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ZAPISNIK 
6. redne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 10. 12. 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, predav. Jasmina 
NERAT, doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, viš. predav. mag. Karl TURK in Andrej 
ČERNI, študent  
 
Opravičeno odsotni:  
doc. dr. David HALOŽAN, izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, Flora LUŽNIK, študentka in Patric RAJŠP, študent.  
 
Ostali prisotni: 
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. Potrditev zapisnika 5. redne seje Senata UM FZV z dne 29. 10. 2015, 3. korespondenčne seje 
Senata UM FZV z dne 10. 11. 2015 in 4. izredne seje Senata UM FZV z dne 17. 11. 2015 
(poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, 
dekanica). 

2. Znanstveno raziskovalne zadeve (poročevalec prodekan izr. prof. dr. Gregor Štiglic).  
3. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
4. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
5. Razno.  

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/06R-2015:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagan dnevni red 6. redne seje Senata UM FZV. 
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K točki 1. 

Potrditev zapisnika 5. redne seje Senata UM FZV z dne 29. 10. 2015, 3. korespondenčne seje Senata UM 
FZV z dne 10. 11. 2015 in 4. izredne seje Senata UM FZV z dne 17. 11. 2015  

Dekanica je poročala o realizaciji sklepov 5. redne seje Senata UM FZV z dne 29. 10. 2015, 3. 
korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 10. 11. 2015 in 4. izredne seje Senata UM FZV z dne 17. 11. 
2015, ki so bili realizirani. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/06R-2015: 
Senat UM FZV potrdi zapisnik 5. redne seje Senata UM FZV z dne 29. 10. 2015, 3. korespondenčne seje 
Senata UM FZV z dne 10. 11. 2015 in 4. izredne seje Senata UM FZV z dne 17. 11. 2015. 
 

 
K točki 2. 

 
Znanstveno raziskovalne zadeve 
 
Dekanica je člane Senata UM FZV seznanila s sklepi 1. izredne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne 
zadeve FZV UM z dne 2. 12. 2015.  
 

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je ob upoštevanju pripomb potrdila naslov 
specialističnega dela »Pomen skupine za samopomoč v skrbi za zdravje in počutje starostnika« študentke 
Polonce ČERNENŠEK in predlagala Komisijo za oceno specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/06R-2015: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Pomen skupine za samopomoč v skrbi za zdravje in počutje starostnika« študentke 
Polonce ČERNENŠEK. 
 
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). 

 
 
 

K točki 3. 
 
Habilitacijske zadeve 
 
Na 5. redni seje Senata UM FZV z dne 29. 10. 2015 je bil sprejet sklep št. 08/05R-2015, ki se je glasil: »Senat 
UM FZV potrdi seznam indeksiranih podatkovnih zbirk za znanstveno področje Zdravstvena nega.« Sklep je 
potrebno spremeniti tako, da bo veljal za znanstveno področje Zdravstvena nega in oskrba.   
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 03/06R-2015:  

Sklep št. 08/05R-2015 5. redne seje Senata UM FZV z dne 29. 10. 2015 se razveljavi. 
 
 

SKLEP 03a/06R-2015:  
Senat UM FZV potrdi seznam indeksiranih podatkovnih zbirk za znanstveno področje Zdravstvena nega in 
oskrba. 

 

 
Člani Senata UM FZV se seznanijo s prečiščenim seznamom indeksiranih podatkovnih zbirk za znanstveno 
področje Medicina.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03b/06R-2015:  
Senat UM FZV potrdi seznam indeksiranih podatkovnih zbirk za znanstveno področje Medicina. 
 
 
Člani Senata UM FZV se seznanijo s prečiščenim seznamom indeksiranih podatkovnih zbirk za znanstveno 
področje Zdravstvo.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03c/06R-2015:  
Senat UM FZV potrdi seznam indeksiranih podatkovnih zbirk za znanstveno področje Zdravstvo. 
 
 
 
Volitve visokošolskih sodelavcev 
 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke KLANJŠEK Petre za prvo izvolitev v naziv 
asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 3 let in pozitivna strokovna poročila 
strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke BERTONCELJ Maje 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 DAJČMAN WALDHUBER Janje 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 DOBNIK Vesne 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 GRIČNIK Andreje 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 GRUBER Andreje 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 HOHLER Veronika 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 HORVAT Valerije 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 JUS Akeksandra 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 KAMENČIČ Jasmine 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 KIRBIŠ Liljane 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 LORBEK Tanje 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 MACUH Erike 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 PORTENŠLAGER Ines 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 POTOČNIK Tanje 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 PREJAC Selme 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 SAPAČ Barbare 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 SLEMENJAK Petre 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 STOJIĆ Veronike 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 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 kandidatki Andrejo Gričnik in Veroniko Hohler je bila iz glasovanja izločena predav. mag. 
Barbara Donik (članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidatko Janjo Dajčman Waldhuber je bila iz glasovanja izločena predav. Jasmina Nerat 
(članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidatke Andrejo Gruber, Valerijo Horvat, Petro Klanjšek, Liljano Kirbiš, Eriko Macur in 
Tanjo Potočnik je bila iz glasovanja izločena doc. dr. Jadranka Stričević (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 03e/06R-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.  

 
 
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 

Petra Klanjšek asistentka 9 5 0 1 3 

Maja Bertoncelj strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Janja Dajčman 
Waldhuber 
 

strokovna sodelavka 9 6 0 0 3 

Vesna Dobnik strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Andreja Gričnik strokovna sodelavka 9 6 0 0 3 
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Andreja Gruber 
 

strokovna sodelavka 9 6 0 0 3 

Veronika Hohler strokovna sodelavka 9 6 0 0 3 

Valerija Horvat strokovna sodelavka 9 6 0 0 3 

Aleksander Jus strokovni sodelavec 9 7 0 0 2 

Jasmina Kamenčić strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Liljana Kirbiš strokovna sodelavka 9 6 0 0 3 

Tanja Lorbek strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Erika Macur strokovna sodelavka 9 6 0 0 3 

Ines Portenšlager strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Tanja Potočnik strokovna sodelavka 9 6 0 0 3 

Selma Prejac strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Barbara Sapač strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Petra Slemenjak strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Veronika Stojić 
 

strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 
 

SKLEP 03f/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Petra KLANJŠEK izvoljena v 
naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo treh let. 
 
 

SKLEP 03g/06R-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, 92/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Maja BERTONCELJ izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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SKLEP 03h/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Janja DAJČMAN WALDHUBER 
izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno 
dobo. 

 
 
SKLEP 03i/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Vesna DOBNIK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03j/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Andreja GRIČNIK izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03k/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Andreja GRUBER izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03l/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Veronika HOHLER izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03m/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Valerija HORVAT izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03n/06R-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. 
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44/2015, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Aleksander JUS izvoljen v naziv 
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03o/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Jasmina KAMENČIĆ izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03p/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Liljana KIRBIŠ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03r/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Tanja LORBEK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03s/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Erika MACUR izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03t/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Ines PORTENŠLAGER izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03u/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Tanja POTOČNIK izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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SKLEP 03v/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Selma PREJAC izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 

 
SKLEP 03z/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Barbara SAPAČ izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03aa/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Petra SLEMENJAK izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03ab/06R-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, 92/2015)  ter predhodnega soglasja podanega na 5. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
21.11.2015, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Veronika STOJIĆ izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Tanja ČEH, 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 03ac/06R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Tanjo ČEH 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. Jožefa TOMAŽIČ, članica, 

- doc. dr. Maja PAKIŽ, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Iztoka TAKAČA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
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Kandidatka Valerija ČERNE, 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 03ad/06R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Valerija ČERNE za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 

- predav. Igor Robert ROJ, predsednik, 

- predav. Maja STRAUSS, članica 

- izr. prof. dr. Vojko FLIS, član.  
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Janja JUS, 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 03ae/06R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Janjo JUS za izdelavo strokovnega poročila 
za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v 
naslednji sestavi: 

- predav. Igor Robert ROJ, predsednik, 

- predav. Maja STRAUSS, članica, 

- izr. prof. dr. Vojko FLIS, član.  
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Darja KOVAČIČ, 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 03af/06R-2015:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Darjo KOVAČIČ za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba 
v naslednji sestavi: 
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- predav. Igor Robert ROJ, predsednik, 

- predav. Maja STRAUSS, članica, 

- izr. prof. dr. Vojko FLIS, član.  
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Opravljanje pedagoškega dela 
  
Predav. Maja Strauss je podala vlogo za soglasje za opravljanje pedagoškega dela, ker postopek za izvolitev 
v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba še ni zaključen. Vlogo je dopolnila 
z obrazložitvijo, da je vlogo podala pozno zaradi obremenitev na magistrskem študiju in težke družinske 
situacije. 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 03ag/06R-2015:  
Senat UM FZV podaja pozitivno mnenje Senatu UM k izdaji ustreznega sklepa, da lahko predav. Maja 
STRAUSS opravlja pedagoško delo, vendar najdlje do dokončnosti postopka izvolitve v naziv 
predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba.  

 
 

K točki 4. 
 
Kadrovske zadeve 
 
Soglasja za delo  
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za dopolnilno znanstvenoraziskovalno delo v obsegu 1 % na Univerzi v Mariboru Medicinski 
fakulteti za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 
32/12, UPB7 s sprememb. in dopol. 85/14) in Statuta UM (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št. 44/2015, 
92/2015)  je rektor UM pristojen za izdajo soglasja. V skladu s pooblastilom rektorja št. P 114/2014-526 NP z 
dne 10. 6. 2014 lahko soglasje izda pooblaščeni prodekan. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 04/06R-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 dopolnilno znanstvenoraziskovalno delo v obsegu 1 % na Univerzi v Mariboru Medicinski 
fakulteti za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 
 
 
Doc. dr. Aleš FAJMUT je dne 16. 11. 2015 zaprosil za izdajo soglasja za raziskovalno dopolnilno delo v 
obsegu 20%, za določen čas od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za naravoslovje 
in matematiko. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprememb. in dopol. 
85/14) in Statuta UM (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št. 44/2015, 92/2015) je rektor UM pristojen za izdajo 
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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 04a/06R-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. Alešu FAJMUTU za raziskovalno dopolnilno delo v obsegu 20%, za 
določen čas od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko. 
 
 
Sklenitev pogodb o zaposlitvi  
 
Senatu UM FZV se predlaga sklenitev delovnega razmerja z asist. Lidijo FOŠNARIČ na delovno mesto 
ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno področje 
Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002024), za nedoločen čas s krajšim delovnim časom – 8 ur 
tedensko in 3 mesečnim poskusnim delom. 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 04b/06R-2015: 
Senat UM FZV odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delo s krajšim delovnim časom v obsegu 20% za 
asist. Lidijo FOŠNARIČ na delovnem mestu Asistent v nazivu asistent, D010001 (šifra po sistemizaciji UM 
2002024) za nedoločen čas od 21. 12. 2015.  
 
 
Senatu UM FZV se predlaga sklenitev delovnega razmerja z asist. mag. Majo KLANČNIK GRUDEN na 
delovno mesto ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002355), za nedoločen čas s krajšim delovnim časom – 
8 ur tedensko in 3 mesečnim poskusnim delom. 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 04c/06R-2015: 
Senat UM FZV odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delo s krajšim delovnim časom v obsegu 20% za 
asist. mag. Majo KLANČNIK GRUDEN na delovnem mestu Asistent v nazivu asistent, D010001 (šifra po 
sistemizaciji UM 2002355) za nedoločen čas od 21. 12. 2015.  
 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je člane Senata UM FZV seznanila, da bo doc. dr. David Haložan v obdobju od 1. 
1. 2016 do 31. 10. 2016 opravljal delo v obsegu 25 % (10 ur tedensko) na projektu "Vrednotenje tveganj za 
zmanjšanje mišično skeletnih obolenj v zdravstvu in ozaveščenost s primeri dobrih praks za obvladovanje 
absentizma" na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu znanstveni sodelavec 
H019007 (šifra del. mesta 2002529).  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 
SKLEP 04d/06R-2015: 

Senat UM FZV odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za doc. dr. Davida HALOŽANA na delovnem mestu 
Znanstveni sodelavec H019007 (šifra del. mesta 2002529) v obsegu 25 % (10 ur tedensko) za določen čas 
od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016.  
 
 
Asist. dr. Urška ROZMAN bi v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 opravljala raziskovalno delo v obsegu 
20% (8 ur tedensko) na projektu MORAPEX II na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas na delovnem 
mestu asistent z magisterijem.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04e/06R-2015: 
Senat UM FZV odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za asist. dr. Urško ROZMAN na delovnem mestu 
asistent z magisterijem H018001, (šifra del. mesta 2002491) v obsegu 20 % (8 ur tedensko) za določen čas 
od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016.  
 

 
K točki 5. 

 
Razno 
 
Dekanica se je senatorjem zahvalila za delo v preteklem letu in seznanila člane senata UM FZV, da:  

- je bila vloga za akreditacijo doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega uspešno 
oddana na UM in NAKVIS,  

- v postopku ponovne akreditacije 2. stopnje študijskega programa Management v zdravstvu in 
socialnem varstvu pričakujemo obisk strokovnjakov NAKVISA, 

- je izdelana DIIP dokumentacija za obe fazi prenove stavbe na Tyrševi v Mariboru in v pripravi je 
povpraševanje za izdelavo gradbene dokumentacije,  

- je izdelana DIIP dokumentacija za obe fazi za stavbo na Žitni ulici v Mariboru in v teku postopek za 
izdelavo gradbene dokumentacije,  

- je postopek za pridobitev ISO standarda v zaključni fazi,  

- da so letos prvič vsi visokošolski učitelji in sodelavci pridobili SICRIS točke. 
 
Viš. predav. mag. Vida Gönc se je v imenu senatorjev in članov Katedre za zdravstveno nego zahvalila 
dekanici za uspešno izvedene projekte v letu 2015.   
 
Seja je bila zaključena ob 14. uri. 
 
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 
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DOSTAVLJENO: 

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


