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ZAPISNIK 
4. redne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 10. 9. 2015 ob 13.00 uri 
 
 
Prisotni:  
Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, predav. mag. Barbara DONIK, predav. Jasmina NERAT, doc. dr. Jadranka 
STRIČEVIĆ, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, viš. predv. mag. Karl TURK, Andrej ČERNI, študent, Flora LUŽNIK, 
študentka.  
 
Opravičeno odsotni:  
viš. predav. mag. Vida GÖNC, doc. dr. David HALOŽAN, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, Patric RAJŠP, študent. 
 
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 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.  
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Senata UM FZV z dne 9. 7. 2015 (poročevalka izr. prof. Dr 
(Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

2. Spremembe študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega (poročevalec prodekan izr. prof. 
dr. Gregor Štiglic).   

3. Terminski plan sej senata in komisij v študijskem letu 2015/2016 (poročevalka izr. prof. Dr 
(Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

4. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
5. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete). 
6. Razno.  

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/04R-2015:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagan dnevni red 4. redne seje Senata UM FZV. 
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K točki 1. 

Potrditev zapisnika 3. redne seje Senata UM FZV z dne 9. 7. 2015  

Prodekan je poročal o realizaciji sklepov 3. redne seje Senata UM FZV z dne 9. 7. 2015. Sklepi 3. redne seje 
Senata UM FZV z dne 9. 7. 2015  so bili realizirani. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/04R-2015: 
Senat UM FZV potrdi zapisnik 3. redne seje Senata UM FZV z dne 9. 7. 2015. 
 

 
K točki 2. 

 
Spremembe študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega 
 
Prodekan je članom Senata UM FZV poročal o spremembah študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena 
nega, ki so razvidne iz prilog. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/04R-2015:  
Senat UM FZV potrdi spremembe študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, ki so razvidne iz 
prilog tega sklepa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

K točki 3. 
 
Terminski plan sej senata in komisij v študijskem letu 2015/2016 
 
Prodekan je članom Senata UM FZV poročal o Terminskem planu sej senata in komisij v študijskem letu 
2015/2016. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/04R-2015:  
Senat UM FZV potrdi Terminski plan sej senata in komisij v študijskem letu 2015/2016. 
 
 

 
K točki 4. 

 
Habilitacijske zadeve 
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Volitve visokošolskih sodelavcev 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Polonce DROFENIK za prvo izvolitev v naziv 
predavateljica za predmetno področje Zdravstvo za dobo petih let in pozitivna strokovna poročila 
strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Andreje KAUČIČ 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 Ladislave KOVAČIČ 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 Mojce LEŠNIK 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 Andreje ORNIK 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 Urške VERNIK 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 Jelice ZELIČ 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 Lulee ZOGAJ 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.  
 
Pri glasovanju za kandidatki Urška Vernik in Lulee Zogaj je bila iz glasovanja izločena predav. mag. Barbara 
Donik (članica je/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 04/04R-2015:  

Senat UM FZV imenuje in potrdi Volilno komisijo za volitve v nazive v naslednji sestavi: 
- predav. mag. Barbara DONIK, predsednica, 
- predav. Jasmina NERAT, članica, 
- Andrej ČERNI, študent, član.  
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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 

Polonca DROFENIK  predavateljica 8 8 0 0 0 

Andreja KAUČIČ  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Ladislava KOVAČIČ  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Mojca LEŠNIK  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Andreja ORNIK  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Urška VERNIK  strokovna sodelavka 8 7 0 0 1 

Jelica ZELIČ  strokovna sodelavka 8 8 0 0 0 

Lulee ZOGAJ  strokovna sodelavka 8 7 0 0 1 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04a/04R-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 2. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 7. 7. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Polonca DROFENIK izvoljena v naziv 

predavateljica za predmetno področje Zdravstvo za dobo petih let. 
 
 

SKLEP 04b/04R-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 Andreja KAUČIČ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 

 
 
SKLEP 04c/04R-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 Ladislava KOVAČIČ izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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SKLEP 04d/04R-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 Mojca LEŠNIK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 

 
 
SKLEP 04e/04R-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 Andreja ORNIK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04f/04R-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 2. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 7. 7. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Urška VERNIK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04g/04R-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 Jelica ZELIČ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 04h/04R-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 2. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 7. 7. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Lulee ZOGAJ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Janja DAJČMAN WALDHUBER, 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 04i/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Janjo DAJČMAN WALDHUBER 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, 



 

 
 

 

6 

- predav. Jasmina NERAT, članica, 

- red. prof. dr. Iztok TAKAČ, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Igorja BUTA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Dragica FRANCI, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podala vlogo za 
ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v 
skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in 
dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04j/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Dragico FRANCI za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in 
oskrba v naslednji sestavi: 

- predav. Maja STRAUSS, predsednica, 

- predav. Igor Robert ROJ, član, 

- izr. prof. dr. Dušan MEKIŠ, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Mirta KAMENIKA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Darja GRM, 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 04k/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Darjo GRM 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, 

- izr. prof. dr. Stojan POTRČ, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Mirta KAMENIKA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Andreja GRUBER, zaposlena v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor, je podala vlogo za 
prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za 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 04l/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Andrejo GRUBER 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, 

- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, članica, 

- izr. prof. dr. Nataša MARČUN VARDA, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Barbara HUTINSKI, 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 04m/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Barbaro HUTINSKI 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, 

- izr. prof. dr. Dušan MEKIŠ, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Mirta KAMENIKA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidat Aleksander JUS, zaposlen v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca 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 04n/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidata Aleksandra JUSA za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Anton KOŽELJ, predsednik, 
- 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. 
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Kandidatka Jasmina KAMENČIĆ, 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 04o/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Jasmino KAMENČIĆ 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. Marjan SKALICKY, član. 

 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Liljana KIRBIŠ, 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 04p/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Liljano KIRBIŠ 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, 

- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, 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 Petra KLANJŠEK, zaposlena na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede, je podala 
vlogo za drugo 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 04r/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Petro KLANJŠEK za izdelavo strokovnega 
poročila za drugo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v 
naslednji sestavi: 
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- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, predsednica, 

- predav. mag. Barbara KEGL, članica, 

- izr. prof. dr. Nataša MARČUN VARDA, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Hojko GREGORIČ KUMPERŠČAK kot dodatno članico za izdelavo 
strokovnega poročila. 
 
 
Kandidat Bojan KURNIK, 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 04s/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidata Bojana KURNIKA za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Jasmina NERAT, predsednica, 

- doc. dr. Faris MUZEJNOVIĆ, član, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Majo PAKIŽ kot dodatno članico za izdelavo strokovnega poročila. 
 
  
Kandidatka Vanja LENDERO, 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 04t/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Vanjo LENDERO 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, 

- izr. prof. dr. Vojko FLIS, član.  
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Igorja MOVRINA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Erika MACUR, 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 04u/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Eriko MACUR za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, predsednica, 

- predav. mag. Barbara KEGL, 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 Mateja MENHART, 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 04v/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Matejo MENHART 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 Darja PLIBERŠEK, 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/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Darjo PLIBERŠEK 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, 

- red. prof. dr. Anton CRNJAC, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Vojka FLISA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
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Kandidatka Božena PODGRAJŠEK, 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/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Boženo PODGRAJŠEK 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. Milena PIŠLAR, članica, 

- red. prof. dr. Iztok TAKAČ, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Igorja BUTA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Ines PORTENŠLAGER, 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 04ab/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Ines PORTENŠLAGER 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 Tanja POTOČNIK, 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 04ac/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Tanjo POTOČNIK 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, 

- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, članica, 
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- izr. prof. dr. Nataša MARČUN VARDA, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Hojko GREGORIČ KUMPERŠČAK kot dodatno članico za izdelavo 
strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Selma PREJAC, 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 04ad/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Selmo PREJAC 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 Barbara SAPAČ, 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 04ae/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Barbaro SAPAČ 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. Marjan SKALICKY, član. 

 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Petra SLEMENJAK, 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 04af/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Petro SLEMENJAK 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 Doroteja STAJNKO, 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 04ag/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Dorotejo STAJNKO 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. mag. Barbara DONIK, članica, 
- izr. prof. dr. Stojan POTRČ, član. 

 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Antona CRNJACA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Veronika STOJIĆ, 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 04ah/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Veroniko STOJIĆ 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. Vojka BERCETA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
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Kandidatka Maja STRAUSS, zaposlena na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede, je podala vlogo 
za ponovno izvolitev v naziv 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 04ai/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Majo STRAUSS za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v 
naslednji sestavi: 

- predav. mag. Barbara DONIK, predsednica, 

- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, članica, 
- izr. prof. dr. Stojan POTRČ, član. 

 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Antona CRNJACA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Metka ŠKOFIČ, 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 04aj/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Metko ŠKOFIČ 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 red. prof. dr. Antona CRNJACA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Urška VALENČAK, zaposlena v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor, je podala vlogo za 
ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v 
skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in 
dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04ak/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Urško VALENČAK 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, 
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- predav. Milena PIŠLAR, članica, 
- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član. 

 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Bogdana ŽIŽEK, 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 04am/04R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Bogdano ŽIŽEK 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. Milena PIŠLAR, članica, 
- doc. dr. Gregor REČNIK, član.  

 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Matjaža VOGRINA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Opravljanje pedagoškega dela 
  
Doc. dr. Cirila Hlastan Ribič je podala vlogo za soglasje za opravljanje pedagoškega dela, ker postopek za 
prvo izvolitev v naziv izredna profesorica za predmetno področje Javno zdravje na UM MF še ni zaključen. V 
skladu s 189a členom Statuta UM (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št. 44/2015), lahko na predlog 
visokošolskega učitelja oziroma visokošolskega sodelavca Senat univerze na podlagi mnenja senata članice 
izda ustrezen sklep, da lahko opravljajo pedagoško delo in sicer najdlje do dokončnosti postopka izvolitve v 
naziv v okviru Univerze v Mariboru.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04an/04R-2015:  
Senat UM FZV podaja pozitivno mnenje Senatu UM k izdaji ustreznega sklepa, da lahko doc. dr. Cirila 
Hlastan Ribič opravlja pedagoško delo vendar najdlje do dokončnosti postopka izvolitve v naziv izredna 
profesorica za predmetno področje Javno zdravje.  
 
 

K točki 5. 
 
Soglasja za delo  
 
Viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ je podala vlogo za izdajo soglasja za 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 sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) 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.  
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Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 
SKLEP 05/04R-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. dr. Klavdiji ČUČEK TRIFKOVIČ, za pedagoško dopolnilno delo v 
obsegu 20 %, za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 09. 2016 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za 
zdravstvene vede. 
 
 
Predav. mag. Barbara DONIK je podala vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno pedagoško in 
znanstvenoraziskovalno delo na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede. V skladu z določili 
Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 
44/2015 UPB-11) 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  
 

SKLEP 05a/04R-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 predav. mag. Barbari DONIK, za znanstveno raziskovalno in 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. 
 
 
Predav. mag. Barbara KEGL je podala vlogo za izdajo soglasja za 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 
sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) 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  
 

SKLEP 05b/04R-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 predav. mag. Barbari KEGL 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. 
 
 
Predav. Anton KOŽELJ je podal vlogo za izdajo soglasja za 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 sprememb. in 
dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) 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  
 

SKLEP 05c/04R-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 predav. Antonu KOŽELJU 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. 
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Viš. predav. mag. Mateja LORBER je podala vlogo za izdajo soglasja za 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 sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) 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  
 

SKLEP 05d/04R-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. Mateji LORBER 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. 
 
 
Predav. Nataša MLINAR RELJIĆ je podala vlogo za izdajo soglasja za 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 
sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) 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  

 
SKLEP 05e/04R-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 predav. Nataši MLINAR RELJIĆ 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. 
 
 
Predav. Jasmina NERAT je podala vlogo za izdajo soglasja za 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 
sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) 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  
 

SKLEP 05f/04R-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 predav. Jasmini NERAT 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 (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za 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 sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 
44/2015 UPB-11) je rektor UM pristojen za izdajo soglasja. V skladu s pooblastilom rektorja št. P 28/2011-
527 JG, z dne 28. 02. 2013 lahko soglasje izda dekanica oz. pooblaščen prodekan.  
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Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05g/04R-2015: 
Senat UM FZV soglaša, da prodekan UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi 
PAJNKIHAR za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 19%, za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 na 
Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za pedagoško delo po podjemni pogodbi delo na Univerzi v Mariboru, Medicinski fakulteti. V 
skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta 
UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) 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 oz. pooblaščen prodekan.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05h/04R-2015: 
Senat UM FZV soglaša, da prodekan UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10.6.2014 izda soglasje izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi 
PAJNKIHAR za pedagoško delo po podjemni pogodbi za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 na 
Univerzi v Mariboru Medicinski fakulteti. 
 
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za znanstveno raziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 
na University of Ulster, Department of Human Resources, Belfast. V skladu z določili Zakona o visokem 
šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) je 
rektor UM pristojen za izdajo soglasja.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05i/04R-2015: 
Senat UM FZV soglaša, da prodekan UM FZV predlaga rektorju Univerze v Mariboru izdajo soglasja izr. 
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi PAJNKIHAR, za 
znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 na University of 
Ulster, Department of Human Resources, Belfast. 
 
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za znanstveno raziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 
na I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia. V skladu z določili Zakona o visokem 
šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) je 
rektor UM pristojen za izdajo soglasja.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05j/04R-2015: 
Senat UM FZV soglaša, da prodekan UM FZV predlaga rektorju Univerze v Mariboru izdajo soglasja izr. 
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi PAJNKIHAR, za 



 

 
 

 

19 

znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 na I. M. Sechenov 
First Moscow State Medical University, Russia. 
 
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za znanstveno raziskovalno in pedagoško delo kot gostujoča profesorica za določen čas od 1. 
10. 2015 do 30. 9. 2016 na University of Novi Sad, Faculty of Medicine. V skladu z določili Zakona o visokem 
šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) je 
rektor UM pristojen za izdajo soglasja.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05k/04R-2015: 
Senat UM FZV soglaša, da prodekan UM FZV predlaga rektorju Univerze v Mariboru izdajo soglasja izr. 
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi PAJNKIHAR, za 
znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 na University of 
Novi Sad, Faculty of Medicine. 
 
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za znanstveno raziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 
na Sveučilištu J. J. Strossmayera Osijek, Medicinski fakultet, Studij sestrinstva. V skladu z določili Zakona o 
visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 
UPB-11) je rektor UM pristojen za izdajo soglasja.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05l/04R-2015: 
Senat UM FZV soglaša, da prodekan UM FZV predlaga rektorju Univerze v Mariboru izdajo soglasja izr. 
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi PAJNKIHAR, za 
znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 na Sveučilištu J. J. 
Strossmayera Osijek, Medicinski fakultet, Studij sestrinstva. 
 
 
Predav. Milena PIŠLAR 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 sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) 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  
 

SKLEP 05m/04R-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 predav. Mileni PIŠLAR 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. 
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Predav. Maja STRAUSS je podala vlogo za izdajo soglasja za 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 
sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) 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  
 

SKLEP 05n/04R-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 predav. Maji STRAUSS 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. 
 
 
Doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ je podala vlogo za izdajo soglasja za 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 
sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) 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  
 

SKLEP 05o/04R-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. Jadranki STRIČEVIĆ 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. 
 
 
Prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK je podala vlogo za izdajo soglasja za avtorsko delo na UM Fakulteti za 
kmetijstvo in biosistemske vede. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s 
sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) 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  
 

SKLEP 05p/04R-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 pedagoško delo po avtorski pogodbi za določen 
čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. 
 
 
Prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK je podala vlogo za izdajo soglasja za avtorsko delo na UM Fakulteti za 
organizacijske vede. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprememb. in 
dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) 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. 
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Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05r/04R-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 pedagoško delo po avtorski pogodbi za določen 
čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za organizacijske vede. 
 
 
Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC je podal vlogo za izdajo soglasja za 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 
sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11) 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  

 
SKLEP 05s/04R-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. Gregorju ŠTIGLICU za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 15 %, za 
določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Sklenitev pogodb o zaposlitvi za dopolnilno delo  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je člane Senata UM FZV seznanila, da dopolnilno zaposlenim delavcem poteče 
delovno razmerje za določen čas s 30. 9. 2015. Glede na potrebe nemotene izvedbe pedagoškega procesa 
na UM FZV bomo sklenili novo pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016.   
 
Upravni odbor UM je podal soglasje k sklenitvi pogodb o zaposlitvi za določen čas za dopolnilno delo na 17. 
korespondenčni seji z dne 28. 8. 2015.  
  
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05t/04R-2015: 
Senat UM FZV soglaša s sklenitvijo dopolnilnih delovnih razmerij v skladu s potrebami pedagoškega 
procesa na UM FZV za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 kot sledi:  

- viš. predav. dr. Klavdiji ČUČEK TRIFKOVIČ na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v 
nazivu višji predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002664) v obsegu do 20%, 

- viš. predav. mag. Mojci DOBNIK na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002289) v obsegu do 20%, 

- predav. mag. Barbari DONIK delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002297) v obsegu do 10%, 

- viš. predav. mag. Vidi GÖNC na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu višji predavatelj, 
D017004, (šifra del. mesta 2002285) v obsegu do 20%, 

- viš. predav. mag. Maksimiljanu GORENJAKU na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu višji 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002388) v obsegu do 15%, 

- doc. dr. Cirili HLASTAN RIBIČ na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu docent, D019001, 
(šifra del. mesta 2002625) v obsegu do 20% (v kolikor bo v roku dostavljeno soglasje delodajalca), 

- predav. mag. Barbari KEGL na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002304) v obsegu do 20%, 
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- predav. Antonu KOŽELJU na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002298) v obsegu do 20%, 

- izr. prof. dr. Suzani KRALJIĆ na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu docent, D019001, 
(šifra del. mesta 2002625) v obsegu do 20% (v kolikor bo v roku dostavljeno soglasje delodajalca), 

- viš. predav. mag. Mateji LORBER na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002299) v obsegu do 20%, 

- predav. Nataši MLINAR RELJIĆ na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002287) v obsegu do 20%, 

- predav. Jasmini NERAT na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu predavatelj, 
D017004, (šifra del. mesta 2002296) v obsegu do 20%, 

- izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi PAJNKIHAR na delovnem 
mestu visokošolski učitelj v nazivu docent, D017004, (šifra del. mesta 2002269) v obsegu do 19%, 

- Moniki PEVEC na delovnem mestu strokovni sodelavec, D017001, (šifra del. mesta 2002347) v 
obsegu do 20% (v kolikor bo v roku dostavljeno soglasje delodajalca), 

- predav. Mileni PIŠLAR na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu predavatelj, 
D017004, (šifra del. mesta 2002301) v obsegu do 20%, 

- predav. Igorju Robertu ROJU na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002290) v obsegu do 20% (v kolikor bo v roku 
dostavljeno soglasje delodajalca), 

- doc. dr. Janezu REBOLU na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu docent, D019001, (šifra 
del. mesta 2002383) v obsegu do 4,15% (v kolikor bo v roku dostavljeno soglasje delodajalca), 

- predav. Maji STRAUSS na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu predavatelj, 
D017004, (šifra del. mesta 2002303) v obsegu do 20%, 

- doc. dr. Jadranki STRIČEVIĆ na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu docent, D017004, 
(šifra del. mesta 2002275) v obsegu do 20%, 

- izr. prof. dr. Gregorju ŠTIGLICU na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu docent, D017004, 
(šifra del. mesta 2002472) v obsegu do 15%, 

- prof. dr. Iztoku TAKAČU na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu redni profesor, D019001, 
(šifra del. mesta 2002363) v obsegu do 5%, 

- predav. Jožefi TOMAŽIČ na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu predavatelj, 
D017004, (šifra del. mesta 2002291) v obsegu do 20%, 

- viš. predav. mag. Karlu TURKU na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu višji predavatelj, 
D017004, (šifra del. mesta 2002387) v obsegu do 20% (v kolikor bo v roku dostavljeno soglasje 
delodajalca), 

- prof. dr. Milanu ZORMANU na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu redni profesor, 
D019001, (šifra del. mesta 2002596) v obsegu do 5%. 

 
 
Sklenitev pogodb o zaposlitvi  
 
Asist. dr. Urška ROZMAN bi v obdobju od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 opravljala pedagoško delo v obsegu 
50% na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu asistent v nazivu asistent.  
 
Upravni odbor UM je podal soglasje k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi na 16. korespondenčni seji z dne 22. 7. 
2015. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 05u/04R-2015: 
Senat UM FZV odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za asist. dr. Urško ROZMAN na delovnem mestu 
asistent v nazivu asistent D010001, (šifra del. mesta 2002195) v obsegu 50 % za določen čas od 1. 10. 
2015 do 30. 9. 2016.  
 
 
Doc. dr. Cirila HLASTAN RIBIČ bi opravljala pedagoško delo v obsegu 30% na delovnem mestu visokošolski 
učitelj v nazivu docent, D019001, (šifra del. mesta 2002244) na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 
čas od 1. 10. 2015 na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas od 1. 10. 2015 dalje. 
 
Upravni odbor UM je je podal soglasje k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi na 10. redni seji z dne 22. 12. 2014. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05v/04R-2015: 
Senat UM FZV odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delo v obsegu 30% za doc. dr. Cirilo HLASTAN 
RIBIČ na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu docent, D019001, (šifra del. mesta 2002244) za 
nedoločen čas od 1. 10. 2015.  
 
 
Razpisi delovnih mest 
 
Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede predlaga v skladu z določili Splošnega akta o 
organiziranosti in sistemizaciji univerze in članic št. A 17/2005-2BB (Obvestila UM XXIII-6-2005 s sprem. in 
dopl. do XXVII-5-2010) objavo prostih delovnih mest za potrebe pedagoškega procesa.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05z/04R-2015: 
Senat UM FZV v skladu s potrebami pedagoškega procesa na UM FZV soglaša z Razpisi delovnih mest za 
krajši delovni čas od polnega, za določen čas do 30. 9. 2016, kot sledi:  
 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002265, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega - 21 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002617, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega - 25 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002371, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
krajšim delovnim časom od polnega - 19 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu VIŠJI PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski 
učitelj VS za predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002671, za določen 
čas do 30. 09. 2016, s krajšim delovnim časom od polnega - 4 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu VIŠJI PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski 
učitelj VS za predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002673, za določen 
čas do 30. 09. 2016, s krajšim delovnim časom od polnega - 11 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj 
VS za predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002398, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega – 5 ur tedensko), 
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- ASISTENT v nazivu ASISTENT,  M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002667, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
krajšim delovnim časom od polnega – 25 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Splošnih ved, šifra delovnega mesta: 2002238, za določen čas do 30. 09. 2016, 
s krajšim delovnim časom od polnega – 30 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj 
VS za predmetno področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002233, za določen čas do 
30. 09. 2016, s krajšim delovnim časom od polnega – 33 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002376, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom od polnega - 8 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj 
VS za predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002406, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega – 4 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj 
VS za predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002407, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega – 4 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj 
VS za predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta 2002408, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega – 10 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj 
VS za predmetno področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002232, za določen čas do 
30. 09. 2016, s krajšim delovnim časom od polnega – 33 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj 
VS za predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002409, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega - 4 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002381, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom od polnega - 10 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002471, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom od polnega – 11 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002606, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom od polnega – 19 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002372, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
krajšim delovnim časom od polnega – 14 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu VIŠJI PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski 
učitelj VS za predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002389, za določen čas do 30. 
09. 2016, s krajšim delovnim časom od polnega - 3 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002259, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega – 3 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu VIŠJI PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski 
učitelj VS za predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002281, za določen 
čas do 30. 09. 2016, s krajšim delovnim časom od polnega – 19 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002214, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
krajšim delovnim časom od polnega – 3 ure tedensko), 
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- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002222, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
krajšim delovnim časom od polnega – 13 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002224, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
krajšim delovnim časom od polnega – 13 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002357, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
krajšim delovnim časom od polnega - 4 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002382, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom od polnega - 21 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002452, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom od polnega - 7 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT Z MAGISTERIJEM, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje Bioinformatika, šifra delovnega mesta: 2002452, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega - 17 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002358, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
krajšim delovnim časom od polnega - 10 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT Z MAGISTERIJEM, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002483, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom – 20 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002358, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
krajšim delovnim časom – 12 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002362, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
krajšim delovnim časom od polnega - 6 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002033, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom – 12 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002380, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom od polnega - 5 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002370, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
krajšim delovnim časom od polnega – 13 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002444 za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom – 12 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002374, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom od polnega – 9 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002453, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom – 6 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002187, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega – 10 ur tedensko), 
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- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002612, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom od polnega – 6 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002463, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega - 25 ur tedensko),  

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002594, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega - 6 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT Z MAGISTERIJEM, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002478, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom – 4 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje splošnih ved, šifra delovnega mesta: 2002597, za določen čas do 30. 09. 2016, 
s krajšim delovnim časom od polnega – 6 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002481, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom – 4 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Splošnih ved, šifra delovnega mesta: 2002243, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom od polnega - 6 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002470, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom od polnega – 10 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002480, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom – 19 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Splošnih ved, šifra delovnega mesta: 2002237, za določen čas do 30. 09. 2016, 
s krajšim delovnim časom od polnega – 6 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT Z DOKTORATOM, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje Splošnih ved, šifra delovnega mesta: 2002253, za določen čas do 30. 09. 2016, 
s krajšim delovnim časom – 2 uri tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002615, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega – 10 ur tedensko). 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002595, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega – 10 ur tedensko). 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Splošnih ved, šifra delovnega mesta: 2002240, za določen čas do 30. 09. 2016, 
s krajšim delovnim časom od polnega – 8 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002616, za določen čas do 30. 09. 
2016, s krajšim delovnim časom od polnega - 8 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002030, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
krajšim delovnim časom od polnega - 8 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002381, za določen čas do 30. 09. 2016, s krajšim 
delovnim časom od polnega - 8 ur tedensko), 



 

 
 

 

27 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Splošnih ved, šifra delovnega mesta: 2002220, za določen čas do 30. 09. 2016, 
s krajšim delovnim časom od polnega - 8 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002622, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
krajšim delovnim časom od polnega - 8 ur tedensko). 

 

 
SKLEP 05aa/04R-2015: 

Senat UM FZV v skladu s potrebami pedagoškega procesa na UM FZV soglaša z Razpisi delovnih mest za 
polni delovni čas, za določen čas do 30. 09. 2016, kot sledi:  

- ASISTENT v nazivu ASISTENT z MAGISTERIJEM M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002356, za določen čas do 30. 09. 
2016, s polnim delovnim časom - 40 ur tedensko,  

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002600, za določen čas do 30. 09. 
2016, s polnim delovnim časom - 40 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002442, za določen čas do 30. 9. 2016, s polnim 
delovnim časom - 40 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002443, za določen čas do 30. 9. 2016, s polnim 
delovnim časom - 40 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT,  M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002445, za določen čas do 30. 9. 2016, s krajšim 
delovnim časom– 40 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT,  M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002024, za določen čas do 30. 09. 2016, s 
polnim delovnim časom– 40 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT Z MAGISTERIJEM, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002357, za določen čas do 30. 9. 
2016, s polnim delovnim časom - 40 ur tedensko). 

 
 

K točki 6. 
Razno 
 
Prodekan je člane Senata UM FZV seznanil o rokih za študente, ki jih določa Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04) za dokončanje študija. Študentje, ki so se 
vpisali v stare dodiplomske in podiplomske študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004, izobražujejo in 
končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, vendar najdlje do izteka 
študijskega leta 2015/2016. Po tem roku dokončanje študija po vpisanem študijskem programu ne bo več 
mogoče. Roki za prijavo teme diplomskega dela in oddajo celotnega diplomskega dela so bili že objavljeni 
na spletni strani, da so bili študentje pravočasno seznanjeni. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06/04R-2015: 
Senat UM FZV na dodiplomskem študijskem programu Zdravstvena nega potrjuje naslednje roke: 

- prijava teme diplomskega dela najkasneje do 1. 9. 2015, 

- oddaja trdo vezanega (2 oz. 3) in elektronsko verzijo celotnega diplomskega dela do 10. 9. 2016, 

- zagovor diplomskega dela najkasneje do 30. 9. 2016. 
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Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v 
Mariboru (sprejet na 18. redni seji Senata dne 12. 2. 2009) v 3. odst. 8. člena določa, da je veljavnost 
potrjene teme diplomskega dela omejena na 1 leto. V primeru potrditve teme po 1. 9. 2015 se bo 
študentu rok za izdelavo in oddajo diplomskega dela ustrezno skrajšal, v vsakem primeru na obdobje, ki z 
zagovorom diplomskega dela ne presega 30. 9. 2016. Študenti naj obvezno upoštevajo rok za oddajo in 
zagovor diplomskega dela, saj so  ti  roki dokončni. 
 
 

SKLEP 06a/04R-2015: 
Senat UM FZV podiplomskih specialističnih študijskih programih Gerontološka zdravstvena nega, 
Patronažna zdravstvena nega, Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi, Perioperativna zdravstvena 
nega (smer Operacijska zdravstvena nega in Zdravstvena nega v intenzivni terapiji) ter Klinična dietetika 
potrjuje naslednje roke: 

- prijava teme specialističnega dela najkasneje do 1. 9. 2015, 

- oddaja specialističnega dela za v pregled Komisiji za oceno specialističnega dela do 31. 5. 2016, 

- oddaja (4 oz. 5) trdo vezanih izvodov in elektronsko verzijo  specialističnega dela za zagovor do 
10. 9. 2016,  

- zagovor specialističnega dela najkasneje do 30. 9. 2016. 
 
Pravilnik o postopku priprave in zagovora specialističnega dela (sprejet na 18. redni seji Senata dne 
12.02.2009) v 2. odst. 8. člena določa, da je veljavnost teme specialističnega dela omejena na največ 1 
leto. V primeru potrditve teme po 1. 9. 2015 se bo študentu rok za izdelavo in oddajo specialističnega 
dela ustrezno skrajšal, v vsakem primeru na obdobje, ki z zagovorom specialističnega dela ne presega 30. 
9. 2016. Študenti naj obvezno upoštevajo rok za oddajo in zagovor specialističnega dela, saj so ti roki 
dokončni. 
 
 
Prodekan je članom Senata UM FZV poročal o izvedbi zimske šole z naslovom »Evidence Based Nursing and 
Health Care Waste Management«, ki bo v soorganizaciji z Univerzo v Mariboru. UM FZV bi pri izvedbi 
zimske šole sodelovala v vsebinskem delu.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06b/04R-2015: 
Senat UM FZV potrjuje vsebinsko izvedbo zimske šole z naslovom »Evidence Based Nursing and Health 
Care Waste Management«.  
 
 
Prodekan je člane Senata UM FZV seznanil, da na Katedri za zdravstvene nego primanjkuje kadra s področja 
zdravstvene nege, zato predlaga, da Senat UM FZV podpre doktorsko izobraževanje visokošolskih 
sodelavcev asistentov. Na kadrovsko podhranjenost je opozoril tudi NAKVIS, ko je bila izvedena 
reakreditacija študijskih programov. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06c/04R-2015: 
Senat UM FZV predlaga, da se podpre doktorsko izobraževanje visokošolskih sodelavcev asistentov na 
področju zdravstvene nege. 
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Seja je bila zaključena ob 13.58. 
 
 
ZAPISALA:           
Pomočnica tajnice fakultete  
Mojca Jež Gole, univ. dipl. prav. 
 
PREGLEDALA:                        
Tajnica fakultete     
Vlasta Jug, univ. dipl. prav. 
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