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ZAPISNIK  

5. izredne seje  
Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 16. 2. 2016 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, doc. dr. David HALOŽAN, predav. Jasmina NERAT, 
doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, viš. predav. mag. 
Karl TURK, Andrej ČERNI, študent.  
 
Opravičeno odsotni:  
viš. predav. mag. Vida GÖNC, Flora LUŽNIK, študentka in Patric RAJŠP, študent. 
 
Ostali prisotni: 
Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete, viš. predav. mag. Mateja LORBER, 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.  
 
Dekanica je predlagala, da se iz dnevnega reda umakne obravnava pod 2. točko dnevnega reda spremembe 
študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega in se  posledično spremeni 2. točka dnevnega reda, tako 
da se sedaj glasi: »Spremembe študijskega programa 2. stopnje Zdravstvene nega«. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2016/2017 (poročevalka 
prodekanica prof. dr. Sonja Šostar Turk).  

2. Spremembe študijskega programa 2. stopnje Zdravstvene nega (prodekanica prof. dr. Sonja Šostar 
Turk).   

3. Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 
(poročevalka prodekanica prof. dr. Sonja Šostar Turk). 

4. Znanstvenoraziskovalne zadeve (poročevalec prodekan izr. prof. dr. Gregor Štiglic).  
5. Založniška dejavnost (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
6. Predlogi za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
7. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
8. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/05I-2016:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi spremenjen in predlagan dnevni red 5. izredne seje Senata UM FZV. 
 
 

K točki 1. 

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2016/2017  

Prodekanica prof. dr. Sonja Šostar Turk je poročila je članom Senata UM FZV o Razpisu za vpis v 
podiplomske študijske programe za študijsko leto 2016/2017.  
 
Člani Senata UM FZV so razpravljali o podanem predlogu. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 01/05I-2016: 

Senat UM FZV potrdi Razpis za vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2016/2017.  

Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 

 
K točki 2. 

 
Spremembe študijskega programa 2. stopnje Zdravstvene nega 
 
Prodekanica za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk je poročala članom Senata UM FZV o 
spremembah študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, ki so razvidne iz prilog.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02a/05I-2016: 
Senat UM FZV potrdi spremembe študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, ki so razvidne iz 
prilog tega sklepa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 

 
K točki 3. 

 

Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev  

Prodekanica za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk je člane Senata UM FZV seznanila s 
spremembami Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev. 

Člani Senata FZV UM so razpravljali o podanem predlogu. 
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/05I-2016: 
Člani Senata UM FZV so se seznanili s predlogom za spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih 
učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter predlagajo, da se čistopis predloga potrdi na korespondenčni seji 
Senata UM FZV. 
 

Prodekanica za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk je člane Senata UM FZV seznanila s predlogom 
UM EPF o ločevanju habilitacijskih meril in postopkov na področje družboslovja in naravoslovja.  

Člani Senata FZV UM so razpravljali o podanem predlogu. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03a/05I-2016: 
Člani Senata UM FZV ne soglašajo z ločevanjem habilitacijskih meril in postopkov.  
 
 

K točki 4. 
 
Znanstveno raziskovalne zadeve 
 
Prodekan za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Gregor Štiglic je člane Senata UM FZV seznanil s sklepi 3. 
redne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV z dne 18. 1. 2016.  
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je ob upoštevanju pripomb potrdila naslov 
specialističnega dela »Vloga in delovne naloge organizatorja prehrane v osnovnih šolah« študentke Suzane 
PLANŠAK in predlagala Komisijo za oceno specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04/05I-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Vloga in delovne naloge organizatorja prehrane v osnovnih šolah« študentke 
Suzane PLANŠAK. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za oceno specialističnega dela v naslednji sestavi: 
1.  Maja STRAUSS – predsednica komisije, poročevalka,  
2. viš. predav. mag. Milica LAHE – članica komisije (mentorica),  
3. dr. Cirila Hlastan RIBIČ – članica komisije. 
 
 
Prodekan za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Gregor Štiglic je člane Senata UM FZV seznanil s sklepi 3. 
izredne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV z dne 11.2.2016  
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je ob upoštevanju pripomb potrdila naslov 
specialističnega dela »Stiske in dileme svojcev starostnika z vidika njihovega vključevanja v oskrbo doma ali 
v instituciji« študentke Damjane LOVENJAK POTOČNIK in predlagala Komisijo za oceno specialističnega 
dela.  
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Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04a/05I-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Stiske in dileme svojcev starostnika z vidika njihovega vključevanja v oskrbo doma 
ali v instituciji« študentke Damjane LOVENJAK POTOČNIK.  
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za oceno specialističnega dela v naslednji sestavi: 
1.  doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ  – predsednica komisije, poročevalka,  
2. viš. predav. mag. Milica LAHE – članica komisije (mentorica),  
3. viš. predav. mag. Mateja LORBER – članica komisije (somentorica). 
 
 
 

K točki 5. 
Založniška dejavnost 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je člane Senata UM FZV seznanila s sklepom 13. redne seje z dne 12. 1. 2016 
Komisije za založniško dejavnost, ki je predlagala izdajo publikacije – prevod knjige z naslovom avtorjev 
»Foundamentals of Nursing Models, Theories and Practice - Osnove modelov, teorij in prakse zdravstvene 
nege« avtorjev Hugh P. McKenna, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda 
Pajnkihar in Fiona A. Murphy.  
   
Poslovodni odbor UM FZV je na 9. izredni seji dne 26. 1. 2016 potrdil izdajo publikacije – prevod knjige z 
naslovom »Foundamentals of Nursing Models, Theories and Practice - Osnove modelov, teorij in prakse 
zdravstvene nege« avtorjev Hugh P. McKenna, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 
Irske) Majda Pajnkihar in Fiona A. Murphy. Urednica bo izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske) Majda Pajnkihar. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05/05I-2016: 
Senat UM FZV potrdi izdajo publikacije - prevod knjige z naslovom »Foundamentals of Nursing Models, 
Theories and Practice - Osnove modelov, teorij in prakse zdravstvene nege« avtorjev Hugh P. McKenna, 
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar in Fiona A. Murphy.  
Urednica bo izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar. 

 
 
SKLEP 05a/05I-2016: 

Senat UM FZV predlaga, da za izdajo publikacije - prevod knjige z naslovom »Foundamentals of Nursing 
Models, Theories and Practice - Osnove modelov, teorij in prakse zdravstvene nege« opravi prevod 
Stojan Primožič.  
 
 

SKLEP 05b/05I-2016: 
Senat UM FZV predlaga, da za izdajo publikacije - prevod knjige z naslovom »Foundamentals of Nursing 
Models, Theories and Practice - Osnove modelov, teorij in prakse zdravstvene nege« opravi strokovni 
pregled prevoda asist. Dominika Vrbnjak.  
 

 
 



 

 
 

 
5 

SKLEP 05c/05I-2016: 
Senat UM FZV predlaga, da se za izdajo publikacije - prevod knjige z naslovom »Foundamentals of 
Nursing Models, Theories and Practice - Osnove modelov, teorij in prakse zdravstvene nege« opravi 
jezikovna recenzija.  
 

 
K točki 6. 

 
Predlog za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je člane Senata UM FZV seznanila s predlogom za pridobitev naziva gostujoči 
strokovnjak, ki je bila podana za kandidatko Barbaro KIT, dr. med., pri predmetu Nujna stanja: bolezni in 
poškodbe, skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak (Št.: A 
6/2006 – 51 MT). 
 
Predstavnik Študentskega sveta UM FZV je po izvedenem predavanju kandidata izvedel študentsko anketo 
med študenti, ki so se udeležili predavanj glede uspešnosti nastopa, in ugotovil, da so študentje predavanje 
kandidatke ocenili kot uspešno. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06/05I-2016: 
Senat UM FZV podeli kandidatki Barbari KIT, dr. med., naziv gostujoča strokovnjakinja za dobo dveh let, 
t.j. od 16. 2. 2016 do 15. 2. 2018. 
 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je člane Senata UM FZV seznanila s predlogom za pridobitev naziva gostujoči 
strokovnjak, ki je bila podana za kandidata Andreja MARKOTA, dr. med., pri predmetu Nujna stanja: 
bolezni in poškodbe, skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak 
(Št.: A 6/2006 – 51 MT). 
 
Predstavnik Študentskega sveta UM FZV je po izvedenem predavanju kandidata izvedel študentsko anketo 
med študenti, ki so se udeležili predavanj glede uspešnosti nastopa, in ugotovil, da so študentje predavanje 
kandidata ocenili kot uspešno. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06a/07R-2016: 
Senat UM FZV podeli kandidatu Andreju MARKOTU, dr. med., naziv gostujoči strokovnjak za dobo dveh 
let, t.j. od 16. 2. 2016 do 15. 2. 2018. 
 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je člane Senata UM FZV seznanila s predlogom za pridobitev naziva gostujoči 
strokovnjak, ki je bila podana za kandidatko Alenko STRDIN KOŠIR, dr. med., pri predmetu Nujna stanja: 
bolezni in poškodbe, skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak 
(Št.: A 6/2006 – 51 MT). 
 
Predstavnik Študentskega sveta UM FZV je po izvedenem predavanju kandidata izvedel študentsko anketo 
med študenti, ki so se udeležili predavanj glede uspešnosti nastopa, in ugotovil, da so študentje predavanje 
kandidatke ocenili kot uspešno. 
 



 

 
 

 
6 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06b/05I-2016: 
Senat UM FZV podeli kandidatki Alenki STRDIN KOŠIR, dr. med., naziv gostujoča strokovnjakinja za dobo 
dveh let, t.j. od 16. 2. 2016 do 15. 2. 2018. 

 
 

K točki 7. 
 
Habilitacijske zadeve 
 
Volitve visokošolskih sodelavcev 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke dr. Christine JACKSON za prvo izvolitev v naziv 
docentka za predmetno področje Zdravstvo za dobo 5 let in pozitivna strokovna poročila strokovnih 
poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidata mag. Martina BIGECA za ponovno izvolitev v 
naziv višji predavatelj za predmetno področje Medicina za dobo 5 let in pozitivna strokovna poročila 
strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Maje STRAUSS za ponovno izvolitev v naziv 
predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 in pozitivna strokovna poročila 
strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Mojce ČATER 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 Jasmine GAJSER 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 Darje GRM 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 mag. Barbare HUTINSKI 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 Vanje LENDERO 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 Saške ZAJFRID 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.  
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Pri glasovanju za vse kandidate, razen mag. Martina Bigca in Maje Strauss, je bila iz glasovanja izločena prof. 
dr. Sonja Šostar Turk (članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidatko dr. Christine Jackson je bil iz glasovanja izločen izr. prof. dr. Gregor Štiglic (član 
je bil prisoten na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidata dr. Christine Jackson in mag. Martina Bigca je bila iz glasovanja izločena doc. dr. 
Jadranka Stričević (članica je bila prisotna na seji) z razloga nepristranskosti. 
 
Pri glasovanju za kandidatko Majo Strauss, je bila iz glasovanja izločena viš. predav. Klavdija Čuček Trifkovič 
(članica je bila prisotna na seji), predav. mag. Barbara Donik (članica je bila prisotna na seji) in Andrej Černi 
(člani je bil prisoten na seji)  iz razloga nepristranskosti.  
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 07/05I-2016: 

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 

dr. Christine Jackson docentka  10 7 0 0 3 

mag. Martin Bigec  višji predavatelj  10 8 0 0 2 

Maja Strauss predavateljica  10 7 0 0 3 

Mojca Čater strokovna 
sodelavka 

10 9 0 0 1 

Jasmina Gajser  strokovna 
sodelavka 

10 9 0 0 1 

Darja Grm strokovna 
sodelavka 

10 9 0 0 1 

mag. Barbara Hutinski strokovna 
sodelavka 

10 9 0 0 1 

Vanja Lendero  strokovna 
sodelavka 

10 9 0 0 1 

Saška Zajfrid  strokovna 
sodelavka 

    1 
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Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 
 

SKLEP 07a/05I-2016: 
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 7. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
26.1.2016 Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je dr. Christine JACKSON izvoljena v 
naziv docentka za predmetno področje Zdravstvo za dobo 5 let. 
 
 

SKLEP 07b/05I-2016  
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), Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je mag. Martin BIGEC 
izvoljen v naziv višji predavatelj za predmetno področje Medicina za dobo 5 let. 

 
 
SKLEP 07c/05I-2016:  

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), Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Maja STRAUSS izvoljena 
v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let. 
 
 

SKLEP 07d/05I-2016:  
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) predhodnega soglasja podanega na 7. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
26.1.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Mojca ČATER izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 07e/05I-2016:  
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) predhodnega soglasja podanega na 7. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
26.1.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Jasmina GAJSER izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 07f/05I-2016:  
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) predhodnega soglasja podanega na 7. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
26.1.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Darja GRM izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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SKLEP 07g/05I-2016:  
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) predhodnega soglasja podanega na 7. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
26.1.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je mag. Barbara HUTINSKI 
izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno 
dobo. 
 
 

SKLEP 07h/05I-2016:  
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) predhodnega soglasja podanega na 7. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
26.1.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Vanja LENDERO izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 07i/05I-2016:  
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) predhodnega soglasja podanega na 7. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
26.1.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Saška ZAJFRID izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 
Obnova postopka 
 
Kandidat doc. dr. Miljenko KRIŽMARIĆ je dne 5. 1. 2016 na Univerzo v Mariboru podal prošnjo za obnovitev 
habilitacijskega postopka v naziv izredni profesor za predmetno področje Zdravstvo, saj se je v postopku 
izvolitve upoštevalo zaokroževanje faktorja vpliva na dve decimalni mesti.  
 
Ob upoštevanju faktorja vpliva na eno decimalno mesto, kandidat izpolnjuje pogoje za izvolitev v naziv, kar 
mu v postopku ni bilo upoštevano.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07j/05I-2016: 
Senat UM FZV daje pozitivno mnenje k pričetku obnove postoka izvolitve doc. dr. Miljenka KRIŽMARIĆA v 
naziv izredni profesor za predmetno področje Zdravstvo in predlaga, da se zadeva vrne v ponovno 
odločanje na Habilitacijsko komisijo Univerze v Mariboru.  

 
 

K točki 8. 
 
Kadrovske zadeve 
 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je člane Senata UM FZV seznanila, da je Upravni odbor podal soglasje k novi 
zaposlitvi in sklenitvi pogodbe za delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu docent, D019001 za nedoločen 
čas s 30% delovnim časom. Na podlagi razpisa za delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu docent, 
D019001 za nedoločen čas s 30% delovnim časom ni bil izbran noben kandidat, zato bi ponovili razpis za  
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isto delovno mesto z delovnim časom v obsegu 20% za nedoločen čas. Razpis prostega delovnega mesta je 
na podlagi predloga članice v pristojnosti rektorja. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 08/05I-2016: 

Senat UM FZV predlaga rektorju razpis prostega delovnega mesta visokošolski učitelj v nazivu docent, 
D019001 (šifra del. mesta 2002244) za nedoločen čas v obsegu 20 % delovnega časa. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.17. 
 
 
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. 


