študentov, ki so izvoljeni za mandatno 
dobo enega leta t. j. od 19. 4. 2015 do 18. 4. 2016:  

1. Andrej ČERNI 
2. Flora LUŽNIK 
3. Patric RAJŠP 

 
 

K točki 2.  

Potrditev zapisnika 30. redne seje Senata UM FZV z dne  9. 4. 2015, 35. izredne seje Senata UM FZV z dne 
9. 4. 2015, 31. korespondenčne seje senata UM FZV z dne 13. 4. 2015 in 32. korespondenčne seje Senata 
UM FZV z dne 21. 4. 2015 

Dekanica je poročala o realizaciji sklepov 30. redne seje Senata UM FZV z dne  9. 4. 2015, 35. izredne seje 
Senata UM FZV z dne 9. 4. 2015, 31. korespondenčne seje senata UM FZV z dne 13. 4. 2015 in 32. 
korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 21. 4. 2015. 

Sklepi 30. redne seje Senata UM FZV z dne  9. 4. 2015, 35. izredne seje Senata UM FZV z dne 9. 4. 2015, 31. 
korespondenčne seje senata UM FZV z dne 13. 4. 2015 in 32. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 
21. 4. 2015, so bili realizirani. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 02/1R-2015: 
Senat UM FZV potrdi zapisnik 30. redne seje Senata UM FZV z dne 9. 4. 2015, 35. izredne seje Senata UM 
FZV z dne 9. 4. 2015, 31. korespondenčne seje senata UM FZV z dne 13. 4. 2015 in 32. korespondenčne 
seje Senata UM FZV z dne 21. 4. 2015. 
 
 

K točki 3. 
 
Priznanja, nagrade in pohvale UM FZV 
 
Dekanica je poročala o sklepih Komisije za podelitev nagrad, priznanj in pohval FZV UM, ki je na 2. redni seji 
dne 21. 4. 2015 potrdila predloge za podelitev nagrad, priznanj in pohval FZV UM.   
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/1R-2015:  
Senat UM FZV potrdi, da naziv častni gostujoči profesor prejme Dr Margaret DENNY za doprinos k dvigu 
ugleda in širše prepoznavnosti fakultete. 
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SKLEP 03a/1R-2015:  
Senat UM FZV potrdi, da Zlato plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na 
pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju prejme viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ.          
 
 

SKLEP 03b/1R-2015:  
Senat UM FZV potrdi, da Srebrno plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge 
na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju prejme predav. Jasmina NERAT.          

 
 
SKLEP 03c/1R-2015:  

Senat UM FZV potrdi, da Bronasto plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge 
na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju prejme predav. mag. Barbara KEGL.          
 
 

SKLEP 03d/1R-2015:  
Senat UM FZV potrdi, da Plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge pri 
opravljanju strokovnega dela prejme Sandra VOHAR.          
 
 

SKLEP 03e/1R-2015:  
Senat UM FZV potrdi, da Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za 
izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke prejme asist. Dominika VRBNJAK.          
 
 

SKLEP 03f/1R-2015: 
Senat UM FZV potrdi, da Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno 
sodelovanje s FZV UM prejme Splošna bolnišnica Murska Sobota.          
 
 
 SKLEP 03g/1R-2015: 
Senat UM FZV potrdi, da Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju 
prejme Tina REŽEK, študentka študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega. 
 
 
 SKLEP 03h/1R-2015: 
Senat UM FZV potrdi, da Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju 
prejme Petra KLANJŠEK, študentka študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega. 
 
 

SKLEP 03i/1R-2015: 
Senat UM FZV potrdi, da Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju 
prejme Mitja KRAMBERGER, študent študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika. 
 
 
 SKLEP 03k/1R-2015: 
Senat UM FZV potrdi, da Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju 
prejme Nataša KREFT, študentka študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem 
varstvu. 
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K točki 4. 
 
Enotni obrazec Priloga k diplomi - vloga za vpis dodatnih informacij o študentu  
 
Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica je članom Senata UM FZV poročala o predlogu za 
spremembe enotnega obrazca Priloga k diplomi - vloga za vpis dodatnih informacij o študentu. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04/1R-2015:  
Senat UM FZV potrdi Enotni obrazec Priloga k diplomi - vloga za vpis dodatnih informacij o študentu. 

 
 

K točki 5. 
 
Založniška dejavnost 
 
Dekanica je člane Senata UM FZV seznanila, da je Komisija za založniško dejavnost UM FZV na 2. izredni seji 
dne 7. 5. 2015 obravnavala in odobrila izdajo e-zbornika Mednarodne konference »Znanstveni dokazi za 
razvoj izobraževanja in prakse v zdravstvu« - International Conference »Scientific Evidence for Education 
and Practice Development in Health Care«, ki jo je podala urednica, dekanica izr. prof. Dr (Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar. Predlagani so bili naslednji recenzenti: Dr 
Christine Jackson, Dr Michael Bergin, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) 
Majda Pajnkihar, prof. dr. Sonja Šostar Turk, izr. prof. dr. Gregor Štiglic, izr. prof. dr. Sabina Fijan, doc. dr. 
Jadranka Stričević, doc. dr. David Haložan, viš. predav. mag. Vida Gönc, viš. predav. dr. Klavdija Čuček 
Trifkovič, viš. predav. mag. Mateja Lorber, viš. predav. mag. Milica Lahe, predav. Jasmina Nerat. 

Poslovodni odbor UM FZV je na konstitutivni seji dne 14. 5. 2015 obravnaval predlog za izdajo e-zbornika 
Mednarodne konference »Znanstveni dokazi za razvoj izobraževanja in prakse v zdravstvu« - International 
Conference »Scientific Evidence for Education and Practice Development in Health Care« in le tega potrdil.   
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05/1R-2015:  
Senat UM FZV potrdi izdajo e-zbornika Mednarodne konference »Znanstveni dokazi za razvoj 
izobraževanja in prakse v zdravstvu« - International Conference »Scientific Evidence for Education and 
Practice Development in Health Care«, ki bo izdan na USB ključku.  
 

 
SKLEP 05a/1R-2015:  

Senat UM FZV za izdajo e-zbornika Mednarodne konference »Znanstveni dokazi za razvoj izobraževanja 
in prakse v zdravstvu« - International Conference »Scientific Evidence for Education and Practice 
Development in Health Care« potrdi naslednje strokovne recenzente:  

- izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, 
- Dr Christine JACKSON, 
- Dr Michael BERGIN, 
- prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, 
- izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, 
- izr. prof. dr. Sabina FIJAN, 
- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, 
- doc. dr. David HALOŽAN, 
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- viš. predav. mag. Vida GÖNC, 
- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, 
- viš. predav. mag. Mateja LORBER, 
- viš. predav. mag. Milica LAHE, 
- predav. Jasmina NERAT. 

 
 

SKLEP 05b/1R-2015:  
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru predlaga, da za e-zbornik Mednarodne 
konference »Znanstveni dokazi za razvoj izobraževanja in prakse v zdravstvu« - International Conference 
»Scientific Evidence for Education and Practice Development in Health Care« opravi tehnično recenzijo 
Aleksandra LOVRENČIČ. 
 

 
K točki 6. 

 
Imenovanje Komisije za tutorstvo 
 
Predav. Barbara Donik je članom Senata UM FZV poročala o poteku mandata članom Komisije za tutorstvo. 
V skladu s 6. členom  Pravilnika o tutorskem sistemu na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru 
(sprejet na 17. izredni seji senata FZV UM dne 21.03.2013) se imenuje Komisija za tutorstvo kot delovno 
telo Senata FZV UM. Komisija za tutorstvo šteje 5 članov. Predstavniki iz vrst študentov so imenovani za 
dobo enega (1) leta, predstavniki iz vrst visokošolskih učiteljev in strokovnih služb so imenovani za dobo 
dveh (2) let. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. 
 
Komisija za tutorstvo in Študentski svet UM FZV sta predlagala Senatu UM FZV v imenovanje člane Komisije 
za tutorstvo UM FZV. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji 
 

SKLEP 06/1R-2015:  
Senat UM FZV imenuje Komisijo za tutorstvo UM FZV v naslednji sestavi:  

- predav. Barbara DONIK, koordinatorica tutorjev učiteljev,  
- Eva ROJHT, koordinatorica tutorjev študentov, 
- Patric RAJŠP, predstavnik ŠS UM FZV,  
- predav. Anton KOŽELJ, predstavnik visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- Alenka MARSEL, predstavnica strokovnih služb. 

 
Mandatna doba članov komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in strokovnih delavcev traja 2 leti, t. j. od 
23. 5. 2015 do  22. 5. 2017, mandatna doba članov iz vrst študentov traja 1 leto t. j. od 23. 5. 2015 do 22. 
5.  2016.  
 
 

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 je bila za kandidatko mag. Renato RAJAPAKSE, dr. med., skladno s Pravilnikom za pridobitev 
in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak (Št.: A 6/2006 – 51 MT), podana v okviru predmeta Triaža 
v urgentni dejavnosti. 
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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 
kandidata ocenili z nadpovprečno oceno. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07/1R-2015:  
Senat UM FZV podeli kandidatki, mag. Renati RAJAPAKSE, dr. med., naziv gostujoča strokovnjakinja za 
dobo dveh let, t.j. od 14. 5. 2015 do 13. 5. 2017. 

 
 

K točki 8. 
 
Volitve za člane Senata Univerze v Mariboru 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je poročala o postopku razpisa volitev za člane Senata Univerze v Mariboru iz 
vrst visokošolskih učiteljev in študentov Univerze v Mariboru, ki ga je dne 23. 3. 2015 razpisal rektor 
Univerze v Mariboru.  
 
Volilna komisija Univerze v Mariboru je potrdila:  

- kandidaturo izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majde 
PAJNKIHAR  za področje »zdravstvena nega«, 

- kandidaturo prof. dr. Sonje ŠOSTAR TURK za področje »zdravstvene vede«. 
 
Senat imenuje Volilno komisijo in izvede tajne volitve. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 08/1R-2015:  

Senat UM FZV imenuje in potrdi Volilno komisijo za volitve v Senat Univerze v Mariboru in za volitve v 
nazive v naslednji sestavi: 

- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predsednica, 
- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, članica, 
- Patric RAJŠP, študent, član.  

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08a/1R-2015:  
Senat UM FZV na podlagi tajnih volitev ugotavlja, da je v Senat Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih 
učiteljev s Fakultete za zdravstvene vede za področje »zdravstvena nega« izvoljena izr. prof. Dr (Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR.  
 
 

SKLEP 08b/1R-2015:  
Senat UM FZV na podlagi tajnih volitev ugotavlja, da je v Senat Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih 
učiteljev s Fakultete za zdravstvene vede za področje »zdravstvene vede« izvoljena prof. dr. Sonja 
ŠOSTAR TURK.  
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K točki 9. 
 
Habilitacijske zadeve 
 
Znižanje kriterijev za izvolitev v naziv strokovni sodelavec 
 
Prodekanica prof. dr. Sonja Šostar Turk je članom Senata UM FZV poročala, da je Senat UM FZV na 22. redni 
seji dne 30. 9. 2013, sprejel naslednji sklep:  
»Senat UM FZV predlaga Senatu Univerze v Mariboru znižanje kriterijev za izvolitev v naziv strokovni 
sodelavec v prehodnem obdobju 5 (pet) let kot sledi:  

- izobrazba najmanj prve stopnje, 
- aktivno znanje najmanj enega razširjenega tujega jezika, ki se izkazuje s potrdilom o uspešno 

opravljenem izpitu na študijskem programu in 
- 2 leti ustrezne strokovne prakse na področju, za katerega predlaga izvolitev v naziv. Ustreznost 

strokovne prakse presojajo strokovni poročevalci.« 
 
Na podlagi predloga Senata UM FZV je Senat UM je na 24. redni seji dne 22. 10. 2013 sprejel naslednji 
sklep:   
»Senat UM potrdi znižanje kriterijev za izvolitev v naziv strokovni sodelavec v prehodnem obdobju 5 (pet) let 
kot sledi:  

- izobrazba najmanj prve stopnje, 
- aktivno znanje najmanj enega razširjenega tujega jezika, ki se izkazuje s potrdilom o uspešno 

opravljenem izpitu na študijskem programu in 
- 2 leti ustrezne strokovne prakse na področju, za katerega predlaga izvolitev v naziv. Ustreznost 

strokovne prakse presojajo strokovni poročevalci. 
Predlagan sklep je dne 30. 9. 2012 sprejel Senat FZV na svoji 22. redni seji 30. 9. 2013.« 
 
Na podlagi razprave Habilitacijske komisije UM o poenotenju znižanih kriterijev glede aktivnega znanja 
tujega jezika se predlaga, da člani senata v roku 15 dni podajo pripombe na osnutek sklepa:  
 
»Senat UM FZV predlaga Senatu Univerze v Mariboru, da sklep 24. redne seje z dne 22. 10. 2013 v zvezi z 
znižanjem kriterijev za izvolitev v naziv strokovni sodelavec spremeni tako, da se črta 2. alineja sklepa, ki se 
glasi »- aktivno znanje najmanj enega razširjenega tujega jezika, ki se izkazuje s potrdilom o uspešno 
opravljenem izpitu na študijskem programu in«. 
 
V ostalem delu velja sklep v nespremenjeni obliki.   
 
Sklep se posreduje v obravnavno organom UM.« 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 09/1R-2015:  
Člani Senata UM FZV podajo pripombe na osnutek sklepa v zvezi z znižanjem kriterijev za izvolitev v naziv 
strokovni sodelavec v tajništvo fakultete v roku 15 dni, to je do 28. 5. 2015.  
 
 
Volitve visokošolskih učiteljev  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Aleksandre JANČIČ, dipl. m. s., 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.  
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Dekanica je člane senata pred izvedbo tajnih volitev pozvala k razpravi o strokovnem poročilu in kandidatki 
ter poudarila, da merila določajo tako izpolnjevanje kvalitativnih in kvantitativnih pogojev za izvolitev. Člani 
senata niso podali pripomb na poročila strokovnih poročevalcev.  
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
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 

Aleksandra JANČIČ strokovna sodelavka 13 13 0 0 0 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 09a/01R-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 (Statut UM – UPB 10, Ur. l. RS št. 
46/2012 s sprem. in dopol. do 21/2015) Senat UM FZV, na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je 
Aleksandra JANČIČ 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 09b/01R-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 imenuje izr. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Andreja JAGRIČ, 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.  



 

 
 

 

10 

Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 09c/01R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Andrejo JAGRIČ 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 Andreja KAUČIČ, 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 09d/01R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Andrejo KAUČIČ 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 Irena KOKOL, 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 09e/01R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Ireno KOKOL 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. Mirt KAMENIK, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 



 

 
 

 

11 

Kandidatka Inge MESAREC, 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 09f/01R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Inge MESAREC 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 mag. Renata RAJAPAKSE, dr. med., zaposlena v Zdravstvenem domu Maribor, je podala vlogo 
za prvo izvolitev v naziv asistentka 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 09g/01R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko mag. Renato RAJAPAKSE za izdelavo 
strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvo v naslednji 
sestavi: 

- predav. mag. Andrej FINK, predsednik, 

- predav. Anton KOŽELJ, član, 

- izr. prof. dr. Dušan MEKIŠ, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Mirt KAMENIK, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidat Dušan ROŠKER, 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 09h/01R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidata Dušana ROŠKERJA 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, 
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- 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. 

 
 

K točki 10. 
 
Kadrovske zadeve 
 
Doc. dr. Petra POVALEJ BRŽAN je podala prošnjo za izdajo soglasja za dopolnilno delovno razmerje za 
pedagoško delo pri istem delodajalcu na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko od 1. 7. 2015 dalje. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s 
sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Statut UM – UPB 10, Ur. l. RS št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 
21/2015) je rektor Univerze v Mariboru pristojen za izdajo soglasij. V skladu s pooblastilom rektorja št. P 
114/2014-526 NP z dne 10. 6. 2014 lahko soglasja izda dekanica.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 10/1R-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 doc. dr. Petri POVALEJ BRŽAN na delovnem mestu ASISTENT v nazivu ASISTENT Z 
DOKTORATOM za pedagoško dopolnilno delo, v obsegu 20 %, za določen čas od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 
na Univerzi v Mariboru Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 
 
 
Izr. prof. dr. Slavko CVETEK je zaprosil za izdajo soglasja za izvedbo vabljenega predavanja na področju 
didaktike tujejezikovnega poučevanja na Univerzi v Mariboru Filozofski 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, 
s sprem. in dopol. do 21/15) 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.  
 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 10a/1R/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 izr. prof. dr. Slavku CVETKU za izvedbo enkratnega vabljenega predavanja na 
Univerzi v Mariboru Filozofski fakulteti.  
 

 
K točki 11. 

 
Razno 
 
Dekanica je poročala o obisku tujih profesorjev in raziskovalcev v času med 11. in 14. majem 2015 na UM 
FZV, in sicer: 
- Prof Dr John Wells in Dr Michael Bergin, Waterford Institute of Technology (WIT), School of Health 

Sciences, 
- Dr Christine Jackson, University of Lincoln, School of Health and Social Care, 
- Dr Pawel Wegorowski, Medical university of Lublin, Faculty of Nursing and Health Sciences. 
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Tuji profesorji in raziskovalci so v času obiska izvedli nekaj predavanj za študente in zaposlene UM FZV, prav 
tako pa so bili organizirani sestanki na temo poglobitve sodelovanja na področju raziskav in prijave skupnih 
raziskovalnih projektov. Udeleženci so sklenili dogovor o skupni prijavi projektov v prihodnje, predvsem 
nadaljevanje projekta WIT: DELAROSE (Delivering E-Learning to Reduce Occupational Stress in 
Employment). Prav tako je bil dosežen dogovor za prijavo projekta v okviru razpisa Horizon 2020 - Marie 
Skłodowska-Curie Actions (RISE). Dr Christine Jackson bo v prihodnosti mentorirala naše bodoče doktorske 
študente in tudi zaposlene na področju pisanja člankov in raziskovalnega dela. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.10. 
 
 
ZAPISALA:           
Pomočnica tajnice fakultete  
Mojca Jež Gole, univ. dipl. prav. 
 
PREGLEDALA:                        
Tajnica fakultete     
Vlasta Jug, univ. dipl. prav. 
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