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ZAPISNIK 

12. izredne seje 
Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 16. 12. 2016 ob 13.00 uri 

 
Prisotni:  
viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, viš. 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, izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC in viš. predav. mag. Karl TURK.  
 
Opravičeno odsotni:  
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, Andrej ČERNI, študent, 
Jana LONČARIČ, študentka in Ana SAJOVIC, študentka. 
 
Ostali prisotni: 
Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete. 
 
Zaradi odsotnosti dekanice, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majde 
Pajnkihar je sejo vodila prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, ki 
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 podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/18 
(poročevalka prof. dr. Sonja Šostar Turk).   

2. Spremembe študijskih programov 2. stopnje in 3. stopnje (poročevalka prof. dr. Sonja Šostar 
Turk).   

3. Poročilo Komisije za tutorstvo in imenovanje tutorjev študentov (poročevalka viš. predav. mag. 
Barbara Donik).  

4. Pravilnik o častnih nazivih, nagradah, priznanjih in pohvalah Univerze v Mariboru Fakultete za 
zdravstvene vede (poročevalka tajnica fakultete Vlasta Jug). 

5. Imenovanje dodatnih članov programskega sveta UM FZV (poročevalka Vlasta Jug, tajnica 
fakultete). 

6. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
7. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/12I-2016:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagan dnevni red 12. izredne seje Senata UM FZV. 
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K točki 1. 
 
Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/18 
 
Prodekanica za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk je članom Senata UM FZV poročala o Razpisu 
za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2017/18. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 01/12I-2016:  
Senat UM FZV potrdi Razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2017/2018. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 

 
K točki 2. 

Spremembe študijskih programov 2. stopnje in 3. stopnje  

Prodekanica za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk je članom Senata UM FZV poročala o 
spremembah na študijskih programih 2. stopnje Zdravstvena nega smer Zdravstvena nega, 2. stopnje 
Zdravstvena nega smer Urgentna stanja v zdravstvu, 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem 
varstvu in 2. stopnje Bioinformatika ter 3. stopnje Zdravstvena nega. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji 
 

SKLEP 02/12I-2016: 
Senat UM FZV potrdi spremembe študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega - smer Zdravstvena 
nega, ki so razvidne iz prilog tega sklepa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

SKLEP 02a/12I-2016: 
Senat UM FZV potrdi spremembe študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega - smer Urgentna 
stanja v zdravstvu, ki so razvidne iz prilog tega sklepa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

SKLEP 02b/12I-2016: 
Senat UM FZV potrdi spremembe študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem 
varstvu, ki so razvidne iz prilog tega sklepa.   
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

SKLEP 02c/12I-2016: 
Senat UM FZV potrdi spremembe študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika, ki so razvidne iz prilog 
tega sklepa.   
 



 

 
 

 

3 

Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 
SKLEP 02d/12I-2016: 

Senat UM FZV potrdi spremembe študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega, ki so razvidne iz 
prilog tega sklepa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  

 
 

K točki 3.  
 

Poročilo Komisije za tutorstvo in imenovanje tutorjev študentov 
 
Viš. predav. mag. Barbara Donik je članom Senata FZV UM poročala o delu Komisije za tutorstvo UM FZV v 
študijskem letu 2015/16.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/12I-2016: 
Senat UM FZV se seznani s poročilom Komisije za tutorstvo Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene 
vede.   
 
 
Viš. predav. mag. Barbara Donik je člane Senata UM FZV seznanila s sklepi 4. izredne seje Komisije za 
tutorstvo UM FZV z dne 8. 12. 2016, kjer so obravnavali imenovanja tutorjev študentov in predlagali 
potrditev na Senatu UM FZV na podlagi Sklepa o ponovnem razpisu za izbor tutorjev študentov Fakultete za 
zdravstvene vede št. 073/2015/6766/302 z dne 15. 11. 2016. 
 
 
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03a/12I-2016: 
Senat UM FZV na podlagi predloga Komisije za tutorstvo UM FZV potrdi naslednje tutorje študente za 
preostanek mandatnega obdobja do 2. 11. 2017:  

 ŽAN DREISIBNER (2. letnik, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega), 

 LEA MIHELIČ (2. letnik, visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega),  

 MONIKA ZORMAN (2. letnik, podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega, smer 
Zdravstvena nega). 
 

 
K točki 4. 

 
Pravilnik o častnih nazivih, nagradah, priznanjih in pohvalah Univerze v Mariboru Fakultete za 
zdravstvene vede 
 
Tajnica fakultete Vlasta Jug je članom Senata UM FZV poročala o osnutku Pravilnika o častnih nazivih, 
nagradah, priznanjih in pohvalah Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, ki je bil v javni 
obravnavi od 28. 11. 2016 do 12. 12. 2016 do 12:00 ure. V času javne obravnave ni bilo podanih pripomb na 
osnutek pravilnika. 
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04/12I-2016: 
Senat UM FZV sprejme Pravilnik o častnih nazivih, nagradah, priznanjih in pohvalah Univerze v Mariboru 
Fakultete za zdravstvene vede.  
 

 
K točki 5. 

 
Imenovanje dodatnih članov programskega sveta UM FZV 
 
Tajnica fakultete Vlasta Jug je članom Senata UM FZV poročala, da je bil na 10. izredni seje Senata UM FZV 
dne 27. 10. 2016 ustanovljen Programski svet, v katerega so bili imenovani predstavniki delodajalcev, ki 
zaposlujejo diplomante študijskih programov, ki jih izvaja UM FZV. Na pobudo viš. predav. mag. Karla Turka 
so bili dodatno pozvani k predlogom tudi predstavniki delodajalcev s področja preventive.  
 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je za članico Programskega sveta predlagal dr. Darjo DUH,  
Nacionalni inštitut za javno zdravje pa izr. prof. dr. Cirilo Hlastan Ribič.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05/12I-2016: 
Senat UM FZV imenuje dodatna člana Programskega sveta UM FZV za preostanek mandatnega obdobja 
štirih let do 26. 10. 2020:  

- dr. Darja DUH, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 
- izr. prof. dr. Cirila HLASTAN RIBIČ, Nacionalni inštitut za javno zdravje.  

 
 

K točki 6. 
 
Habilitacijske zadeve 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Andreja JERIČ, zaposlena na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, je podala vlogo za prvo izvolitev v 
naziv predavatelj 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.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06/12I-2016: 
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Andrejo JERIČ za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v 
naslednji sestavi: 

- prof. dr. Blanka KORES PLESNIČAR, predsednica, 

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

- predav. Milena PIŠLAR, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Radovana HOJSA kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
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K točki 7. 
 
Kadrovske zadeve 
 
Soglasja za delo  
 
Doc. dr. David HALOŽAN je podal vlogo za izdajo soglasja za pedagoško delo po pogodbi na Univerzi v 
Mariboru, Medicinski fakulteti v študijskem letu 2016/2017. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu 
(Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprememb. in dopol. 75/2016) 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 07/12I-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. Davidu Haložanu, za pedagoško delo po pogodbi na Univerzi v Mariboru 
Medicinski fakulteti v študijskem letu 2016/2017. 
 
 
Doc. dr. Mateja LORBER je podala vlogo za izdajo soglasja za pedagoško delo po pogodbi na Univerzi v 
Mariboru, Medicinski fakulteti v študijskem letu 2016/2017. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu 
(Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprememb. in dopol. 75/2016) 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 07a/12I-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. Mateji LORBER, za pedagoško delo po pogodbi na Univerzi v Mariboru 
Medicinski fakulteti v študijskem letu 2016/2017. 
 
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar je podala vlogo za 
izdajo soglasja za pedagoško delo po avtorski pogodbi na Univerzi v Mariboru, Medicinski fakulteti v 
študijskem letu 2016/2017. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s 
sprememb. in dopol. 75/2016) 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 oz. pooblaščeni prodekan.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 07b/12I-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 avtorski pogodbi na Univerzi v Mariboru Medicinski fakulteti v 
študijskem letu 2016/2017. 
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Seja je bila zaključena ob 13.30 uri. 
 
          
 
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. 


