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ZAPISNIK 

2. izredne seje 
Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 29. 9. 2015 ob 13.00 uri 

 
 
Prisotni:  
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, viš. predav. dr. 
Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predav. mag. Barbara DONIK, viš. predav. mag. Vida GÖNC, doc. dr. David 
HALOŽAN, predav. Jasmina NERAT, doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, izr. prof. dr. 
Gregor ŠTIGLIC, Patric RAJŠP, študent.  
 
Opravičeno odsotni:  
Viš. predv. mag. Karl TURK, Flora LUŽNIK, študentka. 
 
Ostali prisotni: 
Viš. predav. mag. Mateja Lorber, Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete, Mojca JEŽ GOLE, univ dipl. 
prav., pomočnica tajnice. 
 
 
Dekanica izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda  Pajnkihar je ugotovila, 
da je Senat UM FZV sklepčen in člane Senata UM FZV seznanila z dnevnim redom.  
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Načrt študijske dejavnosti in razpisa za vpis za naslednje študijsko leto (poročevalki prodekanica 
za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk in prodekanica za izobraževalno dejavnost viš. 
predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič).  

2. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
3. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete). 
4. Znanstvenoraziskovalne zadeve (poročevalec prodekan za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. 

Gregor Štiglic). 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/02I-2015:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagan dnevni red 2. izredne seje Senata UM FZV. 
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K točki 1. 

Načrt študijske dejavnosti in razpisa za vpis za naslednje študijsko leto 

Prodekanica za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk in prodekanica za izobraževalno dejavnost viš. 
predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič sta poročali o pripravljenem Načrtu študijske dejavnosti in razpisa za 
vpis za naslednje študijsko leto. 

 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/02I-2015: 
Senat UM FZV potrdi Načrt študijske dejavnosti in razpisa za vpis za naslednje študijsko leto. 
 

 
K točki 2. 

 
Habilitacijske zadeve 
 
Volitve visokošolskih sodelavcev 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Simone BOROVNIK 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 Metke DAMIŠ 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 Marjetke GORJUP 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 JAGRIČ 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 Vesne JANŽIČ 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 Martine KAJTNA 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 Irene KMETEC 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 Irene KOKOL 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 Polonce KOVAČIČ PETEK 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 Laure KRAJNC 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 Zvonka LENARTA 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 Mojce LEŠNIK 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 Bernarde MLAKAR 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 Renate MLAKAR 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 MLAKAR PERNAT 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 Simone NEDELJKO 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 Klavdije POTOČNIK 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 Dušana ROŠKERJA 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 Danice SIRK 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 Natalije SOBOTIČ 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 Irene TOMINC 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 Petre TORBARINA 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 TURNŠEK za prvo izvolitev v naziv 
asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo teh let in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Dekanica je člane senata pred izvedbo tajnih volitev pozvala k razpravi o strokovnih poročilih in kandidatov 
ter poudarila, da merila določajo tako izpolnjevanje kvalitativnih in kvantitativnih pogojev za izvolitev. Člani 
senata niso podali pripomb na poročila strokovnih poročevalcev.  
 
 
Pri glasovanju za vse kandidate sta bili iz glasovanja izločeni izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije 
in Severne Irske) Majda Pajnkihar (članica je bila prisotna na seji) in prof. dr. Sonja Šostar Turk (članica je 
bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
Pri glasovanju za kandidate Marjetka Gorjup, Andreja Jagrič, Irena Kokol, Zvonko Lenart, Mojca Lešnik, 
Renata Mlakar, Klavdija Potočnik, Dušan Rošker, Natalija Sobotič je bila iz glasovanja izločena predav. mag. 
Barbara Donik (članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidatki Metko Damiš in Ireno Tominc je bila iz glasovanja izločena predav. Jasmina 
Nerat (članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 02/02I-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, 
- 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 

Simona BOROVNIK  strokovna sodelavka 10 8 0 0 2 

Metka DAMIŠ  strokovna sodelavka 10 7 0 0 3 

Marjetka GORJUP  strokovna sodelavka 10 7 0 0 3 

Andreja JAGRIČ  strokovna sodelavka 10 7 0 0 3 

Vesna JANŽIČ  strokovna sodelavka 10 8 0 0 2 

Martina KAJTNA  strokovna sodelavka 10 8 0 0 2 
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Irena KMETEC  strokovna sodelavka 10 8 0 0 2 

Irena KOKOL  strokovna sodelavka 10 7 0 0 3 

Polonca KOVAČIČ 
PETEK  

strokovna sodelavka 10 8 0 0 2 

Laura KRAJNC  strokovna sodelavka 10 8 0 0 2 

Zvonko LENART strokovni sodelavec 10 7 0 0 3 

Mojca LEŠNIK  strokovna sodelavka 10 7 0 0 3 

Bernarda MLAKAR  strokovna sodelavka 10 8 0 0 2 

Renata MLAKAR  strokovna sodelavka 10 7 0 0 3 

Mojca MLAKAR 
PERNAT  

strokovna sodelavka 10 8 0 0 2 

Simona NEDELJKO  strokovna sodelavka 10 8 0 0 2 

Klavdija POTOČNIK  strokovna sodelavka 10 7 0 0 3 

Dušan ROŠKER  strokovni sodelavec 10 7 0 0 3 

Danica SIRK  strokovna sodelavka 10 8 0 0 2 

Natalija SOBOTIČ  strokovna sodelavka 10 7 0 0 3 

Irena TOMINC  strokovna sodelavka 10 
 

7 0 0 3 

Petra TORBARINA  strokovna sodelavka 10 8 0 0 2 

Sonja TURNŠEK  asistentka 10 7 1 0 2 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02a/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Simona BOROVNIK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
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SKLEP 02b/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Metka DAMIŠ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02c/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Marjetka GORJUP izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02d/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Andreja JAGRIČ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02e/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Vesna JANŽIČ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02f/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Martina KAJTNA izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02g/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Irena KMETEC izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02h/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
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2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Irena KOKOL izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02i/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Polonca KOVAČIČ PETEK izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02j/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Laura KRAJNC izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02k/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Zvonko LENART izvoljen v naziv 
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02l/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Mojca LEŠNIK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02m/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Bernarda MLAKAR izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02n/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Renata MLAKAR izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
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SKLEP 02o/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Mojca MLAKAR PERNAT izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02p/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Simona NEDELJKO izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

 
SKLEP 02r/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Klavdija POTOČNIK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02s/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Dušan ROŠKER izvoljen v naziv 
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02t/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Danica SIRK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02u/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Natalija SOBOTIČ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02v/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
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2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Irena TOMINC izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02z/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Petra TORBARINA izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 02aa/02I-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 3. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 9. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Sonja TURNŠEK izvoljena v naziv 
asistentka za predmetno področje Zdravstveno nego in oskrbo za dobo treh let. 
 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Mojca ČATER, 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 02ab/02I-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Mojco ČATER 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 Renata FRANK, 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 02ac/02I-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Renato FRANK 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 Jasmina GAJSER, 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 02ad/02I-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Jasmino GAJSER 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 Valerija 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 02af/02I-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Valerijo HORVAT 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. Vojka BERCETA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
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Kandidatka mag. Renata RAJAPAKSE, zaposlena v Zdravstvenem domu Maribor, je dne 22. 4. 2015 vložila 
vlogo za prvo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvo. Senat UM FZV je na 1. 
Konstitutivni seji dne 14. 5. 2015 sprejel sklep št. 09g/01R-2015, s katerim je imenoval strokovne 
poročevalce za prvo izvolitev v naziv asistentka. Kandidatka je svojo vlogo spremenila dne 4. 9. 2015 in sicer 
v prvo izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvo. Senat v skladu z določili 193. člena 
Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in dodatnega člana, ki je na voljo, ko 
kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02ag/02I-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko mag. Renato RAJAPAKSE za izdelavo 
strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvo v naslednji 
sestavi: 

- predav. Anton KOŽELJ, predsednik, 

- doc. dr. Miljenko KRIŽMARIČ, član, 

- izr. prof. dr. Dušan MEKIŠ, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Mirta KAMENIKA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Saška ZAJFRID, 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 02ah/02I-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Saško ZAJFRID 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. 
 
 

K točki 3. 
 
Kadrovske zadeve  
 
Izr prof. dr. Slavko CVETEK je zaprosil za izdajo soglasja za izvedbo učne delavnice na temo preverjanja in 
ocenjevanja znanja študentov na Visoki zdravstveni šoli v Celju dne 28. 11. 2015. 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.  
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Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/02I-2015: 
Senat UM FZV ne soglaša z izdajo soglasja izr. prof. dr. Slavku CVETKU za izvedbo predavanja na Visoki 
zdravstveni šoli v Celju dne 28. 11. 2015.  
 

 
SKLEP 03a/02I-2015: 

Senat UM FZV predlaga, da izr. prof. dr. Slavko CVETEK pripravi učno delavnico na temo preverjanja in 
ocenjevanja znanja študentov v okviru UM FZV. 
 
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za znanstveno raziskovalno delo in za delo zunanjega ocenjevalca znanja študentov 
študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2018 na 
Waterford Institute of Tehnology, Irska. 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 03b/02I-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 za delo zunanjega ocenjevalca znanja študentov študijskega programa 
Zdravstvena nega 1. stopnja za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2018 na Waterford Institute of 
Tehnology, Irska. 
 

 
K točki 4. 

 
Znanstvenoraziskovalne zadeve 
 
Prodekan izr. prof. dr. Gregor Štiglic je člane Senata UM FZV seznanil s sklepi 2. redne seje Komisije za 
znanstvenoraziskovalne zadeve FZV UM z dne 14. 9. 2015.  

 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je ob upoštevanju pripomb potrdila naslov 
specialističnega dela »Prehranjevalne navade osnovnošolskih otrok« študentke Nataše DOLINŠEK in 
predlagala Komisijo za oceno specialističnega dela.  
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je potrdila naslov specialističnega dela »Motnje 
cirkadianega ritma hospitaliziranih gerontoloških bolnikov« študentke Tanje RIBIČ VIDOVIČ in predlagala 
Komisijo za oceno specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04/02I-2015: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Prehranjevalne navade osnovnošolskih otrok« študentke Nataše DOLINŠEK. 
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Senat UM FZV imenuje Komisijo za oceno specialističnega dela v naslednji sestavi: 
1. viš. predav. mag. Mateja LORBER – predsednica komisije, poročevalka,  
2. viš. predav. mag. Milica LAHE – članica komisije (mentorica),  
3. doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ – članica komisije (somentorica). 

 
 

SKLEP 04a/02I-2015: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Motnje cirkadianega ritma hospitaliziranih gerontoloških bolnikov« študentke 
Tanje RIBIČ VIDOVIČ. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za oceno specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. doc. dr. David HALOŽAN – predsednik komisije, poročevalec,  
2. doc. dr. Miljenko KRIŽMARIĆ – član komisije (mentor),  
3. prof. dr. Zmago TURK – član komisije (somentor). 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.55. 
 
 
ZAPISALA:           
Pomočnica tajnice fakultete  
Mojca Jež Gole, univ. dipl. prav. 
 
PREGLEDALA:                        
Tajnica fakultete     
Vlasta Jug, univ. dipl. prav. 
 

 
 
 
 
                                             
                                               Dekanica 

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

  
  
 
DOSTAVLJENO: 

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


