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ZAPISNIK 

8. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 31. 8. 2016 
 
 
Skladno s 315. členom Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB11, Ur. l. RS, št. 44/2015, 92/2015), 2. 
odst. 5. člena, 8. in 9. člena Poslovnika Senata Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (sprejet 
na 13. redni seji senata dne 26.6.2008) je bilo nujno obravnavati naslednje točke:  
 
 

Predlog dnevnega reda: 

1. Znanstvenoraziskovalne zadeve.  

 
O sklepih so glasovali:  
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, predav. Jasmina 
NERAT, doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ in izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC.  
 

 
K točki 1. 

 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je podala pozitivno mnenje k poročilu Komisije za 
oceno specialističnega dela z naslovom »Učinkovitost delovanja bolnišničnih informacijskih sistemov«, 
študenta Tomislava SAMBRAILA in predlagala Komisijo za zagovor specialističnega dela.  
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je podala pozitivno mnenje k poročilu Komisije za 
oceno specialističnega dela z naslovom »»Prehranske navade pacientov po prebolelem akutnem 
koronarnem sindromu« študentke Vesne ŽIŽEK in predlagala Komisijo za zagovor specialističnega dela.  
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je podala pozitivno mnenje k poročilu Komisije za 
oceno specialističnega dela z naslovom »Prehrana v obdobju nosečnosti« študentke Andreje KOKALJ in 
predlagala Komisijo za zagovor specialističnega dela.  
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je podala pozitivno mnenje k poročilu Komisije za 
oceno specialističnega dela z naslovom »Zdrav življenjski slog mladostnikov in vloga kliničnega dietetika« 
študentke Ruže PANDEL MIKUŠ in predlagala Komisijo za zagovor specialističnega dela.  
 
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV je podala pozitivno mnenje k poročilu Komisije za 
oceno specialističnega dela z naslovom »Analiza vsebin izobraževalnih programov v Sloveniji in tujini za 
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izvajanje zdravstvene nege na domu in v lokalni skupnosti« študentke Martine HORVAT in predlagala 
Komisijo za zagovor specialističnega dela.  
 
Na 8. izredni seji Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV, dne 6. 7. 2016 ter 10. redni seji 
Senata UM FZV, dne 14. 7. 2016 je bila predlagana in potrjena sestava Komisije za zagovor specialističnega 
dela študentke Vide FAJDIGA TURK z naslovom »Prehrana dojenčkov v osrednjeslovenski regiji«. 
 
Pri zapisu sklepa je prišlo do napake pri predlogu tretje članice komisije, viš. predav. mag. Barbare Kegl, kjer 
je visokošolska učiteljica navedena kot somentorica. Viš. predav. mag. Barbara Kegl pri navedenem delu ni 
somentorica, zato se predlaga nov sklep senata, ki nadomesti sklep št. 05h/10R-2016 10. redne seje Senata 
UM FZV z dne 14. 7. 2016. 
 
 
Člani Senata UM FZV so v navedenih zadevah glasovali o naslednjih sklepih: 

 
SKLEP 00/08K-2016:  

Soglašam s sklicem 8. korespondenčne seje Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede. 
 
Izid glasovanja: 
Od 13 članov Senata UM FZV je glasovnice v roku oddalo 7 članov Senata UM FZV. O sklepu je glasovalo 7 
članov Senata UM FZV, od tega jih je 7 glasovalo ZA, zato je bil sklep sprejet. 

 
 
SKLEP 01/08K-2016: 

Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »Učinkovitost delovanja bolnišničnih informacijskih sistemov«, študenta Tomislava 
SAMBRAILA. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. doc. dr. Petra POVALEJ BRŽAN – predsednica komisije,  
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). 

 
Izid glasovanja: 
Od 13 članov Senata UM FZV je glasovnice v roku oddalo 7 članov Senata UM FZV. O sklepu je glasovalo 7 
članov Senata UM FZV, od tega jih je 7 glasovalo ZA, zato je bil sklep sprejet. 
 
 

SKLEP 01a/08K-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »Prehranske navade pacientov po prebolelem akutnem koronarnem sindromu« študentke 
Vesne ŽIŽEK. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. viš. predav. mag. Vida GÖNC – predsednica komisije,  
2. viš. predav. dr. Mateja LORBER – članica komisije (mentorica),  
3. prof. dr. Andreja SINKOVIČ – članica komisije (somentorica), 
4. izr. prof. dr. Cirila HLASTAN RIBIČ – članica komisije (somentorica). 
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Izid glasovanja: 
Od 13 članov Senata UM FZV je glasovnice v roku oddalo 7 članov Senata UM FZV. O sklepu je glasovalo 7 
članov Senata UM FZV, od tega jih je 7 glasovalo ZA, zato je bil sklep sprejet. 
 

 
SKLEP 01b/08K-2016: 

Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »Prehrana v obdobju nosečnosti« študentke Andreje KOKALJ.  
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. predav. Jasmina NERAT – predsednica komisije,  
2. izr. prof. dr. Cirila HLASTAN RIBIČ – članica komisije (mentorica),  
3. doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ – članica komisije (somentorica). 

 
Izid glasovanja: 
Od 13 članov Senata UM FZV je glasovnice v roku oddalo 7 članov Senata UM FZV. O sklepu je glasovalo 7 
članov Senata UM FZV, od tega jih je 7 glasovalo ZA, zato je bil sklep sprejet. 
 
 

SKLEP 01c/08K-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »Zdrav življenjski slog mladostnikov in vloga kliničnega dietetika« študentke Ruže PANDEL 
MIKUŠ. 
 
Senat UM FZV imenuje Komisijo za zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

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

 
Izid glasovanja: 
Od 13 članov Senata UM FZV je glasovnice v roku oddalo 7 članov Senata UM FZV. O sklepu je glasovalo 7 
članov Senata UM FZV, od tega jih je 7 glasovalo ZA, zato je bil sklep sprejet. 
 
 

SKLEP 01d/08K-2016: 
Senat UM FZV na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV potrdi specialistično delo z 
naslovom »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 zagovor specialističnega dela v naslednji sestavi: 

1. viš. predav. mag. Barbara KEGL – predsednica komisije,  
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). 

 
Izid glasovanja: 
Od 13 članov Senata UM FZV je glasovnice v roku oddalo 7 članov Senata UM FZV. O sklepu je glasovalo 7 
članov Senata UM FZV, od tega jih je 7 glasovalo ZA, zato je bil sklep sprejet. 
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SKLEP 01e/08K-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. Dušanka MIČETIĆ TURK – članica komisije (mentorica),  
3. viš. predav. mag. Barbara KEGL – članica komisije. 

 
Ta sklep nadomesti sklep št. 05h/10R-2016 10. redne seje Senata UM FZV z dne 14. 7. 2016. 
 
Izid glasovanja: 
Od 13 članov Senata UM FZV je glasovnice v roku oddalo 7 članov Senata UM FZV. O sklepu je glasovalo 7 
članov Senata UM FZV, od tega jih je 7 glasovalo ZA, zato je bil sklep sprejet. 

 
 
 

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: 

- dekanica UM FZV,  
- članom Senata UM FZV, 

- arhiv, tu. 


