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  ZAPISNIK 
3. redne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 9. 7. 2015 ob 13.00 uri  
 
 
Prisotni:  
Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, viš. predav. mag. Vida GÖNC, doc. dr. David HALOŽAN, predav. Jasmina NERAT, 
doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, Andrej ČERNI, študent, Flora LUŽNIK, študentka, Patric RAJŠP, študent. 
 
Opravičeno odsotni:  
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, viš. predav. dr. 
Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predav. mag. Barbara DONIK, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, viš. predv. mag. Karl 
TURK. 
 
Ostali prisotni: 
Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete. 
 
 
Sejo Senata UM FZV je po pooblastilu vodil prodekan izr. prof. dr. Gregor Štiglic (v nadaljevanju prodekan) 
zaradi službene odsotnosti dekanice izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) 
Majde Pajnkihar. Prodekan je ugotovil, da je Senat UM FZV sklepčen in člane Senata UM FZV seznanil z 
dnevnim redom. Predlagal je, da se dnevni red razširi in se doda nova 6. točka dnevnega reda z naslovom: 
»Akcijski načrt UM FZV v letu 2015«, točka »Razno« pa postane 7. točka dnevnega reda. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Senata UM FZV z dne 18. 6. 2015 in zapisnika 1. izredne seje 
Senata UM FZV z dne 18. 6. 2015 (poročevalec prodekan izr. prof. dr. Gregor Štiglic).  

2. Spremembe študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu  
(poročevalec prodekan izr. prof. dr. Gregor Štiglic).  

3. Predlogi za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
4. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
5. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete). 
6. Akcijski načrt UM FZV v letu 2015 (poročevalec prodekan izr. prof. dr. Gregor Štiglic). 
7. Razno.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/03R-2015:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagan ter dopolnjen dnevni red 3. redne seje Senata UM FZV. 
 

 
K točki 1. 

Potrditev zapisnika 2. redne seje Senata UM FZV z dne 18. 6. 2015 in zapisnika 1. izredne seje Senata UM 
FZV z dne 18. 6. 2015 

Prodekan je poročal o realizaciji sklepov 2. redne seje Senata UM FZV z dne 18. 6. 2015 in 1. izredne seje 
Senata UM FZV z dne 18. 6. 2015.  

Sklepi 2. redne seje Senata UM FZV z dne 18. 6. 2015 in 1. izredne seje Senata UM FZV z dne 18. 6. 2015 so 
bili realizirani. 

 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/03R-2015: 
Senat UM FZV potrdi zapisnik 2. redne seje Senata UM FZV z dne 18. 6. 2015 in zapisnik 1. izredne seje 
Senata UM FZV z dne 18. 6. 2015. 
 
 

K točki 2. 
 
Spremembe študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu   
 
Prodekan je članom Senata UM FZV poročal o spremembah študijskega programa 2. stopnje Management v 
zdravstvu in socialnem varstvu, ki so razvidne iz prilog. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/03R-2015:  
Senat UM FZV potrdi spremembe študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem 
varstvu, ki so razvidne iz prilog tega sklepa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  

 
 

K točki 3. 
 
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 podana za kandidata Slavka BEŠIČA, dipl. zn., pri predmetu Nadzor in vzdrževanje 
življenjskih funkcij, skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak 
(Št.: A 6/2006 – 51 MT). 
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Predstavnik Študentskega sveta UM FZV je po izvedenem predavanju kandidata izvedel študentsko anketo 
med študenti, ki so se udeležili predavanj glede uspešnosti nastopa, in ugotovil, da so študentje predavanje 
kandidata ocenili z nadpovprečno oceno. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/03R-2015:  
Senat UM FZV podeli kandidatu Slavku BEŠIČU, dipl. zn., naziv gostujoči strokovnjak za dobo dveh let, t.j. 
od 9. 7. 2015 do 8. 7. 2017. 
 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je člane Senata UM FZV seznanila s predlogom za pridobitev naziva gostujoči 
strokovnjak, ki je bila podana za kandidata prim. mag. Zvonka BOROVŠAKA, dr. med., pri predmetu Nadzor 
in vzdrževanje življenjskih funkcij, skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči 
strokovnjak (Št.: A 6/2006 – 51 MT). 
 
Predstavnik Študentskega sveta UM FZV je po izvedenem predavanju kandidata izvedel študentsko anketo 
med študenti, ki so se udeležili predavanj glede uspešnosti nastopa, in ugotovil, da so študentje predavanje 
kandidata ocenili z nadpovprečno oceno. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03a/03R-2015:  
Senat UM FZV podeli kandidatu prim. mag. Zvonku BOROVŠAKU, dr. med., naziv gostujoči strokovnjak za 
dobo dveh let, t.j. od 9. 7. 2015 do 8. 7. 2017. 
 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je člane Senata UM FZV seznanila s predlogom za pridobitev naziva gostujoči 
strokovnjak, ki je bila podana za kandidata Zvonka LENARTA, dipl. zn., pri predmetu Nadzor in vzdrževanje 
življenjskih funkcij, skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak 
(Št.: A 6/2006 – 51 MT). 
 
Predstavnik Študentskega sveta UM FZV je po izvedenem predavanju kandidata izvedel študentsko anketo 
med študenti, ki so se udeležili predavanj glede uspešnosti nastopa, in ugotovil, da so študentje predavanje 
kandidata ocenili z nadpovprečno oceno. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03b/03R-2015:  
Senat UM FZV podeli kandidatu Zvonku LENARTU, dipl. zn., naziv gostujoči strokovnjak za dobo dveh let, 
t.j. od 9. 7. 2015 do 8. 7. 2017. 
 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je člane Senata UM FZV seznanila s predlogom za pridobitev naziva gostujoči 
strokovnjak, ki je bila podana za kandidatko Karmen PISLAK BOROVŠAK, dipl. m. s.,  pri predmetu Nadzor 
in vzdrževanje življenjskih funkcij, skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči 
strokovnjak (Št.: A 6/2006 – 51 MT). 
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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 
kandidatko ocenili z nadpovprečno oceno. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03c/03R-2015:  
Senat UM FZV podeli kandidatki Karmen PISLAK BOROVŠAK, dipl. m. s., naziv gostujoča strokovnjakinja 
za dobo dveh let, t.j. od 9. 7. 2015 do 8. 7. 2017. 
 

 
K točki 4. 

 
Habilitacijske zadeve 
 
Volitve visokošolskih sodelavcev 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Silve FRANGEŽ 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 Ane GREGL 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 Mojce GRIL 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 Stanke HLADE 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 Katarine KAC za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Sonje KIDRIČ 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 Biserke KLEMENČIČ 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 Tanje KOLAR za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Nataše KOSER za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
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Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Mojce KRALJ 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 Karmen KURE 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 Antonije LEOPOLD 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 Inge MESAREC 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 Marjete OPLOT 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 RATAJC 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 Andreje REŠ 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 Hilde REZAR 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 Marijane SLATINEK 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 Aljoše ŠTRAUS za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidata Sebastjana TIŠLERJA za prvo izvolitev v naziv 
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Slavice ZDOLŠEK 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.  
 
 
Prodekan je člane senata pred izvedbo tajnih volitev pozval k razpravi o strokovnih poročilih in kandidatov 
ter poudaril, da merila določajo tako izpolnjevanje kvalitativnih in kvantitativnih pogojev za izvolitev. Člani 
senata niso podali pripomb na poročila strokovnih poročevalcev.  
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Pri glasovanju za vse kandidate, razen pri kandidatki Inge Mesarec, sta bili iz glasovanja izločeni izr. prof. Dr 
(Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (članica ni bila prisotna na seji) in 
prof. dr. Sonja Šostar Turk (članica ni bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidatke Ano Gregl, Mojco Gril, Tanjo Kolar, Natašo Koser, Mojco Kralj, Antonijo 
Leopold, Marjeto Oplot, Sabino Ratajc, Hildo Rezar, Marijano Slatinek, Aljošo Štraus, Sebastijana Tišlerja in 
Slavico Zdolšek, je bila iz glasovanja izločena predav. mag. Barbara Donik (članica ni bila prisotna na seji) iz 
razloga nepristranskosti.  
 
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 04/03R-2015:  

Senat UM FZV imenuje in potrdi Volilno komisijo za volitve v nazive v naslednji sestavi: 
- predav. Jasmina NERAT, predsednica, 
- doc. dr. David HALOŽAN, član, 
- Patric RAJŠP, študent, član.  

 
 
Izidi glasovanja za izvolitve v naziv so bili sledeči:  
 

Kandidat/ka Naziv  Št. 
prisotnih 

članov  

Št. glasov 
ZA 

Št. glasov 
PROTI 

Št. 
neveljavn
ih glasov 

Št. 
izločenih 

članov 

Silva FRANGEŽ  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Ana GREGL  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Mojca GRIL  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Stanka HLADE  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Katarina KAC  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Sonja KIDRIČ  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Biserka KLEMENČIČ  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Tanja KOLAR  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Nataša KOSER  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Mojca KRALJ  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Karmen KURE  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 
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Antonija LEOPOLD  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Inge MESAREC strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Marjeta OPLOT  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Sabina RATAJC  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Andreja REŠ  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Hilda REZAR  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Marijana SLATINEK  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Aljoša ŠTRAUS  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Sebastjan TIŠLER  strokovni sodelavec 8 8 0 0 0 

Slavica ZDOLŠEK  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04a/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Silva FRANGEŽ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04b/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Ana GREGL izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04c/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Mojca GRIL izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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SKLEP 04d/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Stanka HLADE izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04e/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Katarina KAC izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04f/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Sonja KIRDRIČ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04g/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Biserka KLEMENČIČ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 

 
SKLEP 04h/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Tanja KOLAR izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04i/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Nataša KOSER izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04j/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
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2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Mojca KRALJ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04k/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Karmen KURE izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04l/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Antonija LEOPOLD izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04m/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Inge MESAREC izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04n/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Marjeta OPLOT izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04o/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Sabina RATAJC izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04p/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Andreja REŠ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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SKLEP 04r/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Hilda REZAR izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04s/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Marijana SLATINEK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04t/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Aljoša ŠTRAUS izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04u/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Sebastjan TIŠLER izvoljen v naziv 
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 

 
 
SKLEP 04v/03R-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 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 1. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 16. 6. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Slavica ZDOLŠEK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Maja BERTONCELJ, 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 04z/03R-2015:  
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Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Majo BERTONCELJ 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. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- doc. dr. Gregor REČNIK, član. 
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Matjaža VOGRINA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Simona BOROVNIK, 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 04aa/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Simono BOROVNIK 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. Milena PIŠLAR, članica, 

- izr. prof. dr. Nataša MARČUN VARDA, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje doc dr. Hojko GREGORIČ KUMPERŠČAK kot dodatno članico za izdelavo 
strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, zaposlena na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede, 
je podala vlogo za drugo izvolitev v naziv višja predavateljica 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 04ab/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko dr. Klavdijo ČUČEK TRIFKOVIČ za izdelavo 
strokovnega poročila za drugo izvolitev v naziv višja predavateljica za predmetno področje Zdravstvena 
nega in oskrba v naslednji sestavi: 

- viš. predav. mag. Vida GÖNC, predsednica, 

- red. prof. dr. Blanka KORES PLESNIČAR, članica, 

- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Tanjo HOJS FABJAN kot dodatno članico za izdelavo strokovnega 
poročila. 
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Kandidatka Vesna DOBNIK, 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 04ac/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Vesno DOBNIK 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. Igor Robert ROJ, član, 

- doc. dr. Matjaž HORVAT, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Vojka FLISA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Andreja GRIČNIK, 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 04ad/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Andrejo GRIČNIK za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. mag. Barbara DONIK, predsednica, 

- predav. Maja STRAUSS, članica, članica, 

- doc. dr. Gregor REČNIK, član. 
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Matjaža VOGRINA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Veronika HOHLER, 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 04ae/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Veroniko HOHLER za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. mag. Barbara DONIK, predsednica, 

- predav. Maja STRAUSS, članica, 
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- doc. dr. Gregor REČNIK, član. 
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Matjaža VOGRINA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Marija HORVAT, 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 04af/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Marijo HORVAT za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Jasmina NERAT, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- red. prof. dr. Iztok TAKAČ, član. 
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Majo PAKIŽ kot dodatno članico za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Irena KMETEC, zaposlena v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca 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 04ag/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Ireno KMETEC 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. Nataša MARČUN VARDA, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Hojko GREGORIČ KUMPERŠČAK kot dodatno članico za izdelavo 
strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Laura KRAJNC, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podala vlogo za prvo 
izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v skladu z 
določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in dodatnega člana, 
ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 04ah/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Lauro KRAJNC za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, predsednica, 

- predav. Maja STRAUSS, članica, 

- izr. prof. dr. Dušan MEKIŠ, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Mirta KAMENIKA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Tanja LORBEK, 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 04ai/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Tanjo LORBEK 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. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- doc. dr. Gregor REČNIK, član.  
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Matjaža VOGRINA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Bernarda MLAKAR, zaposlena v Sončnem domu, 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 04aj/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Bernardo MLAKAR za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- viš. predav. mag. Tatjana RIBIČ, 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 Simona NEDELJKO, zaposlena v Sončnem domu, 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 04ak/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Simono NEDELJKO za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Milena PIŠLAR, predsednica, 

- predav. Anton KOŽELJ, član, 

- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Ines PEČNIK, 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 04al/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Ines PEČNIK 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, 

- doc. dr. Matjaž VOGRIN, član, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Gregorja REČNIKA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Danica SIRK, zaposlena v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca 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 04am/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Danico SIRK 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. Milena PIŠLAR, član, 

- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Ana STANKOVIĆ, 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 04an/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Ano STANKOVIĆ 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. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica 

- izr. prof. dr. Stojan POTRČ, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Vojka FLISA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Mateja ŠIŠKO, 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 04ao/03R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Matejo ŠIŠKO 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, 

- doc. dr. Matjaž VOGRIN, član, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Gregorja REČNIKA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Darinka ŽAMUT, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podala vlogo za prvo 
izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v skladu z 
določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in dodatnega člana, 
ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 04ap/03R-2015:  

Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Darinko ŽAMUT za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. mag. 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. 
 

 
K točki 5. 

 
Kadrovske zadeve 
 
Asist. dr. Urška ROZMAN bi v obdobju od 1. 8. 2015 do 30. 9. 2015 opravljala raziskovalno delo v obsegu 
50% na projektu MORAPEX II na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu asistent z 
magisterijem.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05/03R-2015: 
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za asist. 
dr. Urško ROZMAN na delovnem mestu asistent z magisterijem H018001, (šifra del. mesta 2002491) v 
obsegu 50 % za določen čas od 1. 8. 2015 do 30. 9. 2015.  
 
 
Prof. dr. Sonja Šostar TURK je podala vlogo za izdajo soglasja za raziskovalno dopolnilno delo pri istem 
delodajalcu Univerzi v Mariboru Fakulteti za strojništvo. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. 
RS, 32/12, UPB7 s sprem. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Statut UM-UPB11, Ur. l. RS, št. 44/2015), 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 05a/03R-2015: 

Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje prof. dr. Sonji ŠOSTAR TURK za raziskovano dopolnilno delo v obsegu 20 % na 
Univerzi v Mariboru Fakulteti za strojništvo za obdobje od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016. 
 

 
Viš. predav. mag. Vida GÖNC je podala vlogo za izdajo soglasja za pedagoško dopolnilno delo na Univerzi v 
Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 
s sprem. in dopol. 85/14) in Statuta UM  (Statut UM-UPB11, Ur. l. RS, št. 44/2015) je rektor UM pristojen za 
izdajo soglasja. V skladu s pooblastilom rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10. 6. 2014 lahko soglasje izda 
dekanica.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 



 

 
 

 

18 

SKLEP 05b/03R-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 viš. predav. mag. Vidi GÖNC, za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 20 %, za 
določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 

 
 
Izr. prof. dr. Slavko CVETEK je zaprosil za izdajo soglasja za izvedbo enkratnega vabljenega predavanja in 
delavnice iz visokošolske didaktike na CMEPIUS-u dne 24. 11. 2015. V skladu z določili Zakona o visokem 
šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprem. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Statut UM-UPB11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) je rektor UM pristojen za izdajo soglasja.  
 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 05c/03R-2015: 

Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV predlaga rektorju UM izdajo soglasja izr. prof. dr. Slavku 
CVETKU za izvedbo enkratnega vabljenega predavanja na CMEPIUS-u dne 24. 11. 2015. 

 
 

K točki 6. 
 
Akcijski načrt UM FZV v letu 2015 
 
Prodekan je člane Senata UM FZV seznanil o Akcijskem načrtu FZV UM v letu 2015. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06/03R-2015:  
Senat UM FZV sprejme in potrdi Akcijski načrt UM FZV v letu 2015.  
 
 

K točki 7. 
 
Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.35 uri. 
 
 
ZAPISALA:           
Tajnica fakultete     
Vlasta Jug, univ. dipl. prav.                     
 
 

 
 
 
 

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

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


