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ZAPISNIK 
5. redne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 3. 11. 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, viš. predav. 
mag. Karl TURK, Patric RAJŠP, študent, Flora LUŽNIK, študentka.  
 
Opravičeno odsotni:  
Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC.  
 
Ostali prisotni: 
Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete. 
 
Dekanica izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majde Pajnkihar je ugotovila, da 
je Senat UM FZV sklepčen in člane Senata UM FZV seznanila z dnevnim redom.  
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Senata UM FZV z dne 10. 9. 2015, 1. korespondenčne seje 
Senata UM FZV z dne 18. 9. 2015, 2. izredne seje Senata UM FZV z dne 29. 9. 2015, 2. 
korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 6. 10. 2015 in 3. izredne seje Senata UM FZV z dne 20. 
10. 2015 (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda 
Pajnkihar, dekanica). 

2. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 
2016/2017 (poročevalka prodekanica za izobraževanje viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič).  

3. Spremembe študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega (poročevalka prodekanica za 
izobraževanje, viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič).  

4. Potrditev kriterijev za prepis iz izrednega v redni študij (poročevalka prodekanica za izobraževanje 
viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič).  

5. Potrditev razlike med starim in prenovljenim predmetnikom 1. letnika študijskega programa 1. 
stopnje Zdravstvena nega (poročevalka prodekanica za izobraževanje, viš. predav. dr. Klavdija 
Čuček Trifkovič).  

6. Poročilo Komisije za tutorstvo in imenovanje tutorjev študentov (poročevalka predav. mag. 
Barbara Donik).  

7. Imenovanje nadomestnih članov komisij  (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
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8. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
9. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
10. Razno. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/05R-2015:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagan dnevni red 5. redne seje Senata UM FZV. 
 
 

K točki 1. 

Potrditev zapisnika 4. redne seje Senata UM FZV z dne 10. 9. 2015, 1. korespondenčne seje Senata UM 
FZV z dne 18. 9. 2015, 2. izredne seje Senata UM FZV z dne 29. 9. 2015, 2. korespondenčne seje Senata 
UM FZV z dne 6. 10. 2015 in 3. izredne seje Senata UM FZV z dne 20. 10. 2015  

Dekanica je poročala o realizaciji sklepov 4. redne seje Senata UM FZV z dne 10. 9. 2015, 1. korespondenčne 
seje Senata UM FZV z dne 18. 9. 2015, 2. izredne seje Senata UM FZV z dne 29. 9. 2015, 2. korespondenčne 
seje Senata UM FZV z dne 6. 10. 2015 in 3. izredne seje Senata UM FZV z dne 20. 10. 2015 so bili realizirani. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/05R-2015: 
Senat UM FZV potrdi zapisnik 4. redne seje Senata UM FZV z dne 10. 9. 2015, 1. korespondenčne seje 
Senata UM FZV z dne 18. 9. 2015, 2. izredne seje Senata UM FZV z dne 29. 9. 2015, 2. korespondenčne 
seje Senata UM FZV z dne 6. 10. 2015 in 3. izredne seje Senata UM FZV z dne 20. 10. 2015. 
 

 
K točki 2. 

 
Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/2017 
 
Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica za izobraževalno dejavnost, je članom Senata UM FZV 
poročala o razpisu za vpis v dodiplomski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega za študijsko leto 
2016/2017, vpisnih mestih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic 
Evropske unije) in vpisnih mestih za vzporedni študij in študij diplomantov.  
 
Člani Senata FZV UM so razpravljali o podanem predlogu. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/05R-2015:  
Senat UM FZV potrdi Razpis za vpis v dodiplomski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega za 
študijsko leto 2016/2017.  
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
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K točki 3. 
 
Spremembe študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega 
 
Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica za izobraževalno dejavnost je članom Senata FZV UM 
poročala o predlaganih spremembah dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega. 
 
Člani Senata FZV UM so razpravljali o podanem predlogu. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/05R-2015:  
Senat UM FZV sprejme in potrdi spremembe dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje 
Zdravstvena nega, ki so razvidne iz obveznih prilog tega sklepa, obrazca Popis sprememb študijskega 
programa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 
Člani Senata UM FZV so se seznanili tudi z predlogom izvedbe izbirnih učnih enot glede na število študentov 
na  dodiplomskem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega, kot sledi:  
 

Izbirne učne enote na dodiplomskem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega se 
bodo izvajale glede na število študentov:  
 

10 -24 študentov  
  

13 ur  predavanj in 10 ur seminarjev 

1 do 9 študentov  
 

Učna enota se ne izvaja 

 
Če je študentov več kot 25 se izvaja izbirna učna enota v celotnem obsegu.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03a/05R-2015:  
Senat UM FZV sprejme in potrdi izvedbo učnih enot glede na število študentov na dodiplomskem 
študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega, kot sledi:  
 

Izbirne učne enote na dodiplomskem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega se 
bodo izvajale glede na število študentov:  
 

10 -24 študentov  
  

13 ur  predavanj in 10 ur seminarjev 

1 do 9 študentov  
 

Učna enota se ne izvaja 

 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
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K točki 4. 
 
Potrditev kriterijev za prepis iz izrednega v redni študij 
 
Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica za izobraževalno dejavnost, je članom Senata UM FZV 
poročala o kriterijih za prepis iz izrednega na redni študij. Predlog kriterijev je obravnavala in potrdila 
Komisija za študijske zadeve UM FZV na 7. izredni seji dne 28. 10. 2015. 
 
KRITERIJI ZA PREHOD IZ 1. V 2. LETNIK  

Kriterij 1: 
Študent mora za vpis v 2. letnik zbrati najmanj 
51 kreditnih točk (ECTS) iz 1. letnika, izmed 
katerih mora imeti obvezno opravljene izpite iz 
naslednjih predmetov, brez katerih tudi izjemno 
napredovanje v višji letnik ni mogoče: 

 Zdravstvena nega (11 ECTS) 

 Anatomija, fiziologija, patologija (5 ECTS) 

 Laboratorijska diagnostika in 
farmakologija (4 ECTS) 

 Etika s filozofijo zdravstvene nege in 
zakonodajo (3 ECTS) 

 Nujna medicinska pomoč (3 ECTS) 

 Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo 
(3 ECTS) 

 Zdravstvena nega na geriatričnem 
področju z izbirnim kliničnim 
usposabljanjem (11 ECTS). 

 

Kriterij 2: 
Kandidati se najprej razvrstijo po številu 
opravljenih izpitov. V kolikor imajo enako število 
opravljenih izpitov se upošteva višina dosežene 
povprečne ocene izpitov, ki so pogoj za prehod iz 
1. v 2. letnik. 
 

 
KRITERIJI ZA PREHOD IZ 2. V 3. LETNIK  

Kriterij 1: 
Študent mora za vpis v 3. letnik  zbrati 60 
kreditnih točk (ECTS) 1. letnika ter najmanj 51 
kreditnih točk (ECTS) iz 2. letnika, izmed katerih 
mora imeti obvezno opravljene izpite iz 
naslednjih predmetov, brez katerih tudi izjemno 
napredovanje v višji letnik ni mogoče: 

 Zdravstvena nega otroka in mladostnika 
s pediatrijo (6 ECTS) 

 Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in 
porodništvom (3 ECTS) 

 Zdravstvena nega internističnega bolnika 
z interno medicino (6 ECTS) 

 Javno zdravje z epidemiologijo, 
mikrobiologijo in higieno (6 ECTS) 

 Zdravstvena nega na pediatričnem 
področju (6 ECTS) 

 Zdravstvena nega na ginekološko 
porodnem področju (6 ECTS) 

 Zdravstvena nega na internističnem 
področju (7 ECTS). 

Kriterij 2: 
Kandidati se najprej razvrstijo po številu 
opravljenih izpitov. V kolikor imajo enako število 
opravljenih izpitov se upošteva višina dosežene 
povprečne ocene izpitov, ki so pogoj za prehod iz 
2. v 3. letnik. 
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O vlogah odloča Komisija za študijske zadeve UM FZV na prošnjo študentov.  
 
V kolikor Komisija za študijske zadeve UM FZV izrednemu študentu ne odobri prepisa v redni študij, študent 
ohrani  pravico do vpisa v višji letnik na izredni obliki študija.   
 
Člani Senata FZV UM so razpravljali o podanem predlogu. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04/05R-2015:  
Senat UM FZV sprejme in potrdi kriterije za prepis iz izrednega na redni študij na dodiplomskem 
študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega kot sledi:  
 
KRITERIJI ZA PREHOD IZ 1. V 2. LETNIK  
 

Kriterij 1: 
Študent mora za vpis v 2. letnik zbrati najmanj 
51 kreditnih točk (ECTS) iz 1. letnika, izmed 
katerih mora imeti obvezno opravljene izpite iz 
naslednjih predmetov, brez katerih tudi 
izjemno napredovanje v višji letnik ni mogoče: 

 Zdravstvena nega (11 ECTS) 

 Anatomija, fiziologija, patologija (5 
ECTS) 

 Laboratorijska diagnostika in 
farmakologija (4 ECTS) 

 Etika s filozofijo zdravstvene nege in 
zakonodajo (3 ECTS) 

 Nujna medicinska pomoč (3 ECTS) 

 Zdravstvena nega starostnika z 
geriatrijo (3 ECTS) 

 Zdravstvena nega na geriatričnem 
področju z izbirnim kliničnim 
usposabljanjem (11 ECTS). 

 

Kriterij 2: 
Kandidati se najprej razvrstijo po številu 
opravljenih izpitov. V kolikor imajo enako 
število opravljenih izpitov se upošteva višina 
dosežene povprečne ocene izpitov, ki so pogoj 
za prehod iz 1. v 2. letnik. 
 

 
KRITERIJI ZA PREHOD IZ 2. V 3. LETNIK  
 

Kriterij 1: 
Študent mora za vpis v 3. letnik  zbrati 60 
kreditnih točk (ECTS) 1. letnika ter najmanj 51 
kreditnih točk (ECTS) iz 2. letnika, izmed katerih 
mora imeti obvezno opravljene izpite iz 
naslednjih predmetov, brez katerih tudi 
izjemno napredovanje v višji letnik ni mogoče: 

 Zdravstvena nega otroka in mladostnika 
s pediatrijo (6 ECTS) 

 Zdravstvena nega žensk z ginekologijo 
in porodništvom (3 ECTS) 

 Zdravstvena nega internističnega 
bolnika z interno medicino (6 ECTS) 

Kriterij 2: 
Kandidati se najprej razvrstijo po številu 
opravljenih izpitov. V kolikor imajo enako 
število opravljenih izpitov se upošteva višina 
dosežene povprečne ocene izpitov, ki so pogoj 
za prehod iz 2. v 3. letnik. 
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 Javno zdravje z epidemiologijo, 
mikrobiologijo in higieno (6 ECTS) 

 Zdravstvena nega na pediatričnem 
področju (6 ECTS) 

 Zdravstvena nega na ginekološko 
porodnem področju (6 ECTS) 

 Zdravstvena nega na internističnem 
področju (7 ECTS). 

 
O vlogah odloča Komisija za študijske zadeve UM FZV na prošnjo študentov.  
 
V kolikor Komisija za študijske zadeve UM FZV izrednemu študentu ne odobri prepisa v redni študij, 
študent ohrani  pravico do vpisa v višji letnik na izredni obliki študija.   
 
 

K točki 5. 
 
Potrditev razlike med starim in prenovljenim predmetnikom 1. letnika študijskega programa 1. stopnje 
Zdravstvena nega 
 
Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica za izobraževalno dejavnost, je člane Senata UM FZV 
seznanila s predlogom razlike (diference) med starim in prenovljenim predmetnikom 1. letnika strokovnega 
študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega.  
 
Komisija za študijske zadeve UM FZV je na 7. izredni seji, dne 28.10.2015 potrdila razliko (diferenco) med 
starim in prenovljenim predmetnikom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. 
stopnje Zdravstvena nega, kot sledi:  
 

 Zdravstvena nega na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, 50 ur kliničnih vaj, 
2 ECTS, 

 Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, 25 ur predavanj, 10 ur seminarjev in 20 ur 
vaj, 2,5 ECTS, 

 Nujna medicinska pomoč, 20P, 10 LAB, 30 KLV, 3ECTS, 

 Angleški jezik/Nemški jezik, 45 SEM, 3 ECTS, 

 Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu, 25 P, 20 SEM,3 ECTS.  
 
V kolikor je študent opravil v 1. letniku izpit iz izbirnega predmeta Angleškega ali nemškega jezika se mu le 
ta prizna kot obvezni predmet 1. letnika po prenovi.  
 
Predmeta Sociologija zdravja in bolezni in Raziskovanje v zdravstveni negi se prestavita po prenovi v 3. 
letnik in se študentu priznata, v kolikor ju je opravil v 1. letniku pred prenovo.  
 
Predmet Biofizika, biokemija se prestavi po prenovi v 2. letnik in se študentu prizna v kolikor ga je opravil v 
1. letniku pred prenovo.  
 
Člani Senata FZV UM so razpravljali o podanem predlogu. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 05/05R-2015:  
Senat UM FZV sprejme in potrdi razliko (diferenco) med starim in prenovljenim predmetnikom 1. letnika 
strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, kot sledi: 

 Zdravstvena nega na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, 50 ur kliničnih 
vaj, 2 ECTS, 

 Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, 25 ur predavanj, 10 ur seminarjev in 20 ur 
vaj, 2,5 ECTS, 

 Nujna medicinska pomoč, 20P, 10 LAB, 30 KLV, 3ECTS, 

 Angleški jezik/Nemški jezik, 45 SEM, 3 ECTS, 

 Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu, 25 P, 20 SEM,3 ECTS.  
 
V kolikor je študent opravil v 1. letniku izpit iz izbirnega predmeta Angleškega ali nemškega jezika se mu 
le ta prizna kot obvezni predmet 1. letnika po prenovi.  
 
Predmeta Sociologija zdravja in bolezni in Raziskovanje v zdravstveni negi se prestavita po prenovi v 3. 
letnik in se študentu priznata, v kolikor ju je opravil v 1. letniku pred prenovo.  
 
Predmet Biofizika, biokemija se prestavi po prenovi v 2. letnik in se študentu prizna v kolikor ga je opravil 
v 1. letniku pred prenovo.  
 
 

K točki 6. 
 
Poročilo Komisije za tutorstvo in imenovanje tutorjev študentov 
 
Predav. mag. Barbara DONIK je članom Senata FZV UM poročala o delu Komisije za tutorstvo FZV UM v 
študijskem letu 2014/15.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06/05R-2015:  
Senat Fakultete za zdravstvene vede UM se seznani s poročilom Komisije za tutorstvo FZV UM.   
 
Predav. mag. Barbara Donik je člane Senata FZV UM seznanila s sklepi 1. izredne seje Komisije za tutorstvo 
UM FZV, z dne 28.10.2015, kjer so obravnavali imenovanja tutorjev študentov in predlagali potrditev na 
Senatu FZV UM na podlagi Sklepa o razpisu za izbor tutorjev študentov Fakultete za zdravstvene vede št. 
073/2015/6436/302, z dne 28.9.2015. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06a/05R-2015:  
Senat UM FZV na podlagi predloga Komisije za tutorstvo potrdi naslednje tutorje študente za enoletno 
mandatno obdobje od 3. 11. 2015 do 2. 11. 2016:  

 ANNE ROŠKAR (2. letnik, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega) 

 LEON KOPITAR (2. letnik, podiplomski študijski program 2. stopnje Bioinformatika) 

 ANDREJ IVANČIĆ (2. letnik, podiplomski študijski program 2. stopnje Bioinformatika) 

 EVA ROJHT (3. letnik, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega) 

 NINA LONČARIČ (3. letnik, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega) 

 URBAN PRISTOVNIK (2. letnik, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega) 
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 LEONA CILAR (1. letnik, podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega, smer 
Zdravstvena nega), 

 ANJA ŠVIKART (2. letnik, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega) 

 NATAŠA MIKLOŠIČ (3. letnik,  visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega) 

 MARJANA BENDRA (ABS, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega) 

 ANDREJ ČERNI (1. Letnik, podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega, smer 
Zdravstvena nega) 

 SABINA ŽELE (2 letnik, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega) 

 PATRIC RAJŠP (3. letnik, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega) 

 TANJA VERLAK (ABS, podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega, smer 
Zdravstvena nega). 

 
 

K točki 7. 
 
Imenovanje nadomestnih članov komisij   
 
Predstavniku študentov v Komisiji za podelitev nagrad, priznanj in pohval UM FZV in  v Komisiji za 
znanstvenoraziskovalne zadeve je prenehal mandat zaradi zaključka študija. Študentski svet UM FZV je na 6. 
korespondenčni seji dne 12. 10. 2015 predlagal za člana obeh komisij Andreja Černija. 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07/05R-2015:  
Senat UM FZV imenuje Andreja ČERNIJA za nadomestnega člana Komisije za podelitev nagrad, priznanj in 
pohval UM FZV za preostanek mandata do 6. 5. 2016. 
 

SKLEP 07a/05R-2015:  
Senat UM FZV imenuje Andreja ČERNIJA za nadomestnega člana Komisiji za znanstvenoraziskovalne 
zadeve za preostanek mandata do 17. 6. 2016. 
 
 

K točki 8. 
 
Habilitacijske zadeve 
 
Člani Senata UM FZV se seznanijo s prečiščenim seznamom indeksiranih podatkovnih zbirk za znanstveno 
področje Zdravstvena nega. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08/05R-2015:  
Senat UM FZV potrdi seznam indeksiranih podatkovnih zbirk za znanstveno področje Zdravstvena nega. 

 
 
Prof. dr. Sonja Šostar Turk je članom senata poročala, da je na podlagi razprave Habilitacijske komisije UM o 
poenotenju znižanih kriterijev glede aktivnega znanja tujega jezika je Senat UM FZV na konstitutivni seji dne 
14. 5. 2015 sprejel sklep, da člani senata v roku 15 dni podajo pripombe na osnutek sklepa:  
 
»Senat UM FZV predlaga Senatu Univerze v Mariboru, da sklep 24. redne seje z dne 22. 10. 2013 v zvezi z 
znižanjem kriterijev za izvolitev v naziv strokovni sodelavec spremeni tako, da se črta 2. alineja sklepa, ki se 
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glasi »- aktivno znanje najmanj enega razširjenega tujega jezika, ki se izkazuje s potrdilom o uspešno 
opravljenem izpitu na študijskem programu in«. 
 
V ostalem delu velja sklep v nespremenjeni obliki.   
 
Sklep se posreduje v obravnavno organom UM.« 
 
Pripomb na osnutek sklepa nismo prejeli, zato predlagamo, da Senat UM FZV predlagani sklep sprejme in 
potrdi.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 08a/05R-2015:  

Senat UM FZV predlaga Senatu Univerze v Mariboru, da sklep 24. redne seje z dne 22. 10. 2013 v zvezi z 
znižanjem kriterijev za izvolitev v naziv strokovni sodelavec spremeni tako, da črta 2. alinejo sklepa, ki se 
glasi » - aktivno znanje najmanj enega razširjenega tujega jezika, ki se izkazuje s potrdilom o uspešno 
opravljenem izpitu na študijskem programu in«. 
 
V ostalem delu velja sklep v nespremenjeni obliki.   
 
Sklep se posreduje v obravnavo organom Univerze v Mariboru.  
 
 
Volitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke dr. Klavdija Čuček Trifkovič za ponovno 
izvolitev v naziv višja predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo petih let in 
pozitivna strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Marije Horvat 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 Ines Pečnik 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 Mateje Šiško 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 Darinke Žamut 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.  
 
Dekanica je člane senata pred izvedbo tajnih volitev pozvala k razpravi o strokovnih poročilih in kandidatih 
ter poudarila, da merila določajo tako izpolnjevanje kvalitativnih in kvantitativnih pogojev za izvolitev. Člani 
senata niso podali pripomb na poročila strokovnih poročevalcev.  
 
Pri glasovanju za kandidatko dr. Klavdijo Čuček Trifkovič so bili iz glasovanja izločene viš. predav. mag. Vida 
Gönc (članica je bila prisotna na seji) in doc. dr. Jadranka Stričević (članica je bila prisotna na seji) in 
kandidatka dr. Klavdija Čuček Trifkovič (članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
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Pri glasovanju za kandidatke Marijo Horvat, Ines Pečnik, Matejo Šiško in Darinko Žamut 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 kandidatko Darinko Žamut je bila iz glasovanja izločena predav. mag. Barbara Donik 
(članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidatko Marijo Horvat je bila iz glasovanja izločena predav. Jasmina Nerat (članica je 
bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v nazive. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 08b/05R-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 

Dr. Klavdija ČUČEK 
TRIFKOVIČ 

višja predavateljica 11 8 0 0 3 

Marija HORVAT strokovna sodelavka 11 8 0 0 3 

Ines PEČNIK  strokovna sodelavka 11 9 0 0 2 

Mateja ŠIŠKO  strokovna sodelavka 11 9 0 0 2 

Darinka ŽAMUT  strokovna sodelavka 11 7 0 1 3 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08c/05R-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 dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ 
izvoljena v naziv višja predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let. 
 
 

SKLEP 08d/05R-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 4. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 20. 10. 
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2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Marija HORVAT izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 08e/05R-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 4. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 20. 10. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Ines PEČNIK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 

 
 
SKLEP 08f/05R-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 4. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 20. 10. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Mateja ŠIŠKO izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 08g/05R-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 4. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 20. 10. 
2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Darinka ŽAMUT izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Andreja ALIČ, 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 08h/05R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Andreja ALIČ 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 red. prof. dr. Antona CRNJACA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidat mag. Martin BIGEC, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podal vlogo za 
ponovno izvolitev v naziv višji predavatelj za predmetno področje Medicina. Senat v skladu z določili 193. 



 

 
 

 

12 

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 08i/05R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidata mag. Martina BIGEC za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv višji predavatelj za predmetno področje Medicina v naslednji 
sestavi: 

- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, predsednica, 

- viš. predav. mag. Mateja LORBER, članica, 

- izr. prof. dr. Nataša MARČUN VARDA, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Vojka BERCE, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Melita DOMAJNKO, 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 08j/05R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Melito DOMAJNKO za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in 
oskrba v naslednji sestavi: 

- predav. mag. Barbara KEGL, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka dr. Christine JACKSON, zaposlena na University of Lincoln, College of Social Science, je podala 
vlogo za prvo izvolitev v naziv docentka 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 08k/05R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko dr. Christine JACKSON za izdelavo 
strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv docentka za predmetno področje Zdravstvo v naslednji 
sestavi: 

- doc. dr. Jadranka Stričević, predsednica, 

- Prof Dr Árún K. Sigurðardóttir, članica, 

- izr. prof. dr. Gregor Štiglic, član. 
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Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Zvezdana KUPNIK, 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 08l/05R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Zvezdano KUPNIK za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Anton KOŽELJ, predsednik, 

- predav. Jožefa TOMAŽIČ, članica, 

- izr. prof. dr. Robert EKART, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Nadja LUBAJNŠEK, 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 08m/05R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Nadjo LUBAJNŠEK 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, 

- viš. predav. mag. Mateja LORBER, članica, 

- doc. dr. Maja PAKIŽ, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Iztoka TAKAČA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Aleksandra ZEL, zaposlena v Sončnem domu, je podala vlogo za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v skladu z določili 193. člena Statuta 
UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri 
izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 08n/05R-2015:  

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

- viš. predav. mag. Mateja LORBER, predsednica, 

- viš. predav. mag. Tatjana RIBIČ, 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 9. 
Kadrovske zadeve 
 
Soglasja za delo  
 
Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC je podal vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno delo na Univerzi v Mariboru, 
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 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 09/05R-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 raziskovalno dopolnilno delo v obsegu 5 %, za 
določen čas od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko. 
 
 
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 dveh asistentov v obsegu 20%. Zaposlitev je bila 
vključena v kadrovski in finančni načrt za leto 2015 in Upravni odbor UM je na 14. redni seji dne 26. 10. 
2015 podal soglasje za sklenitev pogodb o zaposlitvi zaradi nemotene izvedbe pedagoškega procesa.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 09a/05R-2015: 
Senat UM FZV potrdi razpis prostega delovnega mesta Asistent v nazivu asistent, D010001 (šifra po 
sistemizaciji UM 2002024) za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom v obsegu 20%. 
 

SKLEP 09b/05R-2015: 
Senat UM FZV potrdi razpis prostega delovnega mesta Asistent v nazivu asistent, D010001 (šifra po 
sistemizaciji UM 2002355) za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom v obsegu 20%. 
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Višja delovna mesta 
 
Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene je UO UM zaprosila za izdajo soglasja za sklenitev pogodb o 
zaposlitvi za redno in dopolnilno delovno razmerje zaradi višjih nazivov za:  

- izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar na delovno 
mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, 

- izr. prof. dr. Gregorja Štiglica na delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, 
- viš. predav. mag. Mateja Lorber na delovno mesto visokošolski učitelj predavatelj v nazivu višji 

predavatelj, 
- izr. prof. dr. Suzano Kraljić na delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, 
- izr. prof. dr. Sabino Fijan na delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor. 

 
UO UM je na 6. izredni seji dne 16. 9. 2015 podal soglasje k sklenitvi navedenih pogodb o zaposlitvi.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 09c/05R-2015: 
Senat UM FZV soglaša s sklenitvijo pogodb o zaposlitvi za redno in dopolnilno delovno razmerje zaradi 
višjih nazivov za:  

- izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdo Pajnkihar na delovno 
mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, (šifra DM 2002264), 

- izr. prof. dr. Gregorja Štiglica na delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, (šifra 
DM 2002600), 

- viš. predav. mag. Matejo Lorber na delovno mesto visokošolski učitelj predavatelj v nazivu višji 
predavatelj (šifra DM 2002284), 

- izr. prof. dr. Suzano Kraljić na delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor (šifra 
DM 2002219), 

- izr. prof. dr. Sabino Fijan na delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor (šifra DM 
2002240). 

 
 

K točki 10. 
 
Razno 
 
Člani Senata UM FZV so se seznanili s številom vpisanih študentov na UM FZV v študijskem letu 2015/2016 
(priloga tabela s podatki o številu vpisanih študentov). 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 10/05R-2015: 
Senat UM FZV se seznani s številom vpisanih študentov na UM FZV v študijskem letu 2015/2016.   
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.25. 
 
 
ZAPISALA:                        
Tajnica fakultete     
Vlasta Jug, univ. dipl. prav. 
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                                               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. 


