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ZAPISNIK 
8. redne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 24. 3. 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, viš. predav. mag. Vida GÖNC, doc. dr. David 
HALOŽAN, predav. Jasmina NERAT, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, Andrej ČERNI, 
študent. 
 
Opravičeno odsotni:  
doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, viš. predav. mag. Karl TURK, 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. Predlagala je, da se dnevni 
red razširi in se doda nova 5. točka dnevnega reda z naslovom: »Znanstvenoraziskovalne zadeve«, točka 
»Razno« pa postane 6. točka dnevnega reda. 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Senata UM FZV z dne 14. 1. 2016, 4. korespondenčne seje 
Senata UM FZV z dne 20. 1. 2016, 5. izredne seje Senata UM FZV z dne 16. 2. 2016, 5. 
korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 19. 2. 2016, 6. korespondenčne seje Senata UM FZV z 
dne 26. 2. 2016 in 7. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 1. 3. 2016 (poročevalka izr. prof. 
Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).  

2. Seznam učnih enot UM FZV za Erasmus študente v študijskem letu 2016/2017 (poročevalka viš. 
predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica).  

3. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
4. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
5. Znanstvenoraziskovalne zadeve (izr. prof. dr. Gregor Štiglic).  
6. Razno. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/08R-2016:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi razširjen in dopolnjen dnevni red 8. redne seje Senata UM FZV. 
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K točki 1. 
 

Potrditev zapisnika 7. redne seje Senata UM FZV z dne 14. 1. 2016, 4. korespondenčne seje Senata UM 
FZV z dne 20. 1. 2016, 5. izredne seje Senata UM FZV z dne 16. 2. 2016, 5. korespondenčne seje Senata 
UM FZV z dne 19. 2. 2016, 6. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 26. 2. 2016 in 7. korespondenčne 
seje Senata UM FZV z dne 1. 3. 2016  

Dekanica je poročala o realizaciji sklepov 7. redne seje Senata UM FZV z dne 14. 1. 2016, 4. korespondenčne 
seje Senata UM FZV z dne 20. 1. 2016, 5. izredne seje Senata UM FZV z dne 16. 2. 2016, 5. korespondenčne 
seje Senata UM FZV z dne 19. 2. 2016, 6. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 26. 2. 2016 in 7. 
korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 1. 3. 2016, ki so bili vsi realizirani. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/08R-2016: 
Senat UM FZV potrdi zapisnik 7. redne seje Senata UM FZV z dne 14. 1. 2016, 4. korespondenčne seje 
Senata UM FZV z dne 20. 1. 2016, 5. izredne seje Senata UM FZV z dne 16. 2. 2016, 5. korespondenčne 
seje Senata UM FZV z dne 19. 2. 2016, 6. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 26. 2. 2016 in 7. 
korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 1. 3. 2016. 
 

 
K točki 2. 

 
Seznam učnih enot UM FZV za Erasmus študente v študijskem letu 2016/2017 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič je poročala članom Senata 
UM FZV o seznamu učnih enot UM FZV za Erasmus študente v študijskem letu 2016/2017, ki so razvidne iz 
prilog.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/08R-2016: 

Senat UM FZV potrdi Seznam učnih enot UM FZV za Erasmus študente v študijskem letu 2016/2017. 
 

 
K točki 3. 

Habilitacijske zadeve 
 
Volitve visokošolskih sodelavcev 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke mag. Renate RAJAPAKSE za prvo izvolitev v 
naziv v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvo za dobo petih let in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Andreje ALIČ 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 Tanje ČEH 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 Valerije ČERNE za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Renate FRANK 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 Janje JUST 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 KOVAČIČ 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 Nadje LUBAJNŠEK 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 Marjeteke SMOLINGER GALUN 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.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Anemarije SMONKAR 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 Doroteje STAJNKO 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 Ane STANKOVIĆ za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Metke ŠKOFIČ 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 Aleksandre ZEL 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, razen Marjetke Smolinger Galun je bila iz glasovanja izločena izr. prof. Dr 
(Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (članica je bila prisotna na seji) iz 
razloga nepristranskosti.  
Pri glasovanju za kandidatki Tanji Čeh in Nadji Lubajnšek je bila iz glasovanja izločena predav. Jasmina Nerat 
(članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
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Pri glasovanju za kandidatko Dorotejo Stajnko je bila iz glasovanja izločena predav. mag. Barbara Donik 
(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 03/08R-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 

mag. Renata 
Rajapakse 

predavateljica 9 8 0 0 1 

Andreja Alič strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Tanja Čeh  strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Valerija Černe  strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Renata Frank strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Janja Just strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Darja Kovačič  strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Nadja Lubanjšek strokovna sodelavka 9 7 0 0 2 

Marjetka Smolinger 
Galun  

strokovna sodelavka 9 9 0 0 0 

Anemarija Smonkar strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Doroteja Stanjko strokovni sodelavec 9 7 0 0 2 

Ana Stanković  strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Metka Škofič strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 

Aleksandra Zel  strokovna sodelavka 9 8 0 0 1 
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Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03a/08R-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 8. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
23.2.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je mag. Renata RAJAPAKSE 
izvoljena v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvo za dobo 5 let. 
 
 

SKLEP 03b/08R-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 8. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
23.2.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Andreja ALIČ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 

 
SKLEP 03c/08R-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 8. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
23.2.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Tanja ČEH izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03d/08R-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 8. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
23.2.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Valerija ČERNE izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03e/08R-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 8. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
23.2.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Renata FRANK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03f/08R-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 8. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
23.2.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Janja JUST izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03g/08R-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. 
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44/2015, 92/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 8. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
23.2.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Darja KOVAČIČ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03h/08R-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 8. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
23.2.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Nadja LUBAJNŠEK izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03i/08R-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 Marjetka SMOLINGER 
GALUN izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za 
neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03j/08R-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 8. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
23.2.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Anemarija SMONKAR izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03k/08R-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 8. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
23.2.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Doroteja STAJNKO izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 03l/08R-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 8. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
23.2.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Ana STANKOVIĆ izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 

 
SKLEP 03m/08R-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 8. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
23.2.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Metka ŠKOFIČ izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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SKLEP 03n/08R-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 8. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
23.2.2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Aleksandra ZEL izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka mag. Barbara KEGL, zaposlena na UM FZV, je podala vlogo za prvo izvolitev v naziv višja 
predavateljica 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 03o/08R-2016:  

Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko mag. Barbaro KEGL za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv višja predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v 
naslednji sestavi: 

- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predsednica, 

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

- izr. prof. dr. Nataša MARČUN VARDA, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidat Igor ROBERT ROJ, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podal vlogo za ponovno 
izvolitev v naziv predavatelj 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 03p/08R-2016:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidata Igorja Roberta ROJA za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv predavatelj za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v 
naslednji sestavi: 

- predav. Maja STRAUSS, predsednica, 

- predav. mag. Barbara DONIK, članica, 

- izr. prof. dr. Vojko FLIS, član.  
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
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Kandidatka Dominika VRBNJAK, zaposlena na UM FZV, je podala vlogo za drugo izvolitev v naziv asistentka 
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 03r/08R-2016:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Dominiko VRBNJAK za izdelavo strokovnega 
poročila za drugo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v 
naslednji sestavi: 

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

- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, članica, 

- red. prof. dr. Dušica PAHOR, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 

 
 

K točki 4. 
Kadrovske zadeve 
 
Soglasja za delo  
 
Asist. Petra KLANJŠEK je podala vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno raziskovalno delo v obsegu 5 % na 
Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede za obdobje od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016. Delavka bi 
opravljala delo na projektu v okviru Norveškega finančnega mehanizma z naslovom »Celostni inovativni 
model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju 
in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju«. 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 dekanica. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 04/08R-2016: 

Senat UM FZV soglaša, da dekanica na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10. 6. 
2014 izda soglasje asist. Petri KLANJŠEK za dopolnilno raziskovalno delo v obsegu 5 % na Univerzi v 
Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede za obdobje od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016. 
 
 
Sklenitev pogodb o zaposlitvi  
 
Senatu UM FZV se predlaga sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z asist. Petro KLANJŠEK na delovno 
mesto ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (šifra delovnega mesta: 2002666), za določen čas od 1. 
2. 2016 do 31. 8. 2016 v obsegu 5 % za delo na projektu v okviru Norveškega finančnega mehanizma z 
naslovom »Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na 
prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in 
zmanjševanju neenakosti v zdravju«.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04a/08R-2016: 
Senat UM FZV odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo v obsegu 5 % za asist. Petro 
KLANJŠEK na delovnem mestu Asistent v nazivu asistent, D010001 (šifra po sistemizaciji UM 2002666) za 
določen čas od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016. 
 

 
K točki 5. 

 
Znanstvenoraziskovalne zadeve 
 
Prodekan za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Gregor Štiglic je člane Senata UM FZV seznanil s sklepi 4. 
izredne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV z dne 21. 3. 2016.  
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je ob upoštevanju pripomb potrdila naslov 
specialističnega dela »Uporaba testov za analizo vsebnosti glutena v živilih« študentke Tinke KOŠTRUN in 
predlagala Komisijo za oceno specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05/08R-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Uporaba testov za analizo vsebnosti glutena v živilih« študentke Tinke KOŠTRUN. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za oceno specialističnega dela v naslednji sestavi: 
1.  viš. predav. dr. Mateja LORBER  – predsednica komisije, poročevalka,  
2. dr. Cirila Hlastan RIBIČ – članica komisije,  
3. prof. dr. Dušanka MIČETIĆ TURK – članica komisije (mentorica). 
 
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je ob upoštevanju pripomb potrdila naslov 
specialističnega dela »Integrirani klinični monitoring hemodinamike v enotah intenzivnega zdravljenja« 
študenta Benjamina LORBKA in predlagala Komisijo za oceno specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05a/08R-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Integrirani klinični monitoring hemodinamike v enotah intenzivnega zdravljenja« 
študenta Benjamina LORBKA. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za oceno specialističnega dela v naslednji sestavi: 

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

 
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je dala pozitivno mnenje k poročilu Komisije za oceno 
specialističnega dela z naslovom »Telesne obremenitve operacijskih medicinskih sester« študentke Slavice 
SOMER GRUJČIČ in predlagala Komisijo za zagovor specialističnega dela.  
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Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05b/08R-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »Telesne obremenitve operacijskih medicinskih sester« študentke Slavice SOMER GRUJČIČ. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ – predsednica komisije,  
2. viš. predav. mag. Vida GÖNC – članica komisije (mentorica), 
3. viš. predav. Dragan LONZARIČ – član komisije (somentor). 

 

 
 

K točki 6. 
 
 
Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.30. 
 
 
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. 


