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ZAPISNIK 

4. izredne seje 
Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 17. 11. 2015 ob 13.30 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, Andrej 
ČERNI, študent in Patric RAJŠP, študent.  
 
Opravičeno odsotni:  
izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, viš. predav. mag. Karl TURK in Flora LUŽNIK, študentka.  
 
Ostali prisotni: 
Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete, viš. predav. mag. Mateja LORBER, predsednica KOK UM FZV. 
 
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.  
 
Člane Senata UM FZV je seznanila, da je bil na podlagi Sklepa o razpisu nadomestnih volitev člana Senata 
Univerze Mariboru Fakultete za zdravstvene vede iz vrst študentov, z dne 5. 10. 2015 na 10. izredni seji ŠS 
UM FZV dne 3. 11. 2015 izvoljen Andrej Černi kot član senata iz vrst študentov za preostanek mandata od 3. 
11. 2015 do 18. 4. 2016:  
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Predhodno mnenje Senata UM FZV k predlogu dekanice za imenovanje prodekana za študentska 
vprašanja na UM FZV (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 
Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

2. Potrditev izvedbenih predmetnikov na vseh študijskih programih FZV UM (poročevalki prof. dr. 
Sonja Šostar Turk, prodekanica za podiplomski študij, viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, 
prodekanica za izobraževanje). 

3. Pregled realizacije Programa dela FZV UM za leto 2015 in Akcijskega načrta FZV UM v letu 2015 
(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).  

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 00/04I-2015:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagan dnevni red 4. izredne seje Senata UM FZV. 
 

 
K točki 1. 

 
Predhodno mnenje Senata UM FZV k predlogu dekanice za imenovanje prodekana za študentska 
vprašanja na UM FZV  
 
Ga. dekanica je prisotne seznanila s potekom kandidacijskega postopka za imenovanje prodekana za 
študentska vprašanja Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede.  
 
Dne 05. 10. 2015 je bil izdan Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska 
vprašanja UM FZV.  
 
Rok za oddajo kandidatur je bil 19. 10. 2015, prispela je ena pravočasna kandidatura. Komisija za pregled 
kandidatur je dne 19. 10. 2015 pregledala prispelo kandidaturo. Kandidatura Andreja Černija je bila popolna 
in pravočasna. 
 
Študentski svet UM FZV je na 10. izredni seji dne 3. 11. 2015 podal pozitivno mnenje kandidatu Andreju 
Černiju za prodekana za študentska vprašanja. 
 
Andrej Černi je predstavil svoje dosedanje delo in program dela prodekana za študentska vprašanja UM 
FZV.  
 
Ga. dekanica je povedala, da je Andrej Černi primeren kandidat, kar je dokazal s svojim dosedanjim delom 
kakor tudi s programom dela, ki ga je predstavil članom senata. Predlagala je senatu, da poda mnenje.   
 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/04I-2015: 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede v skladu z določili 1. odst. 335. člena Statuta 
Univerze v Mariboru podaja pozitivno mnenje, k predlogu dekanice Univerze v Mariboru Fakultete za 
zdravstvene vede, za imenovanje Andreja Černija za prodekana za študentska vprašanja Univerze v 
Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za mandatno dobo dveh let. 

 
 

K točki 2. 
 
Potrditev izvedbenih predmetnikov na vseh študijskih programih FZV UM 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost in prodekanica za dodiplomski študij sta članom Senata FZV UM 
poročali o izvedbenih predmetnikih na študijskih programih 1. stopnje Zdravstvena nega, 2. stopnje 
Zdravstvena nega smer Zdravstvena nega in smer Urgentna stanja v zdravstvu, 2. stopnje Management v 
zdravstvu in socialnem varstvu in 2. stopnje Bioinformatika za študijsko leto 2015/2016. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji 
 

SKLEP 02/04I-2015: 
Senat UM FZV potrdi izvedbeni predmetnik na študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega za 
študijsko leto 2015/2016.   
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SKLEP 02a/04I-2015: 
Senat UM FZV potrdi izvedbeni predmetnik na študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega smer 
Zdravstvena nega za študijsko leto 2015/2016.  
 

SKLEP 02b/04I-2015: 
Senat UM FZV potrdi izvedbeni predmetnik na študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega smer 
Urgentna stanja v zdravstvu za študijsko leto 2015/2016.   
  
 

SKLEP 02c/04I-2015: 
Senat UM FZV potrdi izvedbeni predmetnik na študijskem programu 2. stopnje Management v zdravstvu 
in socialnem varstvu za študijsko leto 2015/2016.   
 
 

SKLEP 02d/04I-2015: 
Senat UM FZV potrdi izvedbeni predmetnik na študijskem programu 2. stopnje Bioinformatika za 
študijsko leto 2015/2016.   
 

 
K točki 3.  

 
Pregled realizacije Programa dela FZV UM za leto 2015 in Akcijskega načrta FZV UM v letu 2015 
 
Ga. dekanica je članom Senata UM FZV poročala o pregledu realizacije Programa dela UM FZV za leto 2015 
in Akcijskega načrta UM FZV v letu 2015. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/04I-2015: 
Senat UM FZV se seznani s pregledom realizacije Programa dela FZV UM za leto 2015 in Akcijskega načrta 
FZV UM v letu 2015. 
 
 

K točki 4. 
 

Habilitacijske zadeve 
 
Volitve visokošolskih sodelavcev 
 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Urške Valenčak 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.  
 
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.  
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v nazive. 
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 04/04I-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 

Urška VALENČAK strokovna sodelavka 10 10 0 0 0 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 
 

SKLEP 04a/04I-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 Urška VALENČAK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Anemarija SMONKAR, 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 04b/04I-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Anemarijo SMONKAR 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. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

5 

K točki 5. 
 
Kadrovske zadeve 
 
Ga. dekanica je člane Senata UM FZV seznanila, da zaradi potrebe nemotene izvedbe pedagoškega procesa 
na UM FZV predlagamo sklenitev dopolnilne pogodbe o zaposlitvi za asist. Sonjo Turnšek od 1. 12. 2015 do 
30. 9. 2016 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 pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo zaradi nemotene 
izvedbe pedagoškega procesa.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05/04I-2015: 
Senat UM FZV soglaša s sklenitvijo dopolnilnega delovnega razmerja za asist. Sonjo Turnšek na delovnem 
mestu visokošolski sodelavec asistent v nazivu asistent, D010001, (šifra del. mesta 2002667) za določen 
čas od 1. 12. 2015 do 30. 9. 2016 v obsegu 20%. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.05 uri. 
 
 
 
           
ZAPISALA: 
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. 


