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ZAPISNIK 

11. redne seje 
Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 8. 9. 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, viš. predav. mag. Vida GÖNC, doc. dr. David 
HALOŽAN, predav. Jasmina NERAT, doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK in izr. prof. dr. 
Gregor ŠTIGLIC. 
 
Opravičeno odsotni:  
viš. predav. mag. Karl TURK, Andrej ČERNI, študent, Jana LONČARIČ, študentka, 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. 
 
 
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. Predlagala je dopolnitev 
in razširitev dnevnega reda in sicer tako, da bi dodali 6. točko z naslovom: »Pravilnik o odgovornostih in 
obveznostih pri opravljanju kliničnih vaj za študente UM FZV« in 7. točko z naslovom: »Razpis javne 
obravnave osnutka Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na Univerzi v Mariboru 
Fakulteti za zdravstvene vede«. Točka »Razno« bi tako postala 8. točka dnevnega reda.  
 
Predlog razširjenega in dopolnjenega dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Senata UM FZV z dne 14. 7. 2016 in 8. korespondenčne seje 
Senata UM FZV z dne 31. 8. 2016 (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

2. Imenovanje članov Komisije za etična vprašanja UM FZV (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

3. Terminski plan sej senata in komisij v študijskem letu 2016/2017 (poročevalka izr. prof. Dr 
(Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

4. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
5. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
6. Pravilnik o odgovornostih in obveznostih pri opravljanju kliničnih vaj za študente UM FZV 

(poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
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7. Razpis javne obravnave osnutka Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije 
na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede (poročevalka prof. dr. Sonja Šostar Turk, 
prodekanica). 

8. Razno.  

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/11R-2016:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi razširjen in dopolnjen dnevni red 11. redne seje Senata UM FZV. 
 
 

K točki 1. 
 

Potrditev zapisnika 10. redne seje Senata UM FZV z dne 14. 7. 2016 in 8. korespondenčne seje Senata UM 
FZV z dne 31. 8. 2016 

Dekanica je poročala o realizaciji sklepov 10. redne seje Senata UM FZV z dne 14. 7. 2016 in 8. 
korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 31. 8. 2016, ki so bili vsi realizirani. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/11R-2016: 
Senat UM FZV potrdi zapisnik 10. redne seje Senata UM FZV z dne 14. 7. 2016 in 8. korespondenčne seje 
Senata UM FZV z dne 31. 8. 2016. 
 

- 
K točki 2. 

 
Imenovanje članov Komisije za etična vprašanja UM FZV 
 
Dekanica je članom Senata UM FZV poročala o poteku mandata članov Komisije za etična vprašanja UM FZV 
in predlagala imenovanje novih članov. 
 
  
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/11R-2016:  
Senat UM FZV imenuje Komisijo za etična vprašanja UM FZV za mandatno obdobje 4 let od 21. 9. 2016 do 
20. 9. 2020 v naslednji sestavi:  

- viš. predav. dr. Mateja LORBER, predsednica, 
- predav. Milena PIŠLAR, 
- viš. predav. Jelka REBERŠEK GORIŠEK, 
- viš. predav. mag. Marina BRUMEN, 
- prof. dr. Milan ZORMAN, 
- prof. dr. Bojan BORSTNER, 
- predav. Dubravka SANCIN. 
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K točki 3. 
 
Terminski plan sej senata in komisij v študijskem letu 2016/2017 

 
Dekanica je članom Senata UM FZV predstavila Terminski plan sej senata in komisij v študijskem letu 
2016/2017. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/11R-2016: 
Senat UM FZV potrdi Terminski plan sej senata in komisij v študijskem letu 2016/2017. 
 
 

K točki 4. 
 
Habilitacijske zadeve 
 
Volitve  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidata Igorja Roberta ROJA za ponovno izvolitev v naziv 
predavatelj za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let in pozitivna strokovna poročila 
strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke mag. Tatjane RIBIČ za ponovno izvolitev v naziv 
predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 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 Igorja Roberta Roja sta bili iz glasovanja izločena predav. mag. Barbara Donik (članica je 
bila prisotna na seji) in Andrej Černi (član ni bil prisoten na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidatko mag. Tatjano Ribič je bil iz glasovanja izločen Andrej Černi (član ni bil prisoten 
na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 04/11R-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, 
- doc. dr. David HALOŽAN, član.  
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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 

Igor Robert Roj   predavatelj  9 8 0 0 1 

Mag. Tatjana Ribič  predavateljica 9 9 0 0 0 

 
 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04a/11R-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 Igor Robert ROJ izvoljen 
v naziv predavatelj za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let. 
 
 

SKLEP 04b/11R-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 mag. Tatjana RIBIČ 
izvoljena v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let. 

 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Ksenija EKART, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podala vlogo za 
ponovno izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvo. 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 04c/11R-2016:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Ksenijo EKART za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvo v naslednji sestavi: 

- viš. predav. mag. Milica LAHE, predsednica, 

- predav. Maja STRAUSS, članica, 

- viš. predav. dr. Ruža PANDEL MIKUŽ, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka Silvana RAFOLT, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podala vlogo za prvo 
izvolitev v naziv strokovna sodelavka 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.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04d/11R-2016:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Silvana RAFOLT za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in 
oskrba v naslednji sestavi: 

- predav. Milena PIŠLAR, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- prof. dr. Blanka KORES PLESNIČAR, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 

 
 

K točki 5. 
 
Kadrovske zadeve 
 
Soglasja za delo  
 
Izr. prof. dr. Miljenko KRIŽMARIĆ je podal vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno 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 (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11, 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 FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  

 

SKLEP 05/11R-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. Miljenku KRIŽMARIĆU, za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 20 %, 
za določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 na Univerzi v Mariboru Medicinski fakulteti. 
 
 
Doc. dr. Petra POVALEJ BRŽAN je podala vlogo za izdajo soglasja za pedagoško delo na Univerzi v Mariboru, 
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 (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11, 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 FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05a/11R-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. Petri POVALEJ BRŽAN, za pedagoško delo po poračunavanju, za določen 
čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za organizacijske vede. 
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Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC je podal vlogo za izdajo soglasja za pedagoško delo po avtorski pogodbi na 
Univerzi v Mariboru, 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 (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11, 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 FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05b/11R-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 delo po avtorski pogodbi, za 
določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za organizacijske vede. 
 
 
Prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK 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 (Ur. l. RS, št. 44/2015 UPB-11, 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 05c/11R-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. Sonja ŠOSTAR TURK za pedagoško dopolnilno delo v obsegu 17,5 %, za 
določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Sklenitev pogodb o zaposlitvi za dopolnilno delo  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je člane Senata UM FZV seznanila, da dopolnilno zaposlenim delavcem poteče 
delovno razmerje za določen čas s 30. 9. 2016. Glede na potrebe nemotene izvedbe pedagoškega procesa 
na UM FZV bomo sklenili nove pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.   
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05d/11R-2016: 
Senat UM FZV soglaša s sklenitvijo dopolnilnih delovnih razmerij v skladu s potrebami pedagoškega 
procesa na UM FZV za določen čas od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 kot sledi:  

- viš. predav. dr. Klavdiji ČUČEK TRIFKOVIČ na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v 
nazivu višji predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002664) v obsegu do 20%, 

- viš. predav. mag. Mojci DOBNIK na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002289) v obsegu do 20%, 

- viš. predav. mag. Vidi GÖNC na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu višji predavatelj, 
D017004, (šifra del. mesta 2002285) v obsegu do 20%, 

- viš. predav. mag. Maksimiljanu GORENJAKU na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v 
nazivu višji predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002388) v obsegu do 15%,  
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- izr. prof. dr. Cirili HLASTAN RIBIČ na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu docent, 
D019001, (šifra del. mesta 2002244) v obsegu do 20% pod pogojem, da je pravočasno izdano 
soglasje delodajalca za delo, 

- viš. predav. mag. Barbari KEGL na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002304) v obsegu do 20%, 

- predav. Antonu KOŽELJU na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002298) v obsegu do 20%, 

- izr. prof. dr. Suzani KRALJIĆ na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu docent, D019001, 
(šifra del. mesta 2002219) v obsegu do 20%, 

- viš. predav. dr. Mateji LORBER na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu višji 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002299) v obsegu do 20%, 

- predav. Nataši MLINAR RELJIĆ na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002287) v obsegu do 20%, 

- predav. Jasmini NERAT na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu predavatelj, 
D017004, (šifra del. mesta 2002296) v obsegu do 20%, 

- izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi PAJNKIHAR na delovnem 
mestu visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, D019001, (šifra del. mesta 2002264) v obsegu 
do 19%, 

- Moniki PEVEC na delovnem mestu strokovni sodelavec  v nazivu strokovni sodelavec, D017001, 
(šifra del. mesta 2002347) v obsegu do 20%, 

- predav. Mileni PIŠLAR na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu predavatelj, 
D017004, (šifra del. mesta 2002301) v obsegu do 20%, 

- predav. Igorju Robertu ROJU na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002290) v obsegu do 20%, pod pogojem, da je 
pravočasno izdano soglasje delodajalca za delo, 

- doc. dr. Janezu REBOLU na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu docent, D019001, (šifra 
del. mesta 2002383) v obsegu do 4,15%,  

- predav. Maji STRAUSS na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu predavatelj, 
D017004, (šifra del. mesta 2002303) v obsegu do 20%, 

- doc. dr. Jadranki STRIČEVIĆ na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu docent, D019001, 
(šifra del. mesta 2002275) v obsegu do 20%, 

- prof. dr. Sonji ŠOSTAR TURK na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu redni profesor, 
D019001, (šifra del. mesta 2002193) v obsegu do 17,5%, 

- izr. prof. dr. Gregorju ŠTIGLICU na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu docent, D019001, 
(šifra del. mesta 2002600) v obsegu do 15%, 

- prof. dr. Iztoku TAKAČU na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu redni profesor, D019001, 
(šifra del. mesta 2002363) v obsegu do 5%, 

- predav. mag. Jožefi TOMAŽIČ na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002291) v obsegu do 20%, 

- viš. predav. mag. Karlu TURKU na delovnem mestu visokošolski učitelj predavatelj v nazivu višji 
predavatelj, D017004, (šifra del. mesta 2002387) v obsegu do 20%, 

- prof. dr. Milanu ZORMANU na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu redni profesor, 
D019001, (šifra del. mesta 2002596) v obsegu do 5%. 

 
 
Razpisi delovnih mest 
 
Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede predlaga v skladu z določili Splošnega akta o 
organiziranosti in sistemizaciji univerze in članic št. A 17/2005-2BB (Obvestila UM XXIII-6-2005 s sprem. in 
dopl. do XXVII-5-2010) objavo prostih delovnih mest za potrebe pedagoškega procesa.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05e/11R-2016: 
Senat UM FZV v skladu s potrebami pedagoškega procesa na UM FZV soglaša z Razpisi delovnih mest za 
krajši delovni čas od polnega, za določen čas do 30. 9. 2017, kot sledi:  

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (Visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002265, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega - 32 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002617, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega - 15 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002371, za določen čas do 30. 9. 2017, s 
krajšim delovnim časom od polnega - 20 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (Visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002030, za določen čas do 30. 9. 2017, s 
krajšim delovnim časom od polnega - 5 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu VIŠJI PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski 
učitelj VS za predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002673, za določen 
čas do 30. 9. 2017, s krajšim delovnim časom od polnega - 11 ur tedensko), 

- STROKOVNI SODELAVEC v nazivu STROKOVNI SODELAVEC, M/Ž, D017001 (visokošolski sodelavec 
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002311, 
za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim delovnim časom od polnega - 18 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj 
VS za predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002398, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega – 5 ur tedensko), 

- STROKOVNI SODELAVEC v nazivu STROKOVNI SODELAVEC, M/Ž, D017001 (visokošolski sodelavec 
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002314, 
za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim delovnim časom od polnega - 26 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Splošnih ved, šifra delovnega mesta: 2002238, za določen čas do 30. 9. 2017, 
s krajšim delovnim časom od polnega – 25 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (Visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002259, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega - 3 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj 
VS za predmetno področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002233, za določen čas do 
30. 9. 2017, s krajšim delovnim časom od polnega – 33 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002380, za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim 
delovnim časom od polnega - 23 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj 
VS za predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002407, za določen čas do 30. 09. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega – 4 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj 
VS za predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta 2002408, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega – 13 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002036, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega – 29 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj 
VS za predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002409, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega - 4 ure tedensko), 
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- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002372, za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim 
delovnim časom od polnega - 15 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu VIŠJI PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski 
učitelj VS za predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002389, za določen čas do 
30. 9. 2017, s krajšim delovnim časom od polnega - 3 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ v nazivu VIŠJI PREDAVATELJ, M/Ž, D017004 (visokošolski 
učitelj VS za predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002281, za določen 
čas do 30. 9. 2017, s krajšim delovnim časom od polnega – 19 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002598, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega – 17 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT Z MAGISTERIJEM, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002214, za določen čas do 30. 
09. 2017, s krajšim delovnim časom od polnega – 3 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002222, za določen čas do 30. 9. 2017, s 
krajšim delovnim časom od polnega – 13 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002274, za določen čas do 30. 9. 2017, s 
krajšim delovnim časom od polnega – 13 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002357, za določen čas do 30. 9. 2017, s 
krajšim delovnim časom od polnega - 5 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002382, za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim 
delovnim časom od polnega - 21 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002452, za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim 
delovnim časom od polnega - 8 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT Z DOKTORATOM, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002358, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega - 11 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002369, za določen čas do 30. 9. 2017, s 
krajšim delovnim časom od polnega – 7 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002362, za določen čas do 30. 9. 2017, s 
krajšim delovnim časom od polnega - 9 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002033, za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim 
delovnim časom – 8 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002376, za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim 
delovnim časom od polnega - 14 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT Z DOKTORATOM, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002454 za določen čas do 30. 9. 2017, s 
krajšim delovnim časom – 17 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002370, za določen čas do 30. 9. 2017, s 
krajšim delovnim časom od polnega – 7 ur tedensko), 
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- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002444 za določen čas do 30. 09. 2017, s krajšim 
delovnim časom – 12 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002384, za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim 
delovnim časom od polnega – 3 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002374, za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim 
delovnim časom od polnega – 4 ure tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT Z MAGISTERIJEM, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002453, za določen čas do 30. 9. 2017, s 
krajšim delovnim časom – 8 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002187, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega – 11 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT Z MAGISTERIJEM, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002483, za določen čas do 30. 09. 
2017, s krajšim delovnim časom – 18 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002612, za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim 
delovnim časom od polnega – 7 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002463, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega - 26 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002597, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega – 7 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002481, za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim 
delovnim časom – 4 ure tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za predmetno 
področje Splošnih ved, šifra delovnega mesta: 2002243, za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim 
delovnim časom od polnega - 7 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002470, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega – 10 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002480, za določen čas do 30. 9. 2017, s krajšim 
delovnim časom – 16 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Splošnih ved, šifra delovnega mesta: 2002237, za določen čas do 30. 9. 2017, 
s krajšim delovnim časom od polnega – 7 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT Z DOKTORATOM, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje Splošnih ved, šifra delovnega mesta: 2002253, za določen čas do 30. 9. 2017, 
s krajšim delovnim časom – 2 uri tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002219 za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega – 10 ur tedensko, 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu IZREDNI PROFESOR, M/Ž, D019001 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002218, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega – 10 ur tedensko). 
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- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002615, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega - 10 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Družboslovnih ved, šifra delovnega mesta: 2002616, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega - 8 ur tedensko), 

- VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu REDNI PROFESOR, M/Ž, D017004 (visokošolski učitelj UNI za 
predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002258, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom od polnega - 13 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT Z DOKTORATOM, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje Bioinformatike, šifra delovnega mesta: 2002486, za določen čas do 30. 9. 
2017, s krajšim delovnim časom – 2 uri tedensko). 

 

 
SKLEP 05f/11R-2016: 

Senat UM FZV v skladu s potrebami pedagoškega procesa na UM FZV soglaša z Razpisi delovnih mest za 
polni delovni čas, za določen čas do 30. 9. 2017, kot sledi:  
 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT z MAGISTERIJEM M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za 
predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002356, za določen čas do 30. 9. 
2017, s polnim delovnim časom - 40 ur tedensko),  

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002442, za določen čas do 30. 9. 2017, s polnim 
delovnim časom - 40 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT,  M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002445, za določen čas do 30. 9. 2017, s polnim 
delovnim časom – 40 ur tedensko), 

- STROKOVNI SODELAVEC v nazivu STROKOVNI SODELAVEC, M/Ž, D017001 (visokošolski sodelavec 
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002312, 
za določen čas do 30. 09. 2017, s polnim delovnim časom - 40 ur tedensko), 

- STROKOVNI SODELAVEC v nazivu STROKOVNI SODELAVEC, M/Ž, D017001 (visokošolski sodelavec 
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002349, 
za določen čas do 30. 09. 2017, s polnim delovnim časom - 40 ur tedensko), 

- ASISTENT v nazivu ASISTENT, M/Ž, D010001 (visokošolski sodelavec asistent za predmetno 
področje Medicine, šifra delovnega mesta: 2002443, za določen čas do 30. 9. 2017, s polnim 
delovnim časom - 40 ur tedensko), 

- STROKOVNI SODELAVEC v nazivu STROKOVNI SODELAVEC, M/Ž, D017001 (visokošolski sodelavec 
strokovni sodelavec za predmetno področje Zdravstvene nege, šifra delovnega mesta: 2002350, 
za določen čas do 30. 09. 2017, s polnim delovnim časom - 40 ur tedensko). 

 
 

K točki 6. 
 
Pravilnik o odgovornostih in obveznostih pri opravljanju kliničnih vaj za študente UM FZV 
 
Vlasta Jug je člane Senata UM FZV seznanila s Pravilnikom o odgovornostih in obveznostih pri opravljanju 
kliničnih vaj za študente UM FZV. Pravilnik o odgovornostih in obveznostih pri opravljanju kliničnih vaj za 
študente UM FZV je bil v javni obravnavni od 12. 2. 2015 do 27. 2. 2015 do 12. ure. Pripombe na osnutek 
pravilnika so podale strokovne službe fakultete in Študentski svet UM FZV. Strokovne službe fakultete so 
podale pripombo glede upoštevanja pravil varstva in zdravja pri delu ter pravila varstva pred požarom. 
Študentski svet UM FZV je v času javne obravnave predlagal združitev več točk v smiselno celoto in izbris 
16. točke 2. člena pravilnika, ki se glasi: »-aktivno sodelovati na kliničnih vajah, iskati znanje in 
informacije,«.  
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Pripombe strokovnih služb in Študentskega sveta UM FZV je obravnavala Katedra za zdravstveno nego. 
Katedra za zdravstveno nego je sprejela pripombe strokovnih služb glede upoštevanja pravil varstva in 
zdravja pri delu ter pravila varstva pred požarom. Glede pripomb Študentskega sveta UM FZV se je Katedra 
za zdravstveno nego opredelila, da gre le za združevanje točk, ki na vsebino in pomen pravilnika ne vplivajo.  
 
Na 1. izredni seji Senata UM FZV z dne 18. 6. 2015 je bilo dogovorjeno, da se pravilnik uskladi s predstavniki 
študentov na sestanku z delovno skupino iz Katedre za zdravstveno nego, ki je pripravila čistopis pravilnika. 
Pravilnik je bil usklajen, Študentski svet UM FZV je soglašal z vsebino pravilnika z eno samo izjemo in sicer, 
da se črta 10. alineja 2. člena Pravilnika o odgovornostih in obveznostih pri opravljanju kliničnih vaj za 
študente UM FZV, ki se glasi: »-Izključiti mobilne telefone na kliničnih vajah;«. Mnenje Študentskega sveta 
UM FZV se upošteva in se v čistopisu briše 10. alineja 2. člena. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06/11R-2016: 
Senat UM FZV sprejme Pravilnik o odgovornostih in obveznostih pri opravljanju kliničnih vaj za študente 
UM FZV. 
 
 

K točki 7. 
 
Razpis javne obravnave osnutka Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na 
Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede 
 
Dekanica je članom Senata UM FZV poročala o osnutku Pravilnika o postopku priprave in zagovora 
doktorske disertacije na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede, ki bo v javni obravnavi od 9. 9. 
2016 do 26. 9. 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 07/11R-2016: 
Senat UM FZV se seznani z osnutkom Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na 
Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede, in ga podaja v javno obravnavo, od 9. 9. 2016 do 26. 9. 
2016 do 12:00 ure.  
 
 

K točki 8. 
 
Razno 
 
V skladu s 157. členom Statuta UM lahko senat članice sprejme kriterije oziroma podrobnejša merila glede 
objav pred promocijo. Predlaga se, da mora doktorand pred promocijo objaviti vsaj en znanstveni članek, ki 
vsebuje spoznanja, predstavljena v doktorski disertaciji, ali spoznanja, ki neposredno izhajajo iz naloge, v 
eni izmed revij s seznama Science Citation Index (SCI) z IF. 
 
V skladu s 157. členom Statuta UM Senat UM FZV se predlaga angleški jezik kot edini možni jezik za objavo 
spoznanj doktorskega kandidata v tujem jeziku. 
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 
SKLEP 08/11R-2016: 

Doktorand mora pred promocijo objaviti vsaj en znanstveni članek, ki vsebuje spoznanja, predstavljena v 
doktorski disertaciji, ali spoznanja, ki neposredno izhajajo iz naloge, v eni izmed revij s seznama Science 
Citation Index (SCI) z IF. 
  
V skladu s 157. členom Statuta UM Senat UM FZV potrjuje angleški jezik kot edini možni jezik za objavo 
spoznanj doktorskega kandidata v tujem jeziku. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.33. 
 
 
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. 


