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ZAPISNIK 
10. redne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 14. 7. 2016 ob 13.00 uri 
 
Prisotni:  
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, viš. predav. dr. 
Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK (delno), predav. mag. Barbara DONIK, viš. predav. 
mag. Vida GÖNC, predav. Jasmina NERAT, doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, viš. predav. mag. Karl TURK. 
 
Opravičeno odsotni:  
doc. dr. David HALOŽAN, izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, Andrej ČERNI, študent, Jana LONČARIČ, študentka, 
Ana SAJOVIC, študentka.  
 
Ostali prisotni: 
Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete, viš. predav. dr. Mateja LORBER. 
 
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 zapisnika 9. redne seje Senata UM FZV z dne 12. 5. 2016, 7. izredne redne seje Senata 
UM FZV z dne 9. 6. 2016 in 8. izredne redne seje Senata UM FZV z dne 4. 7. 2016 (poročevalka izr. 
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

2. Pravilnik 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). 

3. Spremembe in dopolnitve 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). 

4. Urniki na študijskem programu 2. in 3. stopnje (poročevalka prof. dr. Sonja Šostar Turk, 
prodekanica). 

5. Znanstvenoraziskovalne zadeve (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

6. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
7. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
8. Razno.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/10R-2016:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagan dnevni red 10. redne seje Senata UM FZV. 
 
 

K točki 1. 
 

Potrditev zapisnika 9. redne seje Senata UM FZV z dne 12. 5. 2016, 7. izredne redne seje Senata UM FZV z 
dne 9. 6. 2016 in 8. izredne redne seje Senata UM FZV z dne 4. 7. 2016 

Dekanica je poročala o realizaciji sklepov 9. redne seje Senata UM FZV z dne 12. 5. 2016, 7. izredne redne 
seje Senata UM FZV z dne 9. 6. 2016 in 8. izredne redne seje Senata UM FZV z dne 4. 7. 2016, ki so bili vsi 
realizirani. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 01/10R-2016:       
Senat UM FZV potrdi zapisnik 9. redne seje Senata UM FZV z dne 12. 5. 2016, 7. izredne redne seje Senata 
UM FZV z dne 9. 6. 2016 in 8. izredne redne seje Senata UM FZV z dne 4. 7. 2016. 

 
 

K točki 2.  

Pravilnik 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, da je bila za osnutek Pravilnika o postopku priprave in 
zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju 1. stopnje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za 
zdravstvene vede razpisana javna obravnava od 10. 6. 2016 do 27. 6. 2016 do 12:00 ure. V času javne 
obravnave je prispela pripomba Katedre za bioinformatiko, ki je predlagala, da se navajanje virov 
poenostavi v smislu, da se še naprej priporoča uporaba programske opreme Word, EndNote in Mendeley za 
predpisano obliko Harvard – Anglia 2008 in s tem ostali primeri niso potrebni. Pripombo se upošteva in se 
predlaga sprememba v 5. členu. Posledično se spremeni Priloga 8 in doda nova Priloga 8a. ŠS UM FZV je 
podal pozitivno mnenje k Pravilniku o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem 
študiju 1. stopnje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/10R-2016:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na 
dodiplomskem študiju 1. stopnje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 

K točki 3. 
 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih 
programih 2. stopnje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru  
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Dekanica je članom Senata UM FZV poročala, da je bila za osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o 
postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje Fakultete za 
zdravstvene vede Univerze v Mariboru razpisana javna obravnava od 10. 6. 2016 do 27. 6. 2016 do 12:00 
ure. V času javne obravnave je prispela pripomba Katedre za bioinformatiko, ki je predlagala, da se 
navajanje virov poenostavi v smislu, da se še naprej priporoča uporaba programske opreme Word, EndNote 
in Mendeley za predpisano obliko Harvard – Anglia 2008 in s tem ostali primeri niso potrebni. Pripombo se 
upošteva in se predlaga sprememba v 2. členu. Posledično se spremeni Priloga 2 in doda nova Priloga 2a. ŠS 
UM FZV je podal pozitivno mnenje k Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o postopku priprave in 
zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v 
Mariboru. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/10R-2016:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku priprave in zagovora 
magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.  
 

 
K točki 4. 

 
Urniki na študijskem programu 2. in 3. stopnje 
 
Prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica, je prisotne seznanila s pripravljenimi urniki na podiplomskem 
študijskem programu 2. in 3. stopnje za študijsko leto 2016/2017. V zvezi s pripravo urnikov je bila 
organizirana okrogla miza za pripravo urnikov, prav tako pa so imeli nosilci učnih enot možnost podati 
predloge za načrtovanje in izvedbo urnikov za naslednje študijsko leto. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04/10R-2016:       
Senat UM FZV se seznani z Urniki na podiplomskih študijskih programih 2. in 3. stopnje za študijsko leto 
2016/2017.  
 
 

K točki 5. 
 
Znanstvenoraziskovalne zadeve 
 
Dekanica je člane Senata UM FZV seznanila s sklepi 8. izredne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne 
zadeve UM FZV z dne 6. 7. 2016. 
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je potrdila naslov specialističnega dela »Prehrana v 
obdobju nosečnosti« študentke Andreje KOKALJ in predlagala Komisijo za oceno specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05/10R-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Prehrana v obdobju nosečnosti« študentke Andreje KOKALJ. 
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Senat UM FZV imenuje Komisijo za oceno specialističnega dela v naslednji sestavi: 
1. predav. Jasmina NERAT – predsednica komisije, poročevalka,  
2. izr. prof. dr. Cirila HLASTAN RIBIČ – članica komisije (mentorica),  
3. doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ – članica komisije (somentorica). 

 
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je potrdila naslov specialističnega dela »Zdrav življenjski 
slog mladostnikov in vloga kliničnega dietetika« študentke Ruže PANDEL MIKUŠ in predlagala Komisijo za 
oceno specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05a/10R-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Zdrav življenjski slog mladostnikov in vloga kliničnega dietetika« študentke Ruže 
PANDEL MIKUŠ. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za oceno specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. predav. Maja STRAUSS – predsednica komisije, poročevalka,  
2. izr. prof. dr. Cirila HLASTAN RIBIČ – članica komisije (mentorica),  
3. viš. predav. mag. Milica LAHE – članica komisije (somentorica). 

 
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je potrdila naslov specialističnega dela »Analiza vsebin 
izobraževalnih programov v Sloveniji in tujini za izvajanje zdravstvene nege na domu in v lokalni skupnosti« 
študentke Martine HORVAT in predlagala Komisijo za oceno specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05b/10R-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov 
specialističnega dela »Analiza vsebin izobraževalnih programov v Sloveniji in tujini za izvajanje 
zdravstvene nege na domu in v lokalni skupnosti« študentke Martine HORVAT. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za oceno specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. predav. mag. Barbara KEGL  – predsednica komisije, poročevalka,  
2. izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR – članica 

komisije (mentorica),  
3. viš. predav. mag. Milica LAHE – članica komisije (somentorica). 

 
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je podala pozitivno mnenje k poročilu Komisije za 
oceno specialističnega dela z naslovom »Prehranjevalne navade osnovnošolskih otrok« študentke Nataše 
DOLINŠEK in predlagala Komisijo za zagovor specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05c/10R-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »Prehranjevalne navade osnovnošolskih otrok« študentke Nataše DOLINŠEK. 
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Senat UM FZV imenuje Komisijo za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. viš. predav. dr. Mateja LORBER – predsednica komisije,  
2. viš. predav. mag. Milica LAHE – članica komisije (mentorica),  
3. doc. dr. Jadranke STRIČEVIĆ – članica komisije (somentorica). 

 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je podala pozitivno mnenje k poročilu Komisije za 
oceno specialističnega dela z naslovom »Stiske in dileme svojcev starostnika z vidika njihovega vključevanja 
v oskrbo doma ali v instituciji« študentke Damjane LOVENJAK POTOČNIK in predlagala Komisijo za zagovor 
specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05d/10R-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »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 zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. doc. dr. Jadranke STRIČEVIĆ – predsednica komisije,  
2. viš. predav. mag. Milica LAHE – članica komisije (mentorica),  
3. 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 »Vloga in delovne naloge organizatorja prehrane v osnovnih šolah« 
študentke Suzane PLANŠAK in predlagala Komisijo za zagovor specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05e/10R-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »Vloga in delovne naloge organizatorja prehrane v osnovnih šolah« študentke Suzane 
PLANŠAK. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. predav. Maja STRAUSS – predsednica komisije,  
2. viš. predav. mag. Milica LAHE – 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 »Potrebe in priporočila v prehrani mladega športnika« študentke 
Milene ŠIMUNDŽA in predlagala Komisijo za zagovor specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05f/10R-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »Potrebe in priporočila v prehrani mladega športnika« študentke Milene ŠIMUNDŽA. 
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Senat UM FZV imenuje Komisijo za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. predav. mag. Barbara KEGL  – predsednica komisije,  
2. viš. predav. mag. Milica LAHE – članica komisije (mentorica),  
3. izr. prof. dr. Cirila Hlastan RIBIČ – članica komisije (somentorica). 

 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je podala pozitivno mnenje k poročilu Komisije za 
oceno specialističnega dela z naslovom »Pomen skupine za samopomoč v skrbi za zdravje in počutje 
starostnika« študentke Polonce ČERNENŠEK in predlagala Komisijo za zagovor specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05g/10R-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »Pomen skupine za samopomoč v skrbi za zdravje in počutje starostnika« študentke Polonce 
ČERNENŠEK. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. viš. predav. dr. Mateja LORBER – predsednica komisije,  
2. viš. predav. mag. Milica LAHE – članica komisije (mentorica),  
3. doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ – članica komisije (somentorica). 

 
 

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je podala pozitivno mnenje k poročilu Komisije za 
oceno specialističnega dela z naslovom »Prehrana dojenčkov v osrednjeslovenski regiji« študentke Vide 
FAJDIGA TURK in predlagala Komisijo za zagovor specialističnega dela.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05h/10R-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »Prehrana dojenčkov v osrednjeslovenski regiji« študentke Vide FAJDIGA TURK. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

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

 
 

K točki 6. 
 
Habilitacijske zadeve 
 
Volitve visokošolskih sodelavcev 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke mag. Barbare KEGL za prvo izvolitev v naziv višja 
predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo petih let in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
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Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Dominike Vrbnjak za drugo izvolitev v naziv 
asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo treh let 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 kandidatko mag. Barbarko Kegl so bili iz razloga nepristranskosti iz glasovanja izločeni:  

- izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (članica je/ni bila 
prisotna na seji),  

- prof. dr. Sonja Šostar Turk (članica je/ni bila prisotna na seji)  
- viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič (članica je/ni bila prisotna na seji) in 
- Andrej Černi (član je/ni bil prisoten na seji).  

 
Pri glasovanju za kandidatko Dominiko Vrbnjak sta bila iz razloga nepristranskosti iz glasovanja izločena:  

- viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič (članica je/ni bila prisotna na seji) in 
- Andrej Černi (član je/ni bil prisoten na seji).  

 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 06/10R-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, 
- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, članica.  

 
 
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. Barbara Kegl  Višja predavateljica 8 5 0 0 3 

Dominika Vrbnjak  Asistentka 8 7 0 0 1 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06a/10R-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 13. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 5. 7. 2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je mag. Barbara KEGL izvoljena 
v naziv višja predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let. 
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SKLEP 06b/10R-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 Dominika VRBNJAK 
izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 3 let. 

 
 

K točki 7. 
 
Kadrovske zadeve 
 
Sklenitev pogodbe o zaposlitvi  
 
Senatu UM FZV se predlaga sklenitev delovnega razmerja z doc. dr. Petro POVALEJ BRŽAN na delovno 
mesto ASISTENT v nazivu ASISTENT Z DOKTORATOM, M/Ž, D010001 (šifra delovnega mesta: 2002479), za 
določen čas od 1. 9. 2016 do 27. 2. 2017 v obsegu 55%. Kolegij rektorja je podal soglasje za sklenitev 
pogodbe o zaposlitvi zaradi nemotene izvedbe pedagoškega procesa. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07/10R-2016: 
Senat UM FZV odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za doc. dr. Petro POVALEJ BRŽAN na delovnem 
mestu Asistent v nazivu asistent z doktoratom, D010001 (šifra po sistemizaciji UM 2002479) za določen 
čas od 1. 9. 2016 do 27. 2. 2017 v obsegu 55 %. 
 
 
Soglasja za delo  
 
Viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ je podala vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno delo na Univerzi 
v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 07b/10R-2016:  

Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje viš. predav. dr. Klavdiji ČUČEK TRIFKOVIČ, za pedagoško dopolnilno delo v 
obsegu 20 %, za določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 09. 2017 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za 
zdravstvene vede. 
 
 
Viš. predav. mag. Vida GÖNC je podala vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno pedagoško in 
znanstvenoraziskovalno delo na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 07c/10R-2016:  

Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje viš. predav. mag. Vidi Gönc, za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 20 %, za 
določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Predav. mag. Barbara KEGL je podala vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno delo na Univerzi v Mariboru, 
Fakulteti za zdravstvene vede. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07d/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje predav. mag. Barbari KEGL za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 20 %, za 
določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Predav. Anton KOŽELJ je podal vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno delo na Univerzi v Mariboru, Fakulteti 
za zdravstvene vede. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07e/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje predav. Antonu KOŽELJU za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 20%, za 
določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Viš. predav. dr. Mateja LORBER je podala vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno delo na Univerzi v 
Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07f/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje viš. predav. dr. Mateji LORBER za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 20%, za 
določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
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Predav. Nataša MLINAR RELJIĆ je podala vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno delo na Univerzi v Mariboru, 
Fakulteti za zdravstvene vede. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 07g/10R-2016: 

Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje predav. Nataši MLINAR RELJIĆ za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 20%, za 
določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Predav. Jasmina NERAT je podala vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno delo na Univerzi v Mariboru, 
Fakulteti za zdravstvene vede. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07h/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje predav. Jasmini NERAT za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 20 %, za določen 
čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za dopolnilno delo na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede. 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 oz. pooblaščen prodekan.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07i/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da prodekan UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi 
PAJNKIHAR za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 19%, za določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 na 
Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za pedagoško delo po podjemni pogodbi delo na Univerzi v Mariboru, Medicinski fakulteti. 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 oz. pooblaščen 
prodekan.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07j/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da prodekan UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10.6.2014 izda soglasje izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi 
PAJNKIHAR za pedagoško delo po podjemni pogodbi za določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  na 
Univerzi v Mariboru Medicinski fakulteti. 
 
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za znanstveno raziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  
na University of Ulster, Department of Human Resources, Belfast. 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.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07k/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da prodekan UM FZV predlaga rektorju Univerze v Mariboru izdajo soglasja izr. 
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi PAJNKIHAR, za 
znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  na University of 
Ulster, Department of Human Resources, Belfast. 
 
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za znanstveno raziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  
na I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia. 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.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07l/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da prodekan UM FZV predlaga rektorju Univerze v Mariboru izdajo soglasja izr. 
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi PAJNKIHAR, za 
znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  na I. M. 
Sechenov First Moscow State Medical University, Russia. 
 
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za znanstveno raziskovalno in pedagoško delo kot gostujoča profesorica za določen čas od 1. 
10. 2016 do 30. 9. 2017 na University of Novi Sad, Faculty of Medicine. 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.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 07m/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da prodekan UM FZV predlaga rektorju Univerze v Mariboru izdajo soglasja izr. 
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi PAJNKIHAR, za 
znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  na University of 
Novi Sad, Faculty of Medicine. 
 
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR je podala vlogo za 
izdajo soglasja za znanstveno raziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  
na Sveučilištu J. J. Strossmayera Osijek, Medicinski fakultet, Studij sestrinstva. 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.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07n/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da prodekan UM FZV predlaga rektorju Univerze v Mariboru izdajo soglasja izr. 
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi PAJNKIHAR, za 
znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo za določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  na Sveučilištu J. 
J. Strossmayera Osijek, Medicinski fakultet, Studij sestrinstva. 
 
 
Predav. Milena PIŠLAR je podala vlogo za izdajo soglasja za pedagoško dopolnilno delo na Univerzi v 
Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07o/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje predav. Mileni PIŠLAR za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 20%, za določen 
čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Predav. Maja STRAUSS je podala vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno delo na Univerzi v Mariboru, 
Fakulteti za zdravstvene vede. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07p/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje predav. Maji STRAUSS za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 20%, za določen 
čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
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Doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ je podala vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno delo na Univerzi v Mariboru, 
Fakulteti za zdravstvene vede. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07r/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje doc. dr. Jadranki STRIČEVIĆ za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 20%, za 
določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK je podala vlogo za izdajo soglasja za soglasja za dopolnilno delo na Univerzi v 
Mariboru, Fakulteti za strojništvo. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07s/10R-2016: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje prof. dr. Sonji ŠOSTAR TURK za raziskovalno dopolnilno delo v obsegu 2,5 %, za 
določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za strojništvo. 
 
 
Prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK je podala vlogo za izdajo soglasja za avtorsko delo na UM Fakulteti za 
kmetijstvo in biosistemske vede. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05p/04R-2015: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje prof. dr. Sonji ŠOSTAR TURK za pedagoško delo po avtorski pogodbi za določen 
čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  na Univerzi v Mariboru Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. 
 
 
Prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK je podala vlogo za izdajo soglasja za avtorsko delo na UM Fakulteti za 
organizacijske vede. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 05r/04R-2015: 

Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje prof. dr. Sonji ŠOSTAR TURK za pedagoško delo po avtorski pogodbi za določen 
čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017  na Univerzi v Mariboru Fakulteti za organizacijske vede. 
 
 
Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC je podal vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno delo na Univerzi v Mariboru, 
Fakulteti za zdravstvene vede. 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 07t/10R-2016: 

Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 
10. 6. 2014 izda soglasje izr. prof. dr. Gregorju ŠTIGLICU za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 15 %, za 
določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.45. 
 
 
 
 
ZAPISALA:                        
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. 


