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ZAPISNIK 

10. izredne seje 
Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 27. 10. 2016 ob 9.30 uri 

 
 
 
Prisotni:  
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR viš. predav. dr. Klavdija 
ČUČEK TRIFKOVIČ, predav. mag. Barbara DONIK, doc. dr. David HALOŽAN, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, izr. 
prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, viš. predav. mag. Karl TURK, Andrej ČERNI, študent in Jana LONČARIČ, študentka. 
 
Opravičeno odsotni:  
viš. predav. mag. Vida GÖNC, predav. Jasmina NERAT, doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, Ana SAJOVIC, študentka. 
 
Ostali prisotni: 
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. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 
2017/2018 (poročevalka prodekanica za izobraževalno dejavnost viš. predav. dr. Klavdija Čuček 
Trifkovič).  

2. Spremembe študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega (poročevalka prodekanica za 
izobraževanje, viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič).  

3. Predlog za člana Volilnega odbora članice (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

4. Imenovanje programskega sveta UM FZV (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

5. Imenovanje tutorjev študentov (poročevalka viš. predav. mag. Barbara Donik).  
6. Predlog za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
7. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
8. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

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

K točki 1. 
 

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/2018  
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič je članom Senata UM FZV 
poročala o Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 
2017/2018, vpisnih mestih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic 
Evropske unije) in vpisnih mestih za vzporedni študij in študij diplomantov.  
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/10I-2016: 

Senat UM FZV potrdi Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v 
študijskem letu 2017/2018. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 

 
K točki 2. 

 
Spremembe študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič je članom Senata UM FZV 
poročala o spremembah študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, ki so razvidne iz prilog. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/10I-2016:  
Senat UM FZV potrdi spremembe študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, ki so razvidne iz 
prilog tega sklepa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  

 
 

K točki 3. 
 
Predlog za člana Volilnega odbora članice 

Rektor Univerze v Mariboru je dne 18. 10. 2016 izdal Sklep o razpisu volitev za člane Upravnega odbora 
Univerze v Mariboru iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov 
Univerze v Mariboru št. 021/2016/S 369/001-IT. V skladu z 2. odst. VI. točke Sklepa o razpisu volitev za 
člane Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih 
delavcev in študentov Univerze v Mariboru Senat članice poda predlog za dva kandidata za člana volilnega 
odbora članice iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/10I-2016: 
Senat UM FZV predlaga doc. dr. Jadranko STRIČEVIĆ in predav. Mileno PIŠLAR za članici Volilnega odbora 
UM FZV iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost. 
 
 

K točki 4. 

Imenovanje programskega sveta UM FZV  

Dekanica je članom Senata UM FZV poročala o ustanovitvi Programskega sveta, v katerega bodo imenovani 
predstavniki delodajalcev, ki zaposlujejo diplomante študijskih programov, ki jih izvaja UM FZV. Na podlagi 
poziva UM FZV so s strani delodajalcev prispeli naslednji predlogi:  

- Sabina BRICELJ ČELAN, univ. dipl. org., Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,  
- Nataša ČERMELJ, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
- mag. Mojca DOBNIK, Univerzitetni klinični center Maribor, 
- Aleksander JUS, dipl. zn., Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,  
- Bojan KOROŠEC, dr. med., spec. int., Splošna bolnišnica Murska Sobota,  
- Inge MESAREC, dipl. m. s., Socialno varstveni zavod Hrastovec,  
- mag. Tatjana RIBIČ, Sončni dom, d.o.o., Maribor,  
- Marjetka SMOLINGER GALUN, univ. org. dela, Dom Danice Vogrinec, Maribor. 

Viš. predav. mag. Karl Turk je predlagal, da bi v programski svet vključili tudi predstavnike delodajalcev s 
področja preventive.  

Dekanica se je strinjala s predlogom in obljubila, da bodo povabili še delodajalce s področja preventive, da 
podajo svoje predloge.  

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04/10I-2016: 
Senat UM FZV imenuje Programski svet UM FZV za mandatno obdobje štirih let od 27. 10. 2016 do                   
26. 10. 2020 v naslednji sestavi:  

- Prodekanica viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, UM FZV, predsednica,  
- Prodekanica prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, UM FZV, namestnica predsednice,  
- Sabina BRICELJ ČELAN, univ. dipl. org., Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,  
- Nataša ČERMELJ, dipl. m. s., Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
- mag. Mojca DOBNIK, Univerzitetni klinični center Maribor, 
- Aleksander JUS, dipl. zn., Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,  
- Bojan KOROŠEC, dr. med., spec. int., Splošna bolnišnica Murska Sobota,  
- Inge MESAREC, dipl. m. s., Socialno varstveni zavod Hrastovec,  
- mag. Tatjana RIBIČ, Sončni dom, d.o.o., Maribor,  
- Marjetka SMOLINGER GALUN, univ. org. dela, Dom Danice Vogrinec, Maribor. 
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K točki 5. 
 
Imenovanje tutorjev študentov 
 
Viš. predav. mag. Barbara Donik je člane Senata UM FZV seznanila s sklepi 3. izredne seje Komisije za 
tutorstvo UM FZV, z dne 25. 10. 2016, kjer so obravnavali imenovanja tutorjev študentov in predlagali 
potrditev na Senatu UM FZV na podlagi Sklepa o razpisu za izbor tutorjev študentov Fakultete za 
zdravstvene vede št. 073/2016/5733/302, z dne 23. 9. 2016. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05/10I-2016:  
Senat UM FZV na podlagi predloga Komisije za tutorstvo potrdi naslednje tutorje študente za enoletno 
mandatno obdobje od 3. 11. 2016 do 2. 11. 2017:  

- ANNE MARIE ROŠKAR (3. letnik, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega), 
- EVA ROJHT (ABS, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega), 
- NATAŠA MIKLOŠIČ (ABS,  visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega), 
- VALENTINA GRM (2. letnik, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega), 
- LARISA ŠIC (3. letnik, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega), 
- JANJA BELINC (2. letnik, podiplomski študijski program 2. stopnje Bioinformatika), 
- SELENA DERVIŠIĆ (2. letnik, podiplomski študijski program 2. stopnje Bioinformatika),  
- LEONA CILAR (2. letnik, podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega, smer 

Zdravstvena nega), 
- SERGEJ KMETEC (2. letnik, podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega, smer 

Zdravstvena nega).  
 
 

K točki 6. 

 
Predlog za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je člane Senata UM FZV seznanila s predlogom za pridobitev naziva gostujoči 
strokovnjak, ki je bil podan za kandidatko Gordano LOKAJNER, univ. dipl. org., pri predmetu Zdravstvena 
nega kirurškega bolnika s kirurgijo, skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva 
gostujoči strokovnjak (Št.: A 6/2006 – 51 MT). 
 
Predstavnik Študentskega sveta UM FZV je po izvedenem predavanju kandidata izvedel študentsko anketo 
med študenti, ki so se udeležili predavanj glede uspešnosti nastopa, in ugotovil, da so študentje predavanje 
kandidatke ocenili kot uspešno. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06/10I-2016: 
Senat UM FZV podeli kandidatki Gordani LOKAJNER, univ. dipl. org., naziv gostujoča strokovnjakinja za 
dobo dveh let, t.j. od 27. 10. 2016 do 26. 10. 2018. 
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K točki 7. 
 
Habilitacijske zadeve 
 
Volitve  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Silvane RAFOLT za ponovno izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo 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 kandidatki 
ter poudarila, da merila določajo tako izpolnjevanje kvalitativnih in kvantitativnih pogojev za izvolitev. Člani 
senata niso podali pripomb na poročilo strokovnih poročevalcev.  
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 07/10I-2016: 

Senat UM FZV imenuje in potrdi Volilno komisijo za volitve v nazive v naslednji sestavi: 
- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predsednica, 
- viš. predav. mag. Barbara DONIK, članica, 
- Andrej ČERNI, študent, član.  

 
 
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 

Silvana RAFOLT strokovna sodelavka 9 9 0 0 0 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 07a/10I-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 Silvana RAFOLT 
izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno 
dobo. 
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K točki 8. 
 
Kadrovske zadeve 
 
Razpis prostega DM 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je člane Senata UM FZV seznanila, da je Kolegij rektorja podal soglasje k novi 
zaposlitvi in sklenitvi pogodbe za delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu redni profesor, D019001 za 
določen čas 1 leta v obsegu 2,5% delovnega časa. Delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu redni profesor 
je predvideno v kadrovskem načrtu za leto 2016. 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 razpisa. V skladu s pooblastilom rektorja št. P 114/2014-526 NP z 
dne 10. 6. 2014 lahko razpis izda dekanica. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 08/10I-2016: 

Senat UM FZV predlaga razpis prostega delovnega mesta visokošolski učitelj v nazivu redni profesor, 
D019001 (šifra del. mesta 2002258) za določen čas 1 leta v obsegu 2,5 % delovnega časa. 
Soglasja za delo  
 
Doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ je podala vlogo za izdajo soglasja za pedagoško delo na Univerzi v Mariboru, 
Ekonomsko poslovni fakulteti v študijskem letu 2016/2017. 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 08a/10I-2016: 

Senat UM FZV soglaša, da dekanica na pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10. 6. 2014 izda 
soglasje doc. dr. Jadranki STRIČEVIĆ za pedagoško delo v študijskem letu 2016/2017 na Univerzi v 
Mariboru Ekonomsko poslovni fakulteti. 
 
 
Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC je podal vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno delo na Univerzi v Mariboru, 
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v obsegu 15%. Hkrati bi za zmanjšal dopolnilno 
zaposlitev na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede in sicer na 5%. 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 08b/10I-2016: 

Senat UM FZV soglaša, da dekanica Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede na podlagi 
pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10.6.2014 izda soglasje izr. prof. dr. Gregorju ŠTIGLICU 
za raziskovalno dopolnilno delo, v obsegu 15%, za določen čas od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 na Univerzi v 
Mariboru Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 
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SKLEP 08c/10I-2016: 

Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede soglaša, da dekanica Univerze v Mariboru 
Fakultete za zdravstvene vede 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 5%, za določen čas od 1. 
1. 2017 do 30. 9. 2017 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 
 
Doc. dr. Petra POVALEJ BRŽAN je podala vlogo za izdajo soglasja za pedagoško delo po podjemni in avtorski 
pogodbi 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 UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08d/11I-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 avtorski in podjemni 
pogodbi  v študijskem letu 2016/2017 na Univerzi v Mariboru Medicinski fakulteti. 
 
 
Sklenitev pogodb o zaposlitvi  
 
Vlasta JUG je člane Senata UM FZV seznanila s predlogi za sklenitev pogodb o zaposlitvi za redno ali/in  
dopolnilno delovno razmerje zaradi višjih nazivov za:  

- viš. predav. mag. Barbara DONIK na delovno mesto visokošolski učitelj predavatelj v nazivu višji 
predavatelj, 

- viš. predav. mag. Mojca DOBNIK na delovno mesto visokošolski učitelj predavatelj v nazivu višji 
predavatelj,  

- izr. prof. dr. Cirila HLASTAN RIBIČ na delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, 
- viš. predav. mag. BARBARA KEGL na delovno mesto visokošolski učitelj predavatelj v nazivu višji 

predavatelj, 
- izr. prof. dr. Miljenko KRIŽMARIĆ na delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, 
- doc. dr. Mateja LORBER na delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu docent, 
- asist. mag. Maja KLANČNIK GRUDEN na delovno mesto asistent v nazivu asistent z magisterijem, 
- asist. dr. Urška ROZMAN na delovno mesto asistent v nazivu asistent z doktoratom. 

 
 

Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08e/10I-2016: 
Senat UM FZV soglaša s sklenitvijo pogodb o zaposlitvi za redno ali dopolnilno delovno razmerje zaradi 
višjih nazivov za:  

- viš. predav. mag. Barbara DONIK na delovno mesto visokošolski učitelj predavatelj v nazivu višji 
predavatelj, 

- viš. predav. mag. Mojca DOBNIK na delovno mesto visokošolski učitelj predavatelj v nazivu višji 
predavatelj,  

- izr. prof. dr. Cirila HLASTAN RIBIČ na delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, 
- viš. predav. mag. BARBARA KEGL na delovno mesto visokošolski učitelj predavatelj v nazivu višji 

predavatelj, 
- izr. prof. dr. Miljenko KRIŽMARIĆ na delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, 
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- doc. dr. Mateja LORBER na delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu docent, 
- asist. mag. Maja KLANČNIK GRUDEN na delovno mesto asistent v nazivu asistent z magisterijem, 
- asist. dr. Urška ROZMAN na delovno mesto asistent v nazivu asistent z doktoratom. 

 
 
Senatu UM FZV se predlaga zmanjšanje obstoječega dopolnilnega delovnega razmerja iz 15 % na 5 % za izr. 
prof. dr. Gregorja ŠTIGLICA za delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, D019001, (šifra 
del. mesta 2002600) za določen čas od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08f/10I-2016: 
Senat UM FZV odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo v obsegu 5 % za izr. prof. dr. 
Gregorja ŠTIGLICA na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, D019001, (šifra del. 
mesta 2002600) za določen čas od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017.  
 
Seja je bila zaključena ob 10.25. 
 
 
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. 


