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ZAPISNIK 
7. izredne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 9. 6. 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, 
Andrej ČERNI, študent, Ana SAJOVIC, študentka.  
 
Opravičeno odsotni:  
viš. predav. mag. Vida GÖNC, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, izr. prof. dr. Gregor 
ŠTIGLIC, viš. predav. mag. Karl TURK, Jana LONČARIČ, študentka. 
 
Ostali prisotni: 
Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete, Mojca JEŽ GOLE, univ. dipl. prav, pomočnica tajnice, Alenka 
MARSEL, vodja referata za študentske zadeve (pri 3. točki). 
 
 
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. Razpis javne obravnave osnutka Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na 
dodiplomskem študiju 1. stopnje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede 
(poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, 
dekanica). 

2. Razpis javne obravnave osnutka Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in 
zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje Fakultete za zdravstvene vede 
Univerze v Mariboru (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 
Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

3. Urniki na dodiplomskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega 
(poročevalka viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica). 

4. Znanstvenoraziskovalne zadeve (poročevalec izr. prof. dr. Gregor Štiglic, prodekan).  
5. Založniška dejavnost (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
6. Imenovanje članov komisij (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
7. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/07I-2016:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagan dnevni red 7. izredne seje Senata UM FZV. 
 
 

K točki 1. 

Razpis javne obravnave osnutka Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na 
dodiplomskem študiju 1. stopnje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede  

Dekanica je članom Senata UM FZV poročala o osnutku Pravilnika o postopku priprave in zagovora 
diplomskega dela na dodiplomskem študiju 1. stopnje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede, 
ki bo v javni obravnavi od 10. 6. 2016 do 27. 6. 2016 do 12:00 ure. V času javne obravnave je mogoče podati 
pripombe na osnutek pravilnika. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 01/7I-2016: 
Senat UM FZV se seznani z osnutkom Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na 
dodiplomskem študiju 1. stopnje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede, in ga podaja v 
javno obravnavo, od 10. 6. 2016 do 27. 6. 2016 do 12:00 ure.  
 
 

K točki 2. 
 
Razpis javne obravnave osnutka Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovora 
magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru  
 
Dekanica je članom Senata UM FZV poročala o osnutku Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku 
priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje Fakultete za zdravstvene vede 
Univerze v Mariboru, ki bo v javni obravnavi od 10. 6. 2016 do 27. 6. 2016 do 12:00 ure. V času javne 
obravnave je mogoče podati pripombe na osnutek pravilnika. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/7I-2016: 
Senat UM FZV se seznani z osnutkom Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovora 
magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, 
in ga podaja v javno obravnavo, od 10. 6. 2016 do 27. 6. 2016 do 12:00 ure.  
 

 
K točki 3. 

 
Urniki na dodiplomskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega 
 
Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica je prisotne seznanila s pripravljenimi urniki na 
dodiplomskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nego za študijsko leto 2016/2017. 
V zvezi s pripravo urnikov je bila organizirana okrogla miza za pripravo urnikov, prav tako pa opravljeni 
razgovori z nosilci učnih enot. Na podlagi prejetih podatkov je bil izdelan kadrovski plan kliničnih področij in 
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osnutki pedagoških najav za zaposlene na UM FZV. Kadrovski plan kliničnih področij in izvedba je bila 
predstavljena tudi na uvodnem sestanku v UKC Maribor.  
 
Nosilci učnih enot so opravili razgovore in so imeli možnost podati predloge za načrtovanje in izvedbo 
urnikov za naslednje študijsko leto. 
 
Alenka Marsel, vodja Referat za študentske zadeve, je poročala članom Senata UM FZV o novostih v 
pripravljenih urnikih za študijsko leto 2016/2017 in se zahvalila predstojnikom kateder in študentom za 
uspešno sodelovanje pri pripravi urnikov.  
  
Dekanica je posebej pohvalila prodekanico za izobraževalno dejavnost in vodjo referata ter se zahvalila 
vsem sodelujočim za uspešno opravljeno delo pri pripravi urnikov za študijsko leto 2016/2017. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/07I-2016:  
Senat UM FZV se seznani z Urniki na dodiplomskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje 
Zdravstvena nega za študijsko leto 2016/2017.  
 
 

K točki 4. 
 
Znanstvenoraziskovalne zadeve 
 
Dekanica je člane Senata UM FZV seznanila s sklepi 6. izredne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne 
zadeve UM FZV z dne 24. 5. 2016 in 7. izredne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV z 
dne 6. 6. 2016. 
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je potrdila naslov specialističnega dela »Pomen 
abdominalnih drenov pri kirurškem bolniku v intenzivni terapiji« študentke Sabine PRAJNČ in predlagala 
Komisijo za oceno specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04/07I-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Pomen abdominalnih drenov pri kirurškem bolniku v intenzivni terapiji« študentke 
Sabine PRAJNČ. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za oceno specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. predav. mag. Barbara DONIK   – predsednica komisije, poročevalka,  
2. izr. prof. dr. Dušan MEKIŠ – član komisije (mentor),  
3. prof. dr. Stojan POTRČ – član komisije (somentor), 
4. doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ – članica komisije (somentorica). 

 
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je potrdila naslov specialističnega dela »Učinkovitost 
delovanja bolnišničnih informacijskih sistemov« študenta Tomislava SAMBRAILA in predlagala Komisijo za 
oceno specialističnega dela.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04a/07I-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Učinkovitost delovanja bolnišničnih informacijskih sistemov« študenta Tomislava 
SAMBRAILA. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za oceno specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. doc. dr. Petra POVALEJ BRŽAN  – predsednica komisije, poročevalka,  
2. izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC – član komisije (mentor),  
3. doc. dr. David HALOŽAN - član komisije (somentor),  
4. viš. predav. dr. Mateja LORBER – članica komisije (somentorica). 

 
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je podala pozitivno mnenje k poročilu Komisije za 
oceno specialističnega dela z naslovom »Uporaba testov za vsebnost glutena v živilih« študentke Tinke 
KOŠTRUN in predlagala Komisijo za zagovor specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04b/07I-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »Uporaba testov za vsebnost glutena v živilih« študentke Tinke KOŠTRUN. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. viš. predav. dr. Mateja LORBER  – predsednica komisije,  
2. prof. dr. Dušanka MIČETIĆ TURK – članica komisije (mentorica),  
3. izr. prof. dr. Cirila HLASTAN RIBIČ – članica komisije. 

 
 

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je podala pozitivno mnenje k poročilu Komisije za 
oceno specialističnega dela z naslovom »Integrirani klinični monitoring hemodinamike v enotah 
intenzivnega zdravljenja« študenta LORBEK Benjamina in predlagala Komisijo za zagovor specialističnega 
dela.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04c/07I-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »Integrirani klinični monitoring hemodinamike v enotah intenzivnega zdravljenja« študenta 
LORBEK Benjamina. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. doc. dr. David HALOŽAN  – predsednik komisije,  
2. izr. prof. dr. Miljenko KRIŽMARIĆ – član komisije (mentor),  
3. izr. prof. dr. Dušan MEKIŠ – član komisije (somentor). 
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K točki 5. 
 
Založniška dejavnost 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je člane Senata UM FZV seznanila, da bo UM FZV izdala e-zbornik mednarodne 
znanstvene konference »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi« - »Research and Education in 
Nursing« urednice izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majde Pajnkihar s 
predlogom recenzentov:  
 

1. Dr Christine Jackson 
2. Dr Michael Bergin 
3. Dr Ian McGonagle 
4. Dr Ros Kane 
5. Dr Margaret Denny 
6. Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar 
7. Prof. dr. Sonja Šostar Turk 
8. Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič 
9. Izr. prof. dr. Gregor Štiglic 
10. Izr. prof. dr. Sabina Fijan 
11. Doc. dr. Petra Povalej Bržan 
12. Doc. dr. Jadranka Stričević 
13. Doc. dr. David Haložan 
14. Viš. predav. dr. Mateja Lorber 
15. Predav. Jasmina Nerat 
16. Asist. Dominika Vrbnjak 
17. Asist dr. Urška Rozman 
18. Predav. Maja Strauss 
19. Predav. Nataša Mlinar Reljić 

 
Komisija za založniško dejavnost UM FZV je na 3. izredni seji, dne 25. 4. 2016 obravnavala in odobrila izdajo 
e-zbornika mednarodne znanstvene konference »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi« - 
»Research and Education in Nursing«.  
 
Poslovodni odbor UM FZV je na 12. izredni seji, dne 17. 5. 2016 potrdil izdajo e-zbornika mednarodne 
znanstvene konference »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi« - »Research and Education in 
Nursing«.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05/07I-2016:  
Senat UM FZV potrdi izdajo e-zbornika mednarodne znanstvene konference »Raziskovanje in 
izobraževanje v zdravstveni negi« - »Research and Education in Nursing«, ki bo izdan na USB ključku.  
 

 
SKLEP 05a/07I-2016:  

Senat UM FZV za izdajo e-zbornika mednarodne znanstvene konference »Raziskovanje in izobraževanje v 
zdravstveni negi« - »Research and Education in Nursing« potrdi naslednje strokovne recenzente:  

1. Dr Christine JACKSON 
2. Dr Michael BERGIN 
3. Dr Ian MCGONAGLE 
4. Dr Ros KANE 
5. Dr Margaret DENNY 
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6. Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR 
7. Prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK 
8. Viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ 
9. Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC 
10. Izr. prof. dr. Sabina FIJAN 
11. Doc. dr. Petra POVALEJ BRŽAN 
12. Doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ 
13. Doc. dr. David HALOŽAN 
14. Viš. predav. dr. Mateja LORBER 
15. Predav. Jasmina NERAT 
16. Asist. Dominika VRBNJAK 
17. Asist dr. Urška ROZMAN 
18. Predav. Maja STRAUSS 
19. Predav. Nataša MLINAR RELJIĆ 

 
SKLEP 05b/07I-2016:  

Senat UM FZV predlaga, da za e-zbornik mednarodne znanstvene konference »Raziskovanje in 
izobraževanje v zdravstveni negi« - »Research and Education in Nursing« opravi tehnično recenzijo 
Aleksandra LOVRENČIČ. 
 
 

K točki 6. 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je članom Senata UM FZV poročala o poteku mandata članov iz vrst študentov v 
naslednjih komisijah:  
 

- Komisija za študijske zadeve UM FZV, 
- Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV, 
- Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV. 

 
Študentski svet UM FZV je na 4. izredni seji dne 6. 6. 2016 predlagal po dva člana iz vrst študentov za vsako 
od navedenih komisij. 
 
  
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06/07I-2016:  
Senat UM FZV imenuje dva člana v Komisijo za študijske zadeve UM FZV iz vrst študentov za mandatno 
obdobje enega leta od 18. 6. 2016 do 17. 6. 2017:  

1. Jana LONČARIČ, študentka, članica,  
2. Irma VEJIZOVIĆ, študentka, članica. 

 
 

SKLEP 06a/07I-2016:  
Senat UM FZV imenuje dva člana v Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV iz vrst študentov 
za mandatno obdobje enega leta od 18. 6. 2016 do 17. 6. 2017:  

1. Leona CILAR, študentka, članica, 
2. Andrej ČERNI, študent, član. 
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SKLEP 06b/07I-2016:  
Senat UM FZV imenuje dva člana v Komisijo za ocenjevanje kakovosti UM FZV iz vrst študentov za 
mandatno obdobje enega leta od 18. 6. 2016 do 17. 6. 2017:  

1. Sergej KMETEC, študent, član, 
2. Žiga NOVAK, študent, član. 

 
 

K točki 7. 
 
Kadrovske zadeve 
 
Senatu UM FZV se predlaga sklenitev delovnega razmerja z asist. Dominiko VRBNJAK na delovno mesto 
ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (šifra delovnega mesta: 2002684), za nedoločen čas od                    
1. 7. 2016 dalje v obsegu 40 ur tedensko. Kolegij rektorja je podal soglasje za sklenitev pogodbe o zaposlitvi 
zaradi nemotene izvedbe pedagoškega procesa.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07/07I-2016: 
Senat UM FZV odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi v obsegu 40 ur tedensko za asist. Dominiko VRBNJAK 
na delovnem mestu Asistent v nazivu asistent, D010001 (šifra po sistemizaciji UM 2002684) za nedoločen 
čas od 1. 7. 2016 dalje. 
 
 
Dekanica je člane Senata UM FZV seznanila še s postopki na področju investicij. Strokovne službe rektorata 
ne morejo nuditi strokovne pomoči pri vodenju investicij, zato so predlagali, da fakulteta najame zunanjega 
izvajalca.   
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.45. 
 
 
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. 


