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ZAPISNIK 

6. izredne seje 
Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 20. 4. 2016 ob 13.00 uri 

 
 
Prisotni:  
prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK predav. mag. Barbara DONIK, viš. predav. mag. Vida GÖNC, doc. dr. David 
HALOŽAN, predav. Jasmina NERAT, doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, Andrej ČERNI, 
študent, Jana LONČARIČ, študentka. 
 
Opravičeno odsotni:  
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, viš. predav. dr. 
Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, viš. predav. mag. Karl TURK, Ana SAJOVIC, študentka.  
 
Ostali prisotni: 
Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete, viš. predav. mag. Mateja LORBER, Mojca JEŽ GOLE, univ. dipl. 
prav, pomočnica tajnice. 
 
 
Zaradi službene odsotnosti dekanice, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) 
Majde Pajnkihar je sejo vodila prodekanica za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk.  
 
Prof. dr. Sonja Šostar Turk je ugotovila, da je Senat UM FZV sklepčen in člane Senata UM FZV seznanila z 
dnevnim redom. Člane Senata UM FZV je seznanila tudi, da so bili na podlagi Sklepa o razpisu volitev članov 
Senata Univerze Mariboru Fakultete za zdravstvene vede iz vrst študentov z dne 8. 3. 2016 izvoljeni 
naslednji člani za dobo enega leta od 19. 4. 2016 do 18. 4. 2017:  
 

1. Andrej ČERNI 
2. Jana LONČARIČ  
3. Ana SAJOVIC 

 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
2. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
3. Znanstvenoraziskovalne zadeve (poročevalec izr. prof. dr. Gregor Štiglic, prodekan).  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/06I-2016:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagan dnevni red 6. izredne seje Senata UM FZV. 
 
 

K točki 1. 
 
Habilitacijske zadeve 
 
Volitve visokošolskih sodelavcev 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidata dr. Miljenka KRIŽMARIĆA za prvo izvolitev v 
naziv izredni profesor 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 Jožica CVILAK 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 Vesne FABIJAN 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 Mire MLAKAR 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 Mojce ŽOLGAR FRIDAUER 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 ni bila prisotna na seji) in prof. dr. Sonja Šostar Turk (članica je 
bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidata dr. Miljenka Križmarića je bil iz glasovanja izločen Andrej Černi (član je/ni bil 
prisoten na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidatko Miro Mlakar je bila iz glasovanja izločena doc. dr. Jadranka Stričević (članica 
je/ni bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 
SKLEP 01/06I-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. Miljenko Križmarić izredni profesor  8 6 0 0 2 

Jožica Cvilak  strokovna sodelavka 8 6 1 0 1 

Vesna Fabijan strokovna sodelavka 8 7 0 0 1 

Mira Mlakar strokovna sodelavka 8 7 0 0 1 

Mojca Žolgar Fridauer strokovna sodelavka 8 7 0 0 1 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 
 

SKLEP 01a/06I-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 9. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
29. 3. 2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je dr. Miljenko KRIŽMARIĆ 
izvoljen v naziv izredni profesor za predmetno področje Zdravstvo za dobo petih let. 
 
 

SKLEP 01b/06I-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 9. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
29. 3. 2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Jožica CVILAK izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 01c/06I-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 9. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
29. 3. 2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Vesna FABIJAN izvoljena v 
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 
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SKLEP 01d/06I-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 9. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
29. 3. 2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Mira MLAKAR izvoljena v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo. 

 
 
SKLEP 01e/06I-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 9. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 
29. 3. 2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Mojca ŽOLGER FRIDAUER 
izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno 
dobo. 

 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka mag. Barbara DONIK, 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 01f/06I-2016:  

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

- viš. predav. mag. Vida GÖNC, predsednica, 

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

- izr. prof. dr. Vojko FLIS, član.  
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Antona CRNJACA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 

K točki 2. 
 
Kadrovske zadeve 
 
Soglasja za delo  
 
Asist. Zvonka FEKONJA je dne 7. 4. 2016 zaprosila za izdajo soglasja za strokovno delo po podjemni pogodbi 
v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 
32/12, UPB7 s sprem. 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.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/6I-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV predlaga rektorju izdajo soglasja asist. Zvonki FEKONJA za 
strokovno delo po podjemni pogodbi v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor v obsegu 3 krat 
mesečno za obdobje do enega leta.  
 
 

K točki 3. 
 

Znanstveno raziskovalne zadeve 
 
Prodekan za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Gregor Štiglic je člane Senata UM FZV seznanil s sklepom 5. 
izredne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV z dne 18. 4. 2016.  
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je potrdila naslov specialističnega dela »Prehrana 
dojenčkov v osrednjeslovenski regiji« študentke Vide FAJDIGA TURK in predlagala Komisijo za oceno 
specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/06I-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Prehrana dojenčkov v osrednjeslovenski regiji« študentke Vide FAJDIGA TURK. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za oceno specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ   – predsednica komisije, poročevalka, 
2. prof. dr. Dušanka MIČETIĆ TURK – članica komisije (mentorica), 
3. predav. mag. Barbara KEGL – članica komisije. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.25. 
 
 
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. 


