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ZAPISNIK 

8. izredne seje 
Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 4. 7. 2016 ob 10.00 uri 

 
 
Prisotni:  
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, viš. predav. mag. Vida 
GÖNC, doc. dr. David HALOŽAN, predav. Jasmina NERAT, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, doc. dr. Jadranka 
STRIČEVIĆ, Andrej ČERNI, študent.  
 
Opravičeno odsotni:  
predav. mag. Barbara DONIK, viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, viš. 
predav. mag. Karl TURK, Jana LONČARIČ, študentka, Ana SAJOVIC, študentka. 
 
Ostali prisotni: 
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 Letnega programa dela za leto 2016 (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

2. Stališče UM FZV o nadaljevanju delovnega razmerja rektorja UM (poročevalka izr. prof. Dr 
(Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/08I-2016:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagan dnevni red 8. izredne seje Senata UM FZV. 
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K točki 1. 
 

Potrditev Letnega programa dela za leto 2016  
 
Dekanica izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (v nadaljevanju 
dekanica) je člane Senata UM FZV seznanila s pripravljenim Letnim programom dela za leto 2016 s 
prilogami.   
 
Člani Senata UM FZV so razpravljali o Letnem programu dela za leto 2016 in soglašali s pripravljenim 
gradivom. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/8I-2016: 
Senat UM FZV sprejme in potrdi Letni program dela za leto 2016. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 

 
K točki 2. 

Stališče UM FZV o nadaljevanju delovnega razmerja rektorja UM  

Dekanica je poročala članom Senata UM FZV, da bo Senat UM na naslednji seji razpravljal o nadaljevanju 
delovnega razmerja rektorja UM.  Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in 
drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil sprejet po izvolitvi rektorja, je določil, da v letu 2016 javnemu 
uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po 398. členu Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju preneha pogodba o zaposlitvi.  

Ne glede na to določilo, javnemu uslužbencu pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, če se delodajalec in 
javni uslužbenec za zagotovitev nemotenega delovnega procesa dogovorita za nadaljevanje delovnega 
razmerja. Dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja se lahko sklene za največ eno leto. 

Služba vlade RS za zakonodajo je v zvezi s vprašanjem Univerze v Mariboru o pristojnosti odločanja o 
prenehanju delovnega razmerja rektorja UM podala mnenje, da Senat UM odloča o tem, ali se sklene 
dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja ali pa se izda sklep o prenehanju delovnega razmerja. Dogovor 
o nadaljevanju delovnega razmerja se lahko sklene največ za eno leto in ga je možno ob nespremenjeni 
zakonski ureditvi podaljšati vsako leto.   

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 02/8I-2016: 
Senat UM FZV izraža podporo rektorju prof. dr. Igorju Tičarju za nadaljevanja delovnega razmerja za 
celotno mandatno dobo. 
 
Senat UM FZV daje podporo rektorju UM iz razloga kontinuitete, uspešnega dela rektorja UM in njegove 
ekipe ter dobrega sodelovanja.   
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
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Seja je bila zaključena ob 10.15. 
 
 
ZAPISALA:           
Pomočnica tajnice fakultete  
Mojca Jež Gole, 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. 


