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ZAPISNIK 
12. redne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 11. 10. 2016 ob 13.00 uri 
 
 
Prisotni:  
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, viš. predav. dr. 
Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, viš. predav. mag. Vida GÖNC, doc. dr. David HALOŽAN, predav. Jasmina NERAT, 
prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC in Andrej ČERNI, študent, Jana LONČARIČ, 
študentka in Ana SAJOVIC, študentka. 
 
Opravičeno odsotni:  
predav. mag. Barbara DONIK, doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, viš. predav. mag. Karl TURK. 
 
Ostali prisotni: 
Viš. predav. dr. Mateja LORBER, Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete, 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 zapisnika 11. redne seje Senata UM FZV z dne 8. 9. 2016, 9. korespondenčne seje 
Senata UM FZV z dne 14. 9. 2016 in 9. izredne seje Senata UM FZV z dne 28. 9. 2016 (poročevalka 
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

2. Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na Univerzi v Mariboru Fakulteti 
za zdravstvene vede (poročevalka prodekanica za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk). 

3. Načrt študijske dejavnosti in razpisa za vpis za naslednje študijsko leto (poročevalki prodekanica 
za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk in prodekanica za izobraževalno dejavnost viš. 
predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič).  

4. Potrditev razlike med starim in prenovljenim predmetnikom 2. letnika študijskega programa 1. 
stopnje Zdravstvena nega (poročevalka viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica za 
izobraževalno dejavnost).  

5. Poročilo o vpisu v študijskem letu 2016/2017 (poročevalki prodekanica za podiplomski študij prof. 
dr. Sonja Šostar Turk in prodekanica za izobraževalno dejavnost viš. predav. dr. Klavdija Čuček 
Trifkovič).  
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6. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
7. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
8. Razno.  

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/12R-2016:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagan dnevni red 12. redne seje Senata UM FZV. 
 

 
K točki 1. 

Potrditev zapisnika 11. redne seje Senata UM FZV z dne 8. 9. 2016, 9. korespondenčne seje Senata UM 
FZV z dne 14. 9. 2016 in 9. izredne seje Senata UM FZV z dne 28. 9. 2016  

Dekanica je poročala o realizaciji sklepov 11. redne seje Senata UM FZV z dne 8. 9. 2016, 9. korespondenčne 
seje Senata UM FZV z dne 14. 9. 2016 in 9. izredne seje Senata UM FZV z dne 28. 9. 2016, ki so bili vsi 
realizirani. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/12R-2016: 
Senat UM FZV potrdi zapisnik 11. redne seje Senata UM FZV z dne 8. 9. 2016, 9. korespondenčne seje 
Senata UM FZV z dne 14. 9. 2016 in 9. izredne seje Senata UM FZV z dne 28. 9. 2016. 
 

 
K točki 2. 

 
Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na Univerzi v Mariboru Fakulteti za 
zdravstvene vede 
 
Prodekanica za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk 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 je bil v javni obravnavi od 9. 9. 2016 do 26. 9. 2016 do 12:00 ure. V času javne 
obravnave so bile podane pripombe na pravilnik, ki so razvidne iz priloge gradiva. Predlaga se, da senat 
upošteva in sprejme pripombe podane v javni obravnavi.  
 
Študentski svet UM FZV je na 9. korespondenčni seji dne 5. 10. 2016 podal pozivno mnenje k Pravilniku o 
postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede z 
upoštevanimi pripombami. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/12R-2016: 
Senat UM FZV sprejme Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na Univerzi v 
Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede.  
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K točki 3. 
 
Načrt študijske dejavnosti in razpisa za vpis za naslednje študijsko leto 
 
Prodekanica za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk in prodekanica za izobraževalno dejavnost viš. 
predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič sta poročali o pripravljenem Načrtu študijske dejavnosti in razpisa za 
vpis za naslednje študijsko leto. 
 
Doc. dr. David Haložan je vprašal, če bi bilo smiselno povečati število mest za vpis v višji letnik na 
dodiplomskem študiju 1. stopnje Zdravstvena nega in povabiti vse študente dodiplomskega visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega usklajenim z direktivami EU, ki niso uspeli zaključiti 
študija do izteka zakonskega roka, da kandidirajo za vpis v izredni študij v višji letnik na dodiplomskem 
visokošolskem strokovnem študiju 1. stopnje Zdravstvena nega. 
 
Po razpravi so člani Senata UM FZV predlagali, da se v tabeli »Predlog vpisnih mest za dodiplomski študij za 
štud. leto 2017/2018« število mest za vpis v višji letnik na dodiplomskem študiju 1. stopnje Zdravstvena 
nega iz 10 poveča na 20. Poleg tega je bilo predlagano, da se v Tabeli 1: »Načrt sprememb v razpisu za vpis 
v štud. letu 2018/2019« za 3. stopnjo študijskega programa Zdravstvena nega – smer Management v 
zdravstvu in socialnem varstvu spremeni beseda »smer« in predlaga »modul« tako, da se besedilo v tabeli 
pravilno glasi: »Zdravstvena nega – modul Management v zdravstvu in socialnem varstvu«.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 03/12R-2016: 
Senat UM FZV potrdi Načrt študijske dejavnosti in razpisa za vpis za naslednje študijsko leto. 

 
 

K točki 4. 
 
Potrditev razlike med starim in prenovljenim predmetnikom 2. letnika študijskega programa 1. stopnje 
Zdravstvena nega 
 
Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica za izobraževalno dejavnost, je člane Senata UM FZV 
seznanila s predlogom razlike (diference) med starim in prenovljenim predmetnikom 2. letnikom 
strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega kot sledi:  

1. Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino - vsebine nevrologije, 8 ur predavanj in 
izpit.  

2. Izbirno klinično usposabljanje I, 240 ur kliničnih vaj:  

 V kolikor je študent opravil po predmetniku pred prenovo pri učni enoti Zdravstvena nega na 
pediatričnem področju 180 ur kliničnih vaj, se mu prizna v okviru učne enote Izbirno klinično 
usposabljanje I 20 ur kliničnih vaj.  

 V kolikor je študent opravil pri učni enoti Zdravstvena nega na ginekološko porodnem področju 
po predmetniku pred prenovo 210 ur kliničnih vaj, se mu prizna v okviru učne enote Izbirno 
klinično usposabljanje I 50 ur kliničnih vaj.  

 V kolikor je študent opravil pri učni enoti Zdravstvena nega na internističnem področju po 
predmetniku pred prenovo 330 ur kliničnih vaj, se mu prizna v okviru učne enote Izbirno 
klinično usposabljanje I 130 ur kliničnih vaj.  

 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 04/12R-2016:  
Senat UM FZV sprejme in potrdi razliko (diferenco) med starim in prenovljenim predmetnikom 2. letnika 
strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, kot sledi: 

1. Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino - vsebine nevrologije, 8 ur 
predavanj in izpit.  

2. Izbirno klinično usposabljanje I, 240 ur kliničnih vaj:  

 V kolikor je študent opravil po predmetniku pred prenovo pri učni enoti Zdravstvena nega na 
pediatričnem področju 180 ur kliničnih vaj, se mu prizna v okviru učne enote Izbirno klinično 
usposabljanje I 20 ur kliničnih vaj.  

 V kolikor je študent opravil pri učni enoti Zdravstvena nega na ginekološko porodnem 
področju po predmetniku pred prenovo 210 ur kliničnih vaj, se mu prizna v okviru učne enote 
Izbirno klinično usposabljanje I 50 ur kliničnih vaj.  

 V kolikor je študent opravil pri učni enoti Zdravstvena nega na internističnem področju po 
predmetniku pred prenovo 330 ur kliničnih vaj, se mu prizna v okviru učne enote Izbirno 
klinično usposabljanje I 130 ur kliničnih vaj. 

 
 

K točki 5. 
 
Poročilo o vpisu v študijskem letu 2016/2017 
 
Prodekanica za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk in prodekanica za izobraževalno dejavnost viš. 
predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič sta člane Senata UM FZV seznanili s številom vpisanih študentov na UM 
FZV v študijskem letu 2016/2017 (priloga tabela s podatki o številu vpisanih študentov na dan 6. 10. 2016). 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05/12R-2016: 
Senat UM FZV se seznani s številom vpisanih študentov na UM FZV v študijskem letu 2016/2017.   
 
 

K točki 6. 
 
Habilitacijske zadeve 
 
Volitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke mag. Barbare DONIK za prvo izvolitev v naziv 
višja predavateljica 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 dr. Mateje LORBER za prvo izvolitev v naziv 
docentka 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 kandidatko mag. Barbaro Donik sta bila iz glasovanja izločeni viš. predav. mag. Vida Gönc 
(članica je bila prisotna na seji) in Andrej Černi (član je bil prisoten na seji) iz razloga nepristranskosti.  
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Pri glasovanju za kandidatko dr. Matejo Lorber so bili iz glasovanja izločeni izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (članica je bila prisotna na seji), doc. dr. Jadranka Stričević 
(članica ni bila prisotna na seji) in Andrej Černi (član je bil prisoten na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 06/12R-2016: 

Senat UM FZV imenuje in potrdi Volilno komisijo za volitve v nazive v naslednji sestavi: 
- viš. predav. mag. Vida GÖNC, predsednica, 
- predav. Jasmina NERAT, članica, 
- Andrej ČERNI, študent, član.  

 
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
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 Donik  Višja predavateljica 10 8 0 0 2 

Dr. Mateja Lorber  Docentka 10 8 0 0 2 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06a/12R-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 14. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 27. 9. 2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je mag. Barbara DONIK 
izvoljena v naziv višja predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let. 
 
 

SKLEP 06b/12R-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 14. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 27. 9. 2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je dr. Mateja LORBER 
izvoljena v naziv docentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let. 
 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka dr. Anja PLEMENITAŠ, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podala vlogo za 
prvo 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.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06c/12R-2016:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko dr. Anja PLEMENITAŠ za izdelavo 
strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvo v naslednji 
sestavi: 

- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predsednica, 

- prof. dr. Blanka KORES PLESNIČAR, članica, 

- predav. Milena PIŠLAR, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 

 
K točki 7. 

 
Kadrovske zadeve 
 
Soglasje za delo  
 
Asist. dr. Urška ROZMAN je podala vlogo za izdajo soglasja za pedagoško delo na Univerzi v Mariboru, 
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 (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 07/12R-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 asist. dr. Urški ROZMAN, za pedagoško delo po poračunavanju v študijskem letu 
2016/2017 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. 
 

 
K točki 8. 

 
Razno 
 
Študentka Ana Sajovic je zaprosila člane Senata UM FZV, da se študentom, ki se udeležujejo delavnic, 
simpozijev, seminarjev in drugih oblik izobraževanj iz področja študija, za čas odsotnosti opraviči izostanek 
od vaj na fakulteti.  
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič je pojasnila, da je bila že 
dosedanja praksa, da je fakulteta podpirala taka izobraževanja in usposabljanja študentov. Študentom je 
predlagala, da predhodno najavijo odsotnosti in predložijo potrdilo o udeležbi in da v tem primeru ni 
zadržkov, da so študentje na dan izobraževanja opravičeno odsotni iz vaj.  
 
Viš. predav. mag. Vida Gönc je obvestila vodstvo fakultete, da je določena računalniška oprema v 
računalniških učilnicah odpovedala in zaprosila vodstvo za nove računalnike in projektorje, saj imajo vse več 
tehničnih težav zaradi zastarele opreme.  
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Vlasta Jug, tajnica fakultete je pojasnila, da je nabava nove računalniške opreme predvidena v programu 
dela in finančnem načrtu, vendar se glede na finančne zmožnosti fakultete nabavlja sukcesivno.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.50. 
 
 
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. 


